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احلمد	هلل	والصالة	والسالم	عىل	رسوله	األمني،	وبعد	:
فإن	مما	يطلب	من	املسلم	تدبر	كتاب	اهلّل	ـ	جل	وعال	ـ	ومعرفة	ما	يتضمنه	من	أحكام	رشعية	سواء	
يف	جمال	العقيدة	أو	الفقه	أو	األخالق،	وما	يتضمنه	أيضًا	من	حكم	وأمثال	وقصص	للعربة.	وهو	معني	ال	

ينضب،	وال	يمل	منه	املسلم	قال	تعاىل	:	
.)1(}                                                                                                         {

وكان	الصحابة	رضوان	اهلل	عليهم	إذا	تعلموا	عرش	آيات	مل	يتجاوزوهن	إىل	العرش	األخر	حتى	يعلموا	ما	
فيهن،	فكانوا	يتعلمون	القرآن	والعلم	والعمل	به،	وهذا	املقرر	الذي	بني	يدينا	هو	مقرر	التفسري	للصف	الثالث	
الثانوي	للعلوم	اإلدارية،	واالجتامعية،	والطبيعية،	والتقنية،		وهو	عبارة	عن	مقاطع	من	اآليات	أخذت	من	سور	
متعددة	روعي	يف	اختيارها	كوهنا	تبني	حكاًم	عميّلًا،	أو	عقدّيًا،	أو	أخالقّيًا،	أو	تتحدث	عن	قصة	من	قصص	
األمم	السابقة	ألخذ	العظة	واالعتبار،	وهي	ستة	وعرشون	مقطعًا،	يف	الفصل	الدرايس	األول	ثالثة	عرش	مقطعًا،	
الثاين	ثالثة	عرش	مقطعًا،	عىل	أن	يدرس	كل	مقطع	يف	حصة	واحدة،	وباقي	احلصص	يف	 ويف	الفصل	الدرايس	

التقويم	واملراجعة.
تـوجيـهـات يف طـريقـة التـدريـس

1 ـ عىل املعلم أن يعد درسه يف كراسة إعداد الدروس بعد أن يقرأ املوضوعات من املقرر، وبعد أن يرجع 
إىل املراجع املوثوقة يف التفسري.

اة أو عىل رشحية بالستيكية أو عىل سبورة إضافية كي  2 ـ حيرص املعلم عىل إعداد اآليات عىل ورقة مقوَّ
يتمكن من مناقشة تالميذه يف هذه اآليات.

3 ـ يمهد املعلم لدرسه من خالل املوضوع قبل أن يعلن الدرس، والتمهيد يكون بوسيلة تعليمية، أو قصة 
هلا عالقة بموضوع اآليات أو أسئلة يتوصل من خالهلا للموضوع، أو أسئلة يف الدرس املايض إذا كان 

إكاماًل هلذا الدرس أو العالقة بينهام مرتبطة.
4 ـ يذكر املعلم بعد ذلك موضوع الدرس ويدونه عىل السبورة.

)1(	سورة	ص،	آية	رقم	29	.

مـــقـدمـــة



5 ـ يناقش املعلم تالميذه يف اآليات آية آية، ويتجنب طريقة اإللقاء املجرد.
هبا هلم حتى يتوصلوا  6ـ  يطلب املعلم من تالميذه بيان معاين املفردات، وإن وجد التالميذ صعوبة يف ذلك قرَّ

إىل املعنى بأنفسهم؛ كأن يضع املفردة يف عبارة مفيدة، أو يذكرهم بخربة سابقة.
7ـ  يدون املعلم عىل السبورة معاين املفردات التي توصل إليها التالميذ بمساعدته، كام يدون األحكام والفوائد 

التي توصلوا إليها بمساعدته عىل السبورة.
8 ـ حيرص املعلم عىل إحضار الوسائل التعليمية املعينة عىل فهم النص مستعينًا بام حوله من مكونات البيئة، 

أو من حمتويات مستودع الوسائل أو املخترب املدريس.
9 ـ يكلف املعلم تالميذه بحل األسئلة املقرتحة للمناقشة يف الكتاب أو األسئلة التي يقرتحها .

10 ـ عىل املعلم أال يقترص عىل األسئلة املوجودة يف الكتاب؛ ألهنا جمرد نموذج يدل املعلم عىل نوعية األسئلة 
اجليدة، والبعد عن األسئلة التقليدية التي ال تقيس سوى مستوى احلفظ.

التي تقع من  فينبههم إىل املخالفات  املعلم أن يربط هذه اآليات ومعانيها بواقع حياة الطالب،  11 ـ عىل 
األفراد أو املجتمع هلذه اآليات، ونذكر املعلم بأنه يؤدي رسالة عظيمة سيثيبه اللهّ عليها أعظم الثواب إن 

، وأن هؤالء التالميذ أمانة يف عنقه سيسأله اللهّ عنهم يوم القيامة. هو أخلص النية للهّ
وفقنا اللهّ وإياكم ملا فيه اخلري، ودلنا عىل طريق احلق والصواب إنه ويل ذلك والقادر عليه، وصىل اللهّ وسلم 

عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
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ـه تعالـى : قـال اللهّ

                                                                                            {

نزلت	هذه	اآلية	يف	عبداهلّل	بن	حذافة	السهمي	،	أخرج	البخاري	يف	صحيحه	عن	عيل		قال	:	بعث	
ر	عليهم	رجاًل	من	األنصار	وأمرهم	أن	يطيعوه،	فغضب	عليهم	وقال	:	أليس	قد	أمر	النبي	 النبي	ملسو هيلع هللا ىلص	رسية	وأمَّ
ملسو هيلع هللا ىلص		أن	تطيعوين	؟	قالوا	:	بىل،	قال	:	قد	عزمت	عليكم	ملا	مجعتم	حطًبا	وأوقدتم	ناًرا	ثم	دخلتم	فيها،	فجمعوا	
وا	بالدخول،	فقاموا	ينظر	بعضهم	إىل	بعض	فقال	بعضهم	:	إنام	تبعنا	النبي	ملسو هيلع هللا ىلص		 حطًبا،	فأوقدوا	ناًرا،	فلام	مهُّ
فراًرا	من	النار	أفندخلها	؟	فبينام	هم	كذلك	إذ	مخدت	النار،	وسكن	غضبه،	فذكر	للنبي	ملسو هيلع هللا ىلص		فقال	:	»لو	دخلوها	

ما	خرجوا	منها	أبًدا،	إنام	الطاعة	يف	املعروف«)1(.

)1(	رواه	البخاري	يف	صحيحه	برقم	)7145(.	ومسلم	كتاب	اإلمارة	باب	:	وجوب	طاعة	األمراء	يف	غري	معصية	رقم	1734.

سبـب نـزول اآلية :

ســورة النســاء / اآليات 56 - 59 1الدرس األول
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رة	تشوهيم	وحترق	أجسادهم	حتى	 	من	كفر	بآياته	بأن	أعد	اهلّل	هلم	ناًرا	مسعَّ 	سبحانه	وتعاىلـ	 	توعد	اهلّلـ	 1ـ	
تفقدها	احلس	واإلدراك،	ثم	يبدهلا	بجلود	أخرى	حية	تشعر	باألمل	وحتس	بالعذاب.

	احلكمة	يف	تبديل	جلود	الكفار	:	أن	أعصاب	األمل	موجودة	يف	الطبقة	اجللدية	وأما	األنسجة	والعضالت	 2ـ	
واألعضاء	الداخلية	فاإلحساس	فيها	ضعيف،	وكام	هو	معلوم	يف	الطب	أن	احلرق	اليسري	الذي	ال	

املعـنـــــىالكـلمــة

	كلام	احرتقت	جلودهم.
	ليجدوا	أمل	العذاب،	وكربه،	وشدته.

من	احليض	والنِّفاس،	والعيوب،	واألدناس.
دائم	الظل.

األمانة	:	اليشء	الذي	حيفظ	ليؤدى	إىل	صاحبه،	واخلطاب	يشمل	مجيع	الناس	
قاطبة	يف	مجيع	األمانات.

نعم	اليشء	الذي	يعظكم	به	أداء	األمانات	أو	احلكم	بالعدل	بني	الناس.	وهم	
األمراء،	واحلكام،	والعلامء،	وسائر	الرؤساء	الذين	يرجع	إليهم	الناس	يف	

احلاجات،	واملصالح	العامة.
اختلفتم	يف	يشء	من	أمر	دينكم،	والتنازع	اختالف	اآلراء.

	بأن	ردوه	إىل	كتاب	اهلل،	وإىل	رسوله	ملسو هيلع هللا ىلص	يف	حياته،	وسنته	ملسو هيلع هللا ىلص	بعد	مماته.
أحسن	عاقبة	ومآاًل.

كلام نضجت جلـودهـم 
ليذوقـوا العـذاب

أزواج مطهـرة 
ظـاًل ظليـاًل

أن تـؤدوا األمـانـات

ا يعظكـم بـه إن اللـه نِعِمَّ
وأولـي األمـر منكـم

فـإن تنازعتـم يف شـيء 
فـردوه إىل اللـه والرسـول 

ذلك خيـر وأحسـن تـأويـال 

الفوائـد واألحكـام :
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جياوز	اجللد	حيدث	أملًا	شديدًا	بخالف	احلرق	الشديد	الذي	جياوز	اجللد	إىل	األنسجة	فإنه	مع	شدته	
وخطره	ال	حيدث	أملًا	كثرًيا	واهلّل	أعلم.

3	ـ	اإليامن	بدون	عمل	ال	يكفي	لتزكية	النفوس	وإعدادها	لدخول	اجلنة،	بل	البد	معه	من	عمل	صالح	
ُيْشِعُر	املرَء	بالقرب	من	ربه،	والشعور	هبيبته	وجالله.

)1(	ويف	ذلك	متام	النعمة	والتمتع	برغد	العيش	وكامل	الرفاهية. 	فيها	وال	َقرَّ 4	ـ	اجلنة	ال	َحرَّ
5	ـ	األمانة	أنواع	:

										أ	ـ	أمانة	العبد	مع	ربه	وهي	:	ما	عهد	إليه	حفظه	من	االئتامر	بام	أمره	به،	واالنتهـاء	عام	هناه	عنـه،
															واستعامل	مشاعره	وجوارحه	فيام	ينفعه	ويقربه	من	ربه.

							ب	ـ	أمانة	العبد	مع	النـاس؛	ومن	ذلك	رد	الودائع	إىل	أرباهبـا،	وعدم	الغش،	وحفظ	السـر،	ونحو
															ذلك	مما	جيب	لألهل،	واألقربني	وعامة	الناس.

	ُيْقِدم 	خيتار	لنفسه	إال	األصلح	واألنفع	له	يف	الدنيا	والدين،	وأالَّ 						جـ	ـ	أمانة	اإلنسـان	مع	نفسه؛	بأالَّ
															عىل	عمل	يرضه	يف	آخرته	ودنياه.

6	ـ	احلكم	بالعدل	بني	الناس	يشمل	احلكم	بينهم	يف	كل	يشء،	يف	الدماء،	واألموال،	واألعراض،	القليل	
من	ذلك	والكثري،	مع	البعيد	والقريب،	والفاجر	والتقي،	والويل	والعدو،	ونحو	ذلك.

7	ـ	أمر	اهلّل	ـ	تعاىل	ـ	بطاعة	أويل	األمر	وهم	:	الوالة	عىل	الناس	من	األمراء	واحلكام	والعلامء؛	فإنه	ال	
يستقيم	للناس	أمُر	دينهم	ودنياهم	إال	بطاعتهم،	واالنقياد	هلم،	ما	مل	يأمروا	بمعصية	فإنه	ال	طاعة	

ملخلوق	يف	معصية	اخلالق.
8	ـ	الرس	يف	حذف	الفعل	عند	األمر	بطاعة	أويل	األمر	وذكره	مع	طاعة	الرسول	ملسو هيلع هللا ىلص؛	ألن	الرسول	ملسو هيلع هللا ىلص	
	تكون	يف	 ال	يأمر	إال	بطاعة	اهلّل،	ومن	يطعه	فقد	أطاع	اهلّل،	وأما	أولو	األمر	فرشط	األمر	بطاعتهم	أالَّ

معصية.
9	ـ	أمر	اهلّل	برد	كل	ما	تنازع	الناس	فيه	من	أصول	الدين	وفروعه	إىل	اهلّل	والرسول،	أي	:	إىل	كتاب	اهلّل	

)1(	القر	:	الربد.
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وسنة	رسوله	ملسو هيلع هللا ىلص؛	ألن	كتاب	اهلّل	وسنة	رسوله	ملسو هيلع هللا ىلص	عليهام	بناء	الدين،	وال	يستقيم	اإليامن	إال	هبام،	
فالرد	إليهام	رشط	يف	اإليامن	وهلذا	قال	سبحانه	:	}                                                       {.

ودنياهم	 دينهم	 أمر	 يف	 للناس	 وأصلُحها	 وأعدهُلَا	 األحكام	 أحسُن	 ملسو هيلع هللا ىلص	 ورسوله	 اهلّل	 حكم	 ـ	 	10
وعاقبتهم.

س1	:	بني	معاين	الكلامت	اآلتية	:
	ظلياًل،	وأويل	األمر	منكم،	فردوه	إىل	اهلّل	والرسول. 												كلام	نضجت	جلودهم،	ظالًّ

س2	:	يبدل	اهلّل	جلود	الكفار	كلام	نضجت	جلوًدا	غريها	فام	احلكمة	من	ذلك	؟
س3	:	ما	سبب	نزول	قوله	تعاىل	:	}                                                                                          { ؟

س4	:	األمانة	أنواع	اذكر	ثالًثا	منها.
س5	:	احلكم	بني	الناس	بالعدل	هو	:

أ	ـ	احلكم	بينهم	يف	الدماء.
ب	ـ	احلكم	بينهم	يف	األموال.

جـ	ـ	احلكم	بينهم	يف	األعراض.
د	ـ	مجيع	ما	سبق.

س6	:	ما	اآلثار	الناجتة	عن	عدم	طاعة	أويل	األمر	؟
س7	:	ما	الرس	يف	حذف	الفعل	عند	األمر	بطاعة	أويل	األمر،	وذكره	مع	طاعة	الرسول	ملسو هيلع هللا ىلص	؟

املناقشــــة
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ـه تعالـى : قـال اللهّ

	يف	كون	النجوى	مظنة	الرش	يف	األكثر؛	ألن	العادة	قد	جرت	بحب	إظهار	اخلري	والتحدث	به	يف	 1	ـ	الرسُّ
املأل	وأن	الرش	واإلثم	هو	الذي	ُيذكر	يف	الرس	والنجوى.

ســورة النســاء / اآليات 114 - 115 2الدرس الثاين

املعـنـــــىالكـلمــة
	ال	خري	يف	كثري	مما	يتناجى	به	الناس	ويتخاطبون.

من	مال	أو	أي	نفع	كان.
والعقل	 الرشع	 يف	 عرف	 ما	 وكل	 والطاعة	 اإلحسان	 هو	 	: 	 املعروف	 	

حسنه.
خملًصا	يف	ذلك	حمتسًبا	ثواب	ذلك	عند	اهلل.

ومن	خيالف	الرسول	ملسو هيلع هللا ىلص	ويعانده	فيام	جاء	به.
	طريقهم	يف	عقائدهم	وأعامهلم.

	نرتكه	وما	اختاره	لنفسه	ونخذله	وال	نوفقه	للخري؛	لكونه	رأى	

ال خري يف كثري من نجواهم 
إال من أمر بصدقة 

أو معروف 
ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الل

ومن يشاقق الرسول 
ويتبع غري سبيل املؤمنني 

نولِّه ما توىلهّ 

الفوائـد واألحكـام :
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	استثنى	اهلّل	من	النجوى	املحرمة	أموًرا	وهي	:	األمر	بالصدقة،	واملعروف،	واإلصالح	بني	الناس؛	ألن	 2ـ	
َتَها	وكامهَلا	تتوقف	عىل	الكتامن	وجعل	التعاون	عليها	رّسًا	واحلديث	فيها	نجوى،	فإظهار	الصدقة	 َخرْييَّ
قد	ُيؤذي	املتصدق	عليه	ويضع	من	كرامته،	وكذلك	األمر	باملعروف	قد	يؤدي	إىل	النفور	والكربياء	
إذا	كان	عىل	املأل	وكثرًيا	ما	تأخذ	املخطئ	العزُة	باإلثم	فيتخذ	موقف	الدفاع	عن	اإلثم؛	ألنه	يدافع	عن	
كرامته	وهلذا	أمر	النبي	ملسو هيلع هللا ىلص	أن	يسرت	املسلم	عىل	أخيه)1(،	ومثله	اإلصالح	بني	الناس	فإنه	ربام	يرتتب	

عىل	إظهاره	والتحدث	به	كثري	من	الرش.
	إذا	أطلق	األمر	باملعروف	من	غري	النهي	عن	املنكر	دخل	فيه	النهي	عن	املنكر؛	وذلك	ألن	ترك	املنهيات	 3ـ	
من	املعروف،	وأيًضا	ال	يتم	فعل	اخلري	إال	برتك	الرش،	وأما	عند	االقرتان	فيفرس	األمر	باملعروف	باألمر	

بالفعل	املأمور،	والنهي	عن	املنكر	باألمر	برتك	املنهي	عنه.
	ينبغي	للعبد	أن	يقصد	وجه	اهلّل،	وخيلص	العمل	له	يف	كل	وقت،	ويف	كل	جزء	من	أجزاء	اخلري؛	ليحصل	 4ـ	
د	اإلخالص	فيكون	من	املخلصني،	وليتم	له	األجر	سواء	تم	مقصوده	 له	بذلك	األجر	العظيم،	وليتعوَّ

أم	ال؛	ألن	النية	حصلت	واقرتن	هبا	ما	يمكن	من	العمل.
5	ـ	استدل	العلامء	هبذه	اآلية	}                                     ...{ اآلية.	عىل	أن	إمجاع	هذه	األمة	حجة،	وأهنا	
معصومة	من	اخلطأ،	ووجه	ذلك	:	أن	اهلّل	توعد	من	خالف	سبيل	املؤمنني	باخلذالن	والنار،	فإذا	اتفقوا	

عىل	يشء	فهذا	سبيلهم	فمن	خالفهم	فيه	بعد	انعقاد	إمجاعهم	فقد	اتبع	غري	سبيلهم.

)1(	انظر	فتح	الباري،	كتاب	املظامل،	باب	ال	يظلم	املسلم	املسلم	وال	يسلمه	رقم	احلديث	2442	ص	122	جـ	5،	وصحيح	مسلم،	كتاب	الرب
							والصلة	واآلداب،	باب	حتريم	الظلم	رقم	احلديث	2580	ص	1996	جـ	4	.



14

ّن	معاين	الكلامت	اآلتية	: س1	:	َبَ
											ال	خري	يف	كثري	من	نجواهم	،	أو	معروف	،	ومن	يشاقق	الرسول	،	نوله	ما	توىل.

س2	:	اكتب	كلمة	»صح«	أو	»خطأ«	أمام	العبارات	اآلتية	مع	تصحيح	اخلطأ	:
1	ـ	أمة	حممد	ملسو هيلع هللا ىلص	معصومة	من	اخلطأ	يف	وقت	الرسول	ملسو هيلع هللا ىلص	فقط.																																					)												(
2	ـ	إمجاع	أمة	حممد	ملسو هيلع هللا ىلص	حجة.																																																																																														)												(
3	ـ	إذا	قصد	العبد	وجه	اهلّل	وأخلص	يف	عمله	تم	له	األجر	سواء	تم	مقصوده	أم	ال.								)												(
4	ـ	إذا	أطلق	األمر	باملعروف	من	غري	هني	مل	يدخل	يف	ذلك	النهي	عن	املنكر.																	)												(

س3	:	عىل	أي	يشء	يدل	قوله	تعالـى	:	}                                                                         
																																																																																																																																														{ ؟

س4	:	ما	الرس	يف	كون	النجوى	مظنة	الرش	يف	األكثر	واألغلب	؟
س5	:	هناك	أمور	استثنيت	من	النجوى	املحرمة	فام	هي	؟	وملاذا	استثنيت	؟

املناقشــــة
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ـه تعالـى : قـال اللهّ

املعـنـــــىالكـلمــة
بيًنا،	فقد	ضل	عن	اهلدى	وَبُعَد	عن	الصواب.

بأسامء	 مسامة	 أصناًما	 إال	 اهلل	 دون	 من	 املرشكون	 هؤالء	 يدعو	 ما	
اإلناث	كالعزى	ومناة	ونحوها.
متمرًدا	عاتًيا	خارًجا	عن	الطاعة.

طرده	وأبعده	عن	رمحته.
مقدًرا،	ألنه	علم	أنه	ال	يقدر	عىل	إغواء	مجيع	عباد	اهلل	وأن	عباد	اهلل	

املخلصني	ليس	له	عليهم	سلطان.

فقد ضلَّ ضـالاًل بعيـدًا 
إن يدعون من دونـه إال إنـاًثا 

وإن يدعون إال شيطاًنا مريـًدا 
لعنـه اللـه 

نصيًبا  ك  د عبا من  ن  ختذ أل
مفروًضا 

ســورة النســاء / اآليات 116 - 122 3الدرس الثالث
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وألضلنهـم 
وألمنينهـم 

وآلمرهنم فليبتكن آذان األنعام

وآلمرهنم فليغرين خلق الل 

ًا من دون الل  ومن يتخذ الشيطان ويلهّ
فقد خرس خرساًنا مبيًنا 

يعـدهـم ويمنيـهـم 
وما يعدهم الشيطان إال غروًرا 

وال جيدون عنها حميًصا 
ًا  وعد الل حقهّ

عن	الرصاط،	ضالٌل	يف	العلم	وضالٌل	يف	العمل.
وألمنينهم	أن	ينالوا	ما	ناله	املهتدون	فلم	يقترص	عىل	جمرد	إضالهلم	حتى	

زين	هلم	ما	هم	فيه	من	الضالل.
	بتقطيع	آذاهنا	فقد	كانوا	يف	اجلاهلية	إذا	ولدت	الناقة	مخسة	أبطن	وكان	

اخلامس	ذكًرا	شقوا	أذن	الناقة	وامتنعوا	من	االنتفاع	هبا.
وهذا	يتناول	اخللقة	الظاهرة	بالوشم	ونحوه،	ويتناول	اخللقة	الباطنة،	فإن	
اهلل	تعاىل	خلق	عباده	حنفاء	مفطورين	عىل	قبول	احلق	وإيثاره	فجاءهتم	
الشياطني	فاجتالتهم	عن	هذا	اخَلْلق	اجلميل	وزينت	هلم	الرشك	والكفر	

والفسوق	والعصيان.
بأن	يطيعه	ويدع	أمر	اهلل.

خرس	خرساًنا	ظاهًرا	يف	الدنيا	واآلخرة.
بالفوز	يف	الدنيا	واآلخرة.

	باطاًل.
مفّرًا	ومعداًل	عنها.

يقيًنا	صادًقا.

	الرشك	ال	يغفره	اهلّل		تعاىل؛	لتضمنه	القدح	يف	رب	العاملني،	ووحدانيته،	وتسوية	املخلوق	الذي	ال	يملك	 1ـ	
لنفسه	رّضًا	وال	نفًعا	بمن	هو	مالك	النفع	والرض،	فمن	أعظم	الظلم	وأبعد	الضالل	عدم	إخالص	

العبادة	ملن	هذا	شأنه	وهذه	عظمته	ورصف	يشء	منها	للمخلوق.
2	ـ	تكرر	قول	اهلّل	تعاىل	:	}                                                                                                                        

الفوائـد واألحكـام :
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{ مرتني	يف	هذه	السورة،	وذلك	لتأكيد	حرمة	الرشك	باهلل،	والتحذير	من	أهله،	والتكرار	أسلوب	
من	أساليب	التعليم	يف	القرآن	للتحبيب	يف	اليشء،	أو	التحذير	منه،	ليكون	أرسخ	يف	النفوس	

وأدعى	للقبول.
3	ـ	أرواح	املوحدين	رشيفة	عالية،	ال	هتبط	هبا	الذنوب	إىل	احلضيض	الذي	هتوي	إليه	أرواح	املرشكني،	
فال	يرضون	أن	يكونوا	من	جند	الشيطان	وأتباعه،	فهم	يرسعون	إىل	التوبة،	ويتبعون	السيئة	احلسنة	
حتى	يذهب	أثرها	من	النفس،	أما	املرشك	فمهام	عمل	من	الطيبات	فإن	روحه	تبقى	مظلمة	بالعبودية	

واخلضوع	لغري	اهلّل.
4	ـ	مرتكب	الذنوب	واملعايص	ـ	التي	هي	دون	الرشك	ـ	حتت	املشيئة	إن	شاء	اهلّل	غفر	له	بعفوه	ورمحته	ـ	
وإن	شاء	عذبه	وعاقبه	بعدله	وحكمته،	ويف	هذا	رد	عىل	اخلوارج	الذين	زعموا	أن	مرتكب	الكبرية	

كافر	خملد	يف	النار.
5	ـ	أبعد	اهلّل	الشيطان	عن	رمحته	وفضله،	وجعله	بعيًدا	عن	اخلري،	داعية	للرش	والباطل	يف	نفس	اإلنسان	

بام	يوسوس	به	يف	صدره	ويعده	ويمنيه.
الصحيحة،	وشغلهم	عن	 العقائد	 العباد،	ورصُفهم	عن	 الشيطان	ومقتىض	طبعه	إضالُل	 ـ	من	شأن	 	6
بالتوبة	 والتسويف	 احلارضة	 باللذات	 االستعجال	 وتزيينه	هلم	 واهلدى،	 احلق	 إىل	 املوصلة	 الدالئل	

والعمل	الصالح.
7	ـ	من	يتبع	الشيطان	ووسوسته	وإغواءه	فقد	خرس	خرساًنا	ظاهًرا	يف	الدنيا	واآلخرة؛	إذ	إنه	يكون	أسري	
العقل	 اهلّل	من	 بام	وهبه	 التام	 االنتفاع	 يتخبط	يف	عمله	عىل	غري	هدى	ويفوته	 األوهام	واخلرافات،	

واملواهب	الكسبية	التي	أوتيها	وُميَِّز	هبا	من	بني	أصناف	احليوان.
8	ـ	ما	وعد	اهلّل	به	عباده	هو	الوعد	احلق؛	فهو	القادر	عىل	أن	يعطي	ما	وعد	به	بفضله	وجوده	وواسع	كرمه	
ورمحته،	وأما	َوْعد	الشيطان	فهو	غرور	من	القول	وزور؛	إذ	هو	عاجز	عن	الوفاء	فهو	يديل	إىل	أوليائه	

	يستجاب	له	أمر	وال	هني	وال	ُتتَّبع	له	نصيحة. بباطله	فحقه	أالَّ



18

س1	:	بني	معاين	الكلامت	اآلتية	:
												إال	إناًثا	،	فليبتكن	آذان	األنعام	،	فليغرين	خلق	اهلّل	،	حميًصا.

س2	:	اخرت	اإلجابة	الصحيحة	مما	يأيت	:
												إذا	مات	اإلنسان	مرشًكا	فإن	اهلّل	ال	يغفر	له؛	ألن	الرشك	:

			أ	ـ	أول	ذنب	عِص	اهلّل	به.
ب	ـ	ال	تقبل	توبة	صاحبه.

جـ	ـ	مناٍف	للتوحيد،	ومتضمن	القدح	يف	رب	العاملني.
			د	ـ	مجيع	ما	سبق.

س3	:	ملاذا	تكرر	يف	سورة	النساء	قول	اهلّل	تعاىل	:	}       																			
																						{ ؟

س4	:	اخرت	للعمود	)	أ	(	ما	يناسبه	من	العمود	)ب(.
																																								)	أ	(																																																																																						)ب(

						1	ـ	مرتكب	الكبرية	كافر	وليس	بُمسلم.																																																			1	ـ	قول	املعتزلة.
						2	ـ	مرتكب	الكبرية	ليس	بكافر	وال	مسلم.																																															2	ـ	قول	اخلوارج.

به.														3	ـ	قول	أهل	السنة	واجلامعة. 							3	ـ	مرتكب	الكبرية	حتت	املشيئة	إن	شاء	اهلّل	غفر	له	وإن	شاء	عذَّ
س5	:	ما	األرضار	التي	جيلبها	الشيطان	لإلنسان	؟	وكيف	يتقي	اإلنسان	إغواء	الشيطان	ووسوسته	؟

املناقشــــة
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ـه تعالـى : قـال اللهّ

ســورة النســاء / اآليات 142 - 147 4الدرس الرابـع

املعـنـــــىالكـلمــة

يعاملونه	معاملة	املخادعني.
طغياهنم	 يف	 يستدرجهم	 أنه	 ذلك	 ومن	 خداعهم،	 عىل	 جيازهيم	

وضالهلم	وخيذهلم	عن	احلق	والوصول	إليه.
ون	مراءاة	وهم	متكاسلون	متثاقلون	ال	يرجون	ثواًبا	وال	خيافون	 يصلُّ

عىل	تركها	عقاًبا.
يفعلون	ذلك	مراءاًة	ال	اتباًعا	ألمر	اهلّل.

إن املنافقني خيادعون الل 
وهـو خـادعهـم 

قامـوا  الصالة  إىل  قاموا  وإذا 
كسـالـى 

يـراؤون النـاس 
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	ذكًرا	قلياًل،	ألهنم	يفعلون	ذلك	رياًء	وسمعة.
مرتددين	متحريين	بني	الكفر	واإليامن.

بل	 وباطًنا،	 ظاهًرا	 الكفار	 مع	 وال	 وباطًنا،	 ظاهًرا	 املؤمنني	 مع	 هم	 فال	 	
ظواهرهم	مع	املؤمنني	وبواطنهم	مع	الكافرين.

لن	جتد	له	طريًقا	هلدايته	وال	وسيلة	لرتك	غوايته؛	ألنه	انغلق	عنه	باب	الرمحة	
وصار	بدله	كل	نقمة.

	حجًة	واضحًة	عىل	عقوبتكم.
يف	أسفل	النار،	فالنار	دركات	كام	أن	اجلنة	درجات.

	منفعة	له	سبحانه	يف	عذابكم	إن	شكرتم	وآمنتم. بمعنى	:	أيُّ

وال يذكرون الل إال قلياًل 
مذبذبني بني ذلك 

ال إىل هؤالء وال إىل هؤالء 

له  جتد  فلن  الل  يضلل  ومن 
سبياًل 

جتعلوا لل عليكم سلطاًنا مبيًنا 
يف الدرك األسفل من النار 

ما يفعل الل بعذابكم إن شكرتم 
وآمنتم 

1	ـ	حال	املنافقني	أهنم	خيادعون،	ويكذبون،	ويغشون،	ويتولون	أعداء	أمتهم	يبغون	بذلك	يًدا	عندهم	
ب	منافع	يلتمسوهنا	من	كل	فج	ويسلكون	هلا	كل	 يمتنون	هبا	إليهم	إذا	دالت	دولتهم؛	إذ	هم	طالَّ

طريق	ولو	فيام	يرض	دينهم	وأمتهم.
2	ـ	اهلّل	سبحانه	ال	يوصف	باخلداع	عىل	سبيل	اإلطالق،	وإنام	خيادع	املخادعني	وجيازهيم	ويعاقبهم	عىل	

خداعهم.
3	ـ	من	صفات	املنافقني	أهنم	متباطئون	متثاقلون	عن	الصالة،	وعن	كل	خري	فليست	لدهيم	رغبٌة	تبعثهم	
عىل	عمل،	وال	نشاٌط	يدفعهم	إىل	فعل؛	ألهنم	ال	يرجون	ثواب	اهلّل	يف	اآلخرة،	وال	خيشون	عقابه؛	
إذ	ال	إيامن	هلم	وإنام	خيشون	الناس	فإذا	كانوا	بمعزل	عن	املؤمنني	تركوا	الصالة،	وإذا	كانوا	معهم	

سايروهم	بالقيام	هبا؛	ومن	كانت	هذه	حاله	وقع	عمله	عىل	وجه	الكسل	والفتور.

الفوائـد واألحكـام :
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ب	منافع	وال	يدرون	 4	ـ	املنافقون	مضطربون	مائلون	تارًة	نحو	املؤمنني	وتارة	مع	الكافرين؛	ألهنم	طالَّ
ملن	تكون	العاقبة	فمتى	ظهرت	الغلبة	ألحدهم	اّدعوا	أهنم	معه.

	حذر	اهلّل	املؤمنني	أن	يفعلوا	فعل	املنافقني	فيتخذوا	الكافرين	أولياء	من	دون	املؤمنني؛	وذلك	بمنارصهتم	 5ـ	
بالقول	أو	الفعل	بام	فيه	رضر	للمسلمني.

6	ـ	إنام	كان	املنافقون	يف	الدرك	األسفل	من	النار؛	ألهنم	رش	أهلها؛	إذ	مجعوا	بني	الكفر	والنفاق	وخمادعة	
املؤمنني	وغشهم،	فأرواحهم	أسفل	األرواح،	ونفوسهم	أحط	النفوس،	ومن	ثم	كانوا	أجدر	الناس	

بالدرك	األسفل	منها.
7	ـ	املنافق	إذا	تاب	واجتهد	يف	صالح	األعامل،	واعتصم	باهلّل،	وأخلص	له	العمل؛	فإن	اهلّل	يتوب	عليه	

ويعفو	عنه.
8	ـ	اهلّل	سبحانه	وتعاىل	ال	يعذب	أحًدا	من	خلقه	انتقاًما	منه،	وال	طلًبا	لنفع	أو	دفًعا	لرض؛	ألنه	سبحانه	
وتعاىل	غني	عن	كل	أحد،	منزه	عن	احتياجه	جللب	منفعة	له،	أو	دفع	مرضة	عنه،	بل	ذلك	جزاء	كفرهم	

فتعذيبه	لعباده	ال	يزيد	يف	ملكه،	وتركه	عقوبتهم	عىل	فعلهم	ال	ينقص	من	سلطانه.
9	ـ	أمهية	اإلخالص	هلل	تعاىل	يف	القول	والعمل،	وأنه	أحد	رشطي	قبول	العبادة	لقوله	تعاىل	:	

.)1(}                                                                                                                          {				

)1(	سورة	الكهف	آية	)110(.
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س1	:	بني	معاين	الكلامت	اآلتية	:
												وهو	خادعهم	،	مذبذبني	بني	ذلك	،	ال	إىل	هؤالء	وال	إىل	هؤالء	،	يف	الدرك	األسفل	من	النار.

س2	:	اذكر	بعض	صفات	املنافقني.
س3	:	ملاذا	كان	املنافقون	يف	الدرك	األسفل	من	النار	؟

س4	:	هل	تقبل	توبة	املنافق	؟
س5	:	ما	أمهية	اإلخالص	يف	القول	والعمل	؟

املناقشــــة
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ـه تعالـى : قـال اللهّ

املعـنـــــىالكـلمــة

ًا	له،	حيبه	 	ال	يتخذ	أحد	منكم	أحًدا	من	اليهود	والنصارى	َويِلّ
ويعارشه	ويعينه	وينرصه	ويؤاخيه.

	يتنارصون	فيام	بينهم	ويكونون	يًدا	عىل	من	سواهم.
	التام	يوجب	االنتقال	إىل	دينهم،	والتويل	القليل	يدعو	 ألن	التويلِّ

إىل	الكثري	ثم	يتدرج	شيًئا	فشيًئا	حتى	يكون	العبد	منهم.
	يف	صدق	وعد	اهلل	بإظهار	دينه	ونرصة	جنده. 	نفاٌق	وشكٌّ

يبادرون	يف	مواالة	اليهود	والنصارى.
ما	يدور	من	املكاره؛	كانتصار	الكفار	عىل	املسلمني.

فتح	مكة،	وفتح	قرى	اليهود،	وغريها	من	بالد	الكفار.
عىل	ما	أضمروا	يف	أنفسهم،	من	الشك	والنفاق	وامليل	إىل	أعداء	اهلل.

التتخذوا اليهود والنصارى أولياء 

بعضهم أولياء بعض 
ومن يتوهلم منكم فإنه منهم 

فتـرى الذين يف قلوهبـم مرض 
يسـارعـون فيهم 
أن تصيبنـا دائـرة 

بالفتـح 
عىل ما أسـروا يف أنفسهم 

ســورة املـــائـــدة / اآليات 51 - 53 5الدرس اخلامس
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متحرسين	عىل	ما	أضمروه	وسوء	ما	كسبوه.
	أغلظها.

يف	اإليامن	وما	يلزمه	من	النرص	واملحبة	واملواالة.

نـادمـني 
جهـد أيامهنـم 

إهنـم ملعكـم 

1	ـ	هنى	اهلّل	سبحانه	وتعاىل	املؤمنني	مجيًعا	أن	يتخذوا	اليهود	والنصارى	أنصاًرا	وحلفاء	عىل	أهل	اإليامن	
باهلّل	ورسوله،	وأخرب	أن	من	اختذهم	نصرًيا	وحليًفا	وويّلًا،	من	دون	اهلّل	ورسوله	واملؤمنني	فإنه	قد	

ظلم	نفسه،	وظلم	إخوانه	املؤمنني،	وأن	اهلّل	بريء	منه	ورسوله	ملسو هيلع هللا ىلص.
الظاهرة	 والتعظيم،	كام	يشمل	األعامل	 املودة	واملحبة	 القلوب	من	 أعامل	 الوالية	معنى	عام	يشمل	 ـ	 	2

كالنصح	والداللة	واإلعانة	ونحوها.
3	ـ	والية	املسلم	جيب	رصفها	إىل	اهلّل	ورسوله	واملؤمنني	دون	غريهم؛	كاليهود،	والنصارى،	واملرشكني،	

إذ	ال	جتوز	مواالهتم؛	ألن	الوالية	تعني	االنحياز	إليهم	وذلك	حمرم	يف	دين	اهلّل	عز	وجل.
4	ـ	ال	يوايل	الكفار	إال	من	يف	قلبه	مرض،	وهم	املنافقون	الذين	يظهرون	اإلسالم	وقلوهبم	مريضة	خالية	

من	اإليامن،	فهم	خيشون	الكفار،	وخيافون	منهم،	فينحازون	إليهم،	ويعينوهنم	عىل	املسلمني.
5	ـ	هناك	أناس	من	ضعاف	اإليامن	يسارعون	إىل	مواالة	الكفار،	ويقولون	:	نخشى	أن	تقع	بنا	مصيبة	من	
مصائب	الدهر،	فنحتاج	إىل	نرصهتم،	فعلينا	أن	نتخذ	لنا	أيادي	عندهم	يف	الرساء	والرضاء	ننتفع	هبا	

إذا	مستنا	الرضاء.

الفوائـد واألحكـام :
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س1	:	بني	معاين	الكلامت	اآلتية	:
												ال	تتخذوا	اليهود	والنصارى	أولياء	،	بعضهم	أولياء	بعض	،	يسارعون	فيهم	،	جهد	أيامهنم.

س2	:	اخرت	اإلجابة	الصحيحة	مما	يأيت	:
												1	ـ	معنى	الَوالية	هي	:

			أ		ـ	املودة.
ب	ـ	النصح.
جـ	ـ	التعظيم.
			د	ـ	اإلعانة.

															هـ	ـ	مجيع	ما	سبق.
2	ـ	هناك	أناس	من	ضعاف	اإليامن	يوالون	الكفار	ألن	:

			أ		ـ	يف	قلوهبم	نفاق	ومرض.
ب	ـ	خيشون	من	مصائب	الدهر.
جـ	ـ	لبغضهم	لإلسالم	وأهله.

			د	ـ	مجيع	ما	سبق.

املناقشــــة
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ـه تعالـى : قـال اللهّ

املعـنـــــىالكـلمــة

الردة	:	هي	اخلروج	من	اإلسالم	بعد	الدخول	فيه.
يظهرون	هلم	املودة	والعطف	والتواضع.

مع	 والرتفع	عنهم	وعدم	اخلضوع	هلم	 والغلظة	 الشدة	 يظهرون	هلم	
اللني	يف	دعوهتم.

	وال	خييفهم	لوم	الئم. 	ال	يردهم	عن	طاعة	اهلل	وقتال	أعدائه	رادٌّ
	ال	ويل	لكم	أهيا	املؤمنون،	وال	نارص	ينرصكم	إال	اهلل	ورسوله	واملؤمنون	

الصادقون.
املوالون	هلل	ولرسوله	ملسو هيلع هللا ىلص.

ن	مؤذنكم	أهيا	املؤمنون	بالصالة	سخر	من	دعوتكم	إليها	هؤالء	 	إذا	أذَّ
الكفار	من	اليهود،	والنصارى،	واملرشكني.

من يرتد منكم عن دينه 
أذلة عىل املؤمنني 

أعزة عىل الكافرين 

وال خيافون لومة الئم 
ورسوله  الل  وليكم  نام  إ

والذين آمنوا 
فإن حزب الل 

الصالة  إىل  ناديتم  ذا  وإ
اختذوها هزًوا 

ســورة املـــائـــدة / اآليات 54 - 58 6الدرس السادس
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1	ـ	من	يرتد	عن	دين	اهلّل	فلن	يرض	اهلّل	شيًئا،	وإنام	يرض	نفسه	فإن	هذا	الدين	حيمله	عباٌد	خملصون،	قد	
تكفل	اهلّل	سبحانه	وتعاىل	هبدايتهم،	ووعد	باإلتيان	هبم،	وأهنم	أكمل	اخللق	أوصاًفا،	وأقواهم	نفوًسا،	

وأحسنهم	أخالًقا.
	له	األسباب،	وهّون	عليه	كل	عسري،	ووّفقه	لنيل	اخلريات،	 2	ـ	اهلّل	سبحانه	وتعاىل	إذا	أحب	عبًدا	يرسَّ

وترك	املنكرات،	وأقبل	بقلوب	عباده	إليه	بمحبته	ومودته.
	من	صفات	املؤمنني	مودُة	إخواهنم	املؤمنني،	وخدمتهم،	والتذلل	هلم.	والعطف	عليهم،	وإظهار	العزة	 3ـ	

والكرامة	يف	التعامل	مع	الكفار؛	مع	دعوهتم	إىل	اإلسالم	بالتي	هي	أحسن.
	عام	هم	فيه	من	طاعة	اهلّل	وإقامة	حدوده	 4	ـ	من	صفات	املؤمنني	الذين	يأيت	اهلّل	هبم،	أهنم	ال	يردهم	رادٌّ
،	وال	حييك	فيهم	لوم	الئم،	 وقتال	أعدائه	واألمر	باملعروف	والنهي	عن	املنكر؛	وال	يصدهم	عنه	صادٌّ
تنتقض	 الذين	من	صفاهتم	أهنم	 باملنافقني	يف	كل	عرص	وزمان	 َعْذل	عاذل،	ويف	هذا	تعريض	 وال	

عزيمتهم	عند	لوم	الالئمني،	وتفرت	قوهتم	عند	عذل	العاذلني.
	ومن	سائر	الكفار	 	هنى	اهلّل	سبحانه	وتعاىل	عباده	املؤمنني	عن	اختاذ	أهل	الكتاب	من	اليهود	والنصارىـ	 5ـ	
ـ	أولياء	يتولوهنم،	ويبدون	هلم	أرسار	املؤمنني،	ويعاونوهنم	عىل	بعض	أمورهم	التي	ترض	اإلسالم	

واملسلمني.
ه	اهلّل	ورسوله	ملسو هيلع هللا ىلص،	وأولئك	هم	املؤمنون	الذين	حققوا	اإليامن	ظاهًرا	وباطًنا،	 	اهلّل	ورسوله	توالَّ 	من	توىلَّ 6ـ	

وأخلصوا	ملعبودهم	بإقامتهم	للصالة،	وأحسنوا	للخلق	وبذلوا	الزكاة	من	أمواهلم	ملستحقيها.
7	ـ	البشارة	العظيمة	ملن	قام	بأمر	اهلّل	وصار	من	حزبه	وجنده؛	بأن	له	الغلبة	وإن	ُهِزم	يف	بعض	األحيان	

حلكمة	يريدها	سبحانه	فآخر	أمره	الغلبة	واالنتصار.
	وصف	اهلّل	سبحانه	وتعاىل	الذين	يستهزئون	بالنداء	إىل	الصالة	بعدم	العقل	واجلهل	العظيم	وإال	لو	كان	 8ـ	
هلم	عقول	خلضعوا	هلا،	وخلشعت	قلوهبم	كلام	سمعوا	املؤذن	يكرب	اهلّل	ويمجده،	ويدعو	إىل	الصالة	له	

الفوائـد واألحكـام :
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والفالح	بمناجاته	وذكره،	فام	ذلك	االستهجان	منهم	إال	ألهنم	قوم	ال	عقل	هلم	يرشدهم،	وال	رأي	
هيدهيم	بل	هم	يف	ضالهلم	يعمهون.

س1	:	بني	معاين	الكلامت	اآلتية	:
												من	يرتد	منكم	عن	دينه	،	أذلة	عىل	املؤمنني	،	أعزة	عىل	الكافرين	،	لومة	الئم	،	حزب	اهلّل.

س2	:	اكتب	كلمة	)صح(	أو	)خطأ(	أمام	العبارات	اآلتية	مع	تصحيح	اخلطأ	:
												الشدة	عىل	الكافرين	تعني	:

			أ		ـ	الكذب	عليهم.																																																																																		)																			(
	ب	ـ	خداعهم.																																																																																											)																			(
جـ	ـ	الرتفع	عنهم	وعدم	اخلضوع	هلم.																																																				)																			(
			د	ـ	دعوهتم	إىل	اإلسالم	بالتي	هي	أحسن.																																										)																			(
	هـ	ـ	ما	ورد	يف	)جـ	،	د(																																																																											)																			(

س3	:	ما	البشارة	ملن	قام	بأمر	اهلّل	وصار	من	جنده	وأنصاره	؟
س4	:	بم	وصف	اهلّل	سبحانه	الذين	يستهزئون	بالنداء	إىل	الصالة	؟

املناقشــــة
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ـه تعاىل : قـال اللهّ

املعـنـــــىالكـلمــة

الَفْلق	:	هو	الشق،	واحلب	هو	حب	النبات	كالقمح	والشعري،	والنوى	:	هو	
احلب	املوجود	داخل	الثمرة	مثل:	نوى	التمر	واملشمش	واخلوخ.	واملعنى	:	

أنه	سبحانه	بقدرته	هو	الذي	خلق	احلب	ثم	شقه	فأخرج	منه	النبات.
ينفخ	الروح	واحلياة	فيام	ال	حياة	فيه،	فيخرج	من	النطفة	حيواًنا	ومن	البيضة	

طائًرا.
	فكيف	ترصفون	عن	احلق	مع	ظهور	الدليل،	وهو	استفهام	إنكاري.

خمرج	النهار	بعد	ظلمة	الليل.
	الليل	ظالًما	يساعد	عىل	الراحة	واهلدوء. صريَّ

فالـق احلب والنـوى 

خيرج احلـي من امليت 

فأنـى تؤفكـون 
فالـق اإلصبـاح 

وجعـل الليل سكًنـا 

ســورة األنـعـام / اآليات 95 - 99 7الدرس السابع
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ر	ال	يتغري	وال	يضطرب،	فبهام	ُتْعَرُف	األزمنة	واألوقات. 	جيريان	بحساب	مقدَّ
الرب	والبحر	يف	حالة	 الناس	طرق	 ثابتة	يعرف	هبا	 جعلها	عز	وجل	عالمات	

الظالم.
خلقكم	من	نفس	واحدة	وهي	نفس	آدم	عليه	السالم.

فمنكم	مستقر	وهم	من	يف	األرحام،	ومنكم	مستودع	وهم	من	يف	األصالب،	
وقيل	:	مستقر	عىل	ظهر	األرض،	ومستودع	يف	باطن	األرض.

يفطنون	لداللة	هذه	اآليات	عىل	كامل	قدرة	اهلل	وعظمته	فيعبدونه	وحده	دون	
سواه.

نباًتا	أخرض	فيه	الطراوة،	واحلياة،	واالستعداد	للثمر.
ثمًر	مركًبا	بعضه	فوق	بعض	كام	يف	سنابل	الزرع.

التي	 القريبة	 الِعْذق	وما	فيه	من	الشامريخ،	والدانية	 ِقْنو،	وهو	 القنوان	:	مجع	
يناهلا	كل	أحد.

يشبه	بعضه	بعًضا	يف	وصفه	وطعمه.
ال	يشبه	بعضه	بعًضا	وإنام	خيتلف	يف	وصفه	وطعمه.

نضجه.

والشمس والقمر حسباًنا 
الرب  ظلامت  يف  هبا  لتهتدوا 

والبحر 
أنشأكـم من نفس واحـدة 

فمسـتقر ومستـودع 

يفقهـون 

فأخرجنا منـه خضـًرا 
ًا متـراكًبـا  حبهّ

قنـوان دانيـة 

مشتبًهـا 
وغيـر متشابـه 

َيْنِعـه 

	يف	هذه	اآليات	بيان	لبعض	مظاهر	قدرة	اهلّل	عز	وجل	وربوبيته	فهو	القادر	وحده	عىل	إخراج	الثمر	من	 1ـ	
احلب،	وعىل	إخراج	احلي	من	امليت،	وامليت	من	احلي،	وهو	سبحانه	فالق	اإلصباح،	وجاعل	الليل	
سكًنا،	والشمس	والقمر	حسباًنا،	والنجوم	عالمات	هُيتدى	هبا	يف	ظلامت	الرب	والبحر،	كام	أنه	سبحانه	

خلق	مجيع	الناس	من	نفس	آدم	عليه	السالم	فهم	ذريته.
2	ـ	ومن	مظاهر	قدرته	سبحانه	أنه	القادر	عىل	إنزال	املطر	من	السامء؛	ليغيث	العباد،	وخيرج	هلم	أرزاقهم	

الفوائـد واألحكـام :
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من	باطن	األرض،	وهذه	األرزاق	ليست	من	صنف	واحد	فقط	بل	هي	أنواع	كثرية	متغايرة	يف	اللون	
والطعم	والفوائد.

3	ـ	فضل	التفكر	يف	آيات	اهلّل	وخملوقاته	لتقوية	اإليامن	واليقني	بكامل	قدرته	ووحدانيته	سبحانه	وتعاىل.
4	ـ	االستدالل	باإلحياء	واإلماتة	يف	الدنيا	عىل	البعث	والنشور	يف	اآلخرة.

5	ـ	إن	اهلّل	سبحانه	وتعاىل	سخر	هذا	الكون	وما	فيه	خلدمة	اإلنسان	وإسعاده	إذا	أحسن	استغالله.
6	ـ	إن	األصل	يف	حساب	األيام،	والشهور،	واملواقيت	مها	الشمس	والقمر.

7	ـ	تذكري	اخلالئق	بوحدة	األصل،	وأنه	ال	فرق	بينهم	يف	ذلك	إال	يف	تزكية	النفس،	والتقوى	والعمل	الصالح.

س1	:	بني	معاين	الكلامت	اآلتية	:
											فالق	احلب	والنوى	،	والشمس	والقمر	حسباًنا	،	حّبًا	مرتاكًبا	،	ينعه.

س2	:	يف	هذه	اآليات	بيان	لبعض	مظاهر	قدرة	اهلّل،	اذكر	ثالًثا	منها.
س3	:	ما	الفوائد	التي	يمكنك	استخراجها	من	النصوص	اآلتية	:

1	ـ	قال	تعاىل	:	}                                                                                                { اآلية.
2	ـ	قال	تعاىل	:	}                                                                                      { اآلية.

س4	:	ما	األصل	يف	حساب	الشهور،	واملواقيت	؟

املناقشــــة
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ـه تعاىل : قـال اللهّ

املعـنـــــىالكـلمــة

أقرأ	اآليات	املبينة	ملا	حرمه	اهلل	عليكم.
فقر.

	أي	:	بام	يوجب	قتلها	من	ردة	أو	قصاص	أو	زًنا.
أي	:	إال	بام	يوجب	رمًجا.
عهد	عليكم	بالتزامه.
إال	بام	هو	أنفع	له.

رشده.

َأْتُل ما حـرم ربكم عليكـم 
إمـالق 

وال تقتلوا النفس التي حرم الل 
إال باحلـق 

ذلكـم وصاكـم به 
إال بالتـي هي أحسـن  

حتى يبلـغ أشـده 
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طاقتها	وما	تقدر	عليه.
الِفَرق،	واألهواء،	واألديان	الباطلة.

متيل	بكم	وتضلكم.
عن	طريق	اهلل	املستقيم	وهو	اإلسالم.

وسعهـا 
ُبـل  السُّ

فتفـرق بكـم 
عـن سبيلـه 

	بني	سبحانه	وتعاىل	يف	هذه	اآليات	الكريامت	أصول	الفضائل،	وأنواع	الرب،	وأصول	املحرمات	والكبائر	 1ـ	
يف	األقوال	واألفعال.

الوظيفة	 ه	ودعامته	وروحه،	وأن	 وُلبُّ به	هو	أساس	اإلسالم	 باهلّل	وتوحيده	وعدم	اإلرشاك	 ـ	اإليامن	 	2
األساسية	لإلنسان	يف	هذه	الدنيا	هي	عبادة	اهلّل	وحده	ال	رشيك	له.

ترك	 يستلزم	 كاماًل	وهذا	 إحساًنا	 الوالدين	 إىل	 اإلحسان	 بعد	حقه	وهو	 احلقوق	 بآكد	 بدأ	سبحانه	 ـ	 	3
اإلساءة	وإن	صغرت،	فام	بالك	بالعقوق	الذي	هو	من	أكرب	الكبائر،	وأعظم	اآلثام،	فالوالدان	مها	
السبب	املبارش	يف	وجود	اإلنسان،	وقد	خلق	اهلّل	فيهام	غريزة	حب	األبناء	مما	يدفعهام	إىل	العمل	والكد	
التوحيد	 َقَرَن	 َأْن	 الوالدين	 بأمر	 الشارع	 والشقاء	من	أجل	إسعادهم	وكفى	داللة	عىل	عظيم	عناية	

والنهي	عن	الرشك	باألمر	باإلحسان	إليهام.
4	ـ	ال	جيوز	حتديد	النسل	وأعظم	منه	قتل	األوالد	بسبب	الفقر	أو	خشية	وقوعه	فاهلّل	سبحانه	وتعاىل	قد	

تكفل	برزق	اجلميع.
5	ـ	النهي	عن	قربان	الفواحش	أبلغ	من	النهي	عن	جمرد	فعلها	فإنه	يتناول	النهي	عن	مقدماهتا	ووسائلها	
املوصلة	إليها	فمن	هنا	كان	النظر	إىل	األجنبية	واالختالط	هبا	حراًما؛	ألنه	مقدمة	للزنا	وسبب	إليه.
	حمافظة	اإلسالم	عىل	النفس	البرشية	وحتريمه	قتلها	إال	بحق	يوجب	ذلك؛	كام	قال	عليه	الصالة	والسالم	 6ـ	
:	»ال	حيل	دم	امرئ	مسلم	يشهد	أن	ال	إله	إال	اهلّل	وأين	رسول	اهلّل	إال	بإحدى	ثالث	:	النفس	بالنفس،	

الفوائـد واألحكـام :
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والثيب	الزاين،	واملفارق	لدينه	التارك	للجامعة«)1(.
الرشد	وأحسن	 إذا	بلغ	سن	 إليه.	وأنه	 باليتيم،	وحتذيره	األخَذ	من	ماله	أو	اإلساءة	 ـ	عناية	اإلسالم	 	7

الترصف	يف	ماله	فيجب	دفعه	إليه.
	حتريم	الغش	يف	اإلسالم؛	ومنه	بخس	املكاييل	واملوازين،	وأن	من	حرص	عىل	اإليفاء	يف	الكيل	والوزن،	 8ـ	

ط	فيه	ومل	يعلمه	فإن	اهلّل	غفور	رحيم. ثم	حصل	منه	تقصري	مل	يفرِّ
	وجوب	العدل	يف	القول،	ويف	احلكم	بني	الناس،	ويف	مجيع	األحوال	وذلك	بمراعاة	الصدق	واإلنصاف	 9ـ	

وعدم	كتامن	ما	يلزم	بيانه.
10	ـ	وجوب	الوفاء	بعهد	اهلّل	الذي	عاهده	عليه	عباده	من	القيام	بحقوقه	والوفاء	هبا،	ومن	العهد	الذي	

يقع	التعاهد	به	بني	اخللق،	فاجلميع	جيب	الوفاء	به	وحيرم	نقضه	واإلخالل	به.
11	ـ	هذه	األحكام	وما	أشبهها	مما	بينه	اهلّل	يف	كتابه،	ووضحه	لعباده	هي	رصاط	اهلّل	املستقيم،	وطريقه	
القويم	الذي	يؤدي	إىل	الفالح	والفوز	يف	الدنيا	واآلخرة،	كام	أن	العدول	عنه	مهلكة	ومتاهة	يف	الدنيا	

واآلخرة	:	}             
.}																									

)1(	رواه	البخاري	يف	كتاب	الديات	باب	قول	اهلل	تعاىل	:	}أن	النفس	بالنفس	والعني	بالعني	...{ رقم	6878	.
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س1	:	بني	معاين	الكلامت	اآلتية	:
											أتل	ما	حرم	ربكم	عليكم	،	من	إمالق	،	وال	تتبعوا	السبل	،	فتفرق	بكم.

	سبحانه	يف	هذه	اآليات	أصول	الفضائل	وأنواع	الرب،	بنّي	ذلك. َ س2	:	بنيَّ
س3	:	اخرت	للعمود	)	أ	(	ما	يناسبه	من	العمود	)ب(	:

																												)	أ	(																																																																																	)ب(
1	ـ	اإليامن	باهلّل	وتوحيده.																								1	ـ	أعظم	منه	قتل	األوالد	بسبب	الفقر	أو	خشية	وقوعه.

2	ـ	الوالدان.																																														2	ـ	حرام،	ألنه	مقدمة	للزنا	وسبب	له.

3	ـ	النظر	لألجنبية	واالختالط	هبا.										3	ـ	يستلزم	ترك	اإلساءة	وإن	صغرت.
4	ـ	ال	جيوز	حتديد	النسل.																								4	ـ	هو	أساس	اإلسالم	ودعامته	وروحه.
5	ـ	اإلحسان	إىل	الوالدين.																						5	ـ	مها	السبب	املبارش	يف	وجود	اإلنسان.

س4	:	ملاذا	هنى	اهلل	سبحانه	عن	قربان	الفواحش	؟
س5	:	ما	رصاط	اهلّل	املستقيم	الذي	بينه	سبحانه	يف	هذه	اآليات	وأمر	باتباعه	وعدم	العدول	عنه	؟

املناقشــــة



36

ـه تعاىل : قـال اللهّ

املعـنـــــىالكـلمــة

إبراهيم	 ملة	 احلنيفية	 لوا	 وبدَّ وا	 الذين	غريَّ والنصارى	 اليهود	 هم	
عليه	السالم،	ويشمل	أيًضا	أهل	البدع	واألهواء	والفتن	من	أمة	

حممد	ملسو هيلع هللا ىلص.
واألهواء	 والنَِّحل	 املَِلِل	 كأهل	 ِفَرًقا	 أي	 الِفْرقة،	 وهم	 ِشيعة	 مجع	

والضالالت.
لست	من	تفرقهم	يف	يشء.

	أي	:	أنه	تعاىل	هو	الذي	جيازهيم	عىل	مفارقة	دينهم.

قوا دينهم  إن الذين َفرَّ

وكانوا ِشَيًعا 

لست منهم يف يشء 
إنام أمرهم إىل الل 
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هو	احلنيفية	ملة	إبراهيم	عليه	السالم.
ديًنا	عداًل	مستقياًم	ال	عوج	فيه.

	مائاًل	إىل	احلق	تارًكا	كل	دين	غري	مستقيم	من	أديان	أهل	االنحراف	
كاليهود،	والنصارى،	واملرشكني.

ذبحي	يف	احلج	والعمرة،	وقيل	عباديت.
ال	تؤخذ	نفس	بذنب	غريها	بل	كل	نفس	مأخوذة	بُِجْرمها	ومعاقبة	بإثمها.
خالئف	:	مجع	خليفة	أي	:	جعلكم	َخَلًفا	لألمم	املاضية	والقرون	السابقة.

يف	اخللق،	والرزق،	والقوة،	والفضل،	والعلم.
خيتربكم	ليظهر	املطيع	من	العايص،	واملؤمن	من	الكافر.

رصاط مستقيم 
ِديًنا قَِياًم 

حنيًفا 

نسكي 
وال تزر وازرة وزر أخرى 

وهو الذي جعلكم خالئف األرض 
ورفع بعضكم فوق بعض درجات 

ليبلوكم 

1	ـ	حذر	اهلّل	سبحانه	وتعاىل	هذه	األمة	من	إضاعة	الدين	بعد	االهتداء	به	بمثل	ما	أضاعه	به	من	قبلهم؛	وهو	
االختالف	والتفرق	فيه	باملذاهب	واآلراء	والبدع	التي	جتعلهم	أحزاًبا	وشيًعا،	فيتعصب	كل	منها	ملذهب	
من	املذاهب	أو	إمام،	فيضيع	احلق	وتنفصم	عرى	الوحدة	وتصبح	األمة	الواحدة	بعد	أخوة	اإليامن	أمًما	

	باألمم	التي	تفرقت	قبلها. متعادية	ليس	هلا	مرجع	متفق	عليه	جيمع	كلمتها	فيحل	هبا	ما	َحلَّ
2	ـ	أمر	اهلّل	سبحانه	وتعاىل	نبيه	أن	يتربأ	ممن	فرقوا	دينهم	وكانوا	شيًعا،	ويف	هذا	حتذير	ألمته	عليه	السالم	من	
مثل	فعلهم	لُيعلم	أن	من	فعل	فعلهم	وحذا	حذوهم	من	هذه	األمة	فالرسول	ملسو هيلع هللا ىلص	منه	بريء؛	ألن	اهلّل	ال	
يبيح	للمسلمني	البدع	والضالالت	والتفرق	يف	الدين،	فإن	ذلك	يكون	هدًما	ألسس	الدين	وخروًجا	

عن	سنن	املهتدين.
3	ـ	من	جاء	يوم	القيامة	باخلصلة	احلسنة	والفعلة	الطيبة	جزاه	اهلّل	عليها	عرش	حسنات	إىل	سبع	ِمئة	أو	ما	شاء	
بعد	ذلك	من	زيادة؛	وذلك	حسب	مشيئته	تعاىل	وعلمه	بأحوال	املحسنني؛	إذ	من	يبذل	درمًها	ونفسه	غري	

الفوائـد واألحكـام :
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راضية	ال	يكون	كمن	ينفقه	طيبة	به	نفسه	مرسورة	بالتوفيق	إليثار	ثواب	اآلخرة	به	عىل	متاع	الدنيا.
4	ـ	وفق	اهلّل	سبحانه	وتعاىل	أمة	اإلسالم	إىل	الرصاط	املستقيم	احلنيفية	ملة	إبراهيم	عليه	السالم،	وهي	بخرٍي	

ما	استمسكت	هبذا	الطريق	البني	الواضح.
5	ـ	واجب	الدعاة	إىل	اهلّل	عز	وجل	بيان	اهلدى	والداللة	عليه،	وأما	التوفيق	فهو	بيد	اهلّل	عز	وجل.

6	ـ	من	رشط	صحة	العبادة	إخالصها	هلل	رب	العاملني؛	فمن	توجه	إليه	وإىل	غريه	من	عباده	املكرمني،	أو	إىل	
غريهم	مما	ُيستعظم	من	خلقه	كان	مرشًكا،	فاهلّل	سبحانه	ال	يقبل	من	العبادة	إال	ما	كان	خالًصا	لوجهه	

الكريم.
7	ـ	ينبغي	للمؤمن	أن	ُيوَطّن	نفسه	لتكون	حياته	هلل	ومماته	هلل،	فيتحرى	اخلري	والصالح	يف	كل	عمل	من	

أعامله،	ويطلب	الكامل	يف	ذلك	لنفسه	رجاء	أن	تكون	ميتته	تريض	ربه	سبحانه	وتعاىل.
8	ـ	بني	سبحانه	أنه	ال	تكسب	كل	نفس	إثاًم	إال	كان	عليها	جزاؤه	دون	غريه،	وال	حتمل	نفس	وزر	أخرى	بل	
حتمل	كل	نفس	محلها	فحسب،	وإن	كان	أحد	قد	تسبب	يف	ضالل	غريه	ووزره	فإن	عليه	وزر	التسبب	

من	غري	أن	ينقص	من	وزر	املبارش	يشء.
ُلُف	بعضها	بعًضا	ابتالًء	واختباًرا. 9	ـ	من	سنة	اهلّل	عز	وجل	يف	هذه	الدنيا	أن	األمم	خَيْ



39

س1	:	بني	معاين	الكلامت	اآلتية	:
											إن	الذين	فرقوا	دينهم	،	دينا	قياًم	،	خالئف	األرض	،	ليبلوكم.

س2	:	ما	الفائدة	من	أمر	اهلّل	سبحانه	وتعاىل	لنبيه	من	أن	يتربأ	ممن	فرقوا	دينهم	وكانوا	شيًعا.
س3	:	ما	واجب	الدعاة	إىل	اهلّل	عز	وجل	؟

ن	اإلنسان	نفسه	لتكون	حياته	ومماته	هلل	سبحانه	؟ س4	:	كيف	يوطِّ
ُلُف	بعضها	بعًضا،	فام	احلكمة	من	ذلك	؟ س5	:	ِمْن	سنة	اهلّل	يف	هذه	الدنيا	أن	األمم	خَيْ

س6	:	اخرت	العمود	)	أ	(	ما	يناسبه	من	العمود	)ب(.
																	)	أ	(																																																																										)ب(

1	ـ	دينا	قياًم.																																														1	ـ	ذبحي	يف	احلج	والعمرة	وعباديت.
2	ـ	نسكي.																																																	2	ـ	عداًل	مستقياًم	ال	عوج	فيه.

3	ـ	حنيًفا.																																																		3	ـ	ال	تؤخذ	نفس	بذنب	غريها.
4	ـ	وال	تزر	وازرة	وزر	أخرى.																4	ـ	مائاًل	إىل	احلق.

املناقشــــة
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ـه تعالـى : قـال اللهّ

املعـنـــــىالكـلمــة

ال	يضلنكم	الشيطان.
	كام	فتن	أبويكم	آدم	وحواء	فأخرجهام	من	اجلنة.
صنفه	وجنسه	الذي	هو	منه،	وهم	شياطني	اجلن.

بالبيت	 طوافهم	 ذلك	 ومن	 ويستقبح،	 يستفحش	 ما	 كل	 هي	
عراة.

بالعدل.
	توجهوا	إليه	يف	كل	صالة	إىل	القبلة.

القيامة	 	كام	بدأكم	اهلل	خلًقا	بعد	أن	مل	تكونوا	شيًئا	تعودون	يوم	

ال يفتننكـم 
كام أخرج أبويكم من اجلنـة 

َقبيُلـه 
وإذا فعلـوا فاحشـة 

بالقسـط 
وأقيمـوا وجوهكـم 

كمـا بـدأكم تعـودون 

ســورة األعـراف / اآليات 27 - 30 10الدرس العارش
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فريًقا	منكم	وفقهم	للهداية	ويرس	هلم	أسباهبا	ورصف	عنهم	موانعها.

وجبت	عليهم	الضاللة	بام	تسببوا	ألنفسهم	وعملوا	بأسباب	الغواية.
فريًقا هـدى 

وفريًقا حق عليهم الضـاللة 

ر	اهلّل	سبحانه	وتعاىل	بني	آدم	من	فتنة	الشيطان	ووسوسته	وخداعه	كام	وسوس	آلدم	وحواء،	فزيَّن	 	حذَّ 1ـ	
هلام	معصية	رهبام،	فأكال	من	الشجرة	التي	هنامها	اهلل	عنها،	وكان	ذلك	سبًبا	يف	خروجهام	من	اجلنة	التي	

كانا	يتمتعان	بنعيمها	إىل	دار	الشقاء	واالبتالء.
2	ـ	إبليس	وجنوده	من	شياطني	اجلن	يرونكم	يا	بني	آدم	وال	تروهنم،	وال	شك	أن	العدو	املباغت	الذي	
ال	ُيرى	أشد	من	العدو	البارز	الظاهر،	لذلك	البد	من	زيادة	االحرتاز	والوقاية	من	الشيطان	بتقوية	

الصلة	باهلّل	وإخالص	العبادة	له	وبمعاجلة	الوسواس	بعد	طروئه	واإلستعاذة	منه.
3	ـ	عدم	إيامن	اإلنسان	هو	املوجب	لعقد	الوالية	مع	الشيطان	واكتساب	الكفار	لوالية	الشيطان	التباعهم	

له	وقبوهلم	وسوسته	وعدم	احرتاسهم	من	اخلواطر	الرديئة.
	اهلّل	سبحانه	وتعاىل	يأمر	بالعدل	واإلخالص	وال	ُيتصور	أنه	سبحانه	يأمر	بام	تستفحشه	وتنكره	العقول	 4ـ	

السليمة	وهذا	دليل	عىل	أن	األوامر	والنواهي	نابعة	من	املصلحة	واحلكمة.
	الناس	يف	يوم	القيامة	فريقان	:	فريق	هداه	اهلّل	يف	الدنيا	باتباعهم	رسله	وما	جاؤوا	به،	وفريق	حق	عليهم	 5ـ	
الضاللة	التباعهم	إغواء	الشيطان،	وإعراضهم	عن	طاعة	رهبم.	وكل	فريق	يعمل	عىل	شاكلته،	وُيبعث	
نتائجها	 اقرتفوا	أسباهبا	فوجدت	 الثاين	ألهنم	 الفريق	 الضاللة	عىل	 ما	مات	عليه،	وإنام	حقت	 عىل	

ومسبَّباهتا،	ال	أهنا	ُجعلت	غرائَز	هلم	فكانوا	عليها	جمبولني.

الفوائـد واألحكـام :
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س1	:	بني	معاين	الكلامت	اآلتية	:
											اليفتننكم	،	فاحشة	،	عند	كل	مسجد	،	كام	بدأكم	تعودون.

س2	:	ما	الوسائل	التي	يستخدمها	الشيطان	يف	خداع	اإلنسان	حتى	جيعله	يفعل	املعايص	ويبتعد	عن
												الطاعات	؟

س3	:	ما	الواجب	عىل	اإلنسان	إذا	حصل	منه	ذنب،	أو	فعل	فاحشة	؟
س4	:	يف	اآليات	الكريمة	دليل	عقيل	عىل	بعث	الناس	يوم	القيامة	وضح	ذلك.

س5	:	ما	أقسام	الناس	يوم	القيامة	؟

املناقشــــة
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سورة	األنفال	مدنية	إال	سبع	آيات	منها	نزلت	بمكة،	وهي	قوله	تعاىل	:	}                                             { 
إىل	آخر	اآليات	السبع	وتسمى	:	سورة	بدر،	قال	ابن	عباس	ـ	ريض	اهلّل	عنهام	:-	نزلت	يف	بدر.	ويف	لفظ	تلك	

سورة	بدر.	وموضوعات	السورة	كلها	يف	حميط	هذه	املعركة	وأبرز	هذه	املوضوعات	:
1	ـ	أحكام	الغنائم	واألنفال	يف	الرشيعة	اإلسالمية.

2	ـ	بعض	صفات	املؤمنني.
3	ـ	بيان	األسباب	املعنوية	للنرص	عىل	األعداء.
4	ـ	بيان	األسباب	املادية	للنرص	عىل	األعداء.

5	ـ	بيان	بعض	صفات	الكفار	واملنافقني.
6	ـ	أحكام	العهود	واملواثيق	يف	اإلسالم.

7	ـ	بيان	بعض	أحكام	األرسى	يف	اإلسالم.
8	ـ	املواالة	بني	املؤمنني.

ســورة األنفــال / اآليات 1 - 4 11الدرس احلادي عرش

موضوعات السورة :
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	:	فينا	أصحاَب	بدر	نزلت	حني	اختلفنا	يف	النََّفل	وساءت	فيه	أخالقنا،	فانتزعه	 	ـ	 قال	عبادة	بن	الصامتـ	
اهلّل	من	أيدينا	وجعله	إىل	رسول	اهلّل	ملسو هيلع هللا ىلص	فقسمه	رسول	اهلّل	ملسو هيلع هللا ىلص	بني	املسلمني.

املعـنـــــىالكـلمــة

يسألك	الصحابة	عن	حكم	األنفال،	وكيفية	قسمتها.	واملخاطب	هو	الرسول	
	اهلل	 ملسو هيلع هللا ىلص	واملراد	باألنفال	:	الغنائم	التي	غنمها	املسلمون	يوم	بدر.	ثم	ملا	بنيَّ
حكمها	وكيفية	قسمتها	يف	قوله	تعاىل	:	}                                                   
له	اإلمام	 																																																{ أصبحت	األنفال	خاصًة	بام	ُيَنفِّ
يت	الغنائم	 من	الغنيمة	قبل	أن	حترز،	أو	من	اخُلُمس	بعد	أن	تقسم	وسمِّ
باألنفال؛	ألهنا	زيادة	فيام	أحل	اهلل	هلذه	األمة	مما	كان	حمرًما	عىل	غريها.

بامتثال	أوامره،	واجتناب	نواهيه.
	 والتحابِّ 	 بالتوادِّ والتدابر؛	 والتقاطع،	 التشاحن،	 من	 بينكم	 ما	 أصلحوا	 	

والتَّواصل.
مستمرين	عىل	اإليامن؛	فإن	اإليامن	يدعو	إىل	طاعة	اهلل	ورسوله،	ومن	مل	

يطع	اهلل	ورسوله	فليس	بمؤمن.
خافت	ورهبت	فأوجبت	هلم	خشيَة	اهلل	واالنكفاَف	عن	املحارم.

	ُقرئت	عليهم	آيات	القرآن	الكريم،	حيث	إهنم	يلقون	هلا	السمع	وحُيرضون	
قلوهبم	لتدبرها	فعند	ذلك	يزيد	إيامهنم.

مضارهم	 ودفع	 مصاحلهم	 جلب	 يف	 رهبم	 عىل	 قلوهبم	 يف	 يعتمدون	
ويفوضون	األمر	إليه؛	مع	فعل	األسباب.

يسألونك عن األنفال 

ـه  فاتقوا اللهّ
وأصلحوا ذات بينكم 

إن كنتم مؤمنني  

وجلت قلوهبم 
ُتليت عليهم آياته 

يتوكلون 

سبـب نـزول اآليـات :
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1	ـ	نعمة	اهلّل	عز	وجل	عىل	رسوله	ملسو هيلع هللا ىلص	وأمته	بإحالل	الغنائم	هلم	بعد	أن	كانت	حمرمة	عىل	األمم	قبلهم	
كام	يف	احلديث	الصحيح	»ُأعطيت	مخًسا	مل	يعطهن	أحد	قبيل«	فذكر	احلديث	إىل	أن	قال	:	»وأحلت	يل	

الغنائم	ومل	حتل	ألحد	قبيل«)1(.
2	ـ	وحدة	املسلمني	ومتاسكهم	دليل	عىل	قوة	اإليامن	وسبب	من	أسباب	النرص،	وأن	اخلالف	والُفرقة	
بينهم	إنام	حيصالن	بسبب	ضعف	اإليامن،	فاملسلمون	مأمورون	باالستمرار	عىل	طاعة	اهلّل	ورسوله	
وعىل	وحدة	الصف،	ونبذ	اخلالف،	وإصالح	ما	بينهم	من	التشاحن	والتقاطع	والتدابر،	واحلرص	

عىل	وحدة	الصف	ومجع	الكلمة.
3	ـ	اإليامن	يزيد	وينقص،	يزيد	بالطاعة	وينقص	باملعصية،	فام	يزيده	اخلوف	من	اهلّل	والفزع	إليه	عند	ذكره	
عز	وجل	خوًفا	وفزًعا	تظهر	آثاره	عىل	اجلوارح	من	الُقَشْعِريرة	وذرف	الدموع،	واالجتهاد	يف	الطاعات	

وليس	كام	يفعل	اجلهال	من	الرصاخ	أو	الرقص	والغناء.
	يف	قوله	تعاىل	:	}                                       ...{ اآلية	إنام	هو	باعتبار	كامل	اإليامن	ال	باعتبار	 4	ـ	احَلرْصُ

أصل	اإليامن	فاخلوف	والفزع	والوجل	إنام	ينتفي	بانتفائها	اإليامن	الكامل	ال	أصل	اإليامن.
5	ـ	إن	التوكل	عىل	اهلّل	عز	وجل	ال	ينايف	فعل	األسباب؛	ألن	اهلّل	عز	وجل	أمر	بفعل	الشعائر	التي	توصل	

إىل	حقيقة	اإليامن.

يؤدوهنا	يف	أوقاهتا	كاملة	األركان	والرشوط	والواجبات.
	صدًقا،	الستواء	ظاهرهم	وباطنهم	يف	اإليامن	مع	اجلمع	بني	االعتقاد	والقول	

والعمل.
منازل	خري	وكرامة	يف	اجلنة	ويزيد	رشفها	أهنا	عند	رهبم.

يقيمون الصالة 
ًا  أولئك هم املؤمنون حقهّ

هلم درجات عند رهبم 

)1(	رواه	البخاري	يف	كتاب	التيمم	برقم1/	335،	ورواه	مسلم	يف	كتاب	املساجد	برقم	370/1	ومواضع	الصالة	رقم	521	.

الفوائـد واألحكـام :
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س1	:	بني	معاين	الكلامت	اآلتية	:
											األنفال	،	وأصلحوا	ذات	بينكم	،	وجلت	قلوهبم	،	أولئك	هم	املؤمنون	حّقًا.

س2	:	سمى	ابن	عباس	ـ	ريض	اهلّل	عنهام	ـ	سورة	األنفال	بسورة	بدر،	فلامذا	؟
س3	:	اذكر	ثالثة	من	املوضوعات	التي	تناولتها	السورة.

س4	:	رضب	الصحابة	رضوان	اهلّل	عليهم	املثل	األعىل	يف	طاعة	الرسول	ملسو هيلع هللا ىلص	وامتثال	أوامره،	اذكر	ما
												يدل	عىل	ذلك.

س5	:	اذكر	بعض	صفات	املؤمنني	التي	اشتملت	عليها	اآليات.
	ذلك. س6	:	دلت	اآليات	عىل	زيادة	اإليامن	ونقصانه،	بنيِّ

املناقشــــة
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ـه تعالـى : قـال اللهّ

املعـنـــــىالكـلمــة
	ال	تعرضوا	عن	طاعة	اهلل	ورسوله	ملسو هيلع هللا ىلص.

	وأنتم	تسمعون	ما	يتىل	عليكم	من	آيات	اهلل،	وأوامره،	ووصاياه،	
والرباهني	الدالة	عىل	وجوب	طاعة	اهلل	ورسوله	ملسو هيلع هللا ىلص.

بسامعهم	 ينتفعون	 يتعظون	وال	 مل	يسمعوا؛	ألهنم	ال	 	فكأهنم	
فال	فائدة	منه.

رش	ما	يدب	عىل	وجه	األرض.
يف	حكمه	عز	وجل.

للكفار	 به،	وهذا	وصف	 ينطقون	 الذين	ال	يسمعون	احلق،	وال	 	
الذين	مل	ينتفعوا	بالسمع	والنطق	فيام	يقرهبم	إىل	اهلل.

وال تولوا عنه 
وأنتم تسمعون 

لوا  قا كالذين  تكونوا  وال 
سمعنا وهم ال يسمعون 

إن رش الدواب 
عند الل 

الصم البكم 

ســورة األنفــال / اآليات 20 - 25 12الدرس الثاين عرش



48

الذين	مل	يستعملوا	ما	أعطاهم	اهلل	من	نعمة	السمع	والنطق	فيام	ينفعهم	يف	
الدنيا	واآلخرة،	وإنام	استعملوه	يف	معصية	اهلل	فهم	لذلك	يف	حكم	من	ال	

عقل	له.
أطيعوا،	وانقادوا،	وامتثلوا.

ملا	فيه	حياة	قلوبكم	من	العلم،	واإليامن،	واألوامر	والنواهي	فإن	العلم	حياة	
كام	أن	اجلهل	موت.	وقيل	:	املراد	به	اجلهاد.

أصبعني	من	 بني	 العباد	 قلوب	 فإن	 ينفعه،	 أن	 اإلنسان	عن	 قلب	 يرصف	
أصابع	الرمحن	يقلبها	كيف	يشاء،	أو	حيول	اهلل	عز	وجل	بينه	وبني	التوبة.
جتمعون	ليوم	ال	ريب	فيه	فيجازي	املحسن	بإحسانه	وامليسء	بعصيانه.

	احذروا	اختباًرا	من	اهلل	خيتربكم	به	وبالء	يبتليكم	به،	وُتّتقى	هذه	الفتنة	
بالنهي	عن	املنكر	وقمع	أهل	الرش	والفساد.

ال	ختتص	إصابتها	بمن	يبارش	الظلم	بل	إهنا	تعم	فاعل	الظلم	وغريه.

الذين ال يعقلون 

استجيبوا لل وللرسول 
إذا دعاكم ملا حيييكم 

حيول بني املرء وقلبه 

وأنه إليه حترشون 
واتقوا فتنة 

ال تصيبن الذين ظلموا منكم 
خاصة 

	سبحانه	وتعاىل	يف	هذه	اآليات	أن	القول	ال	ينفع	إال	بالعمل،	وأن	القول	بال	عمل	فتنٌة	عىل	املؤمن	 	بنيِّ 1ـ	
أن	حيذر	منها،	ويستعيذ	باهلّل	من	رشها؛	إذ	ال	معنى	أن	يقول	املؤمن	سمعت	وأطعت	ما	مل	يقرن	ذلك	

بالعمل	بام	سمع.
عون	السامع	لكنهم	ال	يفكرون	 2	ـ	القول	بال	عمل،	والسامع	من	غري	تفكر،	هو	من	عمل	الكفار،	فهم	يدَّ

فيه	وال	يعملون	به،	فهم	بذلك	كمثل	احلامر	حيمل	أسفاًرا.
أسمعه	 إذ	 إسالمية	 أرض	 ويف	 مسلمني	 أبوين	 من	 اإلسالم	 يف	 ولد	 من	 عىل	 العظيمة	 اهلّل	 نعمة	 ـ	 	3
	: فيهم	 اهلّل	 قال	 ممن	 ونجاه	 مه	 وسلَّ القويم،	 دينه	 إىل	 وهداه	 وإجابة،	 تصديق	 سامع	 اهلّل	

الفوائـد واألحكـام :
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 }                                                                                                                                        {					
فنحمدك	اللهم	عىل	نعمك	وآالئك،	ونسألك	الثبات	عىل	احلق	إىل	أن	نلقاك.

4	ـ	نادى	سبحانه	عباده	بأحسن	أوصافهم	وهي	صفة	اإليامن	}                                          { فدعاهم
							ليستجيبوا	لطاعته	والمتثال	ما	جاء	به	الرسول	ملسو هيلع هللا ىلص	مما	أوحاه	اهلّل	عز	وجل	إليه	يف	الكتاب	الكريم	

والسنة	املطهرة.
5	ـ	الرسول	ملسو هيلع هللا ىلص	يدعو	املؤمنني	ملا	حيييهم،	وأهم	أنواع	احلياة	حياة	القلوب	باإليامن	باهلّل	عز	وجل	إيامًنا	

حيرر	من	اجلهل	واخلرافة	والوثنية.
	يف	هذه	اآليات	دعوة	للجهاد	الذي	هو	ذروة	سنام	اإلسالم،	وفيه	حياة	لألبدان،	فهو	من	أهم	أسباب	 6ـ	
احلياة	الظاهرة	فال	أمن	وال	استقرار	إال	بالقوة	واالنتصار	عىل	األعداء،	ويف	الشهادة	يف	سبيل	اهلّل	عز	

وجل	نوع	من	احلياة	الكريمة	التي	ال	يعرتهيا	خوف	وال	فقر.
من	 واحلذر	 بطاعته،	 منه	 والقرب	 وجل،	 عز	 اهلّل	 إىل	 اللجوء	 إىل	 دعوة	 الكريامت	 اآليات	 يف	 ـ	 	7
يشاء	 كيف	 يقلبها	 الرمحن	 أصابع	 من	 أصبعني	 بني	 العباد	 قلوب	 ألن	 يغضبه؛	 عصيان	 كل	
}                                                                                                                                  { وهلذا	 									

فإن	من	مشهور	دعاء	نبينا	حممد	ملسو هيلع هللا ىلص	:	»اللهم	يا	مقلب	القلوب	ثبت	قلبي	عىل		دينك«)1(.
8	ـ	املسلم	مدعو	دائاًم	إىل	احلذر	واخلوف	من	اهلّل	عز	وجل	إذ	هو	القادر	وحده	عىل	اختبار	عبده	وابتالئه	

ببالء	ينزل	به	إذا	أعرض	عن	هديه	ومل	َيْنَقْد	لطاعته.
9	ـ	التحذير	ملن	هو	صالح	يف	نفسه	وال	يؤثر	يف	غريه	باألمر	باملعروف	والنهي	عن	املنكر	والدعوة	إىل	
اهلّل	عز	وجل؛	ألن	الفتنة	ال	تقترص	عىل	فاعل	الظلم	وحده	بل	قد	تعم	اجلميع	كام	يف	قصة	السفينة)2(	
التي	رضهبا	الرسول	ملسو هيلع هللا ىلص	ملن	هو	صالح	يف	نفسه	وال	يؤثر	يف	غريه	}																																																											

.}																																																	
)1(	رواه	الرتمذي	يف	كتاب	القدر	7/448	وأصله	عند	مسلم	برقم	2654	.

)2(	رواه	البخاري	يف	كتاب	الرشكة،	باب	:	هل	يقرع	يف	القسمة	رقم	احلديث	2493	جـ	5	ص	166	.
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	معاين	الكلامت	اآلتية	: س1	:	بنيِّ
											الدواب	،	استجيبوا	،	حيول	،	فتنة	،	وأنه	إليه	حترشون.

س2	:	بني	أنواع	اهلداية،	وأهيا	املشار	إليه	بقوله	تعاىل	:	}                                                          {.
س3	:	ما	املراد	باحلياة	يف	قوله	تعاىل	:	}                                              { ؟

	ذلك. س4	:	يف	اآليات	الكريامت	دعوة	إىل	اللجوء	إىل	اهلّل	عز	وجل	والقرب	منه،	بنيِّ

املناقشــــة
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ـه تعالـى : قـال اللهّ

املعـنـــــىالكـلمــة

	استفهام	معناه	التوبيخ.
	إذا	دعيتم	للجهاد	يف	سبيل	اهلل.

	تكاسلتم	ولزمتم	أرضكم	ومساكنكم.
أرضيتم	بلذات	الدنيا	الناقصة	الفانية	بداًل	من	سعادة	اآلخرة	الكاملة	

الباقية	؟
	فام	هذا	الذي	تتمتعون	به	يف	الدنيا	إذا	قيس	بام	يف	اآلخرة	من	النعيم	

املقيم	إال	يشٌء	قليل.
يف	الدنيا	واآلخرة.

يا أهيا الذين آمنوا مالكم 
إذا قيل لكم انفروا يف سبيل الل

اثَّاقلتم إىل األرض 
أرضيتم باحلياة الدنيا 

فام متاع احلياة الدنيا يف اآلخرة 
إال قليل 

إال تنفروا يعذبكم عذاًبا ألياًم 

ســورة الــتوبـة / اآليات 38 - 40 13الدرس الثالث عرش
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خرًيا	منكم.
	برتككم	النفري.

إن	مل	تنرصوا	رسوله	فإن	اهلل	نارصه	ومؤيده	وكافيه	وحافظه.
وا	بقتله	وسعوا	يف	ذلك	فأجلؤوه	إىل	أن	خيرج. من	مكة	حني	مكروا	به	ومَهُّ

.			الصديق	بكر	وأبو	هو
	وهو	نقب	يف	جبل	ثور	أسفل	مكة،	حيث	جلآ	إليه	فمكثا	فيه	ثالثة	أيام	

لريجع	الطلب	الذين	خرجوا	يف	آثارهم	ثم	يسريوا	نحو	املدينة.
إشفاًقا	عىل	 قلقه	 بكر	واشتد	 أبو	 ملا	حزن	 وتأييده	وذلك	 بعونه	ونرصه	 	

رسول	اهلل	ملسو هيلع هللا ىلص.
.	بكر	أب	عىل	وقيل	ملسو هيلع هللا ىلص	رسوله	عىل	وسكونه	طمأنينته	اهلل	أنزل	

اه	بجنود	من	عنده	من	املالئكة	مل	تروها	أنتم. َقوَّ
وهي	كلمة	الرشك؛	ألهنا	ُقهرت	وُأذلت	وأبطلها	اهلل	تعاىل	وحمق	أهلها	فهي	

السفىل	إىل	يوم	القيامة.
دين	اهلل	وتوحيده،	وقول	ال	إله	إال	اهلل	فهي	العليا	عىل	الرشك	وأهله.

ويستبدل قوًما غريكم 
وال ترضوه شيًئا  

إال تنرصوه فقد نرصه الل 
إذ أخرجه الذين كفروا 

ثاين اثنني 
إذ مها يف الغار 

إن  حتزن  ال  لصاحبه  يقول  إذ 
الل معنا 

فأنزل الل سكينته عليه 
أيده بجنود مل تروها 

كفروا  الذين  كلمة  وجعل 
السفىل 

وكلمة الل هي العليا 

	عدم	النفري	يف	حال	استنفار	اإلمام	لعامة	الناس	من	الذنوب	املوجبة	ألشد	العقاب؛	ملا	فيه	من	املضار	الشديدة،	 1ـ	
فإن	املتخلف	قد	عىص	اهلّل	ورسوله،	ومل	يساعد	عىل	نرص	دينه،	ومل	ُيِعْن	إخوانه	املسلمني	عىل	عدوهم	الذي	
يريد	أن	يستأصلهم	ويمحق	دينهم،	وربام	اقتدى	به	غريه	من	ضعاف	اإليامن	لذلك	توعد	اهلّل	سبحانه	وتعاىل	

َمْن	هذا	حاُلُه	بالوعيد	الشديد	فقال	:	}																																																																								{.
2	ـ	متاع	الدنيا	قليل،	فالدنيا	من	أوهلا	إىل	آخرها	ال	نسبة	هلا		يف	اآلخرة،	فمقدار	عمر	اإلنسان	يف	هذه	الدنيا	
ه	وإرادته	ال	تتعدى	احلياة	الدنيا	 ه	ومَهَّ قصري	فكيف	جيعله	الغاية	التي	ال	غاية	وراءها،	فيجعل	سعيه	وَكدَّ

الفوائـد واألحكـام :
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القصرية	اململوءة	باألكدار	واملشحونة	باألخطار،	وينسى	العمل	لآلخرة	اجلامعة	لكل	نعيم،	والتي	فيها	
ما	تشتهيه	األنفس	وتلذ	األعني.	روى	مسلم	أن	رسول	اهلّل	ملسو هيلع هللا ىلص	قال	:	»واهلّل	ما	الدنيا	يف	اآلخرة	إال	مثل	

ما	جيعل	أحدكم	أصبعه	هذه	ـ	وأشار	الراوي	بالسبابة	ـ	يف	اليم	فلينظر	بم	ترجع«)1(.
3	ـ	دلت	اآلية	الكريمة	}                                                            ...{ عىل	فضل	أب	بكر	الصديق	ـ		ـ	خصيصة	
مل	تكن	لغريه	من	هذه	األمة؛	وهي	الفوز	هبذه	املنقبة	اجلليلة	والصحبة	الكريمة.	وقد	أمجع	املسلمون	عىل	

أنه	هو	املراد	هبذه	اآلية	وأن	من	أنكر	صحبته	فقد	كفر؛	ألنه	منكر	للقرآن	الذي	رصح	هبا.
	إن	السكينة	من	متام	نعمة	اهلّل	عىل	عباده	يف	أوقات	الشدائد	واملخاوف	التي	تطيش	هلا	األفئدة	وأهنا	تكون	 4ـ	

حسب	معرفة	العبد	بربه	وثقته	بوعده	الصادق	وبحسب	إيامنه	وشجاعته.
5	ـ	إن	احلزن	قد	يعرض	خلواص	عباده	الصديقني	كام	عرض	ألب	بكر	الصديق	ـ		ـ	وذلك	إشفاًقا	عىل	

رسول	اهلّل	ملسو هيلع هللا ىلص.

)1(	رواه	مسلم،	كتاب	اجلنة	وصفة	نعيمها	وأهلها،	باب	فناء	الدنيا	جـ	4	رقم	2858	.

	معاين	الكلامت	اآلتية	: س1	:	بنيِّ
اقلتم	إىل	األرض	،	ويستبدل	قوًما	غريكم	،	ثاين	اثنني	،	وكلمة	اهلّل	هي	العليا. 											اثَّ

س2	:	أشارت	اآليات	الكريمة	إىل	أن	متاع	احلياة	الدنيا	يف	اآلخرة	قليل،	فكيف	يكون	ذلك	؟
	ذلك. س3	:	دلت	اآلية	الكريمة	}                                                         ...{ اآلية،	عىل	فضل	أب	بكر	ـ		ـ	بنيِّ

س4	:	اكتب	كلمة	)صح(	أو	)خطأ(	أمام	العبارات	اآلتية	مع	التصحيح	:
أ	ـ	حزن	أبو	بكر	ـ		ـ	خوًفا	عىل	نفسه.																																																																											)											(
ب	ـ	عدم	النفري	يف	حال	االستنفار	من	الذنوب	املوجبة	ألشد	العقاب.																									)											(
جـ	ـ	السكينة	من	متام	نعمة	اهلّل	عىل	عباده	يف	أوقات	الشدائد.																																									)											(

املناقشــــة





الفـصـل الـدراسـي الـثـانـي
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ـه تعاىل: قـال اللهّ

املعـنـــــىالكـلمــة
تذكرة	تعظكم	وتنذركم.

َبه	والشكوك. 	دواء	ملا	يف	الصدور	من	اجلهل	والشُّ
فليفرح	املؤمنون	هبذا	الذي	جاءهم	من	اهلّل	من	اهلدى	ودين	احلق.

من	متاع	الدنيا	وملذاهتا.
	ما	خلق	اهلّل	لكم	من	الرزق.

	يف	التحليل	والتحريم.
	تقولون	الباطل.

حيسبون	أن	اهلّل	ال	يؤاخذهم	به	وال	يعاقبهم	عليه.

قد جاءتكم موعظة 
وشفاء ملا يف الصدور 

فبذلك فليفرحوا 
هو خري مما جيمعون 

ما أنزل اللهّ لكم من رزق 
ءآللهّ أذن لكم 

أم عىل اللهّ تفرتون 
وما ظن الذين يفرتون عىل اللهّ 

الكذب يوم القيامة 

ســورة يـونـس / اآليات 57 - 61 1الدرس األول
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يف	عمل	من	األعامل،	ومجعه	شؤون.
صغرًيا	أو	كبرًيا.

	تدخلون	وختوضون	فيه.
ما	يغيب	عن	ربك.

	وهو	اللوح	املحفوظ.

وما تكون يف شأن 
وال تعملون من عمل 

إذ تفيضون فيه 
وما يعزب عن ربك 

إال يف كتاب مبني 

1	ـ	أمجلت	اآلية	الكريمة	إصالح	القرآن	الكريم	ألنفس	البرش	يف	أربعة	أمور	:
	له	القلب	فيبعثه	عىل	الفعل	أو	الرتك. 				أ	ـ	املوعظة	احلسنة	بالرتغيب	والرتهيب	بذكر	ما	َيرقُّ

ب	ـ	الشفاء	ملا	يف	الصدور	والقلوب	من	أدواِء	الرشك	والنفاق	وسائر	األمراض.
جـ	ـ	اهلداية	إىل	طريق	احلق	واليقني	والبعد	عن	الضالل	يف	االعتقاد	والعمل.
			د	ـ	الرمحة	للمؤمنني	وهي	ما	تثمره	هلم	هداية	القرآن	وُتضفيه	عىل	قلوهبم.

2	ـ	أمر	سبحانه	بالفرح	بفضله	ورمحته؛	ألن	ذلك	مما	يوجب	انبساط	النفس	ونشاطها	وشكرها	هلّل	تعاىل	وقوهتا	
وشدة	الرغبة	يف	العلم	واإليامن،	وهذا	فرح	حممود	بخالف	الفرح	بشهوات	الدنيا	ولذاهتا،	أما	الفرح	بالباطل	

فإنه	مذموم	كام	قال	اهلّل	تعاىل	ـ	حكاية	عن	قوم	قارون	ـ	:	}                                                          {)1(.
3	ـ	إن	ديَن	اإلسالم	الذي	دعا	إليه	حممد	ملسو هيلع هللا ىلص	والقرآن	الكريم	الذي	أنزله	اهلّل	تعاىل	عليه	هو	خري	مما	جيمع	

الناس	من	حطام	الدنيا	وأمواهلا	وكنوزها.
4	ـ	يستدل	هبذه	اآلية	الكريمة	}                  { عىل	أن	األصل	يف	مجيع	األطعمة	احلل	إال	ما	ورد	الرشع	

م	الرزق	الذي	أنزله	لعباده. بتحريمه؛	ألن	اهلّل	تعاىل	أنكر	عىل	من	حرَّ
	عن	 5	ـ	إن	اهلّل	سبحانه	هو	الذي	حيلل	وحيرم،	وعنه	ُيتلقى	التحريم	والتحليل،	وكل	حتريم	وحتليل	مل	ُيَتَلقَّ

اهلّل	تعاىل	ورسوله	ملسو هيلع هللا ىلص	فهو	باطل.
)1(	سورة	القصص	آية	76	.

الفوائـد واألحكـام :



58

لع	عىل	أحوال	عباده	يف	 6	ـ	وجوب	مراقبة	اهلّل	تعاىل	عىل	الدوام	وخشيته	يف	الرس	والعلن؛	ألنه	سبحانه	مطَّ
حركاهتم	وسكناهتم.

املحيطة	بجميع	احلوادث،	وهاتان	 املحيط	بجميع	األشياء،	وكتابته	 تعاىل	 اهلّل	 القدر	علم	 ـ	من	مراتب	 	7
املرتبتان	من	مراتب	القدر	كثرًيا	ما	يقرن	اهلّل	تعاىل	بينهام	كام	يف	هذه	اآلية	:	}                              ...{ 

وكام	يف	قوله	تعاىل	:	}       
.)1(}																																																															

	معاين	الكلامت	اآلتية	: س1	:	بنيِّ
											وشفاء	ملا	يف	الصدور	،	ءآهلّل	أذن	لكم	،	وما	تكون	يف	شأن	،	إذ	تفيضون	فيه.

س2	:	أمجلت	اآلية	الكريمة	إصالح	القرآن	الكريم	ألنفس	البرش	يف	أربعة	أمور،	اذكرها.
	إال	ما	ورد	الرشع س3	:	يستدل	هبذه	اآلية	}                     { عىل	أن	األصل	يف	مجيع	األطعمة	احِللُّ

													بتحريمه،	وّضح	ذلك.
س4	:	أكمل	:	من	مراتب	القدر		1	ـ	.........................		2	ـ	.......................

س5	:	ملاذا	أمر	اهلّل	سبحانه	بالفرح	بفضله	ورمحته	يف	قوله	تعاىل	:	}                               ...{ اآلية	؟

)1(	سورة	احلج	آية	:	70	.

املناقشــــة
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ـه تعاىل : قـال اللهّ

املعـنـــــىالكـلمــة

أخذ	مجيع	 وثمود	 وعاد	 لنوح	 كانت	 التي	 القرى	 هذه	 أخذ	 كام	 	
القرى	الظاملة.
وأهلها	ظاملون.

يف	إهالكنا	الكافرين	وإنجائنا	املؤمنني.
عظة	واعتباًرا	عىل	صدق	موعدنا	يف	اآلخرة.

أوهلم	وآخرهم.
يشهده	أهل	السامء	واألرض.

أخذ  إذا  ربك  أخذ  وكذلك 
القرى 

وهي ظاملة 
إن يف ذلك 

آلية 
ذلك يوم جمموع له الناس 

وذلك يوم مشهود 

ســورة هـــود / اآليات 102 - 109 2الدرس الثاين
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معلوم	عند	اهلّل.
	يأيت	ذلك	اليوم.

ال	تتكلم	نفس	إال	بإذن	اهلّل	فكل	اخلالئق	ساكتون	إال	من	أذن	اهلّل	له	يف	
الكالم،	وقيل	املراد	هبذا	الكالم	:	الشفاعة.

فمنهم	من	سبقت	له	الشقاوة،	ومنهم	من	سبقت	له	السعادة.
البثني	فيها.

	أبًدا،	وذلك	أن	العرب	إذا	أرادت	أن	تصف	اليشء	بالدوام	أبًدا	قالت	:	»هذا	
دائم	دوام	الساموات	واألرض«	بمعنى	أنه	دائم	أبًدا	وكذلك	يقولون	:	»هو	
باق	ما	اختلف	الليل	والنهار«	يعنون	بذلك	كله	»أبًدا«	فخاطبهم	جل	ثناؤه	

بام	يتعارفون	به	بينهم	فقال	:	}                                 
																	{ واملعنى	يف	ذلك	:	خالدين	فيها	أبًدا.

حصلت	هلم	السعادة	والفوز	والفالح.
غري	مقطوع.

. فال	تك	يا	حممد	يف	شكٍّ
ما	يعبده	املرشكون	من	األصنام	فهو	باطل	وضالل.

حظهم	من	اجلزاء.

إال ألجل معدود 
يوم يأت 

ال تكلم نفس 

فمنهم شقي وسعيد  
خالدين فيها 

مادامت السموات واألرض 

وأما الذين ُسعدوا 
عطاًء غري جمذوذ  
فال تك يف مريـة 

مـا يعبـدون 
وإنا ملوفوهم نصيبهم 

	1	ـ	التحذير	من	سوء	عاقبة	الظلم	ألهل	كل	قرية	ظاملة	يف	كل	زمان	ومكان	فَأْخُذه	سبحانه	للظاملني	أليم	شديد.	روى	
البخاري	عن	أب	موسى	األشعري	،	أن	رسول	اهلّل		ملسو هيلع هللا ىلص	قال	:	»إن	اهلّل	َلُيميل	للظامل	حتى	إذا	أخذه	مل	ُيْفِلْتُه«	قال	:	
ثم	قرأ	:	}                                                                                                                                                      {)1(	

									فليعترب	الظاملون	هبذا	وليبادروا	بالعمل	الذي	يكون	سببًا	يف	رفع	غضب	رهبم	ونقمته	عنهم.

)1(	انظر	فتح	الباري،	كتاب	التفسري	جـ	8	رقم	4686	.

الفوائـد واألحكـام :
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	االعتبار	بام	حيصل	من	مصائب	يف	كل	مكان	من	العامل،	فالغافل	يمر	هبذا	كله	وكأنه	يشٌء	عادي،	وأصحاب	 2ـ	
القلوب	احلية	يرون	يف	هذا	نذيَر	غضب	من	اهلّل،	وختويًفا	لعباده،	ويرون	يف	كل	حادثة	عربًة،	ويف	كل	

عقوبٍة	عظًة	ألنفسهم	ولغريهم.
3	ـ	يوم	القيامة	يوم	عظيم	حترضه	املالئكة،	وجتتمع	فيه	الرسل،	وحُيرش	فيه	اخلالئق	مجيًعا	من	اإلنس	واجلن	
والطري	والوحوش	والدواب،	وحيكم	فيه	رٌب	عدٌل	ال	يظلم	مثقال	ذرة	وإن	تُك	حسنة	يضاعفها،	ويف	
ر	ذلك	إال	النتهاء	مدة	 ذلك	اليوم	ال	يتكلم	أحد	وال	يملك	الشفاعة	إال	بإذن	اهلّل،	وأنه	سبحانه	ما	أخَّ
معلومة	يف	علمه	سبحانه	ال	تزيد	وال	تنقص،	وهي	انتهاء	مدة	احلياة	الدنيا	ومل	ُيطلع	سبحانه	أحًدا	من	

خلقه	عىل	معرفة	وقت	ذلك	اليوم.
	أخرب	سبحانه	بأن	الناس	يف	يوم	القيامة	منهم	شقي	ومنهم	سعيد	وهذا	من	علمه	سبحانه	بعمل	العاملني	 4ـ	
ومايرتتب	عىل	كل	عمل	من	اجلزاء	بحسب	وعده	ووعيده	يف	كتابه	املنزل	وكتابته	للمقادير.	والنبي	ملسو هيلع هللا ىلص	
منا	أن	اجلزاء	بالعمل	وأن	كل	إنسان	ميرس	ملا	خلق	له	ومسهل	عليه	ما	خلقه	اهلّل	ألجله	من	سعادة	 علَّ
اجلنة	أو	شقاوة	النار	وأن	ما	وهبه	من	االستعداد	والعزيمة	يكون	له	تأثري	يف	تربية	النفس	وتوجيهها	

إىل	ما	تعتقد	أن	فيه	سعادهتا	وخريها.
5	ـ	بيان	حال	األشقياء	والسعداء	يف	الدار	اآلخرة	:	فاألشقياء	يف	نار	جهنم	خالدين	فيها	هلم	زفري	وشهيق	
من	حرج	صدورهم	وضيق	أنفاسهم	وشدة	كروهبم،	وأما	الذين	ُسعدوا	ففي	اجلنة	خالدين	فيها	قد	
أعطاهم	اهلّل	من	النعيم	املقيم	واللذة	العالية	ما	هو	دائم	غري	منقطع	يف	وقت	من	األوقات،	فهو	ممتد	

إىل	غري	هناية.
6	ـ	ختم	سبحانه	وتعاىل	اآلية	بقوله	:	}                                 { بعد	االستثناء	يف	قوله	تعاىل	:	

           {						
																																				{ لئال	يتوهم	متوهم	بعد	ذكره	املشيئة	أن	ثم	انقطاًعا	أو	لبًسا	أو	شيًئا	بل	ختم	له	

بالدوام	وعدم	االنقطاع،	ويف	هذا	رد	عىل	اجلهمية	التي	قالت	بفناء	اجلنة.
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7	ـ	ثبوت	اخللود	يف	اجلنة	والنار	وإنام	ورد	االستثناء	باملشيئة	}                               { لبيان	أن	هذه	األمور	
الثابتة	الدائمة	إنام	كانت	بمشيئة	اهلّل	تعاىل	ال	بطبيعتها	يف	نفسها	ولو	شاء	اهلّل	تعاىل	أن	يغريها	لفعل،	

فدوامها	ليس	أمًرا	واجًبا	بذاته	بل	موكول	إىل	مشيئة	اهلّل	تعاىل.
باطلة	وغري	مقبولة	وعاقبتهم	سيئة،	 الكفار	واملرشكني	عىل	ضالل	وانحراف،	فعبادهتم	 بأن	 ـ	اجلزم	 	8

وعدم	الشك	يف	ذلك.

	معاين	الكلامت	اآلتية	: س1	:	بنيِّ
												يوم	مشهود	،	ال	تكلم	نفس	،	عطاء	غري	جمذوذ	،	فالتك	يف	مرية.

س2	:	ملاذا	ختم	اهلّل	سبحانه	اآلية	}                                 ...{ بقوله	:	}                                   { ؟
س3	:	ما	حال	كل	من	األشقياء	والسعداء	يف	الدار	اآلخرة	يف	ضوء	اآليات	؟

س4	:	أكمل	ما	يأيت	:
												يوم	القيامة	يوم	عظيم	حترضه	......................	وجتتمع	فيه	........................	وحُيرش	

فيه												...................	َوحْيكم	فيه	.......................
س5	:	اكتب	كلمة	)صح(	أو	)خطأ(	أمام	العبارات	اآلتية	مع	تصحيح	اخلطأ	:

				أ	ـ	االعتبار	بام	حيصل	من	مصائب	يف	كل	مكان	من	العامل.																															)														(
	ملا	خلق	له.																																																																												)														( ب	ـ	كل	إنسان	ُميرسَّ
جـ	ـ	ثبوت	البقاء	يف	اجلنة	والنار	إىل	أجل	حمدد.																																																			)														(
			د	ـ	عدم	اجلزم	بأن	الكفار	عىل	ضالل	وانحراف.																																														)														(

املناقشــــة
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ـه تعالـى : قـال اللهّ

املعـنـــــىالكـلمــة
هلّل	تعاىل	مالئكة	يتعاقبون	فيكم	بالليل	والنهار،	فإذا	صِعدت	مالئكُة	
الليل	جاء	يف	عقبها	مالئكُة	النهار،	وإذا	صِعدت	مالئكة	النهار	جاء	

يف	عقبها	مالئكة	الليل.
وا	 	حيفظونه	بإذن	اهلل	تعاىل	ما	مل	جيئ	املقدور	فإذا	جاء	املقدور	َخلَّ

عنه.
من	العافية	والنعمة	واإلحسان	ورغد	العيش.

	بأن	ينتقلوا	من	اإليامن	إىل	الكفر،	ومن	الطاعة	إىل	املعصية	أو	من	
شكر	نعم	اهلّل	إىل	البطر	هبا	فيسلبهم	اهلّل	إياها.

له معقبات 

حيفظونه من أمر اللهّ 

إن اللهّ ال يغري ما بقوم 
حتى يغريوا ما بأنفسهم 

ســورة الــــرعد / اآليات 11 - 15 3الدرس الثالث
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	عذاًبا	وشدة	وأمًرا	يكرهونه	فإن	إرادته	البد	أن	تنفذ	فيهم.

من	ويل	يدفع	عنهم	العذاب	والبالء.
الربكة	 منه	 يرجو	 للمقيم	 واملشقة،	وطمًعا	 األذى	 منه	 للمسافر	خياف	 خوًفا	

واملنفعة.
الرعد	:	الصوت	الذي	ُيسمع	من	السحاب،	فهو	خاضع	لربه	مسبح	بحمده.

	وتسبح	املالئكة	من	خيفة	اهلّل	عز	وجل	وخشيته.
شديد	احلول	والقوة.

	هلّل	وحده	دعوة	احلق،	وهي	:	عبادته	وحده	ال	رشيك	له.
	من	األوثان	واألنداد	التي	جعلوها	رشكاء	هلّل.
ال	يستجيبون	هلم	دعاء،	وال	يسمعون	هلم	نداء.

كالرجل	العطشان	يمد	يده	إىل	البئر	لريتفع	املاء	إليه	وما	هو	ببالغه،	وهذا	مثٌل	
رضبه	اهلّل	ليأسهم	من	اإلجابة	لدعائهم.

	وما	عبادة	الكافرين	لألصنام	إال	يف	خرسان	وباطل.
	

احليوانات	 من	 خلقه	 وسائر	 املؤمنني	 من	 األرض	 يف	 ومن	 املالئكة،	 تسجد	
والنباتات	واجلامد.

	يف	تذلل	وانقياد	ملا	يريده	اهلّل	منه.
	يشء	بحسب	 وتسجد	له	ظالل	املخلوقات	أول	النهار	وآخره،	وسجود	كلِّ

حاله،	كام	قال	تعاىل	:	}                             
																																					...{ اآلية.

فال  سوءًا  بقوم  اللهّ  أراد  وإذا 
مردَّ له 

وماهلم من دونه من واٍل 
خوًفا  الربق  يريكم  الذي  هو 

وطمًعا 
ويسبح الرعد بحمده 

واملالئكة من خيفته 
وهو شديد املحال 

له دعوة احلق 
والذين يدعون من دونه 
ال يستجيبون هلم بيشٍء 

يه إىل املاء ليبلغ  إال كباسط َكفَّ
فاه وما هو ببالغه 

يف  إال  الكافرين  دعاء  وما 
ضالل 

السموات  يف  من  يسجد  وللهّ 
واألرض 

طوًعا وكرًها 
وظالهلم بالغدو واآلصال 
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1	ـ	لإلنسان	مالئكة	موكلة	بحفظه	وحراسته،	كام	أن	هناك	مالئكة	تقوم	بكتابة	أعامله	من	خرٍي	أو	رش،	كام	
بالنهار،	وجيتمعون	يف	صالة	 بالليل،	ومالئكة	 فيكم	مالئكة	 »يتعاقبون	 	: الصحيح	 جاء	يف	احلديث	
الصبح	وصالة	العرص،	فيصعد	إليه	الذين	باتوا	فيكم	فيسأهلم	ـ	وهو	أعلم	هبم	ـ	كيف	تركتم	عبادي	؟	

فيقولون	:	أتيناهم	وهم	يصلون،	وتركناهم	وهم	يصلون«)1(.
	إذا	علم	اإلنسان	أن	هناك	مالئكة	حتص	عليه	أعامله	كان	إىل	احلذر	من	املعايص	أقرب،	فإذا	حاول	اإلقدام	 2ـ	
عىل	معصيٍة	وتذكر	أهنم	يشاهدونه،	زجره	احلياء	منهم	عن	اإلقدام	عليها،	كام	يمنعه	احلياء	من	فعل	
خر	 مه	من	البرش،	وهو	أيًضا	إذا	علم	أن	كل	عمل	له	يف	كتاب	ُمدَّ يشء	مستقبح	وهو	بحرضة	من	يعظِّ

يكون	ذلك	رادًعا	وداعًيا	إىل	تركه.
3	ـ	اهلّل	تعاىل	ال	يغري	ما	بقوم	من	نعمٍة	وأمٍن	وعافيٍة	ورغِد	عيٍش	فيزيلها	عنهم	ويذهبها	منهم	حتى	يغريوا	
ما	بأنفسهم	من	اإليامن	إىل	الكفر،	ومن	الطاعة	إىل	املعصية،	ومن	شكر	النعمة	إىل	البطر	هبا،	ومن	العدل	
	اهلّل	عليهم	ما	كانوا	 	العباد	ما	بأنفسهم	من	املعصية	فانتقلوا	إىل	الطاعة	غريَّ إىل	الظلم،	وكذلك	إذا	غريَّ

فيه	من	الشقاء	إىل	اخلري	والرسور	والرمحة.
	بالتمسك	بدينهم،	واالعتزاز	به،	والدعوة	إليه،	فانحلت	 	مع	األسفـ	 	لقد	هتاون	كثري	من	املسلمني	اليومـ	 4ـ	
	حاهلم	 أخالقهم،	وشاعت	بينهم	املوبقات،	ومالوا	إىل	األهواء،	وقلدوا	غريهم،	فعاقبهم	اهلّل	بأن	غريَّ
فجعلهم	ضعفاء	بعد	قوة،	وأذالء	بعد	عزة،	وفقراء	بعد	غنى	وحتكم	فيهم	أعداؤهم،	وتسلطوا	عليهم،	
وال	خالص	هلم	إال	بالرجوع	إىل	دينهم،	وأن	يغريوا	ما	بأنفسهم	حتى	يغري	اهلّل	حاهلم	إىل	ما	كانوا	عليه	

من	عزة	وكرامة	وقوة.
5	ـ	إذا	أراد	اهلّل	بقوم	سوًءا	من	مرض،	أو	فقر،	أو	عذاب،	أو	نحوه	من	األمور	التي	يكرهها	الناس	وتقع	

.	هريرة	أب	عن	359	رقم	حديث	العرص	صالة	فضل	باب	الصالة،	مواقيت	كتاب	ـ	9	ج	البخاري	أخرجه	1((

الفوائـد واألحكـام :
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ره	اهلّل	هلم،	فليحذروا	 بسبب	ذنوهبم	وبام	كسبت	أيدهيم	فإنه	ال	يستطيع	أحد	أن	يدافع	عنهم	وال	يرد	ما	قدَّ
ُه،	فإنه	مل	ينزل	 االستمرار	عىل	فعل	ما	يكرهه	اهلّل	خشية	أن	حيل	هبم	من	العقاب	ما	ال	يستطيع	أحٌد	ردَّ

بالء	إال	بذنب	ومل	ُيرفع	إال	بتوبة.
	سخر	اهلّل	الربق	فيخاف	منه	بعض	عباِده	كاملسافر	ومن	خيشى	الصواعق	واهلدم	وأنواع	الرضر	عىل	بعض	 6ـ	
الثامر	ونموها،	ويطمع	فيه	من	يرجو	املطر	لسقي	زرعه	واالنتفاع	بخريه،	وهكذا	حال	كل	يشٍء	يف	الدنيا	
هو	خري	بالنظر	إىل	من	حيتاج	إليه	يف	أوانه،	وضد	ذلك	بالنظر	إىل	من	يترضُر	به	بحسب	مكانه	وزمانه.
	مادام	أن	اهلّل	سبحانه	هو	الذي	يسوق	السحب	واألمطار	للعباد	التي	فيها	مادة	أرزاقهم،	وهو	الذي	يدبر	 7ـ	
األمور	وختضع	له	مجيُع	املخلوقات	العظيمة	التي	خيافها	وينزعج	منها	العباد،	وهو	شديد	القوة؛	فهو	

سبحانه	الذي	يستحق	أن	ُيعبد	وحده	ال	رشيك	له.
8	ـ	َشبَّه	اهلّل	دعاء	الكافرين	لغري	اهلّل	بالذي	يبسط	كفيه	إىل	املاء	ليبلغ	فاه،	فهؤالء	الرشكاء	ال	يستجيبون	هلم	
بيشء	مما	يريدونه	من	حتصيل	نفع	أو	إزالة	رض	إال	كاستجابة	املاء	ملن	بسط	كفيه	من	بعيد	ليبلغ	فاه	وهو	
عطشان	فكام	أن	استجابة	املاء	أمر	حمال	فكذلك	استجابة	هؤالء	الرشكاء	وهذا	من	أبلغ	ما	يكون	يف	

نفي	اليشء.
9	ـ	إن	مجيع	من	يف	الساموات	واألرض	خاضعون	منقادون	للذي	خلقهم	وفطرهم	سبحانه	وتعاىل.
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	معاين	الكلامت	اآلتية	: س1	:	بنيِّ
												له	معقبات	،	خوًفا	وطمًعا	،	وهو	شديد	املحال	،	الغدو	واآلصال.

س2	:	أكمل	العبارات	اآلتية	:
												لإلنسان	مالئكة	موكلة	..............	كام	أن	هناك	مالئكة	تقوم	بكتابة	............	كام	جاء	يف

															احلديث	الصحيح	:	»يتعاقبون	فيكم	مالئكة	بالليل	ومالئكة	بالنهار	وجيتمعون	يف...............														
................«	احلديث.

س3	:	ما	الفائدة	إذا	علم	اإلنسان	أن	هناك	مالئكة	حتص	عليه	أعامله	؟
س4	:	يف	قوله	تعاىل	:	}                                                                                            ...{ اآلية،

											ما	املشبه،	واملشبه	به،	ووجه	الشبه	يف	اآلية	؟
س5	:	ما	اآلثار	التي	ترتكها	الذنوب،	واملعايص	عىل	الناس	؟

املناقشــــة
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ـه تعالـى : قـال اللهّ

املعـنـــــىالكـلمــة
ال	تغمض	من	هول	ماتراه	يف	ذلك	اليوم.

	وخشوع. مرسعني	وقيل	املهطع	:	الذي	ينظر	يف	ُذلٍّ
املقنع	:	الذي	يرفع	رأسه	ويقبل	ببرصه	عىل	ما	بني	يديه،	واملعنى	:	

رافعي	رؤوسهم	ينظرون	يف	ذل.
ال	ترجع	إليهم	أبصارهم	من	شدة	النظر	فهي	شاخصة	النظر،	قد	

شغلهم	ما	بني	أيدهيم.
	وقلوهبم	خاوية	خالية	ليس	فيها	يشء	لكثرة	الوجل	واخلوف.

ْفهم. 	َخوِّ
وهو	يوم	القيامة	وإنام	خصه	بذكر	العذاب	وإن	كان	فيه	ثواب؛	ألن	

الكالم	خرج	خمرج	التهديد	للعصاة.

تشخص فيه األبصار 
مهطعني 

مقنعي رؤوسهم

ال يرتد إليهم طرفهم  

وأفئدهتم هواء 
وأنذر الناس 

يوم يأتيهم العذاب 

ســورة إبـراهـيـم / اآليات 42 - 46 4الدرس الرابع
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أمهلنا	مدة	يسرية،	فالذين	ظلموا	سألوا	الرجوع	إىل	الدنيا	حني	ظهر	هلم	
احلق	يف	اآلخرة.

إىل	اإلسالم.
حلفتم	يف	الدنيا.

أنكم	ال	ُتبعثون	وال	تنتقلون	من	الدنيا	إىل	اآلخرة.
يف	الدنيا.

	بالكفر	والعصيان	وهم	قوم	نوح	وعاد	وثمود	وغريهم.

عرفتم	عقوبتنا	إياهم.
بينا	أن	مثلكم	كمثلهم.

بالرشك	باهلّل	وتكذيب	الرسل	واملعاندة.
جزاء	مكرهم.

قد	كادت	اجلبال	تزول	من	مكرهم،	وقيل	:	رضبت	مثاًل	ألمر	النبي	ملسو هيلع هللا ىلص	
إزالة	 إىل	 كيدهم	 بلغ	 لو	 	: واملعنى	 الراسية.	 اجلبال	 كثبوت	 دينه	 وثبوت	

اجلبال	ملا	زال	أمر	اإلسالم.

رنا إىل أجل قريب  ربنا أخِّ

ُنِجْب دعوتك 
أومل تكونوا أقسمتم 

مالكم من زوال 
وسكنتم 

ا  ظلمو ين  لذ ا كن  مسا يف 
أنفسهم 

وتبني لكم كيف فعلنا هبم 
ورضبنا لكم األمثال 
وقد مكروا مكرهم 

وعند اللهّ مكرهم 
لتزول منه اجلبال 

الدنيا	 بُحظوظ	 ويتمتعون	 مطمئنني	 آمنني	 البالد	 يتقلبون	يف	 وتركهم	 الظاملني	 العقوبة	عن	 تأخري	 إن	 ـ	 	1
وأرزاقها	ال	يدل	هذا	عىل	حسن	حاهلم	وليس	ذلك	إمهااًل	لعقوبتهم	أو	غفلة	عنهم،	فاهلّل	يمتعهم	بكثري	
من	امللذات	وال	يعجل	عقوبتهم	وإنام	يمهلهم	ليوم	شديد	اهلول	ترتفع	فيه	أبصار	أهل	املوقف	وتبقى	

مفتوحة	ال	تطرف	من	شدة	الفزع	واالضطراب.
2	ـ	يف	يوم	العقاب	يأيت	الناس	مرسعني	إىل	الداعي	الذي	يدعوهم	إىل	املحرش،	رافعي	رؤوسهم	إىل	السامء	

الفوائـد واألحكـام :
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من	غري	التفات	إىل	يشء	وأفئدهتم	فارغة	مضطربة	ال	حول	فيها	وال	ثبات،	قد	بلغت	احلناجر	من	شدة	
ما	يرونه	من	هول	موقف	احلساب.

3	ـ	حينام	يرى	الظاملون	العذاب	يسألون	رهبم	الرجوع	إىل	الدنيا	وأن	يمهلهم	أمًدا	قريًبا	لكي	يتبعوا	الرسل	
وجييبوا	دعوهتم	وخيلصوا	العبادة	لرهبم	فحينئذ	يقال	هلم	ـ	عىل	سبيل	التوبيخ	ـ	:	أمل	حتلفوا	يف	الدنيا	
أنكم	إذا	متم	ال	خُترجون	لبعث	وال	حساب	؟	فاآلن	َتسألون	التأخري	للتوبة	حني	نزل	بكم	من	العذاب	

ما	نزل،	فذوقوا	وبال	أمركم،	فينقطع	بعد	ذلك	رجاؤهم	وال	يتكلمون	بعدها.
	عدم	اعتبار	الظاملني	بالعقوبات	التي	َحلَّت	بمن	سبقهم،	فقد	سكنوا	يف	مساكنهم،	وعرفوا	مآهلم	وعاقبتهم،	 4ـ	
بوهم	ومع	ذلك	مل	يعتربوا	بأيام	اهلّل	فيهم،	ومل	يتعظوا	بام	 وتبني	هلم	كيف	ُفعل	هبم	ملا	عصوا	الرسل	وكذَّ

حصل	هلم	بسبب	ظلمهم.
	لقد	كان	مكر	الكفار	بنرصة	الباطل	والرتويج	له	مكًرا	عظياًم	كادت	اجلبال	الراسيات	أن	تزول	بسببه	عن	 5ـ	

أماكنها،	ولكن	اهلّل	رد	كيدهم	يف	نحورهم،	فرجع	كيدهم	عليهم	ومل	ُيْغِن	عنهم	من	اهلّل	شيًئا.

	معاين	الكلامت	اآلتية	: س1	:	بنيِّ
												تشخص	فيه	األبصار	،	مقنعي	رؤوسهم	،	وأفئدهتم	هواء	،	مالكم	من	زوال	،	تزول	منه	اجلبال.

س2	:	ما	حال	الناس	يف	يوم	القيامة	؟	ومتى	يسأل	الظاملون	رهبم	الرجوع	إىل	الدنيا	؟	وملاذا	؟
س3	:	ما	نتيجة	عدم	اعتبار	الظاملني	بالعقوبات	التي	حلَّت	بمن	سبقهم	؟

س4	:	ملاذا	وصف	اهلّل	مكر	الكفار	بأنه	كادت	تزول	منه	اجلبال	؟
س5	:	اكتب	كلمة	)صح(	أو	)خطأ(	أمام	العبارات	اآلتية	مع	تصحيح	اخلطأ	:

)														( 																أ	ـ	تأخري	العقوبة	عن	الظاملني	يدل	عىل	حسن	حاهلم.																										
)														( ب	ـ	يف	يوم	القيامة	يأيت	الناس	مرسعني	إىل	املحرش.																															
)														( 	ج	ـ	رد	اهلّل	كيد	الكافرين	يف	نحورهم	فرجع	عليهم.																															

املناقشــــة
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املعـنـــــىالكـلمــة

	بنرص	أوليائه	وهالك	أعدائه.
وإنام	 األرض	 تلك	 إهنا	 	: وقيل	 بأرض	غريها،	 تبدل	 	: قيل	 	
وأوديتها	 وجباهلا	 آكامها	 وتذهب	 منها	 وينقص	 فيها	 يزاد	

وشجرها.
غري	 وقيل	 نجومها،	 وتناثر	 شمسها	 تكوير	 تبديلها	 	: قيل	

ذلك.
مشدودين	إىل	بعضهم	ببعض	بالقيود	واألغالل.

قُمُصهم،	واحدها	رسبال.
	الَقِطران	:	ُعَصارة	تستخرج	من	نوع	من	الشجر،	تطبخ	ثم	تطىل	
هبا	اإلبل	لعالجها	من	اجَلَرب،	وإنام	جعلت	رسابيلهم	منه	ألنه	

فال حتسبن اللهّ خملف وعده رسله 
يوم تبدل األرض

والسموات 
مقرنني يف األصفاد 

رسابيلهم 
من َقِطران 

وتغشى وجوههم النار 

ســورة إبـراهـيـم / اآليات 47 - 52 5الدرس اخلامس
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	القرآن	تبليغ	وِعظة.
فوا	به. 	خُيوَّ

يتعظ	أصحاب	العقول.

هذا بالغ للناس 
ولينذروا به 

كروا أولوا األلباب  وليذَّ

1	ـ	وعد	اهلّل	سبحانه	رسله	بنرصهم	ونرص	أتباعهم،	وإهالك	أعدائهم	وخذالهنم	يف	الدنيا	وعقاهبم	يف	
. اآلخرة،	وأن	هذا	البد	من	وقوعه؛	ألنه	َوَعد	به	ووْعده	َحقٌّ

ى	ويلقى	ما	عىل	ظهرها	من	جبال	ومعامل	 2	ـ	يف	يوم	القيامة	تبدل	األرض	والسموات،	فاألرض	ُتَسوَّ
فتصري	قاًعا	صفصًفا	ال	ترى	فيها	ِعَوًجا	وال	َأْمًتا،	وتبدل	السموات	بانفطارها	وتناثر	كواكبها	وتكوير	

شمسها	وخسوف	قمرها	ثم	يطوهيا	سبحانه	بيمينه.
3	ـ	بعد	خروج	الناس	من	قبورهم	يقفون	بني	يدي	الواحد	القهار،	ويف	هذا	من	هول	اخَلْطب	ما	ال	خيفى؛	

ار	ال	يشاركه	سواه	يف	سلطانه	كانوا	يف	غاية	الشدة	والصعوبة. ألهنم	إذا	وقفوا	أمام	ملك	عظيم	َقهَّ
	عجز	املجرمني	وذلتهم	يوم	القيامة	يف	صور	منها	: 4	ـ	ملا	وصف	سبحانه	نفسه	بكونه	قهاًرا	َبنيَّ

	صورة	وأبشعها	حيث	إنه	يقرن	بعضهم	إىل	بعض	يف	القيود		ويضم	 					أ	ـ	أهنم	ُيقادون	إىل	العذاب	يف	أذلِّ
كل	واحد	إىل	مشاركه	يف	كفره	وعمله.

	أن	ُقُمَصهم	التي	يلبسوهنا	من	قطران	وذلك	حتى	جيتمع	عليهم	أربعة	ألوان	من	العذاب	:	لذع	القطران	 		بـ	
وحرقته،	ورسعة	اشتعال	النار	يف	اجللود،	واللون	األسود	املوحش،	ونتن	الرائحة	وقذارهتا.

ر	أجسامهم	املرسبلة	بالقطران	وإنام	ذكرت	الوجوه	مع	 		جـ	ـ	أن	وجوههم	تعلوها	النار	وحتيط	هبا،	وُتسعَّ
أن	ذلك	يكون	لسائر	اجلسم	لكوهنا	أعز	األعضاء	الظاهرة	وأرشفها.

بإحسانه	 اهلّل	سبحانه	جيازي	كل	نفس	بام	كسبت	من	خرٍي	أو	رش	جزاًء	وفاًقا،	فيجزي	املحسن	 إن	 ـ	 	5
وامليسء	بإساءته.

الفوائـد واألحكـام :
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	اهلّل	سبحانه	رسيع	احلساب	فيحاسب	مجيع	عباده	وال	يشغله	حساُب	أحد	عن	أحد،	كام	ال	يشغله	رزق	 6ـ	
عباده	وتدبري	أمور	بعضهم	عن	بعض.

7	ـ	مدح	اهلّل	سبحانه	كتابه	بأنه	بالغ	للناس،	فبإنزاله	قامت	عليهم	احلجة	بام	فيه	من	املواعظ	والعرب	فقد	
رهم	فيه	من	نقمته	وأورد	فيه	من	األدلة	والرباهني	ما	يدل	عىل	أنه	سبحانه	 أنذرهم	فيه	من	عقابه	وحذَّ

اإلله	الواحد	الذي	يستحق	العبادة	وحده	دون	سواه.
الذين	يعرفون	ما	 فيه،	فهم	 بام	 القرآن	ويتعظون	 ينتفعون	هبذا	 الذين	 الكاملة	هم	 العقول	 8	ـ	أصحاب	

ينفعهم	فيفعلونه،	وما	يرضهم	فيرتكونه،	وبذلك	صاروا	أويل	األلباب	والبصائر.

	معاين	الكلامت	اآلتية	: س1	:	بنيِّ
	، ،	رسابيلهم	 نني	يف	األصفاد	 مقرَّ 	، تبدل	األرض	 يوم	 	، اهلّل	خملف	وعده	رسله	 	فال	حتسبن	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

قطران.
س2	:	بأي	يشء	وعد	اهلّل	سبحانه	رسله	وأتباعهم	؟

ح	ذلك. س3	:	يف	اآليات	الكريمة	وصف	حلال	األرض	والساموات	يف	يوم	القيامة،	وضِّ
	عجز	املجرمني	وذلتهم	يف	يوم	القيامة،	اذكر	ثالث	صور											 س4	:	ملا	وصف	اهلّل	سبحانه	نفسه	بأنه	قهار	َبنيَّ

من	ذلك.
س5	:	بامذا	مدح	اهلّل	كتابه	العزيز	؟	ومن	الذين	ينتفعون	به	؟

	سبحانه	بأنه	رسيع	احلساب	فيحاسب	مجيع	ا	لعبـاد	وال	يشغله	حسـاب س6	:	يف	اآليات	الكريمة	َبنيَّ
	ذلك. 												أحد	عن	أحد،	َبنيِّ

املناقشــــة
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املعـنـــــىالكـلمــة

للمنعم	 االعرتاف	 اإلنصاف	 وأعظم	 اإلنصاف،	 بالعدل	 املراد	
بنعمته.

العفو،	وقيل	:	أن	تعبد	اهلّل	كأنك	تراه.
ما	قبح	من	القول	والفعل،	وقيل	:	الزنا.

والرذائل	 املعايص	 مجيع	 يعم	 وهو	 عنه،	 بالنهي	 الرشع	 أنكره	 ما	
والدناءات	عىل	اختالف	أنواعها.

احلد.	 جتاوز	 	: وحقيقته	 والتعدي،	 واحلقد	 والظلم	 الكرب	 هو	 	
ه	بالذكر	اهتامًما	به	لشدة	 وهو	داخل	حتت	املنكر،	لكنه	تعاىل	خصَّ

رضره.

إن اللهّ يأمر بالعدل

واإلحسان 
وينهى عن الفحشاء 

واملنكر  

والبغي 

وأوفوا بعهد اللهّ 

ســورة النحـل / اآليات 90 - 93 6الدرس السادس
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بعد	تشديدها	وتغليظها	فتحنثوا	فيها	وإنام	قال	بعد	توكيدها.
	للتفريق	بني	اليمني	املؤكدة	بالعزم	وبني	لغو	اليمني.

	يعني	شهيًدا	بالوفاء.
نقضت	غزهلا	من	بعد	إبرام	وقوة.

	أنقاًضا،	فشبهت	هذه	اآلية	الذي	حيلف	ويعاهد	ويربم	عهده	ثم	ينقضه	
ه. لُّ باملرأة	تغزل	غزهلا	وتفتله	فتاًل	حمكاًم	ثم	حَتُ

	مكًرا	وخديعة	ليطمئنوا	إليكم	وأنتم	مضمرون	هلم	الغدر.
أي	:	أكثر،	واملعنى	:	أنكم	حتلفون	للناس	إذا	كانوا	أكثر	منكم	ليطمئنوا	

إليكم	فإذا	أمكنكم	الغدر	هبم	غدرتم.
خيتربكم	اهلّل	بأمره	إياكم	بالوفاء	بالعهد.

عىل	ملة	واحدة	هي	اإلسالم.
بخذالنه	إياهم	عداًل	منه	سبحانه.
بتوفيقه	إياهم	فضاًل	منه	سبحانه.

وال تنقضوا األيامن بعد 
توكيدها 

وقد جعلتم اللهّ عليكم كفياًل 
كالتي نقضت غزهلا من بعد قوة 

أنكاًثا 

َدَخاًل بينكم 
أن تكون أمٌة هي أربى من أمة 

إنام يبلوكم اللهّ به 
جلعلكم أمة واحدة 

يضل من يشاء 
وهيدي من يشاء 

1	ـ	أمر	اهلّل	سبحانه	بالعدل	الذي	يشمل	العدل	يف	حقه	تعاىل،	ويف	حق	عباده،	وباإلحسان	الذي	هو	إتقان	
العبادة	ومراعاهتا،	ومراقبة	اهلّل	فيها،	والتعظيم	ألمر	اهلّل	والشفقة	عىل	خلقه،	وهنى	سبحانه	عن	الفحشاء	
وعن	اإلفراط	يف	اتباع	داعي	الغضب	بإيصال	الرش	إىل	الناس	وإيذائهم،	وعن	التكرب	عىل	الناس	والرتفع	

عليهم	وتصعري	اخلد	هلم،	فصارت	هذه	اآلية	أمجع	آية	يف	كتاب	اهلّل	للخري	والرش.
2	ـ	وهذه	اآلية	جامعة	جلميع	املأمورات	واملنهيات	فلم	يبق	يشء،	إال	دخل	فيها،	فهي	قاعدة	ترجع	إليها	
سائر	اجلزئيات،	فكل	مسألة	مشتملة	عىل	عدل	أو	إحسان	أو	إيتاٍء	لذي	القربى	فهي	مما	أمر	اهلّل	به	وكل	

مسألة	مشتملة	عىل	فحشاء	أو	منكر	أو	بغي	فهي	مما	هنى	اهلّل	عنه.

الفوائـد واألحكـام :
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هم	واحلرص	 	خص	اهلّل	تعاىل	إيتاء	ذي	القربى	وإن	كان	داخاًل	يف	العموم	لتأكد	حقهم	وتيقن	صلتهم	وبِرِّ 3ـ	
عىل	ذلك.

4	ـ	احلرص	عىل	الوفاء	بالعهد	الذي	أوجبه	اإلنسان	عىل	نفسه،	وهذا	يشمل	ما	عاهد	العبد	عليه	ربه	من	
املتعاقدين،	وكالوعد	الذي	يعده	اإلنسان	لغريه،	 العبادات	والنذور	ونحوها،	كام	يشمل	العهود	بني	

ويؤكده	عىل	نفسه	فعليه	يف	مجيع	ذلك	الوفاء	وإمتام	ذلك	مع	القدرة.
5	ـ	ُيرشع	ملن	حلف	عىل	يمني	فرأى	غريها	خرًيا	منها	أن	يأيت	الذي	هو	خري	وأن	يكفر	عن	يمينه.

6	ـ	شبه	سبحانه	حال	الناقض	للعهد	بحال	من	نقضت	غزهلا	بعد	فتله	وإبرامه	حتذيًرا	للمخاطبني	وتنبيًها	
إىل	أن	هذا	ليس	من	فعل	العقالء.

7	ـ	هنى	سبحانه	عن	عقد	األيامن	املؤكدة	املنطوية	عىل	اخلديعة	والغدر	وانتظار	الفرص	فإذا	كان	العاقد	هلا	
	هبا	ال	لتعظيم	العقد	واليمني	بل	لعجزه	وعدم	قدرته،	وإن	كان	 ضعيًفا	غري	قادر	عىل	اآلخر	أمتها	ووفَّ
قوّيًا	يرى	مصلحته	الدنيوية	يف	نقضها	غري	ُمَباٍل	بعهد	اهلّل	ويمينه،	كل	ذلك	دوراًنا	مع	هوى	النفس	
وتقدياًم	هلا	عىل	مراد	اهلّل	وعىل	املروءة	اإلنسانية	واألخالق	املرضية،	ألجل	أن	تكون	أمة	أو	مجاعة	أو	

دولة	هي	أكثر	عدًدا	وقوة	من	األخرى.
8	ـ	لو	شاء	اهلّل	سبحانه	جلميع	الناس	عىل	اهلدى	وجعلهم	عىل	ملة	واحدة،	ولكنه	سبحانه	ـ	بحكمته	وعدله	
	يعطي	اهلداية	من	يستحقها	ويطلبها	وحيرص	عليها	ويمنعها	من	ال	يستحقها	وُيعرض	 وتوفيقه	وفضلهـ	

عنها،	فيهدي	من	يشاء	بفضله	وتوفيقه،	ويضل	من	يشاء	بحكمته	وعدله.
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	معاين	الكلامت	اآلتية	: س1	:	بنيِّ
											إن	اهلّل	يأمر	بالعدل	،	وأوفوا	بعهد	اهلّل	،	كالتي	نقضت	غزهلا	،	أنكاًثا	،	دخاًل	بينكم.

س2	:	قال	تعاىل	:	}                                                                  ...{ اآلية،	هذه	اآلية	هي	أمجع	آية	يف
ح	ذلك. 											كتاب	اهلّل	للخري	والرش،	وجامعة	للمأمورات	واملنهيات،	وضِّ

س3	:	ما	الفائدة	من	تشبيه	حال	الناقض	للعهد	بحال	من	نقضت	غزهلا	بعد	فتله	وإبرامه	؟
س4	:	ما	حكم	األيامن	املؤكدة	املنطوية	عىل	اخلديعة	والغدر	؟

س5	:	ما	احلكمة	من	عدم	هداية	الناس	مجيًعا	وجعلهم	عىل	ملة	واحدة	؟

املناقشــــة
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ـه تعالـى : قـال اللهّ

املعـنـــــىالكـلمــة

أمر	وألزم	وأوجب.
وأمر	بالوالدين	إحساًنا	:	بِّرًا	هبام	وَعْطًفا	عليهام.

	ال	ُتْسِمْعُهام	قواًل	سيًئا	حتى	التأفف	الذي	هو	أدنى	مراتب	القول	
اليسء.

	وال	تزجرمها،	وقيل	:	ال	تنفْض	يدك	عليهام.
	ليًنا	لطيًفا	مثل	:	يا	أبتاه	ويا	أماه	من	غري	أن	يسميهام.

وقىض ربك 
وبالوالدين إحساًنا

فال تقل هلام ُأفٍّ 

وال تنهْرمها 
وقْل هلام قواًل كرياًم 

ســورة اإلســـراء / اآليات 23 - 31 7الدرس السابع
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	َألِْن	هلام	جانبك	متذلاًل	هلام.
	من	الشفقة.

ادع	هلام	بالرمحة	أحياًء	وأمواًتا	جزاًء	عىل	تربيتهام	إياك	صغرًيا.

من	بر	الوالدين	أو	عقوقهام.
	أبراًرا	مطيعني	بعد	تقصري	كان	منكم	يف	القيام	بام	يلزمكم	من	حق	الوالدين	

وغري	ذلك.
اع	عن	املعصية	إىل	الطاعة	ومما	يكره	 اب	هو	:	التائب	من	الذنب،	الرجَّ اأَلوَّ

اهلّل	إىل	ما	حيبه	ويرضاه.
	قرابة	الرجل	بربهم	وصلتهم.

أي	أولياءهم	ألهنم	يوافقوهنم	فيام	يدعوهنم	إليه.

	جاحًدا	لنعمه،	وهذا	يتضمن	أن	املرسف	كفور	للنعم.
وليس	عندك	يشء	وأعرضت	 بإعطائهم	 أمرناك	 أقاربك	ومن	 إذا	سألك	 	

عنهم	لفقد	النفقة	فقل	هلم	قواًل	ميسوًرا.
انتظار	رزق	من	اهلّل	ترجوه	أن	يأتيك.

ًنا.	واملراد	:	ِعْدهم	َوْعًدا	مجياًل. 	َليِّ
كناية	عن	شدة	اإلمساك	والبخل	أي	:	ال	تكن	بخياًل	َمُنوًعا	ال	تعطي	أحًدا	شيًئا.

فتعطي	مجيع	ما	عندك.
تلوم	نفسك	ويلومك	الناس.

بلغت	يف	احَلْمل	عىل	نفسك	وحالك	حتى	رصت	بمنزلة	من	حرس	وانقطع	
وبلغ	غاية	يف	التعب	واإلعياء.

واخفض هلام جناح الذل 
من الرمحة 

ربياين  كام  ارمحهام  رب  وقل 
صغرًيا 

ربكم أعلم بام يف نفوسكم 
إن تكونوا صاحلني 

إنه كان لألوابني 

وآت ذا القربى حقه 
إخوان  كانوا  مُلبذرين  ا إن 

الشياطني 
وكان الشيطان لربه كفوًرا 

وإما ُتْعِرَضنَّ عنهم 

ابتغاء رمحة من ربك ترجوها 
فقل هلم قواًل ميسوًرا 

إىل  مغلولة  يدك  جتعل  وال 
عنقك 

وال تبسطها كل البسط 
فتقعد ملوًما 

حمسوًرا 
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يوسع	عىل	من	يشاء	ويضيق.
حيث	أجرى	أرزاقهم	عىل	ما	علم	فيه	صالحهم.

خوف	أن	تفتقروا.
	ذنًبا	عظياًم.

يبسط الرزق ملن يشاء ويقدر 
إنه كان بعباده خبرًيا بصرًيا 

خشية إمالق 
ِخْطئا كبرًيا 

1	ـ	أمر	اهلّل	سبحانه	بعبادته	وتوحيده	وجعل	بر	الوالدين	مقروًنا	بذلك	كام	قرن	شكرمها	بشكره	فقال	:
					}                                                                                                 {،	وقال	:	}                                                           

.}																																																																																																																																																																							
هام	فإن	ذلك	من	الكبائر،	ففي	صحيح	 2	ـ	من	الرب	بالوالدين	واإلحسان	إليهام	أاّل	يتعرض	لَِسبِِّهام	وال	َيُعقَّ
البخاري	عن	عبداهلّل	بن	عمرو	ريض	اهلّل	عنهام	قال	:	قال	رسول	اهلّل	ملسو هيلع هللا ىلص	:	»إن	من	أكرب	الكبائر	أن	يلعن	
الرجل	والديه«.	قيل	:	يا	رسول	اهلّل،	وكيف	يلعن	الرجل	والديه	؟	قال	:	يسب	أبا	الرجل	فيسب	أباه،	

ويسب	أمه	فيسب	أمه«)1(.
	ال	خيتص	بر	الوالدين	بأن	يكونا	مسلمني	بل	إن	كانا	كافرين	يرَبمها	وحيسن	إليهام	إذا	كان	هلام	عهد،	ففي	صحيح	 3ـ	
	أمي	وهي	مرشكة	يف	عهد	رسول	اهلّل	ملسو هيلع هللا ىلص	فاستفتيت	 البخاري	عن	أسامء	ريض	اهلّل	عنها	قالت	:	َقِدَمْت	عيلَّ

	ملسو هيلع هللا ىلص	قلت	:	إن	أمي	قدمت	وهي	راغبة	أفأصل	أمي	؟	قال	:	»نعم	صيل	أمك«)2(. رسول	اهللَّ
	جياهد	إال	بإذهنام	فعن	عبداهلّل	بن	عمرو	ريض	اهلّل	 4	ـ	من	اإلحسان	إليهام	والرب	هبام	ـ	إذا	مل	يتعني	اجلهاد	ـ	أالَّ
عنهام	قال	:	قال	رجل	للنبي	ملسو هيلع هللا ىلص	:	أجاهد	؟	قال	:	»لك	أبوان«	؟	قال	:	نعم.	قال	:	»ففيهام	فجاهد«)3(.

)1(	رواه	البخاري	انظر	فتح	الباري،	كتاب	األدب	باب	:	ال	يسب	الرجل	والديه	10/494	رقم	)5973(.
)2(	رواه	البخاري	انظر	فتح	الباري،	كتاب	اهلبة	وفضلها،	باب	:	اهلدية	للمرشكني	5/291	رقم	)2620(.

)3(	رواه	البخاري	انظر	فتح	الباري،	كتاب	األدب	باب	:	ال	جياهد	إال	بإذن	األبوين	11/494	رقم	احلديث	)5972(.

الفوائـد واألحكـام :
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5	ـ	قوله	تعاىل	:	}                                                       { خص	حالة	الِكرَب؛	ألهنا	احلالة	التي	حيتاجان	فيها	
إىل	بره	لتغري	احلال	عليهام	بالضعف	والِكرَب	فُألزم	يف	هذه	احلالة	مراعاة	أحواهلام	أكثر	مما	ألزمه	من	قبل؛	
ألهنام	يف	هذه	احلالة	قد	صارا	َكاّلً	عليه	فيحتاجان	أن	ييل	منهام	يف	الكرب	ما	كان	حيتاج	يف	صغره	أن	يليا	

منه	فلذلك	خص	هذه	احلالة	بالذكر.
6	ـ	قوله	تعاىل	:	}                                                                       { هذه	استعارة	يف	الشفقة	والرمحة	هبام
	إليهام	 						والتذلل	هلام	فينبغي	أن	جيعل	اإلنسان	نفسه	مع	أبويه	يف	خري	ذلة	يف	أقواله	وسكناته	ونظره	وال	حُيِدَّ

برصه	فإن	تلك	هي	نظرة	الغاضب.
7	ـ	قوله	تعاىل	:	}                                 { خص	الرتبية	بالذكر	ليتذكر	العبد	شفقة	األبوين	وتعبهام	يف	الرتبية	
فيزيده	ذلك	إشفاًقا	وحناًنا	عليهام،	وهذا	كله	يف	األبوين	املؤمنني؛	ألن	اهلّل	سبحانه	هنى	عن	االستغفار	

للمرشكني	األموات	ولو	كانوا	أويل	قربى.
8	ـ	ال	خيتص	بر	الوالدين	بحال	احلياة،	بل	يكون	بعد	املوت	أيضًا	بصلة	أهل	وّدمها،	واالستغفار	والدعاء	

هلام،	وإنفاذ	عهدمها،	وصلة	الرحم	التي	ال	رحم	لك	إال	من	قبلهام.
9	ـ	من	اطلع	اهلّل	عىل	قلبه،	وعلم	أنه	ليس	فيه	إال	اإلنابة	إليه	وحمبته،	وحمبة	ما	ُيقرب	إليه	فإنه	وإن	جرى	منه	
يف	بعض	األوقات	ما	هو	من	مقتىض	الطبائع	البرشية	فإن	اهلّل	يعفو	عنه	ويغفر	له	األمور	العارضة	غري	

املستقرة.
	أمر	اهلّل	سبحانه	بإيتاء	ذي	احلاجة	حقه	من	الرب	واإلكرام،	وذلك	احلق	يتفاوت	بتفاوت	األحوال	واألزمان	 10ـ	

واألقارب	واحلاجة	وعدمها.
11	ـ	هنى	سبحانه	عن	التبذير	واإلرساف	الذي	هو	إنفاق	املال	يف	غري	حقه،	ووصف	سبحانه	املبذرين	بأهنم	
إخوان	الشياطني؛	ألن	الشيطان	يدعو	إىل	كل	خصلة	ذميمة	فيدعو	اإلنسان	إىل	البخل	واإلمساك،	فإذا	

عصاه	دعاه	إىل	اإلرساف	والتبذير	واهلّل	تعاىل	إنام	يأمر	بأعدل	األمور	وأقسطها.
	تأديب	اهلّل	سبحانه	لعباده	إذا	سأهلم	سائل	ما	ليس	عندهم	كيف	يقولون،	وبم	يردون،	من	القول	اللطيف	 12ـ	
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والوعد	باجلميل	عند	سنوح	الفرصة،	واالعتذار	بعدم	اإلمكان	يف	الوقت	احلارض	حتى	يعودوا	طيبًة	
خواطرهم،	كام	قال	تعاىل	:	}                                        

.)1(}																																																															
13	ـ	ينبغي	لإلنسان	أن	يفعل	ما	يقدر	عليه	من	اخلري،	وينوي	فعل	ما	مل	يقدر	عليه؛	ليثاب	عىل	ذلك،	ولعل	

اهلّل	أن	ييرس	له	ذلك	بسبب	رجائه.
	يكون	اإلنسان	بخياًل	منوًعا	ال	يعطي	أحًدا	شيًئا،	وال	مرسًفا	يف	اإلنفاق	 14	ـ	أرشد	سبحانه	وتعاىل	بأالَّ
فيعطي	فوق	طاقته	وخيرج	أكثر	من	دخله،	فإن	البخيل	ملوٌم	مذموٌم	عند	الناس،	واملرسف	يف	اإلنفاق	
رسعان	ما	يفقد	ماله	فيصبح	معرًسا	بعد	الغنى،	ذلياًل	بعد	العزة،	حمتاًجا	إىل	معونة	غريه،	وحينئذ	يقع	

اإلنسان	يف	احلرسة	ويبلغ	منه	األسى	كل	مبلغ.
15	ـ	اهلّل	سبحانه	خبري	بعباده	فيعلم	الذي	تصلحه	السعة	يف	الرزق	وَمن	الذي	تفسده،	وَمن	الذي	يصلحه	
اإلقتار	والضيق	وَمن	الذي	يفسده،	وهو	البصري	بتدبريهم	وسياستهم	فيغني	من	يشاء،	وُيفقر	من	يشاء؛	

مِلَا	َلُه	يف	ذلك	من	احلكمة	العظيمة.
16	ـ	هنى	سبحانه	الوالدين	أن	يقتلوا	أوالدهم	خوًفا	من	الفقر	واإلمالق،	وتكفل	برزق	اجلميع،	وأخرب	أن	
قتلهم	فقد	ارتكب	ِخْطًئا	كبرًيا	أي	من	أعظم	كبائر	الذنوب،	وإنام	كان	هذا	الذنب	كذلك؛	ألجل	زوال	
ِر	منهم	 الرمحة	من	قلب	فاعله،	وما	قام	به	من	العقوق	العظيم،	واجلرأة	عىل	قتل	األطفال	الذين	مل	جَيْ

ذنب	وال	معصية.

)1(	سورة	البقرة	:	آية	)263(.
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	معاين	الكلامت	اآلتية	: س1	:	بنيِّ
										وقىض	ربك	،	فال	تقل	هلام	أف	،	وال	تنهرمها	،	األوابني	،	اخفض	هلام	جناح	الذل	،	قواًل	ميسوًرا،

									ملوًما	،	حمسوًرا	،	خشية	إمالق.
س2	:	ملاذا	قرن	سبحانه	بر	الوالدين	بعبادته	وتوحيده	؟

س3	:	هناك	عدة	صور	لرب	الوالدين	واإلحسان	إليهام،	اذكر	ثالًثا	منها	:
س4	:	اكتب	كلمة	)صح(	أو	)خطأ(	أمام	العبارات	اآلتية	مع	تصحيح	اخلطأ	:

)															( 			أ	ـ	خيتص	بر	الوالدين	باملسلمني	فقط.																																																				
)															( 	جياهد	إال	بإذهنام.																																		 ب	ـ	من	اإلحسان	للوالدين	أالَّ
)															(	 	ج	ـ	ليس	هناك	جمال	لرب	الوالدين	بعد	وفاهتام.																																					
)															( 		د	ـ	قتل	األوالد	خشية	الفقر	من	أعظم	الذنوب.																																						
س5	:	ملاذا	ذكر	حالة	الِكرَب	يف	قوله	تعاىل	:	}                                                  ...{ اآلية	؟

س6	:	بامذا	وصف	سبحانه	حال	املبذرين	؟	وملاذا	وصفهم	بذلك	؟

املناقشــــة
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ـه تعالـى : قـال اللهّ

ســورة اإلســـراء / اآليات 32 - 39 8الدرس الثامن

املعـنـــــىالكـلمــة

ذنًبا	عظياًم.
	بئس	الطريق	واملسلك.
	الذي	يوجب	قتلها.

	بغري	سبب	يوجب	القتل.
	سلطة	عىل	القاتل	فإنه	باخليار	فيه	إن	شاء	قتله	َقَوًدا،	وإن	شاء	أخذ	

الدية،	وإن	شاء	عفا	عنه.

إنه كان فاحشة 
وساء سبياًل 

إال باحلق 
ومن ُقتِل مظلوًما 

فقد جعلنا لوليِّه سلطاًنا 
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	فال	يرسف	الويل	يف	قتل	القاتل	بأن	يمثل	به	أو	يقتل	معه	غريه	من	أقاربه.
	املراد	:	أن	الويل	ُمَعاٌن	عىل	القصاص	من	القاتل.

بام	فيه	صالحه.
	بلوغه	وعقله	ورشده.

	باإلتيان	بام	أمر	اهلّل	به	واالنتهاء	عام	هنى	عنه،	وقيل	:	أراد	بالعهد	ما	يلتزمه	
اإلنسان	عىل	نفسه.

مسؤواًل	عن	الوفاء	به.

	أمتوه	وال	تبخسوا	منه.
	زنوا	بالعدل.

ال	تتبع	ما	ليس	لك	به	علم	بل	تثبَّت	يف	كل	ما	تقوله	وتفعله.
سيسأل	العبد	عنها	يوم	القيامة.

ا	وخيالء. 	َبَطًرا	وِكرْبً
	ال	تقدر	أن	تطاول	اجلبال	وتساوهيا	بكربك،	واملعنى	:	أن	اإلنسان	ال	ينال	بِكرْبه	

وبطره	شيًئا	كمن	يريد	خرق	األرض	ومطاولة	اجلبال	ال	حيصل	عىل	يشء.
املذكور	الذي	هنى	اهلّل	عنه	فيام	تقدم	من	اآليات.

ُقْبُحه	مكروٌه	عند	اهلّل.
الذي	بينَّاه	ووضحناه	من	هذه	األحكام	اجلليلة.
	من	األمور	املحكمة	واآلداب	اجلامعة	لكل	خري.

مطروًدا	مبعًدا	من	كل	خري.

فال يرسف يف القتل 
إنه كان منصوًرا 

إال بالتي هي أحسن 
حتى يبلغ أشده 

وأوفوا بالعهد 

إن العهد كان مسؤواًل 
وأوفوا الكيل إذا كلتم 

وزنوا بالقسطاس 
وال َتْقُف ما ليس لك به علم 
كل أولئك كان عنه مسئواًل 

وال متِش يف األرض َمَرًحا 
ولن تبلغ اجلبال طواًل 

كل ذلك 
كان سيئه عند ربك مكروها 

ذلك 
من احلكمة 

َمْدحوًرا 

1	ـ	النهي	عن	قربان	الزنا	أبلغ	من	النهي	عن	جمرد	فعله؛	ألن	ذلك	يشمل	النهي	عن	مجيع	مقدماته	ودواعيه	
فإن	من	حام	حول	احلمى	يوشك	أن	يقع	فيه.

الفوائـد واألحكـام :
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2	ـ	وصف	سبحانه	الزنا	بأنه	فاحشة	وهو	ما	يستفحش	يف	الرشع	والعقل	والفطر	وذلك	لتضمنه	التجرؤ	عىل	
احلرمة	يف	حق	اهلّل	تعاىل	ويف	حق	املرأة،	وحق	أهلها،	أو	زوجها،	وإفساد	الفراش،	واختالط	األنساب،	

وغري	ذلك	من	املفاسد.
	هنى	سبحانه	عن	قتل	النفس	التي	حرم	اهلّل	إال	باحلق	وهو	:	الكفر	بعد	اإليامن،	والزنا	بعد	اإلحصان،	وقتل	 3ـ	
مؤمن	معصوم	عمًدا.	فعن	ابِن	مسعود		أنه	قال	:	قال	رسول	اهلّل	ملسو هيلع هللا ىلص	:	»ال	حيل	دم	امرىٍء	مسلم	يشهد	
	إله	إال	اهلّل،	وأين	رسول	اهلّل	إال	بإحدى	ثالث	:	النفس	بالنفس،	والثيب	الزاين،	واملفارق	لدينه	التارك	 أالَّ

للجامعة«)1(.
4	ـ	من	لطف	اهلّل	سبحانه	باليتيم	الذي	فقد	والده	وهو	صغري	غري	عارف	بمصلحة	نفسه	وال	قائم	هبا،	أن	
	يقربوا	ماله	إال	بالتي	هي	أحسن	من	التجارة	فيه،	وعدم	 أمر	أولياءه	برعايته	وحفظ	ماله	وإصالحه،	وأالَّ
تعريضه	لألخطار،	واحلرص	عىل	تنميته	حتى	يبلغ	اليتيم	أشده	فتزول	عنه	الوالية	ويصري	ويّلًا	لنفسه،	

فُيدفع	إليه	ماله.
5	ـ	يف	هذه	اآلية	:	}                                                              

																																		{ دليل	عىل	أن	احلق	يف	القتل	للويل	فال	ُيقتص	إال	بإذنه	وإن	عفا	سقط	الِقصاص.
6	ـ	األمر	بالوفاء	بالعهد	وهو	:	كل	ما	أمر	اهلّل	به،	وهنى	عنه،	ويدخل	يف	ذلك	ما	بني	العبد	وربه	وما	بني	العباد	
	فعليه	 	فله	الثواب	ومن	مل	يوفِّ بعضهم	مع	بعض؛	ألن	اجلميع	مسؤولون	عن	الوفاء	بالعهد	فمن	وفَّ

اإلثم	والعقاب.
7	ـ	األمر	بالعدل	وإيفاء	املكاييل	واملوازين	بالقسط	من	غري	بخس	وال	نقص،	والنهي	عن	الفحش	واجلور	
	شدد	الشارع	يف	املنع	من	 َثمَّ الناس	حمتاجون	إىل	املعاوضات	والبيع	والرشاء	ومن	 واحليف؛	ألن	مجيع	

التطفيف	والنقصان	سعًيا	يف	إبقاء	األموال	ألرباهبا.

)1(	رواه	البخاري	انظر	فتح	الباري	يف	كتاب	الديات،	باب	قول	اهلّل	تعاىل	} أن	النفس	بالنفس	والعني	بالعني	...{ ج12	رقم	6878.	
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8	ـ	يف	قوله	تعاىل	:	}                                                                                                  
																																			{ هنٌي	عن	قول	الزور	والقذف	وما	أشبه	ذلك	من	األقوال	الرديئة،	فالواجب	عىل	اإلنسان	
أن	يتثبت	يف	كل	ما	يقوله	ويفعله،	وال	يتبع	ما	ليس	له	به	علم	فإن	اهلّل	سبحانه	سائل	اإلنسان	عام	حواه	

سمعه	وبرصه	وفؤاده.
ا،	بل	يكون	حقرًيا	عند	اهلّل	وحمتقًرا	عند	 	املختال	الذي	يميش	ِمشيَة	املعجب	واملتكرب	ال	يفيده	ذلك	قوة	وعلوَّ 9ـ	
اخللق	مبغوًضا	ممقوًتا،	قد	اكتسب	رش	األخالق	واكتسى	بأرذهلا	من	غري	إدراك	لبعض	ما	يروم،	ويف	اآلية	
الكريمة	:	}                                                                                                                               { 

								هني	عن	اخليالء	وأمر	بالتواضع.
10	ـ	كل	ما	هنى	اهلّل	عنه	فيام	تقدم	يف	هذه	اآليات	من	قوله	:	}                                               { والنهي	عن	

عقوق	الوالدين	وما	عطف	عىل	ذلك	سيئ	مكروه	عند	اهلّل	ومبغٌض	عند	العقالء	من	الناس.
	هذه	اآلداب	واألحكام	التي	تضمنتها	هذه	اآليات	املتقدمة	من	احلكمة	العالية	التي	هي	األمر	بمحاسن	 11ـ	

األعامل	ومكارم	األخالق،	ومن	يؤت	احلكمة	فقد	أويت	خرًيا	كثرًيا.
12	ـ	يف	قوله	تعاىل	:	}                                               { كرر	سبحانه	هذا	مع	ما	سلف	للتنبيه	عىل	أن	

التوحيد	هو	رأس	الدين،	وأساس	احلكمة.
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	معاين	الكلامت	اآلتية	: س1	:	بنيِّ
												فاحشة	،	فقد	جعلنا	لوليه	سلطاًنا	،	إنه	كان	منصوًرا	،	حتى	يبلغ	أشده	،	مدحوًرا.

س2	:	ملاذا	وصف	اهلّل	سبحانه	الزنا	بأنه	فاحشة	؟
س3	:	هنى	سبحانه	عن	قربان	الزنا	فقال	:	}                                 { ألن	النهي	عن	قربان	الزنا	أبلغ	من	

ح	ذلك. النهي												عن	جمرد	فعله،	وضِّ
س4	:	قال	تعاىل	:	}                                                                             { ما	احلق	املوجب	لقتل	النفس	

مع	ذكر			الدليل	؟
س5	:	اكتب	كلمة	)صح(	أو	)خطأ(	أمام	العبارات	اآلتية	مع	تصحيح	اخلطأ	:

			أ	ـ	احلق	يف	القتل	للويل	فال	ُيقتص	إال	بإذنه.																																																																					)										(
ب	ـ	إذا	عفا	الويل	مل	يسقط	القصاص.																																																																																		)										(

	ج	ـ	املختال	الذي	يميش	مشية	املعجب	ال	يفيده	ذلك	قوة	وعلّوًا	بل	يكون	صغرًيا	عند	اهلّل.				)			

املناقشــــة
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ـه تعاىل : قـال اللهّ

اًدا«	وكان	 		قال	:	كنت	َقْيًنا	»أي	َحدَّ ما	روى	البخاري	ومسلم	من	حديث	مرسوق	عن	خباب	بن	األرتِّ
يل	عىل	العاص	بن	وائل	دين	فأتيته	أتقاضاه	فقال	:	ال	واهلّل	ال	أقضيك	حتى	تكفر	بمحمد	فقلت	:	ال	واهلّل	ال	أكفر	
بمحمد	ملسو هيلع هللا ىلص	حتى	متوت	ثم	تبعث.	قال	:	فإين	إذا	مت	ثم	بعثت	جئتني	ويل	مال	وولد	فأعطيتك؛	فنزلت	هذه	اآلية	

إىل	قوله	تعاىل	:	}           {)1(.

)1(	رواه	البخاري	يف	كتاب	التفسري،	باب	}                                               { برقم	4735	.	8/326،	ومسلم	يف	كتاب	صفات	املنافقني	
وأحكامهم،

ســورة مــريـم / اآليات 77 - 87 9الدرس التاسع

سبـب نـزول اآليـات :
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املعـنـــــىالكـلمــة
	يف	اآلخرة.

أحاط	علمه	بالغيب	حتى	علم	ما	يكون،	وأن	من	مجلة	ما	يكون	أنه	يؤتى	
يوم	القيامة	مااًل	وولًدا

عي	من	املال	والولد. 	بأن	عمل	صاحلًا،	فكان	له	بذلك	عند	اهلل	عهٌد	أن	يؤتيه	ما	يدَّ
لع	الغيب،	ومل	يتخذ	عند	اهلل	عهًدا. 	إنه	مل	يطَّ

	سنحفظ	عليه.
	نزيده	عذاًبا	فوق	العذاب،	وقيل	:	نطيل	مدة	عذابه.

سنسلبه	املال	والولد	ونجعله	لغريه.
	بال	مال	وال	ولد.

	َمَنعة،	حتى	يكونوا	هلم	شفعاء	يمنعوهنم	من	العذاب.
	أعواًنا	عليهم	يوَم	القيامة	يكذبوهنم	ويلعنوهنم.

طناهم	عليهم. 	َسلَّ

	حتركهم	وحتثهم	عىل	املعايص.
ال	تعجل	بطلب	عقوبتهم.

اهلّل	 عذاب	 إىل	 حمالة	 ال	 صائرون	 هم	 ثم	 معدود	 نؤخرهم	ألجل	 إنام	 	
ونكاله.
ركباًنا.

	الكافرين.
ِعطاًشا.

	ال	يشفعون	وال	ُيشفع	هلم.
	فإنه	يملك	الشفاعة،	والعهد	هنا	:	توحيد	اهلّل	واإليامن	به.

أُلوَتنَيَّ مااًل وولًدا 
لع الغيب  أطَّ

ذ عند الرمحن عهدًا  أم اختَّ
كالَّ 

سنكتب 
ا  ونمد له من العذاب مدًّ

ونرثه ما يقول 
ويأتينا فرًدا 

ًا  ليكونوا هلم عزهّ
ًا  ويكونون عليهم ضدهّ

أمل تر أنا أرسلنا الشياطني عىل 
الكافرين 

ًا  تؤزهم أزهّ
فال َتْعَجْل عليهم 

ًا  إنام َنُعدُّ هلم عدهّ

إىل الرمحن وفًدا 
ونسوق املجرمني 

إىل جهنم ِوْرًدا 
ال يملكون الشفاعة 

ذ عند الرمحن عهًدا إال من اختَّ
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1	ـ	شناعة	مقالة	هذا	الكافر	وُجرأته	عىل	اهلّل	حيث	مجع	بني	كفره	بآيات	اهلّل	ودعواه	الكبرية	أنه	سيؤتى	يف	
اآلخرة	مااًل	وولًدا،	أي	أنه	يكون	من	أهل	اجلنة.

2	ـ	هذه	اآلية	الكريمة	:	}                                              ...{ وإن	كانت	نازلة	يف	كافر	معني	فإهنا	َتْشمل	
كل	كافر	زعم	أنه	عىل	احلق	وأنه	من	أهل	اجلنة.

3	ـ	الذي	يزعم	أنه	حاصل	له	خري	عند	اهلّل	يف	اآلخرة	ال	خيلو	إما	أن	يكون	قوله	صادًرا	عن	علم	بالغيب،	أو	
متخًذا	عهًدا	عند	اهلّل،	ومل	حيصل	له	واحد	منهام	فيكون	قوله	دعوى	ال	برهان	عليها.

	عىل	من	ادعى	علم	الغيب	أو	اختاذ	العهد	 4	ـ	يف	قوله	تعاىل	:	}                                                    ...{ َردٌّ
عند	اهلّل	وأن	قوله	مكتوب	عليه	وأنه	سيزاد	ويضاعف	له	يف	العذاب	كام	زاد	يف	االفرتاء	والباطل،	وأن	
ماله	وولده	سُيسلبان	منه	عكس	ما	ظن	أنه	يؤتى	يف	الدار	اآلخرة	مااًل	وولًدا	بل	يف	اآلخرة	يسلب	منه	

الذي	كان	له	يف	الدنيا	فيأيت	فرًدا	ال	مال	له	وال	ولد.
5	ـ	اآلهلة	التي	اختذها	املرشكون	وعبدوها	من	دون	اهلّل	ليعتزوا	هبا	يف	الدنيا،	وجيعلوها	شفعاء	عند	اهلّل	يف	

لوا	فيها. اآلخرة	ستجحد	عبادهتم،	وتكون	هلم	خصاًم	وضّدًا	خالف	ما	رجوا	منها	وأمَّ
6	ـ	عاقب	اهلّل	الكافرين	الذين	مل	يعتصموا	به	ومل	يتمسكوا	بحبله	وأرشكوا	به	بأن	سلَّط	عليهم	الشياطني	

تؤزهم	أّزًا،	وتوسوس	هلم،	وتزين	هلم	الباطل،	وتصدهم	عن	احلق.
	َيْعجل	عىل	الكفار،	وال	يضيق	صدره	هبم	فإهنم	ممهلون	إىل	أجل	قريب	فلهم	 7	ـ	تسلية	الرسول	ملسو هيلع هللا ىلص	بأالَّ
أيام	معدودة	ال	يتقدمون	عليها،	وال	يتأخرون	عنها،	وكل	يشء	من	أعامهلم	حمسوب	عليهم	ومعدود،	

فيا	ويل	من	ُتعد	عليه	ذنوبه	وأعامله	وأنفاسه	ثم	حياسب	عليها	احلساب	العسري.
مني	 8	ـ	تفاوت	حال	الفريقني	:	املتقني	واملجرمني؛	فاملتقون	حيرشون	إىل	موقف	القيامة	مكرمني	مبجلني	معظَّ
فيفدون	إىل	الرمحن	راجني	رمحته	والفوز	برضوانه،	وأما	املجرمون	فإهنم	يساقون	إىل	جهنم	عطاًشا	ويف	حالة	

من	الذل	والصغار	ال	تنفعهم	شفاعة	الشافعني	ألهنم	مل	يتخذوا	عند	اهلّل	عهًدا	باإليامن	به	وبرسله.

الفوائـد واألحكـام :
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	معاين	الكلامت	اآلتية	: س1	:	بنيِّ
											أطلع	الغيب	،	ونمد	له	من	العذاب	مّدًا	،	ليكونوا	هلم	عّزًا	،	ضّدًا	،	أّزًا	،	وفًدا	،	ِوْرًدا.

س2	:	ما	سبب	نزول	هذه	اآليات	؟
س3	:	يف	قوله	:	}                                                   { رد	عىل	من	زعم	اطالع	الغيب	واختاذ	العهد	عند	

ح	ذلك. اهلّل،										وضِّ
س4	:	ما	عاقبة	من	مل	يعتصم	باهلّل،	وهيتدي	هبداه،	ويتمسك	بحبله	؟	مع	الدليل.

ح	ذلك. س5	:	بيَّنت	اآليات	حال	املتقني	واملجرمني	يف	يوم	القيامة،	وضِّ

املناقشــــة
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ـه تعالـى : قـال اللهّ

املعـنـــــىالكـلمــة
	الذين	اختلقوا	أشد	أنواع	الكذب	والبهتان.
	العصبة	:	اجلامعة	،	ومنكم	أي	:	من	املؤمنني.

بسببه،	 تؤجرون	 ألنكم	 لكم؛	 خري	 هو	 بل	 لكم	 رّشًا	 تظنوه	 ال	
واخلطاب	هنا	ملن	طاهلم	األذى	بسببه.

	الذي	توىل	معظم	اإلفك	بالتخطيط	له	وإشاعته،	وهو	املنافق	عبداهلّل	
	بُن	َسلول. بُن	ُأَبِّ

كان	ينبغي	عليكم	إذ	سمعتم	باإلفك	أن	تنكروه	بقلوبكم	وألسنتكم	
ملعرفتكم	بطهر	عائشة	ريض	اهلّل	عنها	وعفافها،	وهو	خطاب	ملن	
َنة	 ان	بن	ثابت	وِمْسَطح	بن	ُأثاثة	ومَحْ أشاعوه	عن	حسن	نية؛	كَحسَّ

بنت	جحش	ريض	اهلّل	عنهم.

إن الذين جاؤوا باإلفك 
عصبة منكم 

ًا لكم  ال حتسبوه رشهّ

ه منهم  والذي توىل ِكرْبَ

لوال إذ سمعتموه 

ســورة النــور / اآليات 11 - 14 10الدرس العارش
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ظن	املؤمنون	بعضهم	ببعض	خرًيا.
كذب	واضح.

يف	حكمه	وقضائه.
	اهلّل	به	عليكم	من	الفضل	والرمحة،	واخلطاب	للمؤمنني	الذين	 لوال	ما	َمنَّ

سمعوا	اإلفك	ونقلوه.
أصابكم.

فيام	نقلتم	وخضتم	فيه	من	الكذب	والبهتان.

بأنفسهم خرًيا 
وقالوا هذا إفك مبني 

عند اللهّ 
عليكم  للهّ  ا فضل  ال  لو و

ورمحته 
كم  مَلَسَّ

فيام أفضتم فيه 

	بُن	َسلول	للنيل	 	نزلت	هذه	اآليات	يف	شأن	حادثة	اإلفك	التي	أشاعها	رأس	الكفر	والنفاق	عبداهلّل	بُن	ُأَبِّ 1ـ	
من	عائشة	أم	املؤمنني	ريض	اهلّل	عنها،	فقد	ثبت	يف	كتب	احلديث)1(	والسري	أن	هذه	اآليات	وما	بعدها	
نزلت	يف	تربئة	أم	املؤمنني	عائشة	ريض	اهلّل	عنها	مما	رماها	به	أهل	النفاق،	والكذب.	والقصة	طويلة،	
ٍن،	وموجزها	:	»أن	عائشة	ريض	اهلّل	 ومؤثرة،	وذات	دروس	مفيدة	ينبغي	الرجوع	إليها،	وقراءهتا	بَِتَمعُّ
عنها	قد	خرجت	مع	رسول	اهلّل	ملسو هيلع هللا ىلص	يف	غزوة	املريسيع	سنة	ست	من	اهلجرة،	فلام	َقَفل	رسول	اهلّل	ملسو هيلع هللا ىلص	
راجًعا	إىل	املدينة	نزلوا	يف	أحد	املنازل	القريبة	من	املدينة	فذهبت	أم	املؤمنني	عائشة	ريض	اهلّل	عنها	تقيض	
حاجتها،	فانقطع	ِعْقُدها،	فلام	عادت	إىل	َرْحِلها	علمت	بانقطاعه،	وضياعه،	فرجعت	تلتمسه،	وتأخرت	
ْكُب،	 يف	طلبه،	فلام	أَذَن	الرسول	ملسو هيلع هللا ىلص	بالرحيل	محلوا	هودجها	عىل	بعريها،	وهم	يظنون	أهنا	فيه،	وسار	الرَّ
ْكِب	مل	جتد	أحًدا،	فبقيت	يف	مكاهنا	تنتظرهم،	فغلبها	النوم،	 فلام	عادت	عائشة	ريض	اهلّل	عنها	إىل	منازل	الرَّ
ل		وكان	قد	تأخر	عن	اجليش،	فلام	 فنامت	ريض	اهلّل	عنها،	ثم	أتى	أحد	الصحابة،	وهو	صفوان	ابن	ُمَعطَّ

)1(	انظر	»صحيح	البخاري«	كتاب	التفسري،	باب	:	)لوال	إذ	سمعتموا	ظن	املؤمنني	واملؤمنات	بأنفسهم	خرًيا(	برقم	4750،	وكتاب	»أسباب	
النزول«	للنيسابوري،	ص	182	.

الفوائـد واألحكـام :
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لها	ريض	اهلّل	عنها،	فلام	وصل	 رأى	سوادها	اقرتب	منها،	فعرفها،	فاستيقظت	بقدومه	فأناخ	بعريه،	ومَحَ
ى	من	رسول	اهلّل	ملسو هيلع هللا ىلص	فأشاع	 ها	ليتَشفَّ 	بُن	سلول	باحلادثة،	فاستغلَّ هبا	إىل	القوم	علم	املنافق	عبداهلّل	بن	ُأَبِّ
الكذب،	والبهتان،	ونرش	اخلرب	بينهم	ليشيعوه	هم،	وينرشوه	يف	املسلمني،	فانترش	اإلفك	والبهتان،	وتأثر	

لذلك	رسول	اهلّل	ملسو هيلع هللا ىلص،	وأبو	بكر	،	والصديقة	ريض	اهلّل	عنها،	واملسلمون	مجيًعا.
								وبعد	شهر	من	هذه	احلادثة	أنزل	اهلّل	عز	وجل	هذه	اآليات	تربئة	لعائشة	ريض	اهلّل	عنها«.

2	ـ	بني	اهلّل	سبحانه	وتعاىل	أن	الذين	وقعوا	يف	اإلفك	هم	يف	عداد	املسلمني	ومع	ذلك	وقعوا	يف	هذا	األمر	
اخلطري	واغرتوا	برتويج	املنافقني،	وهذا	يدل	عىل	أنه	قد	يأيت	البالء	عىل	املسلمني	من	بعض	املنتسبني	إليه،	
لذلك	يوجه	اهلّل	عباده	املؤمنني	إىل	أسلوب	التعامل	مع	هؤالء	باحلذر	منهم	والشك	يف	أخبارهم	والبعد	

عن	التعامل	معهم	:	}                                       
.}																																				

ف	من	حادث	اإلفك	إذا	قالوا	:	}                            {  3	ـ	لقد	كان	لعامة	الصحابة	ريض	اهلّل	عنهم	موقف	مرشِّ
فقد	ُروي)1(	أن	أم	أيوب	األنصارية	ريض	اهلّل	عنهام	قالت	له	:	أتسمع	ما	يقول	الناس	يف	أمر	عائشة	؟	فقال	
	:	هذا	إفك	مبني،	أكنت	فاعلته	؟	قالت	:	معاذ	اهلّل،	قال	:	عائشة	واهلّل	خرٌي	منِك،	فنزلت	اآلية	تصديًقا	

له	وتأييًدا.
هتم	ويبني	هلم	طريق	احلق	ليتبعوه	ولو	أراد	سبحانه	 	لطف	اهلّل	سبحانه	وتعاىل	بعباده،	فهو	سبحانه	يغفر	زالَّ 4ـ	
مؤاخذهتم	عىل	ما	اقرتفوه	من	الذنوب	لعاجلهم	بالعقوبة،	كيف	وهم	يتعرضون	لبيت	رسول	اهلّل	ملسو هيلع هللا ىلص	

من	غري	دليل	وال	برهان	}                                                          
.}																																																														

به	يف	براءة	عائشة	 5	ـ	براءة	أم	املؤمنني	عائشة	ريض	اهلّل	عنها	مما	نسب	إليها	برصيح	القرآن	الكريم،	فمن	كذَّ
ريض	اهلّل	عنها	فهو	كافر.

)1(	انظر	أسباب	النزول	للنيسابوري	ص	158،	وتفسري	القرطبي	12/202	.
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6	ـ	هذه	اآلية	}                                 ...{ أصل	يف	أن	درجة	اإليامن	التي	حازها	اإلنسان	ومنزلة	الصالح	
التي	ناهلا	املؤمن	وصفة	العفاف	التي	يسترت	هبا	املسلم	ال	يزيلها	عنه	خرٌب	حمتمل	وإن	شاع	إذا	كان	أصله	

فاسًدا	أو	جمهواًل.
7	ـ	رضورة	التحري	والتثبت	يف	األخبار	قبل	نقلها	وإشاعتها،	وأنه	ال	جيوز	املساس	بأعراض	املؤمنني	من	

غري	دليل	وال	برهان.
	الزنا	ال	يثبت	إال	بأحد	أمرين	:	االعرتاف	،	أو	شهادة	أربعة	شهود. 8	ـ	أن	َحدَّ

	معاين	الكلامت	اآلتية	: س1	:	بنيِّ
كم	فيام	أفضتم	فيه. 	كربه	،	ملسَّ 											اإلفك	،	عصبة	منكم	،	والذي	توىلَّ
س2	:	ما	سبب	نزول	هذه	اآليات	؟	وماذا	تعرف	عن	هذه	احلادثة	؟

ُه	؟ س3	:	ما	معنى	قوله	تعاىل	:	}                                  { ؟	ومن	الذي	توىل	ِكرْبَ
س4	:	اكتب	كلمة	)صح(	أو	)خطأ(	أمام	العبارات	اآلتية	مع	تصحيح	اخلطأ	:

				أ	ـ	األصل	يف	املسلم	العدالة.																																																																													)															(
	ب	ـ	قد	يأيت	البالء	عىل	املسلمني	من	بعض	املنتسبني	إليه.																															)															(
جـ	ـ	رضورة	التثبت	والتحري	يف	األخبار	قبل	نقلها.																																									)															(

س5	:	ما	موقف	عامة	الصحابة	من	حادثة	اإلفك	؟	مع	ذكر	مثاٍل	عىل	ذلك.

املناقشــــة
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ـه تعالـى : قـال اللهّ

ســورة النــور / اآليات 15 - 20 11الدرس احلادي عرش

املعـنـــــىالكـلمــة

الرجل	 يْلَقى	 منهم	 الرجل	 كان	 فقد	 بألسنتكم،	 اإلفك	 تتناقلون	 	
فيقول	:	بلغني	كذا	وكذا،	فيتلقاه	بعضهم	من	بعض.
	تظنون	اإلفك	سهاًل	ال	إثم	فيه	وال	عقوبة	عىل	ناقله.

	إْذ	سمعتموه،	وهو	توجيه	إىل	األدب	اإلسالمي	املناسب	ملثل	 	َهالَّ
هذا	األمر	يف	املستقبل.

	ما	يصح	وما	ينبغي	لنا	أن	نتكلم	بأمر	عظيم	من	غري	علم	قطعي.
كذب	عظيم.

ينهاكم	اهلّل	عن	العودة	إىل	مثله	أبًدا	من	قذف	املحصنات	املؤمنات	
الغافالت،	وأعظمه	ما	كان	متصاًل	بالطاهرات	أمهات	املؤمنني.

إذ تلقونه بألسنتكم 

ًنا  وحتسبونه َهيِّ
لوال إذا سمعتموه 

قلتم ما يكون لنا أن نتكلم هبذا 
هذا هبتان عظيم 

يعظكم اللهّ أن تعودوا ملثله أبًدا 
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يف	 الوقوع	 من	 تنجيكم	 التي	 واآلداب	 األحكام	 لكم	 ويفصل	 ُيوضح	 	
أعراض	املسلمني	واملسلامت.

باألعراض	 يتصل	 ما	 وبخاصة	 الفاحشة،	 نرش	 عىل	 ويعملون	 ون	 َيَودُّ 	
كالقذف	والزنا.

أنه	سبحانه	يعلم	من	أرسار	القلوب	من	تكلم	بالقذف	ونقلُه	رغبة	يف	نرش	
الفاحشة	وأذية	املؤمنني،	وَمْن	نقله	غفلة	وِغرة.

لوال	ذلك	لعاجلكم	بالعقوبة.

ر	 	رؤوف	بعباده،	رحيم	هبم،	فتاب	عىل	من	تاب	إليه	من	هذه	القضية،	وَطهَّ
ر	منهم	باحلد	الذي	ُأقيم	عليه. من	ُطهِّ

ويبني الل لكم اآليات 

تشيع  أن  حيبون  لذين  ا إن 
الفاحشة 

واللهّ يعلم وأنتم ال تعلمون 

ولوال فضل اللهّ عليكم ورمحته 
وأن اللهّ رؤوف رحيم  

يقة	بنت	 دِّ 1	ـ	هذه	اآليات	متصلة	باآليات	السابقة	إذ	هي	تعالج	قضية	اإلفك	التي	ُرميت	هبا	الطاهرة	الصِّ
يق	عائشة	بنت	أب	بكر	ريض	اهلّل	عنهام،	وهي	وإن	كانت	ذات	سبب	خاص	وهو	تربئة	عائشة	ريض	 دِّ الصِّ
اهلّل	عنها	مما	رميت	به	فإن	العربة	بعموم	لفظها	فيدخل	يف	ذلك	كل	إفك	ُيرمى	به	مسلم	أو	مسلمة	وأخطره	

ما	كان	قذًفا.
2	ـ	هذا	اإلفك	قد	جرى	عىل	ألسنة	بعض	الصحابة	ريض	اهلّل	عنهم	من	غري	سوء	نية	أو	رغبة	يف	أذية	بيت	
النبوة،	بل	هم	أبعد	الناس	عن	ذلك	وإنام	هي	غفلة	وتساهل	إذ	مل	يكن	هلم	علم	بذلك	ومل	يتحققوا	منه،	

وما	كان	هذا	شأنه	فينبغي	عىل	املسلم	أاّل	يصدقه	وال	ينقله	بل	ينكره	ويتربأ	منه.
	خطورة	 نه	بياًنا	واضًحا	كام	بنيَّ 3	ـ	َرتََّب	اهلّل	سبحانه	عىل	هذا	اإلفك	عقوبات	يف	الدنيا	وجزاء	يف	اآلخرة	وبيَّ
اإلفك	والبهتان	بياًنا	عظياًم	يتعظ	به	املؤمن،	وينزجر	عن	الَعود	ملثله؛	ألن	حال	املؤمن	أن	يقول	بعد	البيان	

الفوائـد واألحكـام :
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:	»سمعنا	وأطعنا«	رغبة	فيام	عند	اهلّل	وخوًفا	من	عقابه.
4	ـ	يف	قوله	تعاىل	:	}                                                                       ...{ اآلية.	إشارة	إىل	أن	املنافقني	يف	
املجتمع	اإلسالمي	يسعون	يف	نرش	املنكرات	والباطل	بني	املؤمنني	ويتحينون	الفرص	إلشاعة	الفاحشة	

فيه.
ه	ومسلكه	إشاعة	الفاحشة	يف	الذين	آمنوا	فإن	اهلّل	له	باملرصاد	}																																					 5	ـ	من	كان	مَهُّ

.}																										
ُر	بفئة	من	املؤمنني	فيشاركون	يف	نقل	اإلشاعة	ويتولون	نرشها	ولكْن	للطف	اهلّل	 6	ـ	هذا	العمل	الدينء	قد	ُيَغرِّ

سبحانه	وعلمه	برسائر	القلوب	مل	يعاجل	هؤالء	بالعقوبة	}                                               
.}																																														

7	ـ	دعوة	املؤمنني	إىل	التثبت	من	األخبار	قبل	نقلها	ونرشها	بني	الناس.

	معاين	الكلامت	اآلتية	: س1	:	بنيِّ
												إذ	تلقونه	بألسنتكم	،	وحتسبونه	هيًنا	،	يعظكم	اهلّل	،	تشيع	الفاحشة.

س2	:	يف	قوله	تعاىل	:	}                                                                   ...{ اآلية.	إشارة	إىل	أن	املنافقني	
يف		املجتمع	اإلسالمي	يستعينون	يف	نرش	املنكرات	والباطل	بمن	ليس	منهم،	فلامذا	يفعلون	ذلك	؟

س3	:	هل	جيوز	نقل	القذف	بالزنا	عن	طريق	اإلخبار	قبل	ثبوته	عىل	املقذوف	؟	اذكر	الدليل	عىل	ذلك.
س4	:	ما	هدف	املنافقني	من	نرش	الفاحشة	؟

املناقشــــة
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ـه تعالـى : قـال اللهّ

املعـنـــــىالكـلمــة
وها	عىل	ما	حيل. م	اهلّل	عليهم	وَيْقرُصُ وا	أبصارهم	عام	حرَّ َيُكفُّ

ارتكاب	 عن	 ويصونوها	 له،	 حتل	 ال	 من	 يراها	 أن	 عن	 يسرتوها	 	
الفاحشة.											

بريد	 النظر	 وأقوى	إليامهنم؛	ألن	 الريبة	 دنس	 من	 أطهر	ألنفسهم	 	
الزنا.

واخلامر	وصوت	 كالثياب	 اجلسم	 زينة	 من	 إخفاؤه	 يمكن	 ما	ال	 	
اخللخال	وما	أشبه	ذلك.

نحورهن	 لسرت	 ووجوههن	 جيوهبن	 عىل	 به	 خيتمرن	 بام	 لُِيْلِقنَي	 	
ْرَن	رؤوسهن	 مِّ وشعورهن	وصدورهن،	وقد	كن	قبل	نزول	اآلية	خُيَ

وا من أبصارهم  َيُغضُّ
وحيفظوا فروجهم 

ذلك أزكى هلم 
إال ما ظهر منها 

عىل  ِهنَّ  بُِخُمِر بن  ليرض و
ُجُيوهِبِنَّ 

ســورة النــور / اآليتان 30 - 31 12الدرس الثاين عرش
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م	الزوَج	هنا؛	ألنه	 	أزواجهن	واملراد	هنا	:	ما	جيب	إخفاؤه	من	الزينة،	وقدَّ
املقصود	بالزينة.

	املختصات	بصحبتهن	وخدمتهن.
	من	اجلواري	دون	العبيد	فهم	كاألجانب.

إىل	 هبم	 حاجة	 وال	 فقط	 والرشب	 لألكل	 املنازل	 أهل	 يتبعون	 الذين	 	
النساء.

احلاجة	إىل	النساء.
العورة	من	 النساء	وال	يميزون	 الذين	ال	شهوة	هلم	وال	رغبة	يف	 األطفال	

غريها.
	ال	يرضبن	األرض	إظهاًرا	لزينتهن،	وهو	شامل	لكل	حركة	تفعلها	املرأة	

إال لبعولتهن 

نسائهن 
أو ما ملكت أيامهنن 

أو التابعني 
غري أويل اإلربة 

أو الطفل الذي مل يظهروا عىل 
عورات النساء 

وال يرضبن بأرجلهن 

1	ـ	بعد	أن	ذكر	اهلّل	عز	وجل	يف	اآليات	السابقة	وجوب	االستئذان	عىل	أهل	البيوت	قبل	الدخول	عليهم،	
	البرص	إذ	هو	املراد؛	ألن	االستئذان	إنام	ُجِعل	من	أجل	البرص. أتبعه	عز	وجل	باألمر	بَِغضِّ

	األبصار	عن	النظر	إىل	ما	حرم	اهلّل	وبخاصة	العورات	من	الرجال	والنساء،	 	أمر	املوىل	سبحانه	املؤمنني	بَِغضِّ 2ـ	
وحفظ	الفروج	والعورات	من	أن	ينظر	إليها	من	ال	حتل	له	أو	أن	يمسها	من	ال	حتل	له.
3	ـ	بدأ	اهلّل	سبحانه	وتعاىل	باألمر	بغض	البرص؛	ألنه	بريد	الزنا	ووسيلته	والباعث	عليه.

	األبصار	وحفظ	الفروج	من	قبل	الرجال	والنساء؛	ليكون	ذلك	تزكية	هلم	وتطهرًيا	 4	ـ	أمر	اهلّل	سبحانه	بَِغضِّ
من	الفواحش	والرذائل،	وحفًظا	ملجتمعاهتم	وُأرسهم	من	انتشار	ما	يفسدها	ويقيض	عليها،	ذلك	ألن	
الزنا	من	أخطر	األمراض	عىل	املجتمعات	إذ	به	تضيع	األنساب،	وتذهب	الَغرية،	ويقل	ترابط	األرس	

واجتامع	شملها.
	من	نظرة	املرأة	إىل	الرجل	فقد	ُأمرت	املرأة	بإخفاء	زينتها	 5	ـ	ملا	كان	تأثرُي	النظر	من	الرجال	إىل	النساء	أشدَّ

الفوائـد واألحكـام :
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التي	تدعو	إىل	التعلق	هبا،	سواء	أكانت	هذه	الزينة	يف	الرأس	أو	الوجه	أو	الصدر	أو	النحر	أو	يف	غري	ذلك،	
وذلك	إلشاعة	الطمأنينة	يف	املجتمع	اإلسالمي	ومنع	الوسائل	التي	يستغلها	الشيطان	إلشاعة	الفاحشة.

6	ـ	رفع	اهلّل	احلرج	عن	النساء	فيام	ال	يمكن	إخفاؤه	من	الزينة	كظاهر	الثياب.
7	ـ	ملا	كانت	الفتنة	ُتؤمن	يف	نظر	املحارم	فقد	أباح	اهلّل	عز	وجل	للمرأة	إظهار	الزينة	هلم،	وبخاصة	زوجها	إذ	

هي	مأمورة	بإظهار	الزينة	له.
م	 	ملا	كانت	جريمة	الزنا	من	أعظم	الفواحش،	وكان	بريدها	النظر	إىل	النساء	األجنبيات،	واخللوة	هبن	فقد	حرَّ 8ـ	
اهلّل	ذلك	ودعا	املرأة	املسلمة	إىل	القيام	بدورها	يف	هذا	املجال	فأمرها	بحفظ	الفرج	وغض	البرص	وإخفاء	
الزينة	وعدم	التفكري	يف	لفت	نظر	األجانب	إليها	أو	القيام	بحركات	تعلق	األجانب	بالنظر	إليها	وتوحي	
هلم	بتفكريها	بذلك	ورغبتها	يف	إثارهتم	}                                                                                {.

	يعتمد	عىل	ثقته	بنفسه	يف	البعد	عن	الزنا	والفواحش	وإنام	يلجأ	يف	ذلك	إىل	اهلّل	بالتوبة	 9	ـ	ينبغي	للمسلم	أالَّ
َنتها	اآلية	الكريمة. واإلنابة	مع	فعل	األسباب	التي	َبيَّ

	معاين	الكلامت	اآلتية	: س1	:	بنيِّ
											يغضوا	من	أبصارهم	،	ذلك	أزكى	هلم	،	وليرضبن	بخمرهن	عىل	جيوهبن	،	أو	التابعني	غري	أويل

											اإلربة	،	وال	يرضبن	بأرجلهن.
	البرص	قبل	حفظ	الفروج،	فام	احلكمة	من	ذلك	؟ س2	:	بدأ	اهلّل	سبحانه	بَِغضِّ
س3	:	اكتب	كلمة	)صح(	أو	)خطأ(	أمام	العبارات	اآلتية	مع	تصحيح	اخلطأ	:

											أ	ـ	مَلَّا	كان	تأثري	النظر	من	الرجال	إىل	النساء	أشد	من	العكس	ُأمرت	املرأة	بإخفاء	زينتها.		)									(
						ب	ـ	حرم	اهلّل	اخللوة	باألجنبيات	والنظر	إليهن؛	ألن	ذلك	هو	بريد	الزنا.																																)										(
							ج	ـ	اإلنسان	إذا	كان	واثًقا	من	نفسه	فال	بأس	من	خلوته	باألجنبية.																																							)											(

املناقشــــة
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ـه تعالـى : قـال اللهّ

	سعد	أن	ال	تكلمه	أبًدا	حتى	 روى	مصعب	بن	سعد	عن	أبيه،	أنه	نزلت	فيه	آيات	من	القرآن	قال	:	َحَلَفْت	ُأمُّ
يكفر	بدينه،	وال	تأكل	وال	ترشب.	قالت	:	َزَعْمَت	أن	اهلّل	وصاك	بوالديك،	وأنا	أمك	وأنا	آمرك	هبذا	قال	:	َمَكَثْت	
ثالًثا	حتى	ُغيِش	عليها	من	اجَلْهد.	فقام	ابن	هلا	يقال	له	ُعاَمرة	فسقاها	فجعلت	تدعو	عىل	سعد	فأنزل	اهلّل	عز	وجل	
يف	القرآن	هذه	اآلية	}                                                               { }                                                           {،	

وفيها									}                                                            {)1(.

)1(	انظر	صحيح	مسلم،	كتاب	فضائل	الصحابة،	باب	:	فضل	سعد	بن	أب	وقاص		رقم	)1748(.

ســورة لقــامن / اآليات 12 - 19 13الدرس الثالث عرش

سـبـب نزول  قول اللهّ تعاىل : }                              ...{ اآلية.
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املعـنـــــىالكـلمــة

يعني	:	العقل	والعلم	والعمل	به،	واإلصابة	يف	األمور.	واخُتلف	
يف	لقامن	هل	كان	نبّيًا	أو	عبًدا	صاحًلا	حكياًم،	واألكثرون	عىل	أنه	

رجل	صالح	حكيم	ومل	يكن	نبّيًا.
	أمرناه	أن	يشكر	اهلّل	عىل	ما	آتاه	من	احلكمة	والفضل.

	إنام	يعود	نفع	ذلك	وثوابه	عىل	الشاكرين.
	غني	عن	العباد	فلو	كفر	أهل	األرض	كلهم	مجيًعا	فإنه	ال	يرضه	

ذلك	فهو	الغني	عمن	سواه.
	أعظم	الظلم.

	محلته	يف	بطنها	وهي	تزداد	كل	يوم	ضعًفا	عىل	ضعف.
	ِفَطاُمُه.

	باملعروف	وهو	الرب	والصلة	والعرشة	اجلميلة.
من	رجع،	وهم	الذين	سلكوا	طريق	حممد	ملسو هيلع هللا ىلص	وأصحابه.

	قدر	حبة	خردل	التي	هي	أصغر	األشياء.
	يأت	هبا	اهلّل	يف	اآلخرة	للجزاء	عليها.

	باستخراجها.
بمكاهنا.

يف	األمر	باملعروف	والنهي	عن	املنكر	من	األذى.
	مما	عزمه	اهلّل	وأمر	به.

ا	عليهم	وإعجاًبا	واحتقاًرا	هلم. ال	مُتِْل	خدك	للناس	ِكرْبً
متبخرًتا	متكرًبا.

ولقد آتينا لقامن احلكمة 

َأِن اْشُكْر للهّ 
ومن يشكْر فإنام يشُكُر لنفسه 

فإن اللهّ غني محيد 

إن الرشك لظلم عظيم 
محلته أمه َوْهًنا عىل َوْهٍن 

وِفَصاُلُه 
وصاحْبهام يف الدنيا معروًفا 

واتبع سبيل من أناب إيَلَّ 
إن تُك مثقاَل حبة من خردل 

يأِت هبا اللهّ 
إن اللهّ لطيف 

خبري 
واصرب عىل ما أصابك 

إن ذلك من عزم األمور 
ك للناس  ر َخدَّ وال ُتَصعِّ

وال متش يف األرض َمَرًحا 
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واقصد يف مشيك 
واغضض من صوتك 

إن أنكر األصوات 

	ليكن	مشيك	قصًدا	ال	اختيااًل	وال	إرساًعا.
انقص	منه	وال	تتكلف	رفع	الصوت،	وخذ	منه	ما	حتتاج	إليه	فإن	اجلهر	

ٌف	يؤذي. بأكثر	من	احلاجة	َتَكلُّ
أقبحها	وأبشعها.

)1(	انظر	فتح	الباري	كتاب	التفسري	جـ	8	رقم	احلديث	4629	.
)2(	رواه	البخاري	كتاب	األدب	باب	:	من	أحق	الناس	بحسن	الصحبة	رقم	5971	ومسلم،	كتاب	الرب	والصلة	واألدب،	باب	بر	الوالدين	

وأهيام	أحق	به	4/1974	رقم	2548	.

1	ـ	خيرب	تعاىل	عن	امتنانه	عىل	عبده	الصالح	لقامن	باحلكمة	وهي	العلم	باحلق	عىل	وجهه	والعلم	باألحكام	
ومعرفة	ما	فيها	من	األرسار	فقد	يكون	اإلنسان	عاملًا	وال	يكون	حكياًم	فاحلكمة	مستلزمة	للعلم	والعمل	

وهلذا	فرست	احلكمة	بالعلم	النافع	والعمل	الصالح.
2	ـ	من	أعطاه	اهلّل	نعمة	من	النعم	البد	أن	يشكر	ربه	عليها	ليبارك	له	فيها	ويزيده	من	فضله	وأن	من	شكر	

ربه	فإنه	يعود	نفعه	عليه	ومن	كفر	ومل	يشكر	اهلّل	عاد	وبال	ذلك	عليه.
3	ـ	ُوِصف	الرشك	بأنه	ظلم	عظيم	ووجه	كونه	ظلاًم	أنه	ال	أفظع	وال	أبشع	ممن	يساوي	املخلوق	باخلالق	
بالرب	الكامل	 الفقري	من	مجيع	الوجوه	 والذي	ال	يملك	من	األمر	شيًئا	باملك	األمر	كله	والناقص	
الغني،	روى	البخاري	عن	ابن	مسعود	ـ		ـ	قال	ملا	نزل	قوله	تعاىل	:	}																																										{ قال	

َنا	مل	يظلم	؟	فنزلت	}                                               {)1(. أصحابه	:	وَأيُّ
التي	 املشقة	 السبب	يف	جانب	األم	فحسب،	ألن	 الوالدين	ولكنه	ذكر	 بالقيام	بحق	 اهلّل	سبحانه	 أمر	 ـ	 	4
تلحقها	أعظم،	فقد	محلته	يف	بطنها،	ثم	وضعته،	وربَّته	فال	تزال	تالقي	املشاق	من	حني	كونه	نطفة	إىل	
أن	يولد،	فعن	أب	هريرة		قال	:	جاء	رجل	إىل	رسول	اهلّل	ملسو هيلع هللا ىلص	فقال	:	يا	رسول	اهلّل	من	أحق	بحسن	
صحابتي	؟	قال	:	»أمك«،	قال	:	ثم	من	؟	قال	:	»أمك«،	قال	:		ثم	من	؟	قال	:	»أمك«،	قال	:	ثم	من	

؟	قال	:	»ثم	أبوك«)2(.

الفوائـد واألحكـام :
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د	حقهام	ووجوب	طاعتهام	استثنى	من	ذلك	حقوقه	سبحانه	 5	ـ	بعد	أن	ذكر	سبحانه	وصيته	بالوالدين	وَأكَّ
م	عىل	حق	 فإنه	ال	جيب	طاعتهام	فيام	يغضبه	فإن	هذا	ليس	داخاًل	يف	اإلحسان	إليهام؛	ألن	حق	اهلّل	ُمَقدَّ

كل	أحد،	وال	طاعة	ملخلوق	يف	معصية	اخلالق.
6	ـ	عدم	طاعة	الوالدين	يف	اإلرشاك	باهلّل	ال	يعني	عقوقهام	وعدم	صحبتهام	يف	الدنيا	صحبة	يرتضيها	الدين	
ويقتضيها	الكرم	واملروءة	بإطعامهام	وكسوهتام	وعدم	جفائهام	وعيادهتام	إذا	مرضا،	ولذلك	قال	سبحانه	

                                                                                                                                    {	:
هام. 																																					{ ومل	يقل	َفُعقَّ

	أو	كثر	فإن	العمل	من	اإلساءة	أو	 7	ـ	احلث	عىل	مراقبة	اهلّل	والعمل	بطاعته،	والرتهيب	من	عمل	القبيح	َقلَّ
اإلحسان	مهام	َصُغر	كحبة	خردل	يف	مكان	خفي	كجوف	صخرة	أو	يف	أعىل	مكان	أو	أسفله	حُيرضها	
،	كام	قال	 سبحانه	يف	يوم	القيامة	حني	يضع	املوازين	القسط	وجيازي	عليها	إْن	خرًيا	فخرٌي	وإْن	رّشًا	فرشٌّ

سبحانه	:	}                                                                                                      {)1(.
8	ـ	يف	قوله	تعاىل	:	}                                      ...{ اآلية	بدأ	لقامن	وصيته	البنه	باألمر	بإقامة	الصالة	وأدائها	
كاملة؛	ملا	يف	ذلك	من	رضا	الرب	باإلقبال	عليه	واإلخبات	له؛	وملا	فيها	من	النهي	عن	الفحشاء	واملنكر	

وإذا	تم	ذلك	صفت	النفس	وأنابت	إىل	بارئها	يف	الرساء	والرضاء.
	بعد	أن	أمر	لقامن	ابنه	بتكميل	نفسه	بفعل	اخلري	وترك	الرش	عطف	عىل	ذلك	تكميله	لغريه	بأمره	باملعروف	 9ـ	
وهنيه	عن	املنكر،	وملا	كان	يف	األمر	والنهي	ما	فيه	من	االبتالء	واملشقة	عىل	النفوس	أمره	بالصرب	عىل	ما	
يصيبه	من	أذى	الناس،	وقد	بدأ	هذه	الوصية	بالصالة	وختمها	بالصرب	ألهنام	عامد	االستعانة	إىل	رضوان	

اهلّل	كام	قال	تعاىل	:	}                                                     {.
10	ـ	يف	قوله	تعاىل:	}                                      ...{ اآلية	ذكر	وصايا	لقامن	البنه	منها	:

اًل	ومتواضًعا	 ا	واحتقاًرا	بل	ينبغي	أن	ُيقبل	بوجهه	أثناء	احلديث	معهم	ُمَتَهلِّ ً 	ُيْعِرَض	عن	الناس	تكربُّ أ	ـ	أالَّ

)1(	األنبياء،	آية	47.
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	معاين	الكلامت	اآلتية	: س1	:	بنيِّ
												احلكمة	،	وهًنا	عىل	وهن	،	وفصاله	،	وصاحبهام	يف	الدنيا	معروًفا	،	يأت	هبا	اهلّل.
												واصرب	عىل	ما	أصابك،	وال	تصعر	خدك	للناس،	وال	متش	يف	األرض	مرحًا.

س2	:	أمر	اهلّل	سبحانه	وتعاىل	بالقيام	بحق	الوالدين	ولكنه	ذكر	السبب	يف	جانب	األم	َفَحْسب،	فلامذا	؟
س3	:	ملاذا	وصف	الرشك	بأنه	ظلم	عظيم	؟

س4	:	َمْن	لقامن	؟	وهل	هو	عبد	صالح	أم	نبي	؟	واذكر	ثالًثا	من	وصاياه	البنه.
س5	:	هل	عدم	طاعة	الوالدين	يف	اإلرشاك	باهلّل	يعني	عقوقهام	؟	وما	الدليل	عىل	ذلك	؟

س6	:	يف	قوله	تعالـى	:	}                                   ...{ اآلية	بدأ	لقمـان	يف	هـذه	الوصايـا	باألمر	بإقامـة												
الصالة،	فلامذا؟

ره	منها،	اذكر	ثالثة	منها. س7	:	اشتملت	وصايا	لقامن	البنه	عىل	أمور	َحذَّ

املناقشــــة

،	فعن	أنس	بن	مالك		أن	رسول	اهلّل	ملسو هيلع هللا ىلص	قال	:	»ال	تباغضوا،	وال	حتاسدوا،	وال	 من	غري	كرب	وال	ُعُتوِّ
تدابروا،	وكونوا	عباد	اهلّل	إخواًنا،	وال	حيل	ملسلم	أن	هيجر	أخاه	فوق	ثالث	أيام«)1(.

ُنُب	ِمْشية	البطر	والفخر	واخليالء؛	ألن	تلك	مشية	اجلبارين	املتكربين	الذين	يبغون	يف	األرض	ويظلمون	 	َتجَّ بـ	
ٍع	وال	مراءاة	 الناس	فاملؤمن	ال	يميش	ميش	الَبِطر	املتكرب،	وال	ميش	البطيء	املتاموت،	بل	يميش	هوًنا	بال	َتَصنُّ

للناس	بإظهار	التواضع.
جـ	ـ	أن	يتأدب	مع	الناس	بعدم	رفع	الصوت	إال	حلاجة	ومصلحة	ألنه	أوقر	للمتكلم،	وأبسط	لنفس	السامع	
وفهمه	فإن	أقبح	األصوات	برفعها	فوق	احلاجة	بال	داع	هو	صوت	احلمري،	وغاية	من	يرفع	صوته	أنه	جيعله	

. مِّ شبيًها	بصوت	احلامر	يف	علوه	وَرْفِعه	وهو	البغيض	إىل	اهلّل،	ويف	ذلك	ما	ال	خيفى	من	الذَّ

)1(	رواه	البخاري،	انظر	فتح	الباري	كتاب	األدب	حديث	رقم	6065	.




