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مـــقـدمـــة
احلمد هلل .والصالة والسالم عىل رسوله األمني وبعد :
فإن مما يطلب من املسلم تدبر كتاب هَّ
الل ـ جل وعال ـ ومعرفة ما يتضمنه من أحكام رشعية سواء
يف جمال العقيدة أو الفقه أو األخالق ،وما يتضمنه أيض ًا 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 أيدينا هو مقرر التفسري للصف الثالث الثانوي
قسم العلوم الرشعية والعربية وهو عبارة عن مقاطع من اآليات أخذت من سور متعددة روعي يف اختيارها كوهنا
ًّ
تبني حك ًام عم ّيلًا ،أو
عقديا ،أو
أخالقيًا ،أو تتحدث عن قصة من قصص األمم السابقة ألخذ العظة واالعتبار،
ّ
وهي اثنان ومخسون مقطع ًا ،يف كل فصل درايس ستة وعرشون مقطع ًا يدرس كل مقطع يف حصة واحدة ،وباقي
احلصص للتقويم واملراجعة.
توجيهات يف طريقة التدريس
 1ـ عىل املعلم أن يعد درسه يف كراسة إعداد الدروس بعد أن يقرأ املوضوعات من املقرر ،وبعد أن يرجع
إىل املراجع املوثوقة يف التفسري.
مقواة أو عىل رشحية بالستيكية أو عىل سبورة إضافية كي
 2ـ حيرص املعلم عىل إعداد اآليات عىل ورقة َّ
يتمكن من مناقشة تالميذه يف هذه اآليات.
 3ـ يمهد املعلم لدرسه من خالل املوضوع قبل أن يعلن موضوع الدرس .والتمهيد يكون بوسيلة تعليمية،
أو قصة هلا عالقة بموضوع اآليات أو أسئلة يتوصل من خالهلا للموضوع ،أو أسئلة يف الدرس املايض
ً
إكامال هلذا الدرس أو العالقة بينهام مرتبطة.
إذا كان
 4ـ يعلن املعلم بعد ذلك موضوع الدرس ويدونه عىل السبورة.
 5ـ يناقش املعلم تالميذه يف اآليات آية آية ،ويتجنب طريقة اإللقاء املجرد.
( )1سورة ص ،آية رقم . 29

قرهبا هلم حتى يتوصلوا
 6ـ يطلب املعلم من تالميذه بيان معاين املفردات ،وإن وجد التالميذ صعوبة يف ذلك َّ
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.
 8ـ حيرص املعلم عىل إحضار الوسائل التعليمية املعينة عىل فهم النص مستعين ًا بام حوله من مكونات البيئة،
أو من حمتويات مستودع الوسائل أو املخترب املدريس.
 9ـ يكلف املعلم تالميذه بحل األسئلة املقرتحة للمناقشة يف الكتاب أو األسئلة التي يقرتحها .
 10ـ 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.
 11ـ عىل املعلم أن يربط هذه اآليات ومعانيها بواقع حياة الطالب ،فينبههم إىل املخالفات التي تقع من
األفراد أو املجتمع هلذه اآليات ،ونذكر املعلم بأنه يؤدي رسالة عظيمة سيثيبه هَّ
الل عليها أعظم الثواب
النية لل ،وأن هؤالء التالميذ أمانة يف عنقه سيسأله هَّ
هَّ
الل عنهم يوم القيامة.
إن هو أخلص
الل ملا فيه اخلري .ودلنا عىل طريق احلق والصواب إنه ويل ذلك والقادر عليه ،وصىل هَّ
وفقنا هَّ
الل وسلم عىل
نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
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ســورة النســاء  /اآليات 59 - 56

قـال َّ
اللـه تعالـى :
{

}

{

سبـب نـزول اآلية :

هَّ
عبدالل بن حذافة السهمي  ،أخرج البخاري يف صحيحه عن عيل  قال  :بعث
نزلت هذه اآلية يف
ً
رجال من األنصار وأمرهم أن يطيعوه ،فغضب عليهم وقال  :أليس قد أمر النبي
وأمر عليهم
النبي ﷺ رسية َّ

نارا ثم دخلتم فيها ،فجمعوا
ﷺ  أن تطيعوين ؟ قالوا  :بىل ،قال  :قد عزمت عليكم ملا مجعتم حط ًبا وأوقدتم ً

نارا ،فلام ُّ
مهوا بالدخول ،فقاموا ينظر بعضهم إىل بعض فقال بعضهم  :إنام تبعنا النبي ﷺ  
َحط ًبا ،فأوقدوا ً
فرارا من النار أفندخلها ؟ فبينام هم كذلك إذ مخدت النار ،وسكن غضبه ،فذكر للنبي ﷺ  فقال « :لو دخلوها
ً

ما خرجوا منها ً
أبدا ،إنام الطاعة يف املعروف»(.)1

( )1رواه البخاري يف صحيحه برقم ( .)7145ومسلم كتاب اإلمارة باب  :وجوب طاعة األمراء يف غري معصية رقم . 1834
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املعـنـــــى

الكـلمــة

كلام نضجت جلـودهـم

كلام احرتقت جلودهم.

أزواج مطهـرة
ً
ً
ظليـال
ظـال

من احليض والنِّفاس ،والعيوب ،واألدناس.

ليذوقـوا العـذاب

ليجدوا أمل العذاب ،وكربه ،وشدته.

دائم الظل.

أن تـؤدوا األمـانـات

األمانة  :اليشء الذي حيفظ ليؤدى إىل صاحبه ،واخلطاب يشمل مجيع الناس

إن اللـه نِعِ َّما يعظكـم بـه

نعم اليشء الذي يعظكم به أداء األمانات أو احلكم بالعدل بني الناس .وهم

وأولـي األمـر منكـم

فـإن تنازعتـم يف شـيء

فـردوه إىل اللـه والرسـول

ذلك خيـر وأحسـن تـأويـال

قاطبة يف مجيع األمانات.

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 ﷺ يف حياته ،وسنته ﷺ بعد مماته.
أحسن عاقبة ً
ومآال.

الفوائـد واألحكـام :

 1ـ توعد هَّ
مسعرة تشوهيم وحترق أجسادهم حتى
الل ـ سبحانه وتعاىل ـ من كفر بآياته بأن أعد هلم ً
نارا َّ
تفقدها احلس واإلدراك ،ثم يبدهلا بجلود أخرى حية تشعر باألمل وحتس بالعذاب.

 2ـ احلكمة يف تبديل جلود الكفار  :أن أعصاب األمل موجودة يف الطبقة اجللدية وأما األنسجة والعضالت

واألعضاء الداخلية فاإلحساس فيها ضعيف ،وكام هو معلوم يف الطب أن احلرق اليسري الذي ال
11

جياوز اجللد حيدث أملًا شديد ًا بخالف احلرق الشديد الذي جياوز اجللد إىل األنسجة فإنه مع شدته
ريا هَّ
والل أعلم.
وخطره ال حيدث أملًا كث ً

 3ـ اإليامن بدون عمل ال يكفي لتزكية النفوس وإعدادها لدخول اجلنة ،بل البد معه من عمل صالح
ُي ْش ِع ُر املر َء بالقرب من ربه ،والشعور هبيبته وجالله.
 4ـ اجلنة ال َحرَّ فيها وال َق َّر( )1ويف ذلك متام النعمة والتمتع برغد العيش وكامل الرفاهية.
 5ـ 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.

      جـ ـ أمانة اإلنسـان مع نفسه؛ بأالَّ خيتار لنفسه إال األصلح واألنفع له يف الدنيا والدين ،وأالَّ  ُي ْق ِدم

               عىل عمل يرضه يف آخرته ودنياه.

 6ـ 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.
 7ـ أمر هَّ
الل ـ تعاىل ـ بطاعة أويل األمر وهم  :الوالة عىل الناس من األمراء واحلكام والعلامء؛ فإنه ال
أمر دينهم ودنياهم إال بطاعتهم ،واالنقياد هلم ،ما مل يأمروا بمعصية فإنه ال طاعة
يستقيم للناس ُ

ملخلوق يف معصية اخلالق.

 8ـ الرس يف حذف الفعل عند األمر بطاعة أويل األمر وذكره مع طاعة الرسول ﷺ؛ ألن الرسول ﷺ
الل ،ومن يطعه فقد أطاع هَّ
ال يأمر إال بطاعة هَّ
الل ،وأما أولو األمر فرشط األمر بطاعتهم أالَّ تكون يف
معصية.

( )1القر  :الربد.
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الل والرسول ،أي  :إىل كتاب هَّ
الل برد كل ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه إىل هَّ
 9ـ أمر هَّ
الل
وسنة رسوله ﷺ؛ ألن كتاب هَّ
الل وسنة رسوله ﷺ عليهام بناء الدين ،وال يستقيم اإليامن إال هبام،
}.

فالرد إليهام رشط يف اإليامن وهلذا قال سبحانه { :
 10ـ حكم هَّ
وأصلحها للناس يف أمر دينهم ودنياهم
أحسن األحكام وأعد لهُ َا
الل ورسوله ﷺ
ُ
ُ
وعاقبتهم.

املناقشــــة

س : 1بني معاين الكلامت اآلتية :

ظليال ،وأويل األمر منكم ،فردوه إىل هَّ
ً
            كلام نضجت جلودهم ،ظ ًّ
الل والرسول.
ال
س : 2يبدل هَّ
الل جلود الكفار كلام نضجت جلودًا غريها فام احلكمة من ذلك ؟
س : 3ما سبب نزول قوله تعاىل { :
س : 4األمانة أنواع اذكر ثال ًثا منها.

س : 5احلكم 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.

س : 6ما اآلثار الناجتة عن عدم طاعة أويل األمر ؟

س : 7ما الرس يف حذف الفعل عند األمر بطاعة أويل األمر ،وذكره مع طاعة الرسول ﷺ ؟
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الدرس الثاين

ســورة النســاء  /اآليات 115 - 114

قـال َّ
اللـه تعالـى :

الكـلمــة

املعـنـــــى

ال خري يف كثري من نجواهم

ال خري يف كثري مما يتناجى به الناس ويتخاطبون.

أو معروف  :املعروف

هو اإلحسان والطاعة وكل ما عرف يف الرشع والعقل حسنه.

إال من أمر بصدقة

من مال أو أي نفع كان.

ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اهلل

خملصا يف ذلك حمتس ًبا ثواب ذلك عند اهلل.
ً

ويتبع غري سبيل املؤمنني
ِّ
نوله ما تولىَّ

طريقهم يف عقائدهم وأعامهلم.

ومن يشاقق الرسول

ومن خيالف الرسول ﷺ ويعانده فيام جاء به.
نرتكه وما اختاره لنفسه ونخذله وال نوفقه للخري؛ لكونه رأى

احلق وعلمه ثم تركه ومل يعمل به.

الفوائـد واألحكـام :

الرس يف كون النجوى مظنة الرش يف األكثر؛ أن العادة قد جرت بحب إظهار اخلري والتحدث به يف
 1ـ ُّ
املأل وأن الرش واإلثم هو الذي ُيذكر يف الرس والنجوى.
14

 2ـ استثنى هَّ
أمورا وهي  :األمر بالصدقة ،واملعروف ،واإلصالح بني الناس؛ ألن
الل من النجوى املحرمة ً
َ
وكامهلا تتوقف عىل الكتامن وجعل التعاون عليها ّ ً
َخيرْ َّيت ََها
رسا واحلديث فيها نجوى ،فإظهار الصدقة
قد ُيؤذي املتصدق عليه ويضع من كرامته ،وكذلك األمر باملعروف قد يؤدي إىل النفور والكربياء

املخطئ العز ُة باإلثم فيتخذ موقف الدفاع عن اإلثم؛ ألنه يدافع عن
ريا ما تأخذ
َ
إذا كان عىل املأل وكث ً
كرامته وهلذا أمر النبي ﷺ أن يسرت املسلم عىل أخيه( ،)1ومثله اإلصالح بني الناس فإنه ربام يرتتب

عىل إظهاره والتحدث به كثري من الرش.

 3ـ إذا أطلق األمر باملعروف من غري النهي عن املنكر دخل فيه النهي عن املنكر؛ وذلك ألن ترك املنهيات
من املعروفً ،
وأيضا ال يتم فعل اخلري إال برتك الرش ،وأما عند االقرتان فيفرس األمر باملعروف باألمر

بفعل الواجبات واملسنونات ،والنهي عن املنكر بالنهي عن فعل املحرمات.
 4ـ جيب عىل العبد أن يقصد وجه اللهّ  ،وخيلص العمل له يف كل وقت ،ويف كل جزء من أجزاء اخلري؛
وليتعود اإلخالص فيكون من املخلصني ،وليتم له األجر سواء
ليحصل له بذلك األجر العظيم،
َّ

أتم مقصوده أم ال؛ ألن النية حصلت واقرتن هبا ما يمكن من العمل.

 }...اآلية .عىل أن إمجاع هذه األمة حجة ،وأهنا

 5ـ استدل العلامء هبذه اآلية {

معصومة من اخلطأ ،ووجه ذلك  :أن هَّ
الل توعد من خالف سبيل املؤمنني باخلذالن والنار ،فإذا اتفقوا

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

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

س : 1يَ َ ّ
بن معاين الكلامت اآلتية :

           ال خري يف كثري من نجواهم  ،أو معروف  ،ومن يشاقق الرسول َ ،
نولّه ما تولىَّ .

س : 2اكتب كلمة «صح» أو «خطأ» أمام العبارات اآلتية مع تصحيح اخلطأ :

 1ـ أمة حممد ﷺ معصومة من اخلطأ يف وقت الرسول ﷺ فقط)            (                                        .
 2ـ إمجاع أمة حممد ﷺ حجة)            (                                                                                                 .
 3ـ إذا قصد العبد وجه هَّ
الل وأخلص يف عمله تم له األجر سواء أتم مقصوده أم ال)            (        .

 4ـ إذا أطلق األمر باملعروف من غري هني مل يدخل يف ذلك النهي عن املنكر)            (                    .

س : 3عىل أي يشء يدل قوله تعالـى { :

                                                                                                                                              } ؟
س : 4ما الرس يف كون النجوى مظنة الرش يف األكثر واألغلب ؟

س : 5هناك أمور استثنيت من النجوى املحرمة فام هي ؟ وملاذا استثنيت ؟

16

الدرس الثالث

3

ســورة النســاء  /اآليات 122 - 116

قـال َّ
اللـه تعالـى :

املعـنـــــى

الكـلمــة
ً
ً
فقد َض َّ
بعيـدا
ضـالال
ـل

يَ َ ّ
ب ًنا ،فقد ضل عن اهلدى و َب ُع َد عن الصواب.
إن يدعون من دونـه إال ً
إنـاثا ما يدعو هؤالء املرشكون من دون اهلل إال أصنا ًما مسامة بأسامء
اإلناث كالعزى ومناة ونحوها.
ً
وإن يدعون إال شيطا ًنا
خارجا عن الطاعة.
مريـدا متمردًا عات ًيا
ً
لعنـه اللـه
طرده وأبعده عن رمحته.
ألختذن من عبادك نصي ًبا ُم َقدَّ ًرا ،ألنه علم أنه ال يقدر عىل إغواء مجيع عباد اهلل وأن عباد اهلل
ً
مفروضا
املخلصني ليس له عليهم سلطان.
17

ٌ
ٌ
وضالل يف العمل.
ضالل يف العلم
عن الرصاط،
وألضلنهـم
وألمنينهم أن ينالوا ما ناله املهتدون فلم يقترص عىل جمرد إضالهلم حتى
وألمنينهـم
زين هلم ما هم فيه من الضالل.
بتقطيع آذاهنا فقد كانوا يف اجلاهلية إذا ولدت الناقة مخسة أبطن وكان
وآلمرهنم فليبتكن آذان األنعام
ذكرا شقوا أذن الناقة وامتنعوا من االنتفاع هبا.
اخلامس ً
وهذا يتناول اخللقة الظاهرة بالوشم ونحوه ،ويتناول اخللقة الباطنة ،فإن
وآلمرهنم فليغرين خلق اهلل
اهلل تعاىل خلق عباده حنفاء مفطورين عىل قبول احلق وإيثاره فجاءهتم
الشياطني فاجتالتهم عن هذا َ
اخل ْلق اجلميل وزينت هلم الرشك والكفر
والفسوق والعصيان.
ومن يتخذ الشيطان و ّ ً
يلا من دون اهلل بأن يطيعه ويدع أمر اهلل.
ظاهرا يف الدنيا واآلخرة.
خرس خرسا ًنا
فقد خرس خرسا ًنا مبينًا
ً

يعـدهـم ويمنيـهـم
غرورا
وما يعدهم الشيطان إال
ً
حميصا
وال جيدون عنها ً
وعد اهلل ّ ً
حقا

بالفوز يف الدنيا واآلخرة.
ً
باطال.
ً
ومعدال عنها.
مفرًا
ّ
يقينًا صاد ًقا.

الفوائـد واألحكـام :
 1ـ الرشك ال يغفره هَّ
الل  تعاىل؛ لتضمنه القدح يف رب العاملني ،ووحدانيته ،وتسوية املخلوق الذي ال يملك

لنفسه ّ ً
نفعا بمن هو مالك النفع والرض .فمن أعظم الظلم وأبعد الضالل عدم إخالص
رضا وال ً

العبادة ملن هذا شأنه وهذه عظمته ورصف يشء منها للمخلوق.
 2ـ تكرر قول هَّ
الل تعاىل { :
18

}

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.

 3ـ 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 هَّ
الل.

 4ـ مرتكب الذنوب واملعايص ـ التي هي دون الرشك ـ حتت املشيئة إن شاء هَّ
الل 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.
 5ـ أبعد هَّ
الل الشيطان عن رمحته وفضله ،وجعله ً
بعيدا عن اخلري ،داعية للرش والباطل يف نفس اإلنسان
بام يوسوس به يف صدره ويعده ويمنيه.

ُ
إضالل العباد ،ورص ُفهم عن العقائد الصحيحة ،وشغلهم عن
 6ـ من شأن الشيطان ومقتىض طبعه
الدالئل املوصلة إىل احلق واهلدى ،وتزيينه هلم االستعجال باللذات احلارضة والتسويف بالتوبة

والعمل الصالح.

ظاهرا يف الدنيا واآلخرة؛ إذ إنه يكون أسري
 7ـ من يتبع الشيطان ووسوسته وإغواءه فقد خرس خرسا ًنا
ً
األوهام واخلرافات ،يتخبط يف عمله عىل غري هدى ويفوته االنتفاع التام بام وهبه هَّ
الل من العقل
وم ِّيزَ هبا من بني أصناف احليوان.
واملواهب الكسبية التي أوتيها ُ
 8ـ ما وعد هَّ
الل به عباده هو الوعد احلق؛ فهو القادر عىل أن يعطي ما وعد به بفضله وجوده وواسع كرمه
ورمحته ،وأما َو ْعد الشيطان فهو غرور من القول وزور؛ إذ هو عاجز عن الوفاء فهو يديل إىل أوليائه

بباطله فحقه أالَّ يستجاب له أمر وال هني وال ُتتَّبع له نصيحة.
19

املناقشــــة

س : 1بني معاين الكلامت اآلتية :
           إال إنا ًثا  ،فليبتكن آذان األنعام  ،فليغرين خلق هَّ
حميصا.
الل ً ،
س : 2اخرت اإلجابة الصحيحة مما يأيت :
مرشكا فإن هَّ
ً
الل ال يغفر له؛ ألن الرشك :
         إذا مات اإلنسان
    أ ـ أول ذنب عص هَّ
يِ الل به.

ب ـ ال تقبل توبة صاحبه.
جـ ـ ٍ
مناف للتوحيد ،ومتضمن القدح يف رب العاملني.
   د ـ مجيع ما سبق.

س : 3ملاذا تكرر يف سورة النساء قول هَّ
الل تعاىل { :

                   

                      } ؟

س : 4اخرت للعمود ( أ ) ما يناسبه من العمود (ب).

                                        ( أ )                                                                                      (ب)

       1ـ مرتكب الكبرية كافر وليس ُبمسلم 1                                                   .ـ قول املعتزلة.

       2ـ مرتكب الكبرية ليس بكافر وال مسلم 2                                               .ـ قول اخلوارج.
      3ـ مرتكب الكبرية حتت املشيئة إن شاء هَّ
الل غفر له وإن شاء َّ
عذبه 3               .ـ قول أهل السنة واجلامعة.
س : 5ما األرضار التي جيلبها الشيطان لإلنسان ؟ وكيف يتقي اإلنسان إغواء الشيطان ووسوسته ؟
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الدرس الرابـع

ســورة النســاء  /اآليات 147 - 142

قـال َّ
اللـه تعالـى :

الكـلمــة

إن املنافقني خيادعون اهلل

وهـو خـادعهـم

املعـنـــــى

يعاملونه معاملة املخادعني.

جيازهيم عىل خداعهم ،ومن ذلك أنه يستدرجهم يف طغياهنم

وضالهلم وخيذهلم عن احلق والوصول إليه.
ُّ
وإذا قاموا إىل الصالة قامـوا
يصلون مراءاة وهم متكاسلون متثاقلون ال يرجون ثوا ًبا وال خيافون
كسـالـى

يـراؤون النـاس

وال يذكرون اهلل إال ً
قليال

عىل تركها عقا ًبا.

يفعلون ذلك مراءا ًة ال اتباعً ا ألمر هَّ
الل.
ذكرا ً
قليال؛ ألهنم يفعلون ذلك ريا ًء وسمعة.
ً
21

مذبذبني بني ذلك

مرتددين متحريين بني الكفر واإليامن.

ال إىل هؤالء وال إىل هؤالء

ظاهرا وباطنًا ،بل
ظاهرا وباطنًا ،وال مع الكفار
فال هم مع املؤمنني
ً
ً

جتعلوا هلل عليكم سلطا ًنا مبينًا

حج ًة واضح ًة عىل عقوبتكم.

ظواهرهم مع املؤمنني وبواطنهم مع الكافرين.
ومن يضلل اهلل فلن جتد له لن جتد له طري ًقا هلدايته وال وسيلة لرتك غوايته؛ ألنه انغلق عنه باب الرمحة
ً
سبيال
وصار بدله كل نقمة.
يف الدرك األسفل من النار

يف أسفل النار ،فالنار دركات كام أن اجلنة درجات.

أي منفعة له سبحانه يف عذابكم إن شكرتم وآمنتم.
ما يفعل اهلل بعذابكم إن شكرتم بمعنى ُّ :
وآمنتم

الفوائـد واألحكـام :

 1ـ حال املنافقني أهنم خيادعون ،ويكذبون ،ويغشون ،ويتولون أعداء أمتهم يبغون بذلك ً
يدا عندهم
يمتنون هبا عليهم إذا دالت دولتهم؛ إذ هُ ْم ط َّ
الب منافع يلتمسوهنا من كل فج ويسلكون هلا كل
طريق ولو فيام يرض دينهم وأمتهم.
 2ـ هَّ
الل سبحانه ال يوصف باخلداع عىل سبيل اإلطالق ،وإنام خيادع املخادعني وجيازهيم ويعاقبهم عىل خداعهم.

 3ـ من صفات املنافقني أهنم متباطئون متثاقلون عن الصالة ،وعن كل خري فليست لدهيم ٌ
رغبة تبعثهم
نشاط يدفعهم إىل فعل؛ ألهنم ال يرجون ثواب هَّ
ٌ
الل يف اآلخرة ،وال خيشون عقابه؛
عىل عمل ،وال
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.
 4ـ املنافقون مضطربون مائلون تار ًة نحو املؤمنني وتارة مع الكافرين؛ ألهنم ط َّ
الب منافع وال يدرون
ملن تكون العاقبة فمتى ظهرت الغلبة ألحدهم َّادعوا أهنم معه.
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 5ـ حذر هَّ
الل املؤمنني أن يفعلوا فعل املنافقني فيتخذوا الكافرين أولياء من دون املؤمنني؛ وذلك بمنارصهتم
بالقول أو الفعل بام فيه رضر للمسلمني.

 6ـ 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.

بالل ،وأخلص له العمل؛ فإن هَّ
 7ـ املنافق إذا تاب واجتهد يف صالح األعامل ،واعتصم هَّ
الل يتوب عليه ويعفو عنه.
 8ـ هَّ
الل سبحانه وتعاىل ال يعذب ً
دفعا لرض؛ ألنه سبحانه
أحدا من خلقه انتقا ًما منه ،وال طل ًبا لنفع أو ً
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.
هَّ
اإلخالص لل تعاىل يف القول والعمل ،وأنه أحد رشطي قبول العبادة؛ لقوله تعاىل :
 9ـ أمهية
}(.)1

    {

املناقشــــة

س : 1بني معاين الكلامت اآلتية :

           وهو خادعهم  ،مذبذبني بني ذلك  ،ال إىل هؤالء وال إىل هؤالء  ،يف الدرك األسفل من النار.
س : 2اذكر بعض صفات املنافقني.

س : 3ملاذا كان املنافقون يف الدرك األسفل من النار ؟
س : 4هل تقبل توبة املنافق ؟

س : 5ما أمهية اإلخالص يف القول والعمل ؟
( )1سورة الكهف ،آية (.)110
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الدرس اخلامس

5

ســورة املـــائـــدة  /اآليات 4 - 3

قـال َّ
اللـه تعالـى :

الكـلمــة

امليتـة

وحلم اخلنزير

وما ُأ ِه َّل لغري اهلل بـه
واملنخنقـة

واملـوقـوذة
واملتـرديـة

املعـنـــــى

ما فقدت احلياة بغري ذكاة رشعية.

وذلك شامل جلميع أجزائه .وإنام نص اهلل عليه من بني سائر اخلبائث من السباع؛
ألن طائفة من أهل الكتاب من النصارى يزعمون أن اهلل َّ
أحله هلم.
ري اسم اهلل.
ما ُذ ِك َر عليه غ ُ

امليتة باخلنق ،إما بيد ،أو حبل ،أو بإدخال رأسها يف يشء ض ِّيق تعجز

عن إخراجه حتى متوت.

هي  :التي ترمى أو ترضب بحجر أو عصا حتى متوت من غري تذكية.

الساقطة من علو كجبل أو سطح ونحوه فتموت بذلك.
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والنطيحة

هي  :التي متوت بسبب نطحها من ِق َبلِ دابة أخرى ،أو اصطدامها

إال ما ذكيتم

إال ما أدركتم ذكاته من هذه األشياء قبل أن يموت ،والذكاة هي  :ذبح

الن ُُّصب

األزالم

ذلكم فسق

بسيارة ،أو جدار أو ما أشبه ذلك.

أو نحر احليوان املأكول الربي بقطع حلقومه ومريئه وأحد َو ْدجيه.
حجارة حول الكعبة َيذبح عليها ُ
أهل اجلاهلية تعظيماً هلا.

هي  :قداح مفردها زمل ـ بفتح الزاي وضمها ـ كان أهل اجلاهلية يعتقدون

فيها النفع والرض ،ويأمترون بام يظنوهنا تدل عليه.

كل ما تقدم من املحرمات فسق وخروج عن طاعة اهلل ورغبة عن رشعه
إىل معصيته.

اليوم يئس الذين كفروا من حصل هلم اليأس من إبطال دينكم ،وكذلك أن ترجعوا إىل دينهم
دينكم :

كفارا.
ً

اليوم أكملت لكم دينكم

ً
جعلته ّ ً
كامال ال حتتاجون معه إىل غريه.
تاما

يف خممصة

جماعة.

وأمتمت عليكم نعمتي
متجانف إلثم

الطيبات
وما َّ
علمتم من اجلوارح
ِّ
مكلبني

أكملت لكم نعمتي بإكامل الدين وفتح مكة ونرصكم عىل عدوكم.
مائل إىل إثم  ،ومتعرض ملعصية يف مقصده.

كل ما فيه نفع أو لذة من غري رضر بالبدن وال بالعقل.

وأحل لكم صيد ما علمتم من اجلوارح ،وهي احليوانات والطيور

املدربة عىل الصيد.
متخذين ِكال ًبا َّ
معلمة للصيد.
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الفوائـد واألحكـام :

الل من امليتة والدم وحلم اخلنزير ...إىل آخره خبيث بشهادة هَّ
 1ـ ما حرمه هَّ
الل ،املوافقة للفطرة املعتدلة ،فأصحاب
الفطر السليمة يعافون أكل امليتة حتف أنفها وما ماثلها من فرائس السباع واملرتديات والنطائح والدم

املسفوح ،وكذلك اخلنزير يعافه من يعرف رضره واهنامكه يف أكل القاذورات.
 2ـ األصل يف األشياء احلل ،هَّ
مجيعا؛ لننتفع به واملحظور علينا هو ما
فالل سبحانه وتعاىل سخر لنا ما يف األرض ً
يرضنا؛ ولكن الناس يفعلون أحيا ًنا ما يرضهم ،ويرتكون ما ينفعهم ،كام كانت تفعل العرب يف اجلاهلية إذ
وحرمت عىل نفسها بعض الطيبات من األنعام؛ بخرافات
استباحت أكل امليتة والدم ونحوه من اخلبائثَّ ،

وأوهام باطلة.

 3ـ إذا أصاب السهم الصيد فوقع يف املاء حرم؛ ألنه ربام مات بالغرق ملا رواه مسلم عن عدي بن حاتم  قال
رميت سهمك فاذكر اسم هَّ
 :سألت رسول هَّ
َ
الل فإن وجدته قد قتل فكل،
الل ﷺ عن الصيد ؟ قال « :إذا
سهمك»(.)1
إال أن جتده قد وقع يف ماء فإنك ال تدري املا ُء قتله أو ُ

 4ـ هنى سبحانه عن االستقسام باألزالم وهي قداح يستخدمها أهل اجلاهلية ملعرفة ما قسم وقدر هلم دون
ما مل يقسم ،ومكتوب عىل أحدها (افعل) ،وعىل الثاين مكتوب (ال تفعل) ،والثالث ال كتابة فيه ،فإذا
ً
واحدا منها ،فإن خرج
حرك هذه األقداح ،ثم أخرج
سفرا ،أو ً
زواجا ،أو ً
أراد أحدهم ً
بيعا ،أو نحو ذلك َّ

املكتوب عليه (افعل) مىض يف أمره ،وإن ظهر مكتو ًبا عليه (ال تفعل) مل يفعل ومل يمض يف شأنه ،وإن
فحرم هَّ
الل عليهم ذلك ،وما
ظهر الثالث الذي ال يشء عليه أعادها حتى خيرج أحد القدحني فعمل بهَّ ،
شاهبه من الطرية ،والكهانة ،والعيافة ،وكذلك ما شاع عند بعض الناس يف زمننا احلارض من معرفة احلظ،

والنصيب بواسطة  :املسبحة ،والودع ،والفنجان ،وغريها من الضالالت واخلرافات.
 5ـ حرم هَّ
الل عىل عباده االستقسام باألزالم وما شاهبها؛ ألهنا خرافات ،وأوهام ،تعوق نشاط الفرد واألمة،
ومدعاة للكسل ،والسري عىل غري بصرية وهدى ،وحتى ال يكون اإلنسان ألعوبة يف يد الكهنة واملشعوذين

( )1انظر صحيح مسلم  :كتاب الصيد ،باب الصيد بالكالب املعلمة جملد  3ص . 1351
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وعوضهم عنها باالستخارة برهبم يف مجيع أمورهم.
والدجالنيَّ ،
 6ـ من نعم هَّ
الل التي اختص هبا هذه األمة أن أكمل هلا دينها ،فهو ثابت ال ينسخ به غريه وكامل ال حيتاج
إىل زيادة وبه تتم النعمة عىل العباد الذين يلتزمون به فقد رضيه هَّ
الل عز وجل دون غريه فهم به أسعد

الناس .أخرج البخاري ومسلم ،وغريمها عن طارق بن شهاب  قال  :قالت اليهود لعمر  :إنكم
تقرؤون آية يف كتابكم لو علينا معرش اليهود نزلت الختذنا ذلك اليوم ً
عيدا .قال  :وأ َّي ُة آي ٍة ؟ قال :

         {

}.

        قال عمر  :قد عرفنا اليوم ،واملكان الذي نزلت فيه عىل النبي ﷺ وهو قائم بعرفة ،يوم مجعة(.)1

الع ْرف تعليماً وذلك بأن يسرتسل
 7ـ يشرتط يف اجلوارح التي يباح أكل صيدها  :أن تكون معلمة بام ُي َعدُّ يف ُ
إذا ُأرسل ،وينزجر إذا ُز ِجر ،وإذا أمسك مل يأكل .كام تشرتط التسمية عند إرسال اجلارح.
املعلم ُيباح صيده بسبب التعلم وغري َّ
 8ـ فضيلة العلم ،وذلك أن اجلارح َّ
املعلم ال يباح صيده.
الل تعاىل برضورة أجلأته إىل ذلك؛ فله تناوله ،هَّ
 9ـ من احتاج إىل تناول يشء من هذه املحرمات التي ذكرها هَّ
والل
وافتقاره إىل ذلك فيتجاوز عنه ويغفر له.
غفور رحيم؛ ألنه تعاىل يعلم حاجة عبده املضطر
َ

( )1انظر صحيح البخاري كتاب اإليمـان باب زيادة اإليامن ونقصانه  ،85ومسلـم بلفظ  :فقال عمر  :إين ألعلم حيث أنزلت ،وأي يـوم
        أنزلت ،وأين رسول اللهّ ﷺ حيث أنزلت .أنزلت بعرفة ورسول اللهّ ﷺ واقف بعرفة .كتاب التفسري . 4/231
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املناقشــــة

س : 1بني معاين الكلامت اآلتية :

           امليتة        ،املنخنقة        ،املوقوذة        ،املرتدية        ،النطيحة        ،متجانف إلثم.

س : 2قال تعاىل { :

            فام احلكمة يف حتريم ذلك ؟

س : 3ما األصل يف األشياء مع التعليل ملا تذكر ؟

س : 4ما حكم الصيد الذي أصابه السهم فوقع يف املاء ،مع الدليل ؟
س : 5ما األزالم ؟ وما األمور التي تشاهبها يف وقتنا احلارض ؟
س : 6اخرت اإلجابة الصحيحة فيام يأيت :

           أ ـ يشرتط يف اجلوارح التي يباح أكل صيدها.
 1ـ أن تكون كال ًبا رسيعة اجلري.
 2ـ أن تكون كالبا ِّبرية.
 3ـ أن تكون كالبا َّ
معلمة.

        ب ـ الكالب َّ
املعلمة هي :

 1ـ التي متيز صاحبها من غريه.
 2ـ التي ال تعتدي عىل الناس.

 3ـ التي تسرتسل إذا أرسلت ،وتنزجر إذا زجرت ،وال تأكل مما أمسكت.

28

 }...اآلية.
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الدرس الـسادس

ســورة املـــائـــدة  /اآليات 53 - 51

قـال َّ
اللـه تعالـى :

الكـلمــة

املعـنـــــى

التتخذوا اليهود والنصارى أولياء

ال يتخذ أحد منكم ً
أحدا من اليهود والنصارى َوليِ ّ ًا له ،حيبه

بعضهم أولياء بعض

يتنارصون فيام بينهم ويكونون ً
يدا عىل من سواهم.

ومن يتوهلم منكم فإنه منهم

ويعارشه ويعينه وينرصه ويؤاخيه.

ألن التوليِّ التام يوجب االنتقال إىل دينهم ،والتويل القليل يدعو

فتـرى الذين يف قلوهبـم مرض

إىل الكثري ثم يتدرج شي ًئا فشي ًئا حتى يكون العبد منهم.
ٌ
ٌّ
وشك يف صدق وعد اهلل بإظهار دينه ونرصة جنده.
نفاق

أن تصيبنـا دائـرة

ما يدور من املكاره؛ كانتصار الكفار عىل املسلمني.

يسـارعـون فيهم

بالفتـح

عىل ما أسـروا يف أنفسهم

يبادرون يف مواالة اليهود والنصارى.

فتح مكة ،وفتح قرى اليهود ،وغريها من بالد الكفار.

عىل ما أضمروا يف أنفسهم ،من الشك والنفاق وامليل إىل أعداء اهلل.
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نـادمـني

متحرسين عىل ما أضمروه وسوء ما كسبوه.

جهـد أيامهنـم

أغلظها.

إهنـم ملعكـم

يف اإليامن وما يلزمه من النرص واملحبة واملواالة.
الفوائـد واألحكـام :

 1ـ هنى هَّ
أنصارا وحلفاء عىل أهل اإليامن
مجيعا أن يتخذوا اليهود والنصارى
الل سبحانه وتعاىل املؤمنني ً
ً
هَّ
ريا وحلي ًفا وو ّيلًا ،من دون هَّ
الل ورسوله واملؤمنني فإنه قد
بالل ورسوله ،وأخرب أن من اختذهم نص ً
ظلم نفسه ،وظلم إخوانه املؤمنني ،وأن هَّ
بريء منه ورسوله ﷺ.
الل
ٌ

 2ـ الوالية معنى عام يشمل أعامل القلوب من املودة واملحبة والتعظيم ،كام يشمل األعامل الظاهرة
كالنصح والداللة واإلعانة ونحوها.
 3ـ والية املسلم جيب رصفها إىل هَّ
الل ورسوله واملؤمنني دون غريهم؛ كاليهود ،والنصارى ،واملرشكني،
إذ ال جتوز مواالهتم؛ ألن الوالية تعني االنحياز إليهم وذلك حمرم يف دين هَّ
الل عز وجل.

 4ـ 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.

 5ـ 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.
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املناقشــــة

س : 1بني معاين الكلامت اآلتية :

            ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء  ،بعضهم أولياء بعض  ،يسارعون فيهم  ،جهد أيامهنم.
س : 2اخرت اإلجابة الصحيحة مما يأيت :

الوالية هي :
             1ـ معنى َ
   أ  ـ املودة.

ب ـ النصح.

جـ ـ التعظيم.
   د ـ اإلعانة.

               هـ ـ مجيع ما سبق.

 2ـ هناك أناس من ضعاف اإليامن يوالون الكفار بسبب :
   أ  ـ أن يف قلوهبم نفاق ًا ومرض ًا.
ب ـ خيشون من مصائب الدهر.

جـ ـ بغضهم لإلسالم وأهله.
   د ـ مجيع ما سبق.

31

الدرس الـسابع

7

ســورة املـــائـــدة  /اآليات 58 - 54

قـال َّ
اللـه تعالـى :

املعـنـــــى

الكـلمــة

من يرتد منكم عن دينه
الردة  :هي اخلروج من اإلسالم بعد الدخول فيه.
أذلة عىل املؤمنني
يظهرون هلم املودة والعطف والتواضع.
أعزة عىل الكافرين
يظهرون هلم الشدة والغلظة والرتفع عنهم وعدم اخلضوع هلم مع
اللني يف دعوهتم.
وال خيافون لومة الئم
راد وال خييفهم لوم الئم.
ال يردهم عن طاعة اهلل وقتال أعدائه ٌّ
إنام وليكم اهلل ورسوله ال ويل لكم أهيا املؤمنون ،وال نارص ينرصكم إال اهلل ورسوله واملؤمنون
والذين آمنوا
الصادقون.
فإن حزب اهلل
املوالون هلل ولرسوله ﷺ.
وإذا ناديتم إىل الصالة إذا َّأذن مؤذنكم أهيا املؤمنون بالصالة سخر من دعوتكم إليها هؤالء
هزوا
الكفار من اليهود ،والنصارى ،واملرشكني.
اختذوها ً
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الفوائـد واألحكـام :
الل فلن يرض هَّ
 1ـ من يرتد عن دين هَّ
الل شي ًئا ،وإنام يرض نفسه فإن هذا الدين حيمله عبادٌ خملصون ،قد
تكفل هَّ
نفوسا،
الل سبحانه وتعاىل هبدايتهم ،ووعد باإلتيان هبم ،وأهنم أكمل اخللق أوصا ًفا ،وأقواهم ً

وأحسنهم أخال ًقا.
 2ـ هَّ
الل سبحانه وتعاىل إذا أحب ً
وهون عليه كل عسري ،وو َّفقه لنيل اخلريات،
عبدا يسرَّ له األسبابَّ ،
وترك املنكرات ،وأقبل بقلوب عباده إليه بمحبته ومودته.

 3ـ من صفات املؤمنني مود ُة إخواهنم املؤمنني ،وخدمتهم ،والتذلل هلم .والعطف عليهم ،وإظهار العزة
والكرامة يف التعامل مع الكفار؛ مع دعوهتم إىل اإلسالم بالتي هي أحسن.
راد عام هم فيه من طاعة هَّ
 4ـ من صفات املؤمنني الذين يأيت هَّ
الل وإقامة حدوده
الل هبم ،أهنم ال يردهم ٌّ
صاد ،وال حييك فيهم لوم الئم،
وقتال أعدائه واألمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ وال يصدهم عنه ٌّ
وال عَ ْذل عاذل .ويف هذا تعريض باملنافقني يف كل عرص وزمان الذين من صفاهتم أهنم تنتقض

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

واملسلمني.
تواله هَّ
هَّ
تولىَّ الل ورسوله َّ
ظاهرا وباطنًا،
الل ورسوله ﷺ ،وأولئك هم املؤمنون الذين حققوا اإليامن
 6ـ من
ً

وأخلصوا ملعبودهم بإقامتهم للصالة ،وأحسنوا للخلق وبذلوا الزكاة من أمواهلم ملستحقيها.
 7ـ البشارة العظيمة ملن قام بأمر هَّ
الل وصار من حزبه وجنده؛ بأن له الغلبة وإن هُ زِم يف بعض األحيان
حلكمة يريدها سبحانه فآخر أمره الغلبة واالنتصار.
 8ـ وصف هَّ
الل سبحانه وتعاىل الذين يستهزئون بالنداء إىل الصالة بعدم العقل واجلهل العظيم وإال لو
كانت هلم عقول خلضعوا هلا ،وخلشعت قلوهبم كلام سمعوا املؤذن يكرب هَّ
الل ويمجده ،ويدعو إىل
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الصالة له والفالح بمناجاته وذكره ،فام ذلك االستهجان منهم إال ألهنم قوم ال عقل هلم يرشدهم،

وال رأي هيدهيم بل هم يف ضالهلم يعمهون.
املناقشــــة

س : 1بني معاين الكلامت اآلتية :

            من يرتد منكم عن دينه  ،أذلة عىل املؤمنني  ،أعزة عىل الكافرين  ،لومة الئم  ،حزب هَّ
الل.
س : 2اكتب 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)                                                                           (                   )
س : 3ما البشارة ملن قام بأمر هَّ
الل وصار من جنده وأنصاره ؟
س : 4بم وصف هَّ
الل سبحانه الذين يستهزئون بالنداء إىل الصالة ؟
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الدرس الثامـن

ســورة املـــائـــدة  /اآليات 76 - 72

قـال َّ
اللـه تعالـى :

الكـلمــة

ثالـث ثالثـة
ُ
وأ ُّمه ِص ِّديقـة

املعـنـــــى

ثالث ثالث ِة آهل ٍة .والذين قالوا ذلك هم النصارى.

ِّ
والصديقة املبالغة يف التزام الصدق.
مؤمنة بعيسى مصدقة له،

كانـا يأكـالن الطعـام

أي  :أهنام حيتاجان للتغذية كسائر البرش ،وهذا من ضعفهم بخالف

يـؤفـكـون

ُيرصفون عن احلق.

اإلله الذي ال حيتاج إىل ذلك لكامله وقوته.
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الفوائـد واألحكـام :

 1ـ كفر من قال بأن هَّ
الل هو املسيح بن مريم بشبه ِة أنه خرج من أم بال أب ،وخالف املعهود من خلق بني
آدم ،وقد كذهبم ـ عليه السالم ـ يف هذه الدعوى ،وقال هلم                                              { :

                                                                                                                                                           } فأثبت

لنفسه العبودية التامة ،ولربه الربوبية الشاملة  لكل خملوق.
الل ثالث ثالثة ،تعاىل هَّ
 2ـ من عقائد النصارى الفاسدة أهنم زعموا أن هَّ
الل عن قوهلم ُ
ريا ،وهذا
عل ّوًا كب ً

يدل عىل ضعف عقوهلم فكيف قبلوا هذه املقالة الشنيعة والعقيدة القبيحة.
الل سبحانه وتعاىل عيسى ـ عليه السالم ـ بأنه رسولُ ،
 3ـ وصف هَّ
رد عىل النصارى
وأ ُّمه ِص ِّديقة ،ويف هذا ٌّ
وادعوا أنه ولد زنا.
ورد عىل اليهود الذين كذبوا برسالته َّ
الذين ادعوا ألوهيتهامٌّ ،
 4ـ بني هَّ
الل سبحانه وتعاىل حقيقة عيسى ومريم ـ عليهام السالم ـ بأهنام كسائر البرش؛ بدليل أهنام يأكالن
الطعام ،وحيتاجان إىل التغذية ،وإىل خروجه منهام؛ وذلك أن من أكل ورشب البد له من البول
والغائط ومن هذه صفته كيف يكون ً
إهلا ؟

 5ـ اإلنسان قد يضل وينحرف ،ويرصف عن احلق واهلدى ،وال يفيده وجود اآليات البينات

والدالالت الواضحات {
 6ـ هَّ
الل ـ سبحانه ـ هو املتفرد بالنفع والرض ،ومجيع صفات الكامل؛ فهو الذي يستحق أن ُيفر َد بجميع
أنواع العبادة؛ وليس املخلوق العاجز عن دفع رض عن نفسه أو إيصال خري إليها.
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}.

املناقشــــة

س : 1بني معاين الكلامت اآلتية :

           ثالث ثالثة  ،وأمه صديقة  ،يؤفكون.

س : 2ما شبهة الذين قالوا بأن املسيح ابن مريم هو هَّ
الل ؟
س : 3يف اآلية الكريمة {

رد عىل النصـارى الـذين ادعـوا ألوهيـة عيسـى
                                                                                      } ٌّ
           ومريم عليهام السالم ،ورد عىل اليهود الذين كفروا برسالته ،واهتموا مريم بالزنـا فعينِّ شاهد
           ذلك من اآلية.
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الدرس التاسـع

9

ســورة املـــائـــدة  /اآليات 108 - 106

قـال َّ
اللـه تعالـى :

سبب نـزول اآليـات :

روى البخاري عن ابن عباس ـ ريض هَّ
الل عنهام ـ قال  :خرج رجل من بني سهم مع متيم الداري
وعدي بن بداء فامت السهمي بأرض ليس هبا مسلم ،فلام قدما برتكته فقدوا جا ًما( )1من فضة مخُ َ َّو ًصا

من ذهب( ،)2فأحلفهام رسول هَّ
الل ﷺ ثم وجد اجلام بمكة فقالوا  :ابتعناه من متيم وعدي ،فقام رجالن

من أوليائه فحلفا لشهادتنا أحق من شهادهتام وإن اجلام لصاحبهم قال وفيهم نزلت هذه اآلية :
{

}(.)3

( )1اجلام  :إناء من فضة.
خموصا من ذهب  :أي عليه صفائح الذهب مثل خوص النخل.
()2
ً
( )3انظر فتح الباري كتاب الوصايا ،باب قول اللهّ { :
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الكـلمــة

يا أهيا الذين آمنوا شهادة بينكم

إذا حرض أحدكم املـوت

أو آخران من غريكـم

املعـنـــــى

هذا خرب من هَّ
متضمن لألمر بإشهاد اثنني عدلني
الل تعاىل
ٌ

من املسلمني عىل الوصية إذا حرض اإلنسان مقدمات املوت

وعالماته.

إن أنتم ضـربتم يف األرض

من غري أهل دينكم من اليهود أو النصارى أو غريهم عند احلاجة
والرضورة وعُ ِد َم غريمها من املسلمني.

إن ارتبتـم

يؤكد عليهام بأن يستوقفا بعد الصالة التي يعظموهنا.
حيلفان باهلل أهنام صدقا وما َغيرَّ ا وال َبدَّ ال.

حتبسوهنام من بعد الصـالة
فيقسمـان باللهَّ

سافرتم.

ظهرت لكم منهام ريبة أهنام خانا أو َغالَّ فيحلفان حينئذ هَّ
بالل فإن

ال نشتـري بـه

صدقتمومها فال حاجة إىل القسم بذلك.

ولـو كان ذا قربـى

بأن نكذب فيها ألجل عرض من الدنيا.

إثمـا
ً

فإن اشتهر وظهر وحتقق من الشاهدين الوحيدين أهنام خانا أو
َغالَّ شي ًئا من املال املوىص به إليهام وظهر عليهام ذلك.

ثمن ًـا

بأيامننا.

وال نكتـم شهـادة اللهَّ
ولو كان املشهود له ذا قرابة منا.
فإن عثر عىل أهنام استحقا أضيفت إىل هَّ
الل ترشي ًفا هلا وتعظيماً ألمرها.
فآخران يقومـان مقامهمـا

من الذين استحـق عليهـم

فآخران من أولياء امليت يقومان مقام الوصيني.

الذين استحق فيهم وألجلهم اإلثم وهم ورثة امليت استحق
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فيقسامن باهلل لشهادتنا أحق مـن أي  :أهنام كذبا َ
وغيرَّ ا وخانا ،ويميننا أحق من يمينهام.

شهادهتام

ذلك أدنـى

أقرب إىل إتيان الناس بالشهادة عىل
ذلك الذي حكمنا به ِم ْن َر ِّد اليمني
ُ

أو خيافـوا أن ترد أيمـان بعد أيامهنم

أن ال تقبل أيامهنم ثم ترد عىل أولياء امليت.

وجهها.

الفوائـد واألحكـام :

 1ـ ينبغي للمسلم إذا حرضه املوت يف سفر ونحوه مما هو مظنة قلة الشهود املعتربين أن يويص ُم ْس ِل َمينْ 
عَ دْ َلني ،فإن مل جيد إال شاهدين كافرين جاز أن يويص إليهام؛ ولكن ـ ألجل كفرمها ـ فإن األولياء إذا
ارتابوا فيهام فإهنم يحُ َ ِّلفوهنام بعد الصالة التي يعظموهنا أهنام ما خانا وال كذبا ،فيربآن بذلك من حق

يتوجه إليهام ،فإن مل يصدقومها ،ووجدوا قرينة تدل عىل كذب الشاهدين ،فإن شاء أولياء امليت قام
منهم اثنان ،فأقسام هَّ
بالل لشهادهتام أحق من شهادة الشاهدين األولني وأهنام خانا وكذبا فيستحقان
منهم ما يدَّ عون.

 2ـ الوصية مرشوعة فينبغي ملن حرضه املوت أن يويص ،ووصيته معتربة ولو كانت ساعة االحتضار بعد
حدوث مقدمات املوت وأماراته.

 3ـ شهادة الكافرين يف هذه الوصية ونحوها مقبولة لوجود الرضورة.

 4ـ إذا ارتيب من الشاهدين ،ومل تبد قرينة تدل عىل خيانتهام ،وأراد األولياء أن يؤكدوا عليهام اليمني،
حيبسوهنام من بعد الصالة ،فيقسامن بصفة ما ذكر هَّ
الل تعاىل .أما إذا مل حتصل هتمة وال ريبة فال حاجة
إىل حبسهام وتأكيد اليمني عليهام.

 5ـ تعظيم أمر الشهادة حيث أضافها تعاىل إىل نفسه وأنه جيب االعتناء هبا والقيام هبا بالقسط.

 6ـ إذا ُوجدت القرائن الدالة عىل كذب الشاهدين يف هذه املسألة قام اثنان من أولياء امليت ،فأقسام هَّ
بالل
40

أن أيامننا أصدق من أيامهنام ،ولقد خانا ،وكذبا .ثم يدفع إليهام ما ادعياه وتكون القرينة مع أيامهنام

قائمة مقام البينة.
 7ـ سمى هَّ
الل تعاىل َ
املوت مصيب ًة ،ومع كونه مصيبة عظمى ورزية كربى فأعظم منه الغفلة عنه واإلعراض
عن ذكره وترك التفكر فيه ،وترك العمل له .وإن فيه وحده لعرب ًة ملن اعترب وفكر ًة ملن تفكر.
املناقشــــة

س : 1قال هَّ
} ما سبب نزول اآليات ؟
الل تعاىل { :
هَّ
بالل ،فإن عُ ثر عىل أهنام استحقا،
س : 2بني معاين الكلامت اآلتية  :أو آخران من غريكم ،فيقسامن

           فآخران يقومان مقامهام.

س : 3اخرت اإلجابة الصحيحة مما يأيت :

            ينبغي للمسلم إذا حرضه املوت يف سفر ونحوه أن :
 1ـ يبيع ماله.

 2ـ يتصدق به.

 3ـ يويص مسلمني عدلني عىل ماله.
س : 4إذا حصل من الشاهدين ِري َب ٌة وأراد األولياء أن يؤكدوا عليهام اليمني ،فكيف يكون ذلك ؟
س : 5ما احلكم إذا وجدت القرائن الدالة عىل كذب الشاهدين يف هذه املسألة ؟
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الدرس العارش

ســورة األنـعـام  /اآليات 18 - 13

قـال َّ
اللـه تعاىل :

املعـنـــــى

الكـلمــة

كل دابة يف الساموات واألرض فهي من خلق هَّ
وله ما سكن يف الليل والنهار
الل ،فاجلميع عباده
وخلقه وحتت قهره وترصفه وتدبريه ال إله إال هو.
ونارصا دون هَّ
َأتخَّ ِ ُ
ـذ و ّ ً
يلـا
الل.
ربًا ومعبودًا
ً
ّ
فاطـر السمـاوات واألرض خالقهام ومبدعهام عىل غري مثال سابق.
طعـم
أي  :وهو الرازق خللقه من غري احتياج إليهم.
وهـو ُيط ِعـم وال ُي َ
قل إين أمرت أن أكـون أول بالتوحيد ،وأخضع له بالعبودية ،وأتذلل ألمره وهنيه ،وأنقاد له
من أسلـم
بالطاعة.
قل إين أخـاف إن عصيـت ريب أي  :بعبادة غريه أن يعذبني فإن الرشك معصية توجب اخللود
عـذاب يـوم عظيـم
يف النار.
مـن ُيصـرف عنـه
العذاب.
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يـومئـذ

يوم القيامة.

فقـد رمحـه

ور ِحم.
فاز ونجا ُ

كاشف له إال هـو

صارف له إال هو سبحانه.

وإن يمسسك ا للهَّ برض فال إن نزل بك شدة من فقر أو مرض أو هم أو غم أو نحوه فال رافع وال
وهـو القاهـر فـوق عبـاده

املتفرد  :بالتدبري ،الذي قهر اخللق فرصفهم عىل ما أراد طوعً ا وكرهً ا فهو

املستعيل عليهم ،وهم حتت التسخري والتذليل.

الفوائـد واألحكـام :

 1ـ هَّ
الل سبحانه وتعاىل له ما يف السموات وما يف األرض ،وله ما سكن يف الليل والنهار ،وخصَّ هذا بالذكر
ً
تنبيها إىل ترصفه تعاىل هبذه اخلفايا وال سيام إذا
ـ وإن كان
داخال يف عموم ما يف السموات واألرض ـ ً
جن الليل وهدأ اخللق.
 2ـ هَّ
ُ
حاجة
الل سبحانه املالك لكل يشء ،واملدبر لكل يشء؛ إذ هو سميع لكل يشء؛ ال تعزب عن علمه
حمتاج حتى خيربه هبا األولياء أو يقنعه هبا الشفعاء كام يظن بعض اجلهلة اليوم ممن يعتقدون أن األولياء
رضًا من دون هَّ
جيلبون نفعًا أو يدفعون ّ
الل.

 3ـ إذا كان سبحانه هو وحده النافع الضار فهو الذي يستحق أن ُيفرد بالعبودية وحده دون سواه.
 4ـ هَّ
طعم ،وهو يرزق الناس الطعام وليس هو بحاجة إىل من يرزقه ويطعمه ،ألنه
الل سبحانه ُيط ِعم وال ُي َ
متنزه عن احلاجة إىل كل ما سواه .ويف هذا إيامء إىل أن من اختذوا أولياء من دون هَّ
الل من البرش حمتاجون
إىل الطعام وال حياة هلم بدونه وأن هَّ
الل هو الذي خلق هلم الطعام فهم عاجزون عن خلقه وعاجزون
عن البقاء بدونه فأحرى هبم أالَّ يتخذوا أولياء مع الغني الرزاق الفعال ملا يريد.

هَّ
يومئذ لل،
 5ـ يف يوم القيامة ال حماباة ألحد ـ مهام كان عظيماً ـ ،وأنه ال تنفع فيه شفاعة الشافعني بل األمر
فال سلطان لغريه يتكل عليه العصاة ّ ً
ظنا منهم أنه خيفف عنهم العذاب أو ينجيهم.
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 6ـ اإلنسان حينام يصاب برض فإنه اليرصفه وال يكشفه إال هَّ
الل دون األولياء الذين ُيتخذون من دونه،
َويتَوجه إليهم املرشك بكشفه ،هَّ
فالل سبحانه يكشف الرض عن اإلنسان ،إما بتوفيقه لألسباب الكسبية
التي تزيله ،وإما أن يكشفه بغري عمل من اإلنسان بل بلطفه وكرمه سبحانه.

 7ـ املؤمن الصادق يف إيامنه هو الذي ال يطلب شي ًئا من أمور الدنيا واآلخرة؛ من كشف ٍّ
رض ،ورصف
عذاب ،أو إجياد خري ،ومنح ثواب إال من هَّ
الل تعاىل وحده؛ دون غريه من الشفعاء واألولياء الذين ال

نفعا وال ّ ً
رضا.
يملكون ألنفسهم ً
 8ـ هَّ
الل سبحانه هو الغالب لعباده ،والقاهر هلم ،وهو احلكيم يف تدبريه ،اخلبري بمصالح األشياء ومضارها ،وال ختفى
عليه خافية ،وال يقع يف تدبريه خلل ،وال يف حكمته نقص فال يليق باملؤمن أن يتخذ و ّيلًا من دونه سبحانه.
املناقشــــة

س : 1بني معاين الكلامت اآلتية :

            وله ما سكن يف الليل والنهار  ،فاطر السموات واألرض  ،من يرصف عنه  ،وهو القاهر فوق عباده.
س : 2ملاذا خص هَّ
َّ الل سبحانه ما سكن يف الليل والنهار بالذكر يف قوله تعاىل { :

                                                                      } مع أنه داخل يف عموم ما يف السموات واألرض ؟
س : 3استخرج من اآليات الكريمة ما يدل عىل :
ـ أنه سبحانه هو وحده النافع الضار.

ـ يف يوم القيامة ال حماباة ألحد مهام كان عظيماً .

ـ اإلنسان حينام يصاب برض فإنه ال يرصفه وال يكشفه إال هَّ
الل تعاىل.

ـ املؤمن الصادق هو الذي ال يطلب شيئا من كشف رض وإجياد خري إال من هَّ
الل.

س : 4ما الفائدة التي يمكن استخراجها من قوله تعاىل { :
س : 5حتدث عن بعض النعم التي أنعم هَّ
الل هبا عىل عباده ،وما الواجب عىل اإلنسان جتاه تلك النعم ؟
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ســورة األنـعـام  /اآليات 99 - 95

قـال َّ
اللـه تعالـى :

الكـلمــة

فالـق احلب والنـوى

خيرج احلـي من امليت
فأنـى تؤفكـون
فالـق اإلصبـاح
وجعـل الليل سكنًـا

املعـنـــــى

الش ُّقَ ،
ال َف ْلق  :هو َّ
واحل ُّب هو َح ُّب النبات كالقمح والشعري ،والن ََّوى  :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 حيوا ًنا ومن البيضة
طائرا.
ً
فكيف ترصفون عن احلق مع ظهور الدليل ،وهو استفهام إنكاري.
خمرج النهار بعد ظلمة الليل.
صيرَّ الليل ظال ًما يساعد عىل الراحة واهلدوء.
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والشمس والقمر حسبا ًنا
جيريان بحساب مقدَّ ر ال يتغري وال يضطرب ،فبهام ُت ْع َر ُف األزمنة واألوقات.
لتهتدوا هبا يف ظلامت الرب جعلها عز وجل عالمات ثابتة يعرف هبا الناس طرق الرب والبحر يف حالة
والبحر
الظالم.
أنشأكـم من نفس واحـدة خلقكم من نفس واحدة وهي نفس آدم عليه السالم.
فمسـتقر ومستـودع
فمنكم مستقر وهم من يف األرحام ،ومنكم مستودع وهم من يف األصالب،
وقيل  :مستقر عىل ظهر األرض ،ومستودع يف باطن األرض.
يفقهـون
يفطنون لداللة هذه اآليات عىل كامل قدرة اهلل وعظمته فيعبدونه وحده دون
سواه.
خضـرا
فأخرجنا منـه
نبا ًتا أخرض فيه الطراوة ،واحلياة ،واالستعداد للثمر.
ً
ًّ
حبا متـراك ًبـا
ثمر ًا مرك ًبا بعضه فوق بعض كام يف سنابل الزرع.
قنـوان دانيـة
القنوان  :مجع ِقنْو ،وهو ال ِع ْذق وما فيه من الشامريخ ،والدانية القريبة التي
يناهلا كل أحد.
يشبه بعضه ً
مشتبهً ـا
بعضا يف وصفه وطعمه.
ال يشبه بعضه ً
وغيـر متشابـه
بعضا وإنام خيتلف يف وصفه وطعمه.
َي ْن ِعـه
نضجه.
الفوائـد واألحكـام :

 1ـ يف هذه اآليات بيان لبعض مظاهر قدرة هَّ
الل عز وجل وربوبيته فهو القادر وحده عىل إخراج الثمر من
احلب ،وعىل إخراج احلي من امليت ،وامليت من احلي ،وهو سبحانه فالق اإلصباح ،وجاعل الليل
سكنًا ،والشمس والقمر حسبا ًنا ،والنجوم عالمات يهُ تدى هبا يف ظلامت الرب والبحر ،كام أنه سبحانه

خلق مجيع الناس من نفس آدم عليه السالم فهم ذريته.

 2ـ من مظاهر قدرته سبحانه أنه القادر عىل إنزال املطر من السامء؛ ليغيث العباد ،وخيرج هلم أرزاقهم
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من باطن األرض ،وهذه األرزاق ليست من صنف واحد فقط بل هي أنواع كثرية متغايرة يف اللون

والطعم الفائدة.

 3ـ فضل التفكر يف آيات هَّ
الل وخملوقاته لتقوية اإليامن واليقني بكامل قدرته ووحدانيته سبحانه وتعاىل.
 4ـ االستدالل باإلحياء واإلماتة يف الدنيا عىل البعث والنشور يف اآلخرة.
 5ـ إن هَّ
الل سبحانه وتعاىل سخر هذا الكون وما فيه خلدمة اإلنسان وإسعاده إذا أحسن استغالله.
 6ـ إن األصل يف حساب األيام ،والشهور ،واملواقيت مها الشمس والقمر.

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

املناقشــــة

س : 1ب ِّين معاين الكلامت اآلتية :

ًّ
ا                ،حبا مرتاك ًبا                ،ينعه.
فالق احلب والنوى                ،والشمس والقمر حسبا ًن
س : 2يف هذه اآليات بيان لبعض مظاهر قدرة هَّ
الل اذكر ثال ًثا منها.
س : 3ما الفوائد التي يمكنك استخراجها من النصوص اآلتية :

 1ـ قال تعاىل { :
 2ـ قال تعاىل { :

س : 4ما األصل يف حساب الشهور ،واملواقيت ؟
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ســورة األنـعـام  /اآليات 126 - 122

قـال َّ
اللـه تعاىل :

الكـلمــة

أو مـن كـان ميتًـا
فـأحيينـاه

املعـنـــــى

يف ظلامت الكفر واجلهل واملعايص قبل هداية هَّ
الل له.

بنور العلم ،واإليامن ،والطاعة.

متبرصا يف أموره مهتد ًيا لسبيله
نور ا يميش به يف فصار يميش بني الناس يف النور
ً
وجعلنا له ً
ً
النـاس
جمتهدا يف العمل به.
عار ًفا للخري ُمؤْ ًثرا له

كمـن مثلـه يف الظلمـات
ليـس بخـارج منهـا

يف اجلهاالت واألهواء والضالالت املتفرقة.

ال هيتدي إىل منفذ ،وال خملص مما هو فيه ،قد التبست عليه الطرق

وأظلمت عليه املسالك فحرضه اهلم والغم واحلزن والشقاء.
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زين للكافرين ما كانوا يعملون فلم يزل الشيطان حيسن هلم أعامهلم ويزينها يف قلوهبم حتى استحسنوها
ورأوها حقّ ًا.
أكـابر جمرميهـا
عظامؤها ورؤساؤها وخصهم بالذكر؛ ألهنم أقدر عىل الفساد واملكر واحليلة.
لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما من النبوة والرسالة ويف هذا اعرتاض منهم عىل هَّ
الل وتكرب عىل احلق الذي
أويت رسل اللهَّ
أنزله عىل أيدي رسله.
اللهَّ أعلم حيث جيعل رسالته
هو أعلم سبحانه حيث يضع رسالته ومن يصلح هلا من خلقه.
َص َغ ٌار عند اللهَّ
ُذ ٌّل َوهَ ٌ
وان.
يرشح صدره
يفتح قلبه وينوره حتى يقبل اإلسالم.
ْ
ض ِّي ًقـا
حـرجا كأنمـا َي َّص َّعـد يف غاية الضيق وشدة احلرج عن اإليامن والعلم واليقني فكأن حاله حال
ً
يف السمـاء
الصاعد يف طبقات اجلو واملرتفع يف السامء كلام ارتفع وخف الضغط عليه
شعر بضيق يف النفس وحرج يف القلب.
الل يسلطه عليهم فيغوهيم ويصدهم عن سبيل هَّ
أي  :الشيطان ،يعني أن هَّ
كذلك جيعـل اللهَّ الرجـس
الل،
وقيل  :العذاب.
موصال إىل هَّ
ً
ً
مستقيمـا
وهذا صـراط ربك
الل.
معتدال
ً

الفوائـد واألحكـام :

 1ـ َن َّبه سبحانه العقول بام تدركه وتعرفه؛ بأنه ال يستوي من هداه هَّ
الل بنور العلم واإليامن والطاعة؛ فصار
ً
جمتهدا يف العمل
مؤثرا له،
يميش بني الناس يف النور،
ً
متبرصا يف أموره ،مهتد ًيا لسبيله ،عار ًفا للخريً ،
به ،مع من هو يف ظلامت اجلهل والغي والكفر واملعايص ،قد التبست عليه الطرق ،وأظلمت عليه
املسالك ،فهو يف هَ ٍّم َ
وحزْ ٍن َو َشقاء.
وغ ٍّم ُ

 2ـ جيتهد الشيطان يف حتسني أعامل الكفار وتزيينها يف قلوهبم حتى يستحسنوها ويروها حقّ ًا ،فيصبح
ذلك عقيدة يف قلوهبم ،وصفة راسخة مالزمة هلم ،فريضوا بام هم عليه من الرش والقبائح فيصريوا
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يف الظلامت يعمهون ويف الباطل يرتدون.
 3ـ  جعل هَّ
الل يف كل قرية أكابر جمرميها ليمكروا فيها باخلديعة والدعوة إىل سبيل الشيطان وحماربة الرسل

وأتباعهم بالقول والفعل؛ كام جعل هَّ
الل كبار أئمة اهلدى وأفاضلهم يناضلون هؤالء املجرمني ،ويردون
الل ،ويسلكون السبل املوصلة إىل ذلك ،هَّ
عليهم أقواهلم ،وجياهدوهنم يف سبيل هَّ
والل يعينهم ويسدد
رأهيم ويثبت أقدامهم وينرصهم عىل عدوهم.

 4ـ ما يقوم به زعامء الكفر من الكيد ،واملكر والطغيان ،ومقاومة دعوة اإلصالح ،ومعاداة املصلحني
من الرسل وأتباعهم؛ ما هوإالحرص منهم عىل رياستهم وفسقهم وفسادهم غري مدركني أن عاقبة
الل يف خلقه؛ ألن سنة هَّ
مكرهم ال حتيق إال هبم؛ جلهلهم بسنن هَّ
الل قد جرت بأن عاقبة املكر اليسء ال

حتيق إالَّ بأهله ،فينرص هَّ
الل املرسلني وهيلك الكافرين املعاندين و ُيعيل احلق عىل الباطل.
 5ـ الرسالة فضل من هَّ
الل يمنحه سبحانه من يشاء من خلقه ،ال يناله أحد بكسب وال يتصل بسبب وال
نسب ،وال يعطيه إال من كان ً
أهال له ،لسالمة الفطرة وطهارة القلب وحب اخلري للناس .ويف هذا

ري اإلحسان فإنه حكيم ال يضع
دليل عىل كامل حكمته سبحانه؛ ألنه وإن كان
َ
رحيماً واسع اجلود كث َ

جوده إال عند أهله.
 6ـ رضب هَّ
الل ً
مثال لضيق النفس املعنوي الذي جيده من دُ عي إىل احلق وقد َألِف الباطل َو َر َكنَ إليه؛ بضيق
ُ
اإلنسان إىل طبقة أعىل شعر
التنفس الذي جيده من يصعد إىل طبقات اجلو العليا ،وأنه كلام ص ِعد
باحلاجة إىل اهلواء وبضيق يف ال َّن َفس نتيجة لقلة اهلواء املحتاج إليه.
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املناقشــــة

س : 1بني معاين الكلامت اآلتية :
            أو من كان ميتًا َ ،ص َغار عند هَّ
يصعد يف السامء.
الل  ،يرشح صدره  ،كأنام َّ

} ما املراد بالظلامت يف هذه اآلية

س : 2قال تعاىل { :

            مع رضب أمثلة هلا ؟

س : 3اكتب كلمة (صح) أمام العبارة الصحيحة وكلمة (خطأ) أمام العبارة اخلاطئة مع تصحيح

اخلطأ:

 1ـ شبه هَّ
الل الكافر الذي يعيش يف ظلامت الكفر بامليت)              (                                .
 2ـ الشيطان جيتهد يف حتسني أعامل الكفار وتزيينها)              (                                      .
 3ـ الرسالة فضل من هَّ
الل يمنحه سبحانه من يشاء من خلقه)              (                        .

 4ـ كلام صعد اإلنسان إىل األعىل انرشح صدره)              (                                            .
س : 4ما املراد بأكابر املجرمني وملاذا خصهم هَّ
الل بالذكر دون غريهم ؟
س : 5ما أسباب انرشاح الصدر ؟
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ســورة األنـعـام  /اآليات 153 - 151

قـال َّ
اللـه تعاىل :

الكـلمــة

َأ ْت ُل ما حـرم ربكم عليكـم
إمـالق
وال تقتلوا النفس التي حرم اهلل
إال باحلـق
ذلكـم وصاكـم به
إال بالتـي هي أحسـن
حتى يبلـغ أشـده

املعـنـــــى

أقرأ اآليات املبينة ملا حرمه اهلل عليكم.
فقر.
أي  :بام يوجب قتلها من ردة أو قصاص أو ز ًنا.
أي  :إال بام يوجب رمجًا.
عهد عليكم بالتزامه.
إال بام هو أنفع له.
رشده.
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وسعهـا

طاقتها وما تقدر عليه.
ال ِف َرق ،واألهواء ،واألديان الباطلة.

الس ُبـل
ُّ

فتفـرق بكـم

متيل بكم وتضلكم.

عـن سبيلـه

عن طريق اهلل املستقيم وهو اإلسالم.

الفوائـد واألحكـام :

 1ـ بني سبحانه وتعاىل يف هذه اآليات الكريامت أصول الفضائل ،وأنواع الرب ،وأصول املحرمات والكبائر
يف األقوال واألفعال.
 2ـ اإليامن هَّ
بالل وتوحيده وعدم اإلرشاك به هو أساس اإلسالم ُ
ول ُّبه ودعامته وروحه ،فالوظيفة األساسية
لإلنسان يف هذه الدنيا هي عبادة هَّ
الل وحده ال رشيك له.

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

والنهي عن الرشك باألمر باإلحسان إليهام.

هَّ
فالل سبحانه وتعاىل
 4ـ ال جيوز حتديد النسل وأعظم منه قتل األوالد بسبب الفقر أو خشية وقوعه،
قد تكفل برزق اجلميع.

 5ـ 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 حرا ًما؛ ألنه مقدمة للزنا وسبب
إليه.

 6ـ حمافظة اإلسالم عىل النفس البرشية وحتريمه قتلها إال بحق يوجب ذلك؛ كام قال عليه الصالة والسالم:
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الل وأين رسول هَّ
«ال حيل دم امرئ مسلم يشهد أن ال إله إال هَّ
الل إال بإحدى ثالث  :النفس بالنفس،
والثيب الزاين ،واملفارق لدينه التارك للجامعة»(.)1

 7ـ عناية اإلسالم باليتيم ،وحتذيره األولياء من األخذ من ماله أو اإلساءة إليه .وأنه إذا بلغ سن الرشد
وأحسن الترصف يف ماله وجب دفعه إليه.

 8ـ حتريم الغش يف اإلسالم؛ ومنه بخس املكاييل واملوازين ،وأن من حرص عىل اإليفاء يف الكيل والوزن
يفرط فيه ومل يعلمه فإن هَّ
الل غفور رحيم.
ثم حصل منه تقصري مل ِّ
 9ـ وجوب العدل يف القول ،ويف احلكم بني الناس ،ويف مجيع األحوال وذلك بمراعاة الصدق واإلنصاف

وعدم كتامن ما يلزم بيانه.
 10ـ وجوب الوفاء بعهد هَّ
الل 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.
الل يف كتابه ،ووضحه لعباده هي رصاط هَّ
 11ـ هذه األحكام وما أشبهها مما بينه هَّ
الل املستقيم ،وطريقه
القويم الذي يؤدي إىل الفالح والفوز يف الدنيا واآلخرة ،كام أن العدول عنه مهلكة ومتاهة يف الدنيا
واآلخرة { :

                                     }.

( )1رواه البخاري يف كتاب الديات باب قول اهلل تعاىل { :أن النفس بالنفس والعني بالعني  }...رقم . 6878
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املناقشــــة

س : 1بني معاين الكلامت اآلتية :

           أتل ما حرم ربكم عليكم  ،من إمالق  ،وال تتبعوا السبل  ،فتفرق بكم.
س : 2بينَّ َ سبحانه يف هذه اآليات أصول الفضائل وأنواع الرب ،يَ َ ّ
بن ذلك.
س : 3اخرت للعمود ( أ ) ما يناسبه من العمود (ب) :

                            ( أ )                                                                                 (ب)
هَّ
بالل وتوحيده 1                   .ـ وأعظم منه قتل األوالد بسبب الفقر أو خشية وقوعه.
 1ـ اإليامن
 2ـ الوالدان 2                                              .ـ حرام ،ألنه مقدمة للزنا وسبب له.

 3ـ النظر لألجنبية واالختالط هبا 3          .ـ يستلزم ترك اإلساءة وإن صغرت.

 4ـ ال جيوز حتديد النسل 4                        .ـ هو أساس اإلسالم ودعامته وروحه.

 5ـ اإلحسان إىل الوالدين 5                      .ـ مها السبب املبارش يف وجود اإلنسان.
س : 4ملاذا هنى هَّ
الل سبحانه عن قربان الفواحش ؟

س : 5ما رصاط هَّ
الل املستقيم الذي بينه سبحانه يف هذه اآليات وأمر باتباعه وعدم العدول عنه ؟
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الدرس الرابع عرش
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ســورة األنـعـام  /اآليات 165 - 159

قـال َّ
اللـه تعاىل :

الكـلمــة

إن الذين َف َّرقوا دينهم
وكانوا ِش َي ًعا
لست منهم يف يشء
إنام أمرهم إىل اللهَّ

املعـنـــــى

هم اليهود والنصارى الذين غيرَّ وا وبدَّ لوا احلنيفية ملة إبراهيم
عليه السالم ،ويشمل ً
أيضا أهل البدع واألهواء والفتن من أمة
حممد ﷺ.
مجع ِشيعة وهم ال ِف ْرقة ،أي ِف َر ًقا كأهل امل ِ َللِ والن َِّحل واألهواء
والضالالت.
لست من تفرقهم يف يشء.
أي  :أنه تعاىل هو الذي جيازهيم عىل مفارقة دينهم.
56

رصاط مستقيم
ِدينًا قِ َيماً
حني ًفا
نسكي
وال تزر وازرة وزر أخرى
وهو الذي جعلكم خالئف األرض
ورفع بعضكم فوق بعض درجات
ليبلوكم

هو احلنيفية ملة إبراهيم عليه السالم.
ً
عدال مستقيماً ال عوج فيه.
دينًا
ً
مائال إىل احلق ً
تاركا 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 بِ ُج ْرمها ومعاقبة بإثمها.
خالئف  :مجع خليفة أي  :جعلكم َخ َل ًفا لألمم املاضية والقرون السابقة.
يف اخللق ،والرزق ،والقوة ،والفضل ،والعلم.
خيتربكم ليظهر املطيع من العايص ،واملؤمن من الكافر.

الفوائـد واألحكـام :

 1ـ حذر هَّ
الل سبحانه وتعاىل هذه األمة من إضاعة الدين بعد االهتداء إليه بمثل ما أضاعه به من قبلهم؛ وهو
وشيعا ،فيتعصب كل منها ملذهب
االختالف والتفرق فيه باملذاهب واآلراء والبدع التي جتعلهم أحزا ًبا
ً
من املذاهب أو إمام ،فيضيع احلق وتنفصم عرى الوحدة وتصبح األمة الواحدة بعد أخوة اإليامن أ ًمما

متعادية ليس هلا مرجع متفق عليه جيمع كلمتها فيحل هبا ما َحلَّ باألمم التي تفرقت قبلها.
 2ـ أمر هَّ
شيعا .ويف هذا حتذير ألمته عليه السالم من
الل سبحانه وتعاىل نبيه أن يتربأ ممن فرقوا دينهم وكانوا ً
مثل فعلهم ل ُيعلم أن من فعل فعلهم وحذا حذوهم من هذه األمة فالرسول ﷺ منه بريء؛ ألن هَّ
الل ال

وخروجا
يبيح للمسلمني البدع والضالالت والتفرق يف الدين ،فإن ذلك يكون هد ًما ألسس الدين
ً

عن سنن املهتدين.

 3ـ من جاء يوم القيامة باخلصلة احلسنة والفعلة الطيبة جزاه هَّ
الل عليها عرش حسنات إىل سبع ِمئة أو ما شاء
بعد ذلك من زيادة؛ وذلك حسب مشيئته تعاىل وعلمه بأحوال املحسنني؛ إذ من يبذل در ً
مها ونفسه غري
57

راضية ال يكون كمن ينفقه طيبة به نفسه مرسورة بالتوفيق إليثار ثواب اآلخرة به عىل متاع الدنيا.
 4ـ وفق هَّ
الل سبحانه وتعاىل أمة اإلسالم إىل الرصاط املستقيم احلنيفية ملة إبراهيم عليه السالم ،واألمة بخ ٍ
ري
ما استمسكت هبذا الطريق البني الواضح.
الل عز وجل بيان اهلدى والداللة عليه ،وأما التوفيق فهو بيد هَّ
 5ـ واجب الدعاة إىل هَّ
الل عز وجل.

 6ـ من رشط صحة العبادة إخالصها هلل رب العاملني؛ فمن توجه إليه وإىل غريه من عباده املكرمني ،أو إىل
مرشكا ،هَّ
ً
خالصا لوجهه
فالل سبحانه ال يقبل من العبادة إال ما كان
غريهم مما ُيستعظم من خلقه كان
ً
الكريم.

 7ـ ينبغي للمؤمن أن يوطن 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.

 8ـ بني سبحانه أنه ال تكسب كل نفس إثماً 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.
 9ـ من سنة هَّ
الل عز وجل يف هذه الدنيا أن األمم يخَ ْ ُل ُف بعضها ً
واختبارا.
بعضا ابتال ًء
ً
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املناقشــــة

س : 1بني معاين الكلامت اآلتية :

          إن الذين فرقوا دينهم  ،دينا قيماً  ،خالئف األرض  ،ليبلوكم.
س : 2ما الفائدة من أمر هَّ
شيعا.
الل سبحانه وتعاىل نبيه أن يتربأ ممن فرقوا دينهم وكانوا ً
س : 3ما واجب الدعاة إىل هَّ
الل عز وجل ؟
س : 4كيف ِّ
يوطن اإلنسان نفسه لتكون حياته ومماته هلل سبحانه ؟

سِ : 5م ْن ُسنَّة هَّ
الل يف هذه الدنيا أن األمم يخَ ْ ُل ُف بعضها ً
بعضا ،فام احلكمة من ذلك ؟
س : 6اخرت للعمود ( أ ) ما يناسبه من العمود (ب).

                 ( أ )                                                                          (ب)
 1ـ دينا قيماً  1                                              .ـ ذبحي يف احلج والعمرة وعباديت.
ً
عدال مستقيماً ال عوج فيه.
 2ـ نسكي 2                                                 .ـ
 3ـ حني ًفا 3                                                  .ـ ال تؤخذ نفس بذنب غريها.
 4ـ وال تزر وازرة وزر أخرى 4                .ـ ً
مائال إىل احلق.
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ســورة األعـراف  /اآليات 30 - 27

قـال َّ
اللـه تعالـى :

الكـلمــة

ال يفتننكـم

املعـنـــــى

ال يضلنكم الشيطان.

كام أخرج أبويكم من اجلنـة
َق ُ
بيلـه

صنفه وجنسه الذي هو منه ،وهم شياطني اجلن.

بالقسـط

عراة.

وإذا فعلـوا فاحشـة

وأقيمـوا وجوهكـم

كمـا بـدأكم تعـودون

كام فتن أبويكم آدم وحواء فأخرجهام من اجلنة.

هي كل ما يستفحش ويستقبح ،ومن ذلك طوافهم بالبيت

بالعدل.

توجهوا إليه يف كل صالة إىل القبلة.
كام بدأكم اهلل خل ًقا بعد أن مل تكونوا شي ًئا تعودون يوم القيامة
60

فري ًقا هـدى
وفري ًقا حق عليهم الضـاللة

فري ًقا منكم وفقهم للهداية ويرس هلم أسباهبا ورصف عنهم موانعها.

وجبت عليهم الضاللة بام تسببوا ألنفسهم وعملوا بأسباب الغواية.

الفوائـد واألحكـام :

حذر هَّ
 1ـ َّ
الل سبحانه وتعاىل بني آدم من فتنة الشيطان ووسوسته وخداعه كام وسوس آلدم وحواء ،فز َّين
هلام معصية رهبام ،فأكال من الشجرة التي هنامها اهلل عنها ،وكان ذلك سب ًبا يف خروجهام من اجلنة التي

كانا يتمتعان بنعيمها إىل دار الشقاء واالبتالء.

 2ـ 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
هَّ
بالل وإخالص العبادة له وبمعاجلة الوسواس بعد طروئه واالستعاذة منه.
الصلة

 3ـ عدم إيامن اإلنسان هو املوجب لعقد الوالية مع الشيطان ،واكتساب الكفار لوالية الشيطان التباعهم
له وقبوهلم وسوسته وعدم احرتاسهم من اخلواطر الرديئة.

 4ـ اللهّ سبحانه وتعاىل يأمر بالعدل واإلخالص وال ُيتصور أنه سبحانه يأمر بام تستفحشه وتنكره العقول
السليمة وهذا دليل عىل أن األوامر والنواهي نابعة من املصلحة واحلكمة.
 5ـ الناس يف يوم القيامة فريقان  :فريق هداه هَّ
الل يف الدنيا باتباعهم رسله وما جاؤوا به ،وفريق حق عليهم
الضاللة التباعهم إغواء الشيطان ،وإعراضهم عن طاعة رهبم .وكل فريق يعمل عىل شاكلته ،و ُيبعث

عىل ما مات عليه ،وإنام حقت الضاللة عىل الفريق الثاين ألهنم اقرتفوا أسباهبا فوجدت نتائجها
ومس َّبباهتا ،ال أهنا ُجعلت غرائزَ هلم فكانوا عليها جمبولني.
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املناقشــــة

سَ : 1ب ِّين معاين الكلامت اآلتية :

           اليفتننكم  ،فاحشة  ،عند كل مسجد  ،كام بدأكم تعودون.

س : 2ما الوسائل التي يستخدمها الشيطان يف خداع اإلنسان حتى جيعله يفعل املعايص ويبتعد عن

            الطاعات ؟

س : 3ما الواجب عىل اإلنسان إذا حصل منه ذنب ،أو فعل فاحشة ؟

س : 4يف اآليات الكريمة دليل عقيل عىل بعث الناس يوم القيامة وضح ذلك.
س : 5ما أقسام الناس يوم القيامة ؟

62
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ســورة األعـراف  /اآليات 34 - 31

قـال َّ
اللـه تعاىل :

سبـب نـزول اآليـات :

عن ابن عباس ـ ريض هَّ
ريين َت ْطوا ًفا
الل عنهام ـ قال  :كانت املرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول  :من ُي ِع ُ

؟ ـ ثو ًبا تلبسه املرأة تطوف به ـ جتعله عىل فرجها وتقول :
اليوم يبدو بعضه أو كله

فنزلت هذه اآلية {

فام بدا منه فال ُأ ِح ُّله
}(.)1

} برقم . 3028

( )1رواه مسلم ،كتاب التفسري ،باب يف قوله تعاىل { :

63

الكـلمــة

خذوا زينتكم
عند كل مسجد
قل من حرم زينة اهلل
والطيبات من الرزق

خالصة يوم القيامة
حرم ريب الفواحش
قل إنام َّ
اإلثـم
والبغـي
أمـة
أجلهـم

املعـنـــــى

املراد بالزينة  :الثياب واللباس النظيف احلسن.
عند كل صالة.
من أنواع اللباس عىل اختالف أصنافه.
من املآكل واملشارب بجميع أنواعها واملعنى َ :م ْن هذا الذي ُي ْق ِدم
عىل حتريم ما أنعم اهلل عىل العباد ،ومن ذا الذي ُيض ِّيق عليهم ما
وسعه اهلل.
هي للذين آمنوا يف احلياة الدنيا ويشاركهم فيها غريهم وهي خالصة هلم
يوم القيامة.
الذنوب الكبار التي تستفحش وتستقبح لشناعتها وقبحها؛ وذلك
كالزنا واللواط ونحومها.
الذنب واملعصية ،وقيل  :الذنب الذي ال َحدَّ فيه.
الظلم وجتاوز احلد فيه.
قرن وجيل.
ميقاهتم املقدر هلم.

الفوائـد واألحكـام :

 1ـ األمر بسرت العورة يف الصالة واستحباب التجمل عندها وال سيام يوم اجلمعة ويوم العيد وكذلك

التطيب؛ ألنه من الزينة ،والسواك؛ ألنه من متام ذلك.
َ
 2ـ اإلسالم حينام أوجب س َ
ِ
واألخذ بالزينة عند كل مسجد؛ كان لذلك أثر يف القبائل
العورات،
رت
املتوحشة ،والقاطنة يف الكهوف والغابات ،وذلك بلبس الثياب عند دخول هذه القبائل يف اإلسالم،
64

وكانوا من قبل يعيشون عراة األجسام وهبذا نقل اإلسالم أ ًمما وشعو ًبا من الوحشية إىل احلضارة
واملدنية.

 3ـ هنى سبحانه عن اإلرساف؛ وذلك يكون بام ييل :
   أ ـ بالزيادة عىل القدر الكايف ،والشرَّ َ ِه يف املأكوالت التي ترض باجلسم.
ب ـ بزيادة الترَّ ُّفه والتفنن يف املآكل واملشارب واملالبس.
جـ ـ بتجاوز احلالل إىل احلرام.

 4ـ الطعام والرشاب من رضوريات احلياة وقد َضلَّ يف ذلك فريقان :

ً
بخال      
أ ـ فريق البخالء أو الغالة يف الدين الذين تركوا األكل والرشب وبعض الطيبات املستلذة إما
ًّ
حتر ًجا وتأثماً  ،إما دائماً أو يف أوقات ُم َع َّينة.
وشحا ،أو ُّ
ب ـ فريق املرتفني الذين أرسفوا يف اللذات البدنية وجعلوها همََّ هم ،فهم يأكلون ويرشبون ويتنعمون     

كام تتنعم األنعام وليس هلم غاية يقفون عندها ،أو هناية ينتهون إليها.
 5ـ جعل هَّ
الل الزينة والطيبات من الرزق ثابتة للذين آمنوا باألصالة واالستحقاق يف احلياة الدنيا؛ ولكن يشاركهم
فيها غ ُريهم بالتبع هلم وإن مل يستحقوها وهي خالصة هلم يوم القيامة .وإنام كان املؤمنون َأ َحقَّ من الكافرين
هبذه النعم؛ ألهنم َأ َح ُّق بشكره سبحانه عليها ،فاملؤمن يزداد علماً وإيام ًنا بربه كلام عرف شي ًئا من سننه وآياته

يف نفسه كام قال تعاىل  }                                                               { :أو يف غريه من املوجودات ،ولكن وا
أسفاه فقد أضحى املسلمون اليوم من أجهل الشعوب بسنن هَّ
الل يف الكون وبالعلوم واملعارف التي تعني

عىل تقدم احلضارة املدنية ،وخالفوا ما رسمه هلم دينهم من أن هلم زينة الدنيا وطيباهتا وسعادهتا وملكها،
وأن عليهم أن يقوموا بام يرضيه سبحانه من اتباع احلق والعدل وكل ما تقتضيه خالفتهم يف األرض.

 6ـ دلت اآلية الكريمة عىل حتريم مجيع الذنوب  :ألن قوله تعاىل { :

} يشمل

الكبري والصغري من األفعال القبيحة ،والعقود املخالفة للرشع ،واألقاويل الفاسدة ،واالعتقادات
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الباطلة ،ودخل يف قوله { :
لغري هَّ
الل ،ويف قوله { :

} كل ظلم للغري ،ويف قوله { :

فاآلية جامعة للمحرمات.

} كل رشك وعبادة

} كل بدعة ،وضاللة ،وفتوى بغري علم ،وشهادة زور ونحوه

املناقشــــة

س : 1بني معاين الكلامت اآلتية :

            خذوا زينتكم  ،عند كل مسجد  ،اإلثم  ،أجلهم.

س : 2ما سبب نزول هذه اآليات ؟

س : 3اكتب كلمة (صح) أو (خطأ) أمام العبارات اآلتية مع تصحيح اخلطأ :

             أ ـ من عالمات التحرض التفسخ والعري وعدم سرت العورات)             (                                        .

          ب ـ من عالمات التخلف لبس الثياب والتسرت وعدم العري)             (                                             .

          جـ ـ لإلسالم أثر عىل القبائل املتوحشة وذلك بلبس الثياب عند دخول هذه القبائل فيه)         ( .
}.

       س : 4ارشح معنى قوله تعاىل { :
س : 5دلت اآلية الكريمة { :
           الذنوبَ ،بينِّ ذلك.
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} عىل حتريم مجيع
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ســورة األعـراف  /اآليات 206 - 199

قـال َّ
اللـه تعالـى :

الكـلمــة

املعـنـــــى

وأمر بالعرف
وإما ينزغنك من الشيطان نزغ

عفوا من غري تكلف ،واخلطاب للرسول ﷺ بأن يقبل
ما عمل ً
عفوا دون تكلف وهو
من الناس أخالقهم ومعارشهتم مما أتى ً
عام جلميع أمته.
مما هو معروف للنفوس مما ال خيالف رشع هَّ
الل.
النزغ هو الفساد واإلغواء ،ويطلق كث ًريا عىل حركة الشيطان؛ ألهنا
حركة رسيعة مفسدة ،ومن النزغ التثبيط عن اخلري أو احلث عىل الرش
واإليعاز به.
أصاهبم إغواء من الشيطان بفعل ما ال جيوز أو ترك ما جيب.

خذ العفو

إذا مسهم طائف

67

تذكروا فإذا هم مبرصون

تذكروا عقاب اهلل تعاىل ،وجزيل ثوابه فتابوا وأنابوا واستعاذوا باهلل من

وإخواهنم يمدوهنم يف الغي

إخوان الشياطني من الكفار وغريهم يساعدون الشياطني عىل إغوائهم

ال يقرصون

ال ينقصون شي ًئا مما يطلبونه منهم ،فالشياطني ال تقرص عنهم باإلغواء؛

لوال اجتبيتها

هَ الَّ ختريهتا واصطفيتها من عند نفسك.

واذكر ربك يف نفسك

اذكر ربك بجميع أنواع الذكر من غري رفع صوت.
ُّ
تذل ً
ال وخضوعً ا.

ودون اجلهر من القول

حالة الوسط بني اجلهر واإلرسار.

إن الذين عند ربك

املالئكة.

الشيطان فإذا هم عىل بصرية.

ويسهلون هلم ذلك باإلعراض عن اهلل واالنغامس يف الكفر واملعايص.
ِّ
ألهنا طمعت فيهم ،وهم ال يقرصون عن فعل الرش.

هذا بصائر

ترضعً ا

وخيفة

بالغدو واآلصال

وله يسجدون

القرآن عالمات وحجج وبيان ونور ييضء القلوب.

خو ًفا وخشية.

يف أول النهار وآخره.

يعبدونه وحده خاشعني متذللني.

الفوائـد واألحكـام :

 1ـ يف قوله تعاىل { :

} إرشاد حلسن ُ
اخل ُلق مع الناس وما ينبغي أن يعاملوا به؛ وذلك بأن

يقبل منهم ما سمحت به أنفسهم ،وما سهل من أعامهلم وأخالقهم ،فال يكلفهم ما التسمح به طبائعهم،

ويتجاوز عن تقصريهم ،ويغض طرفه عن نقصهم ،وال يتكرب عىل الصغري لصغره ،وال ناقص العقل

لنقصه وال الفقري لفقره ،بل يعامل اجلميع باللطف واملقابلة بام تقتضيه احلال وتنرشح له صدورهم.
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 2ـ ينبغي لإلنسان أن يأمر بالعرف ،وهو  :كل قول حسن وفعل مجيل ،فيحرص عىل تعليم الناس وحثهم
عىل اخلري؛ من صلة رحم ،و بر والدين ،و إصالح بني الناس ،و نصيحة نافعة ،و معاونة عىل بر

وتقوى ،و زجر عن قبيح ،و إرشاد إىل حتصيل مصلحة دينية أو دنيوية.
 3ـ ملا كان البد من حصول األذية من اجلاهل؛ أمر هَّ
الل تعاىل أن يقابل باإلعراض عنه وعدم مقابلته
بجهله ،فمن آذاك بقوله أو فعله فال تؤذه ،ومن َح َرمك فال تحَ ْ ِر ْمه ،ومن قطعك َف ِص ْله ،ومن ظلمك

فاعدل معه.
 4ـ م َّيز هَّ
الل سبحانه وتعاىل يف هذه اآليات بني املتقني والغاوين :

أ ـ فاملتقون إذا أحس أحدهم بذنب أو معصية أو مسه طائف من الشيطان فأذنب ،بفعل حمرم ،أو ترك
واجب تذكر ما أوجب هَّ
الل عليه فأبرص واستغفر واستدرك ما فرط منه بالتوبة النصوح واحلسنات
الكثرية.

وأولياء الشيطان؛ فإهنم إذا وقعوا يف الذنوب فإن الشياطني ال تقصرِّ عنهم باإلغواء
ب ـ وأما الغاوون
ُ
ألهنا طمعت فيهم وهم يف املقابل ال يقصرِّ ون عن فعل الرش.
 5ـ النبي ﷺ ِّ
مبلغ عن ربه عز وجل ال يأيت بوحي من عنده ،وال يستمد من بني البرش ،وإنام هو وحي

أنزله هَّ
الل عز وجل إليه ليكون له وألمته {
 6ـ يوجه هَّ
الل عز وجل عباده إىل التأدب عند سامع القرآن باالستامع له واإلنصات والتفكر يف آياته رجاء

}.

التعرض للهداية والرمحة ،وخيرب أن من ُتيل عليه القرآن فلم يستمع له وينصت فهو حمروم من الرمحة

قد فاته خري كثري.

 7ـ من صفات املؤمنني أهنم يذكرون رهبم بجميع أنواع الذكر ،يف سائر األحوالً ّ ،
صباحا
وجهرا
رسا
ً
ً
ومسا ًء.
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املناقشــــة

س : 1بني معاين الكلامت اآلتية :

           خذ العفو  ،وأمر بالعرف  ،يمدوهنم يف الغي  ،وخيفة  ،بالغدو واآلصال.

س : 2ما معنى قوله تعاىل { :

اآلية ؟

          وما األمور التي تساعد اإلنسان عىل التغلب عىل الشيطان ودفع خطره ووساوسه ؟

س : 3ما اآلداب التي ينبغي للمسلم أن يتأدب هبا عند سامع القرآن ؟
س : 4اذكر بعض صور املعروف التي يمكن لإلنسان أن يعملها.

س : 5اكتب كلمة (صح) أو (خطأ) أمام العبارات اآلتية مع تصحيح اخلطأ :
أ ـ من صفات املؤمنني أهنم يذكرون هَّ
الل يف سائر أحواهلم)               (                                         .

ب ـ أن من يتىل عليه القرآن فلم يستمع له وينصت فقد فاته خري كثري)               (                    .

جـ ـ أن الشياطني حترص عىل إغواء الناس وصدهم عن اخلري)               (                                 .

د ـ عىل اإلنسان أن يعامل اجلاهل بمثل جهله تأدي ًبا له)               (                                               .
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ســورة األنفــال  /اآليات 4 - 1
بسم اللهّ الرمحن الرحيم

موضوعات السورة :

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

}

سورة بدر .وموضوعات السورة كلها يف حميط هذه املعركة وأبرز هذه املوضوعات :
 1ـ أحكام الغنائم واألنفال يف الرشيعة اإلسالمية.
 2ـ بعض صفات املؤمنني.

 3ـ بيان األسباب املعنوية للنرص عىل األعداء.
 4ـ بيان األسباب املادية للنرص عىل األعداء.
 5ـ بيان بعض صفات الكفار واملنافقني.
 6ـ أحكام العهود واملواثيق يف اإلسالم.

 7ـ بيان بعض أحكام األرسى يف اإلسالم.
 8ـ املواالة بني املؤمنني.
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سبـب نـزول اآليـات :

أصحاب بدر نزلت حني اختلفنا يف ال َّن َفل وساءت فيه أخالقنا ،فانتزعه
قال عبادة بن الصامت ـ  ـ  :فينا
َ
الل ﷺ فقسمه رسول هَّ
الل من أيدينا وجعله إىل رسول هَّ
هَّ
الل ﷺ بني املسلمني.
الكـلمــة

يسألونك عن األنفال

فاتقوا اللهَّ

وأصلحوا ذات بينكم

إن كنتم مؤمنني
وجلت قلوهبم
ُتليت عليهم آياته
يتوكلون

املعـنـــــى

يسألك الصحابة عن حكم األنفال ،وكيفية قسمتها .واملخاطب هو الرسول
ﷺ واملراد باألنفال  :الغنائم التي غنمها املسلمون يوم بدر .ثم ملا بينَّ اهلل
حكمها وكيفية قسمتها يف قوله تعاىل { :
                                                } أصبحت األنفال خاص ًة بام ُي َن ِّفله اإلمام
من الغنيمة قبل أن حترز ،أو من ُ
وسميت الغنائم
اخل ُمس بعد أن تقسم ِّ
باألنفال؛ ألهنا زيادة فيام أحل اهلل هلذه األمة مما كان حمر ًما عىل غريها.
بامتثال أوامره ،واجتناب نواهيه.
والتحاب
أصلحوا ما بينكم من التشاحن ،والتقاطع ،والتدابر؛ بالتوا ِّد
ِّ
والتَّواصل.
مستمرين عىل اإليامن؛ فإن اإليامن يدعو إىل طاعة اهلل ورسوله ،ومن مل
يطع اهلل ورسوله فليس بمؤمن.
َ
واالنكفاف عن املحارم.
خافت ورهبت فأوجبت هلم خشي َة اهلل
ُقرئت عليهم آيات القرآن الكريم ،حيث إهنم يلقون هلا السمع ويحُ رضون
قلوهبم لتدبرها فعند ذلك يزيد إيامهنم.
يعتمدون يف قلوهبم عىل رهبم يف جلب مصاحلهم ودفع مضارهم
ويفوضون األمر إليه؛ مع فعل األسباب.
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يقيمون الصالة

أولئك هم املؤمنون ّ ً
حقا

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

هلم درجات عند رهبم

منازل خري وكرامة يف اجلنة ويزيد رشفها أهنا عند رهبم.

والعمل.

الفوائـد واألحكـام :

 1ـ نعمة هَّ
الل عز وجل عىل رسوله ﷺ وأمته بإحالل الغنائم هلم بعد أن كانت حمرمة عىل األمم قبلهم
مخسا مل يعطهن أحد قبيل» فذكر احلديث إىل أن قال « :وأحلت يل
كام يف احلديث الصحيح ُ«أعطيت ً
الغنائم ومل حتل ألحد قبيل»(.)1

 2ـ وحدة املسلمني ومتاسكهم دليل عىل قوة اإليامن وسبب من أسباب النرص ،وأن اخلالف ُ
والفرقة
بينهم إنام حيصالن بسبب ضعف اإليامن ،فاملسلمون مأمورون باالستمرار عىل طاعة هَّ
الل ورسوله
وعىل وحدة الصف ،ونبذ اخلالف ،وإصالح ما بينهم من التشاحن والتقاطع والتدابر ،واحلرص
عىل وحدة الصف ومجع الكلمة.

 3ـ اإليامن يزيد وينقص ،يزيد بالطاعة وينقص باملعصية ،فاخلوف من هَّ
الل والفزع إليه عند ذكره تظهر
آثاره عىل اجلوارح من ُ
الق َش ْعرِيرة وذرف الدموع ،واالجتهاد يف الطاعات وليس كام يفعل اجلهال
من الرصاخ أو الرقص والغناء.
4ـ َ
احلصرْ ُ يف قوله تعاىل { :

 }...اآلية إنام هو باعتبار كامل اإليامن ال باعتبار

أصل اإليامن ،ومدح هَّ
الل املؤمنني ألهنم مجعوا بني اإلسالم واإليامن ،واألعامل الباطنة والظاهرة،

والعلم والعمل ،وأداء حقوقه ،وحقوق عباده.
الل عز وجل من أعظم العبادات القلبية وهو ال ينايف فعل األسباب؛ ألن هَّ
 5ـ إن التوكل عىل هَّ
الل عز وجل
( )1رواه البخاري يف كتاب التيمم برقم  ،335 /1ورواه مسلم يف كتاب املساجد برقم  370 /1ومواضع الصالة رقم . 521
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أمر بفعل الشعائر التي توصل إىل حقيقة اإليامن.
 6ـ ذكر هَّ
الل يف هذه اآليات مخس صفات للمؤمنني :

        أ ) ـ اخلوف عند ذكر هَّ
الل تعاىل املقتيض لرتك املحرمات وفعل الواجبات.
    ب ) ـ زيادة إيامهنم عند سامعهم لكالم هَّ
الل ألهنم يتدبرون وحيرضون قلوهبم عند سامعه.
      ج ) ـ توكلهم عىل هَّ
الل تعاىل واعتامدهم عليه وحده يف جلب املصالح ودفع املضار.

       د ) ـ إقامتهم للصالة عىل الوجه املرشوع مكملني أعامهلا الظاهرة من ركوع وسجود ونحومها

               وأعامهلا الباطنة من خشوع وحضور قلب وتدبر.
     هـ ) ـ إنفاقهم مما أعطاهم هَّ
الل النفقات الواجبة كالزكاة والكفارة والنفقة عىل الزوجة واألوالد
                واألقارب والنفقات املستحبة مثل الصدقات ونحوها.

املناقشــــة

س : 1بني معاين الكلامت اآلتية :

           األنفال  ،وأصلحوا ذات بينكم  ،وجلت قلوهبم  ،أولئك هم املؤمنون حقّ ًا.
س : 2سمى ابن عباس ـ ريض هَّ
الل عنهام ـ سورة األنفال بسورة بدر ،فلامذا ؟

س : 3اذكر ثالثة من املوضوعات التي تناولتها السورة.
س : 4رضب الصحابة رضوان هَّ
الل عليهم املثل األعىل يف طاعة الرسول ﷺ وامتثال أوامره ،اذكر ما

            يدل عىل ذلك.

س : 5اذكر بعض صفات املؤمنني التي اشتملت عليها اآليات.
س : 6دلت اآليات عىل زيادة اإليامن ونقصانه ،بينِّ ذلك.
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ســورة األنفــال  /اآليات 19 - 15

قـال َّ
اللـه تعالـى :

املعـنـــــى

الكـلمــة

قليال ً
يا أهيا الذين آمنوا إذا لقيتم الزحف  :الدنو ً
قليال ،ثم ُسمي كل ٍ
ماش يف احلرب إىل اآلخر
زاح ًفا .واملراد ً :
الذين كفروا زح ًفا
جيشا زاح ًفا نحوكم لقتالكم.
فال تولوهم األدبار
ال تفروا عنهم ،وال تعطوهم أدباركم .واألدبار  :مجع دبر ،والتعبري بالدبر
يف هذه اآلية متمكن يف الفصاحة؛ ألهنا بشعة عىل الفا ِّر َم َذ َّم ٌة له.
ً
متحر ًفا
متنقال يف املعركة من جانب إىل جانب ملخادعة العدو ومكايدته.
ً
أو متحيزً ا إىل فئة
منحازا إىل مجاعة من املسلمني غري اجلامعة التي هو فيها ليقاتل
عدوا تكاثر عليهم.
معهم ًّ
ٍ
باء بغضب من اهلل
بغضب من اهلل.
متلبسا
رجع
َ
ً
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فلم تقتلوهم
بحولكم وقوتكم.
ولكن اللهَّ قتلهم
حيث أعانكم بام يرسه لكم من أسباب النرص.
هَّ
وما رميت إذا رميت ولكن
يبينِّ الل لنبيه أنك لست بقوتك ـ حني رميت الرتاب ـ أو صلته إىل أعينهم،
اللهَّ رمى
وإنام أوصلناه إليهم بقوتنا واقتدارنا ،وذلك أن النبي ﷺ يوم بدر أخذ
َح ْف َن ًة من تراب فرماها يف وجوه املرشكني ،فام بقي منهم ٌ
أحد إال وقد
أصاب وجهه وفمه وعينيه منها.
لينعم هَّ
وليبيل املؤمنني منه بال ًء حسنًا
الل عىل املؤمنني نعم ًة عظيمة بالنرص والغنيمة.
موهن كيد الكافرين
مضعف كيد الكافرين ومكرهم باإلسالم وأهله.
إن تستفتحوا
االستفتاح  :هو طلب النرص ،واخلطاب للكفار؛ ألهنم استفتحوا وقت خروجهم
لنرصة العري فقالوا  :اللهم َأ ْق َط ُعنا للرحم َ
وأ ْظ َل ُمنا لصاحبه فأهلكه.
خاطبهم هَّ
فقد جاءكم الفتح
الل عىل سبيل التهكم ،أي  :قد جاءكم الفتح ولكنه كان
للمسلمني عليكم.
وإن تنتهوا فهو خري لكم
عن االستفتاح فهو خري لكم ألنه ربام أمهلكم ومل يعجل لكم النقمة.
وإن تعودوا َن ُع ْد
إن تعودوا للحرب والقتال َن ُعدْ بالفتح والنرص عليكم وقيل  :وإن تعودوا
باالستفتاح والدعاء نعد بالفتح ملحمد ﷺ.
أن استعانتكم بحلفائكم املرشكني لن ِّ
متكن َُكم من النرص؛ ألن هَّ
ولن تغني عنكم فئتكم شي ًئا
الل مع
املؤمنني بالنرص والوالية والتوفيق.
الفوائـد واألحكـام :

 1ـ يوجه هَّ
الل سبحانه وتعاىل عباده املؤمنني إىل األخذ ببعض األسباب املادية ،ويف مقدمتها الثبات
والشجاعة ،فقد هنى سبحانه عن الرتاجع يف أثناء مواجهة العدو ،وعن الفرار إذا التقى الزحفان ملا
يف ذلك من توهني القوة ،وتفريق الصف ،ونرش الفوىض ،وفتح الثغرات للعدو.
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 2ـ الفرار من الزحف من غري عذر من أكرب الكبائر .وليس من الفرار املحرم ما ُيعرف بأسلوب َ
الك ِّر بعد
ال َف ِّر ،أو نجدة نقاط الضعف يف صفوف اجليش ،وإنام هذه من أساليب القتال اجلائزة.
هَّ
بالل عز وجل،
 3ـ تذكري املوىل سبحانه وتعاىل عباده برضورة األخذ باألسباب املعنوية؛ كقوة اإليامن
والتوكل عليه ،والتقرب إليه بفعل الصاحلات وطاعة رسوله ﷺ فالنرص من عند هَّ
الل سبحانه وتعاىل
}.

{

 4ـ خاطب هَّ
الل سبحانه وتعاىل الكفار عىل سبيل التهكم هبم وباألسباب التي أعدوها للمعركة ،فهم بعيدون
الل يف دينهم ثم هم يطلبون من هَّ
الل ورسوله وحياربون عباد هَّ
عن اإليامن جيادلون هَّ
الل أن ينرص أكرم
الطائفتني وأهدى الفئتني ،فوقع احلق ونرص هَّ
الل اإلسالم وأهله ،وأذل الرشك وأتباعه ،ألن عمل الكافر
}.

مردود عليه بسبب كفره {
الل سبحانه وتعاىل مع املؤمنني ومن كان هَّ
 5ـ هَّ
ً
قليال عدده ،وهذه
الل معه فهو املنصور وإن كان ضعي ًفا
املعية التي أخرب هَّ
الل أنه يؤيد هبا املؤمنني تكون بحسب ما قاموا به من أعامل اإليامن فإذا انترص العدو
ً
تفريطا من املؤمنني ،وعدم القيام  بواجب اإليامن،
عىل املؤمنني يف بعض األوقات فليس ذلك إال
الل به من كل وج ٍه ملا اهنزمت هلم ـ بإذن هَّ
ومقتضاه ،وإال فلو قاموا بام أمر هَّ
الل ـ راية.
املناقشــــة

س : 1بني معاين الكلامت اآلتية :
زح ًفا  ،متحر ًفا  ،متحيزً ا إىل فئة  ،موهن كيد الكافرين  ،فقد جاءكم الفتح.

س : 2أشارت اآليات الكريمة إىل أسلوب من أساليب القتـال احلديثة ،يَ َ ّ
ب ْنهُ  ،وهل يدخل ذلك يف

            الفرار من الزحف ؟

س : 3ما حكم الفرار من الزحف ؟ وما آثاره السيئة يف صفوف املجاهدين ؟

س : 4ذكرت اآليات بعض األسباب املادية التي تعني عىل االنتصار عىل األعداء ،فبينِّ ذلك.
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الدرس العرشون

20

ســورة األنفــال  /اآليات 25 - 20

قـال َّ
اللـه تعالـى :

املعـنـــــى

الكـلمــة

ال تعرضوا عن طاعة هَّ
وال تولوا عنه
الل ورسوله ﷺ.
وأنتم تسمعون ما يتىل عليكم من آيات هَّ
وأنتم تسمعون
الل ،وأوامره ،ووصاياه،
والرباهني الدالة عىل وجوب طاعة هَّ
الل ورسوله.
وال تكونوا كالذين قالوا فكأهنم مل يسمعوا؛ ألهنم ال يتعظون وال ينتفعون بسامعهم
سمعنا وهم ال يسمعون
فال فائدة منه.
إن رش الدواب
رش ما يدب عىل وجه األرض.
عند اللهَّ
يف حكمه عز وجل.
الصم البكم
الذين ال يسمعون احلق ،وال ينطقون به ،وهذا وصف للكفار
الذين مل ينتفعوا بالسمع والنطق فيام يقرهبم إىل هَّ
الل.
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الذين مل يستعملوا ما أعطاهم هَّ
الذين ال يعقلون
الل من نعمة السمع والنطق فيام ينفعهم يف
الدنيا واآلخرة ،وإنام استعملوه يف معصية هَّ
الل فهم لذلك يف حكم من ال
عقل له.
استجيبوا هلل وللرسول
أطيعوا ،وانقادوا ،وامتثلوا.
إذا دعاكم ملا حيييكم
ملا فيه حياة قلوبكم من العلم ،واإليامن ،واألوامر والنواهي فإن العلم حياة
كام أن اجلهل موت .وقيل  :املراد به اجلهاد.
حيول بني املرء وقلبه
يرصف قلب اإلنسان عن أن ينفعه ،فإن قلوب العباد بني أصبعني من
أصابع الرمحن يقلبها كيف يشاء ،أو حيول هَّ
الل عز وجل بينه وبني التوبة.
وأنه إليه حترشون
جتمعون ليوم ال ريب فيه فيجازي املحسن بإحسانه وامليسء بعصيانه.
اختبارا من هَّ
واتقوا فتنة
الل خيتربكم به وبالء يبتليكم به .و ُتتَّقى هذه الفتنة
احذروا
ً
بالنهي عن املنكر وقمع أهل الرش والفساد.
ال تصيبن الذين ظلموا منكم ال ختتص إصابتها بمن يبارش الظلم بل إهنا تعم فاعل الظلم وغريه.
خاصة
الفوائـد واألحكـام :

 1ـ َبينَّ سبحانه وتعاىل يف هذه اآليات أن القول ال ينفع إال بالعمل ،وأن القول بال عمل ٌ
فتنة ،عىل املؤمن
هَّ
بالل من رشها؛ إذ ال معنى أن يقول املؤمن سمعت وأطعت ما مل يقرن
أن حيذر منها ،ويستعيذ
ذلك بالعمل بام سمع.

 2ـ القول بال عمل ،والسامع من غري تفكر ،هو من عمل الكفار ،فهم يدَّ عون السامع لكنهم ال يفكرون
أسفارا.
فيه وال يعملون به ،فهم بذلك كمثل احلامر حيمل
ً
 3ـ نعمة هَّ
الل العظيمة عىل من ُولِد يف اإلسالم من أبوين مسلمني ويف أرض إسالمية إذ أسمعه
وسلمه ونجاه ممن قال هَّ
هَّ
َّ
الل فيهم :
الل سامع تصديق وإجابة ،وهداه إىل دينه القويم،
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     {

فنحمدك اللهم عىل نعمك وآالئك ،ونسألك الثبات عىل احلق إىل أن نلقاك.

 4ـ نادى سبحانه عباده بأحسن أوصافهم وهي صفة اإليامن {

}
} فدعاهم

       ليستجيبوا لطاعته والمتثال ما جاء به الرسول ﷺ مما أوحاه هَّ
الل عز وجل إليه يف الكتاب الكريم
والسنة املطهرة.

هَّ
بالل عز وجل إيام ًنا
 5ـ الرسول ﷺ يدعو املؤمنني ملا حيييهم ،وأهم أنواع احلياة حياة القلوب باإليامن
حيرر من اجلهل واخلرافة والوثنية.

 6ـ يف هذه اآليات دعوة للجهاد الذي هو ذروة سنام اإلسالم ،وفيه حياة لألبدان ،فهو من أهم أسباب
احلياة الظاهرة فال أمن وال استقرار إال بالقوة واالنتصار عىل األعداء ،ويف الشهادة يف سبيل هَّ
الل عز
وجل نوع من احلياة الكريمة التي ال يعرتهيا خوف وال فقر.
 7ـ يف اآليات الكريامت دعوة إىل اللجوء إىل هَّ
الل عز وجل ،والقرب منه بطاعته ،واحلذر من
كل عصيان يغضبه؛ ألن قلوب العباد بني أصبعني من أصابع الرمحن يقلبها كيف يشاء
} وهلذا

         {

فإن من مشهور دعاء نبينا حممد ﷺ « :اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي عىل  دينك»(.)1
 8ـ املسلم مدعو دائماً إىل احلذر واخلوف من هَّ
الل عز وجل إذ هو القادر وحده عىل اختبار عبده وابتالئه
ببالء ينزل به إذا أعرض عن هديه ومل َي ْن َقدْ لطاعته.

 9ـ التحذير ملن هو صالح يف نفسه وال يؤثر يف غريه باألمر باملعروف والنهي عن املنكر والدعوة إىل
()2
هَّ
الل عز وجل؛ ألن الفتنة ال تقترص عىل فاعل الظلم وحده بل قد تعم اجلميع كام يف قصة السفينة
التي رضهبا الرسول ﷺ ملن هو صالح يف نفسه وال يؤثر يف غريه {                                                           

                                                 }.
( )1رواه الرتمذي يف كتاب القدر  7/448وأصله عند مسلم برقم . 2654
( )2رواه البخاري يف كتاب الرشكة ،باب  :هل يقرع يف القسمة رقم احلديث  2493جـ  5ص . 166
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املناقشــــة

س : 1بينِّ معاين الكلامت اآلتية :

            الدواب  ،استجيبوا  ،حيول  ،فتنة  ،وأنه إليه حترشون.

س : 2بني أنواع اهلداية ،وأهيا املشار إليه بقوله تعاىل { :
س : 3ما املراد باحلياة يف قوله تعاىل { :

}؟

س : 4يف اآليات الكريامت دعوة إىل اللجوء إىل هَّ
الل عز وجل والقرب منه ،بينِّ ذلك.
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الدرس احلادي والعرشون
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ســورة األنـــفــال  /اآليات 62 - 58

قـال َّ
اللـه تعاىل :

الكـلمــة

وإما ختافن من قوم خيانة
فانبذ إليهم
عىل سواء
وال حيسبن الذين كفروا سبقوا
إهنم ال يعجزون
ما استطعتم من قوة

املعـنـــــى

إذا توقعت من طائفة ً
نقضا ملا بينك وبينهم من عهود بام ظهر لك
من دالئل وقرائن.
أخربهم أنه ال عهد بينك وبينهم.
عىل طريق سوي واضح ال خداع فيه وال ظلم وال خيانة.
نجوا من عاقبة خيانتهم.
ال يعجزون هَّ
الل بمكرهم وخيانتهم إذا أراد االنتقام منهم.
كل ما تقدرون عليه من القوة وهو عام لكل ما يتقوى به
املسلم يف جهاد عدوه من األمور املادية واملعنوية ،وقد فرسها
الرسول ﷺ بالرمي.
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ومن رباط اخليل
وآخرين من دوهنم
ال تعلموهنم
يوف إليكم
وإن جنحوا للسلم فاجنح هلا
فإن حسبك اهلل

الرباط هو  :حبس النفس يف سبيل هَّ
الل بحراسة الثغور ومالزمة األعداء،
ورباط اخليل  :حبسها للجهاد عليها يف سبيل هَّ
ُ
الل تعاىل.
قيل  :فارس والروم ،وقيل  :املراد هبم اليهود ،وقيل  :املنافقون.
ألهنم معكم يقولون  :ال إله إال هَّ
الل.
جتزون به يف الدنيا بالغنيمة والفيء واخلراج ،ويف اآلخرة باألجر والثواب.
مالوا إىل الصلح واملساملة.
كافيك وعاصمك من مكرهم وخديعتهم.

الفوائـد واألحكـام :

 1ـ من صفات الكفار نقض العهود التي تعقد معهم ،واخليانة صفة مستقرة فيهم ،فهم يف كل مرة يعاهدون

فيها ينقضون عهودهم ويغدرون بمن عاهدهم ،ويف مقدمة هؤالء اليهود ،فقد عاهدهم الرسول ﷺ
عند قدومه املدينة وهم ثالث طوائف (بنو قيقناع  ،وبنو النضري  ،وبنو قريظة) فنقضوا عهودهم وخانوا
هَّ
}.
الل ورسوله؛ هلذا فإن جزاءهم شديد {

 2ـ يف اآليات الكريمة يوجه هَّ
الل عباده املؤمنني إىل قول الصدق ،والوفاء بالعهود واملواثيق ولو كانت

العهود واملواثيق مع الكفار ،فالوفاء بالعهد ،وأداء األمانات من قيم اإلسالم ،بل هي تكليف
هَّ
الل لعباده {                            

                                     }.

 3ـ إذا ظهرت أمارات الغدر واخليانة من أعداء اإلسالم فإنه ال جيوز معاملتهم باملثل وإنام يلزم إبالغهم
بنقض االتفاق والعهد والرجوع إىل حالة احلرب ليكونوا سواء يف األمر.

 4ـ إذا نقض الكفار عهودهم أو ظهرت منهم عالمات الغدر واخليانة فإنه ال يكون منهم ذلك إال مع
االستعداد والثقة بالنرص والشعور بالسبق والتفوق عىل املؤمنني ،فهم حياربون هَّ
الل ورسوله واملؤمنني
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هَّ
والل ال يعجزه يشء ،فالنرص واهلزيمة بيده سبحانه ،وقد نرص عباده َّ
ومكن دينه وأذلَّ الكفر وأهله.
 5ـ يوجه هَّ
الل سبحانه وتعاىل عباده املؤمنني إىل وجوب االستعداد للجهاد بجميع أنواع القوة املمكنة ويف
مقدمتها القوة املعنوية من اإليامن هَّ
بالل عز وجل والثقة بنرصه وتأييده ،ووحدة اهلدف واتفاق الكلمة

وكذلك القوة املادية فقد قال ﷺ « :أال إن القوة الرمي ،أال إن القوة الرمي ،أال إن القوة الرمي»(.)1
 6ـ اإلعداد للحرب والنفقة يف سبيل هَّ
ِّ
أجل األعامل وأفضلها قال سبحانه :
الل عز وجل من
}.

      {

 7ـ السلم واملهادنة نوع من أساليب اجلهاد يف اإلسالم ،ومرحلة لإلعداد واالستعداد إذا رأى اإلمام

مصلحة يف ذلك ،بل إن القرآن الكريم يوجه إىل قبول الصلح إذا كان يف مصلحة اإلسالم واملسلمني،
أو كان سب ًبا لنرش دين هَّ
الل وتعريف الناس به.

 8ـ يأمر هَّ
صلحا مع أعدائهم من الكفار مع أنَّ 
الل عباده املؤمنني باملحافظة عىل العهود واملواثيق إذا عقدوا
ً
نقض العهود واملواثيق ألن هَّ
ِم ْن عادة أعداء اإلسالم َ
الل قد تكفل بحفظهم ووقايتهم من غدر أعدائهم
}.

ومكرهم {

( )1صحيح مسلم ،كتاب اإلمارة ،باب فضل الرمي واحلث عليه جـ  3ص . 1522
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املناقشــــة

س : 1بينِّ معاين الكلامت اآلتية :

            خيانة  ،فانبذ إليهم  ،فاجنح هلا  ،فإن حسبك اللهّ .

س : 2مااملراد (بالقوة) ؟ وبامذا فرسها النبي ﷺ ؟
س : 3ما معنى قوله تعاىل { :

س : 4اذكر بعض عوامل النرص يف املعارك.

} ؟ وماذا يدل عليه هذا اجلزء من اآلية ؟

س : 5اكتب كلمة (صح) أو (خطأ) أمام العبارات اآلتية مع تصحيح اخلطأ :

    أ ـ من صفات الكفار ـ ال سيام اليهود ـ نقض العهود واملواثيق)            (                                    .
ب ـ إذا ظهرت أمارات الغدر واخليانة من أعداء اإلسالم فيجب معاملتهم

         باملثل وعدم إبالغهم بنقض العهد)            (                                                                              .

جـ ـ السالم واملهادنة نوع من أنواع الضعف واهلزيمة)            (                                                      .
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الدرس الثاين والعرشون
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ســورة الــتوبـة  /اآليات 40 - 38

قـال َّ
اللـه تعالـى :

املعـنـــــى

الكـلمــة

يا أهيا الذين آمنوا مالكم
استفهام معناه التوبيخ.
إذا قيل لكم انفروا يف سبيل اللهَّ
إذا دعيتم للجهاد يف سبيل هَّ
الل.
ا َّثاقلتم إىل األرض
تكاسلتم ولزمتم أرضكم ومساكنكم.
أرضيتم بلذات الدنيا الناقصة الفانية ً
أرضيتم باحلياة الدنيا
بدال من سعادة اآلخرة الكاملة
الباقية ؟
فام متاع احلياة الدنيا يف اآلخرة فام هذا الذي تتمتعون به يف الدنيا إذا قيس بام يف اآلخرة من النعيم
إال قليل
يشء قليل.
املقيم إال ٌ
إال تنفروا يعذبكم عذا ًبا أليماً
يف الدنيا واآلخرة.
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ويستبدل قو ًما غريكم
ريا منكم.
خ ً
وال ترضوه شي ًئا
برتككم النفري.
إال تنرصوه فقد نرصه اللهَّ
إن مل تنرصوا رسوله ﷺ فإن هَّ
الل نارصه ومؤيده وكافيه وحافظه.
إذ أخرجه الذين كفروا
من مكة حني مكروا به وهمَ ُّ وا بقتله وسعوا يف ذلك فأجلؤوه إىل أن خيرج.
ثاين اثنني
هو وأبو بكر الصديق .
إذ مها يف الغار
وهو نقب يف جبل ثور أسفل مكة ،حيث جلآ إليه فمكثا فيه ثالثة أيام
لريجع الطلب الذين خرجوا يف آثارهم ثم يسريوا نحو املدينة.
إذ يقول لصاحبه ال حتزن إن بعونه ونرصه وتأييده وذلك ملا حزن أبو بكر واشتد قلقه إشفا ًقا عىل
اهلل معنا
رسول اهلل ﷺ.
فأنزل اهلل سكينته عليه
أنزل اهلل طمأنينته وسكونه عىل رسوله ﷺ وقيل عىل أيب بكر .
أيده بجنود مل تروها
َق َّواه بجنود من عنده من املالئكة مل تروها أنتم.
وجعل كلمة الذين كفروا وهي كلمة الرشك؛ ألهنا ُقهرت ُ
وأذلت وأبطلها هَّ
الل تعاىل وحمق أهلها فهي
السفىل
السفىل إىل يوم القيامة.
الل وتوحيده ،وقول ال إله إال هَّ
دين هَّ
وكلمة اهلل هي العليا
الل فهي العليا عىل الرشك وأهله.
الفوائـد واألحكـام :

 1ـ عدم النفري يف حال استنفار اإلمام لعامة الناس من الذنوب املوجبة ألشد العقاب؛ ملا فيه من املضار الشديدة،
فإن املتخلف قد عىص هَّ
الل ورسوله ،ومل يساعد عىل نرص دينه ،ومل ُي ِع ْن إخوانه املسلمني عىل عدوهم الذي
يريد أن يستأصلهم ويمحق دينهم ،وربام اقتدى به غريه من ضعاف اإليامن لذلك توعد هَّ
الل سبحانه وتعاىل
َم ْن هذا ُ
حال ُه بالوعيد الشديد فقال .}                                                                        { :

 2ـ متاع الدنيا قليل ،فالدنيا من أوهلا إىل آخرها ال نسبة هلا  يف اآلخرة ،فمقدار عمر اإلنسان يف هذه الدنيا
قصري فكيف جيعله الغاية التي ال غاية وراءها ،فيجعل سعيه َ
وكدَّ ه وهمََّ ه وإرادته ال تتعدى احلياة الدنيا
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القصرية اململوءة باألكدار واملشحونة باألخطار ،وينسى العمل لآلخرة اجلامعة لكل نعيم ،والتي فيها
الل ﷺ قال  :هَّ
ما تشتهيه األنفس وتلذ األعني .روى مسلم أن رسول هَّ
«والل ما الدنيا يف اآلخرة إال مثل
ما جيعل أحدكم أصبعه هذه ـ وأشار الراوي بالسبابة ـ يف ال َي َ ّم فلينظر بم ترجع»(.)1

 }...عىل فضل أيب بكر الصديق وهي

 3ـ دلت اآلية الكريمة {

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.
 4ـ أن السكينة من متام نعمة هَّ
الل عىل عباده يف أوقات الشدائد واملخاوف التي تطيش هلا األفئدة وأهنا تكون
حسب معرفة العبد بربه وثقته بوعده الصادق وبحسب إيامنه وشجاعته.

 5ـ أن احلزن قد يعرض خلواص عباده الصديقني كام عرض أليب بكر الصديق ـ  ـ وذلك إشفا ًقا عىل
رسول هَّ
الل ﷺ.
املناقشــــة

س : 1بينِّ معاين الكلامت اآلتية :
           ا َّثاقلتم إىل األرض  ،ويستبدل قو ًما غريكم  ،ثاين اثنني  ،وكلمة هَّ
الل هي العليا.

س : 2أشارت اآليات الكريمة إىل أن متاع احلياة الدنيا يف اآلخرة قليل ،فكيف يكون ذلك ؟

 }...اآلية ،عىل فضل أيب بكر ـ  ـ بينِّ ذلك.

س : 3دلت اآلية الكريمة {

س : 4اكتب كلمة (صح) أو (خطأ) أمام العبارات اآلتية مع التصحيح :
أ ـ حزن أبو بكر ـ  ـ خو ًفا عىل نفسه)           (                                                                        .

ب ـ عدم النفري يف حال االستنفار من الذنوب املوجبة ألشد العقاب)           (                      .
جـ ـ السكينة من متام نعمة هَّ
الل عىل عباده يف أوقات الشدائد)           (                                      .

( )1رواه مسلم ،كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها ،باب فناء الدنيا جـ  4رقم . 2858
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ســورة التوبـة  /اآليات 45 - 41

قـال َّ
اللـه تعالـى :

املعـنـــــى

الكـلمــة

ً
وثقاال
انفروا خفا ًفا
ذلكم خري لكم إن كنتم
تعلمون
لو كان عَ َر ًضا قري ًبا
غنيمة قريبة املتناول.
ً
قاصدا
وسفرا
قري ًبا هينًا.
ً
التبعوك
خلرجوا معك.
ولكن َب ُعدت عليهم ُّ
الش َّقة
طالت عليهم املسافة وصعب عليهم السفر فلذلك تثاقلوا
مجيعا َخ َّفت عليكم احلركة أو َث ُقلت.
انفروا ً
خري لكم من القعود عن ذلك.
اجلهادُ بالنفس واملال ٌ
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وسيحلفون باهلل
لو استطعنا خلرجنا معكم
هيلكون أنفسهم
عفا اهلل عنك
مل أذنت هلم
حتى يتبني لك الذين صدقوا
وتعلم الكاذبني
ال يستأذنك
إنام يستأذنك
وارتابت قلوهبم
فهم يف ريبهم يرتددون

لكم إذا رجعتم إليهم.
لو مل يكن لنا أعذار خلرجنا معكم.
بالقعود والكذب واإلخبار بغري الواقع.
ساحمك وغفر لك ،وفيه نداء بالعفو قبل املعاتبة.
يف التخلف عنك.
يف أعذارهم.
تعلم من ال عذر له.
يف القعود عن الغزو ،بل إذا أمرت بيشء بادر به الذين يؤمنون باهلل واليوم
اآلخر.
يف القعود من ال عذر له.
َش َّكت ونافقت.
ال يزالون يف الشك واحلرية.

الفوائـد واألحكـام :

 1ـ أمر هَّ
الل سبحانه وتعاىل بالنفري العام عىل كل حال؛ من يرس أو عرس ،وغنى أو فقر ،وشباب أو كرب،
ووجود الشواغل أو انتفائها؛ كل عىل قدر طاقته ،فإذا ُأ ْع ِلنَ النف ُري العام وجب االمتثال إال حال العجز
التام وهو ما َب َّينه هَّ
الل يف قوله تعاىل { :

                                                                                                           }.

 2ـ يف جهاد األعداء باألموال واألنفس خري للمؤمنني يف دينهم ودنياهم ،فال سعادة إال ملن ينرص احلق
ويقيم العدل؛ باتباع هَ دْ ي الدين ،والعمل بالرشع احلكيم ،ومن ذلك االستعداد بالقوة احلربية التي هي
وسيلة جلهاد العدو ونرصة الدين ،كام قال تعاىل { :

                                                                           }.
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 3ـ فضح هَّ
الل سبحانه املنافقني يف هذه اآليات فبينَّ لرسوله ﷺ أن هؤالء املنافقني ما طلبوا اإلذن بالتخلف
فرارا من املشقة ،ال ألهنم عاجزون حقيقة ،بدليلِ أن سفره ﷺ لو كان لغنيمة قريبة وملكان قريب
إال ً
ما ختلفوا وال طلبوا اإلذن بالدعاوى الكاذبة واأليامن الفاجرة.

 4ـ أذن النبي ﷺ للمنافقني بمجرد اعتذارهم من غري أن يمتحنهم فيتبني له الصادق من الكاذب وهلذا
      {

عاتبه ربه عىل هذه املسارعة إىل قبول اعتذارهم فقال سبحانه { :

} .وفيه َر ٌّد عىل من زعم أن القرآن من كالم حممد ﷺ.

 5ـ و َّقر هَّ
الل سبحانه وتعاىل نبيه ورفع من شأنه حني افتتح الكالم بقوله { :

} إىل قوله :

} فقدم

سبحانه العفو عىل اخلطاب الذي هو يف صورة العتاب ،وهذا من لطفه وكرمه سبحانه.
 6ـ امتدح املوىل عز وجل املؤمنني هَّ
بالل واليوم اآلخر حينام أخرب أهنم ال يستأذنون الرسول يف ترك اجلهاد
ً
فضال
بأمواهلم وأنفسهم؛ ألن رغبتهم الشديدة يف اخلري واإليامن حتملهم عىل اجلهاد واملسارعة إليه

عن كوهنم يستأذنون يف تركه من غري عذر.

وج ُبنُوا عن القتال
 7ـ املنافقون ليس هلم إيامن صحيح ،وال يقني صادق؛ فلذلك َق َّلت رغبتهم يف اخلري َ
وحرصوا عىل االستئذان يف تركه.
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املناقشــــة

س : 1بينِّ معاين الكلامت اآلتية :
ً
قاصدا ُّ ،
ً
الش َّقة.
سفرا
            انفروا خفا ًفا
وثقاال  ،عَ َر ًضا قري ًبا ً ،

} رد عىل من زعم أن القرآن من كالم حممد

س : 2يف اآلية الكريمة {

ﷺ،

           و ِّضح ذلك.
َ

س : 3اكتب كلمة (صح) أو (خطأ) أمام العبارات اآلتية مع تصحيح اخلطأ :
    أ ـ امتدح هَّ
الل نبيه ورفع من شأنه حني افتتح الكالم بقوله سبحانه { :

} (       )

ب ـ جهاد األعداء باألموال واألنفس خري للمؤمنني يف دينهم ودنياهم)         (                            .

جـ ـ أذن النبي ﷺ للمنافقني بعد أن امتحنهم)          (                                                                      .
فرارا من املشقة)         (                                                .
   د ـ طلب املنافقون اإلذن من الرسول ﷺ ً

س : 4دلت اآليات الكريمة عىل أن املنافقني ليس هلم إيامن صحيح وال يقني صادقَ ،و ِّضح ذلك.
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ســورة التوبـة  /اآليات 49 - 46

قـال َّ
اللـه تعاىل :

الكـلمــة

ولو أرادوا اخلروج
ُّ
ألعدوا له
ولكن كره اللهَّ انبعاثهم
فثبطهم
وقيل اقعدوا
مع القاعدين
لو خرجوا فيكم
ً
خباال
ما زادوكم إال

املعـنـــــى

معك يف الغزو.
هتيؤوا وتأهبوا له.
خروجهم.
أخرهم ومنعهم من اخلروج.
يف بيوتكم.
مع النساء واملعذورين.
لو خرج املنافقون معكم.
فسادًا ّ ً
ورشا؛ وذلك بإيقاع اجلبن ،والفشل ،والنميمة ،واألراجيف
بني املؤمنني .ويف هذا تسلية للمؤمنني يف ختلف املنافقني عنهم.
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وألوضعوا خاللكم
يبغونكم الفتنة
وفيكم َسماَّ عون هلم

وألرسعوا فيام بينكم باإلفساد والنميمة والبغضاء.

يطلبون لكم الفتنة.

وفيكم من يقبل قوهلم ويطيعهم وقيل  :عيون يسمعون هلم األخبار

وينقلوهنا إليهم.

لقد ابتغوا الفتنة من قبل
َّ
وقلبوا لك األمور

سيفعلونه.

ومنهم من يقول ائذن يل

دينه.

أال يف الفتنة سقطوا

يف اخلروج معك بسبب اجلواري من نساء الروم.

وظهر أمر اهلل
وال تفتني

وإن جهنم ملحيطة بالكافرين

أرس وه وبام
طلبوا اإلفساد من قبل أن نظهر أمرهم وينزل الوحي بام ُّ
َح َّرفوها وأجالوا الرأي وأعملوا احليل يف إبطال ما جئت به.

يف القعود ،والقائل هو َ
(اجلدُّ بن قيس) من املنافقني.
يف اإلثم واملعصية وقعوا ،وهي النفاق والتخلف عن رسول اهلل ﷺ.

الفوائـد واألحكـام :

1ـ كره سبحانه خروج املنافقني مع املؤمنني للغزو فثبطهم وإن كان قد أمرهم وحثهم عىل اخلروج وجعلهم
مقتدرين عليه ولكن بحكمته سبحانه وعلمه بأهنم إذا خرجوا مع املؤمنني سعوا يف الفتنة والرش بينهم

وتفريق مجاعتهم فقد خذهلم وثبطهم وجعلهم مع القاعدين.

 2ـ َبينَّ سبحانه يف قوله { :

} أن يف املؤمنني أناس ًا يسمعون كالم املنافقني وأعداء

الدين ،ويغرتون هبم ،وينخدعون بنفاقهم وحيسبوهنم خملصني يف إيامهنم وحمبني لدينهم وحريصني عىل
نرصته فيطيعوهنم ويقبلون قوهلم ووشايتهم يف إخواهنم املؤمنني ويكونون عيو ًنا هلؤالء املنافقني ينقلون
هلم أخبار املؤمنني ويطلعوهنم عىل أرسارهم.
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 3ـ لقد حرص املنافقون عىل الرش واإلفساد وحماربة اإلسالم وأهله فأداروا أفكارهم وأعملوا حيلهم وقلبوا
ِ
ِ
وخذالن دينِه؛ من حني هاجر إىل املدينة حيث َر َمتْه العرب
للرسول ﷺ وأصحابِه،
آراءهم يف الكيد
هَّ
عن قوس واحدة وحاربته هيود املدينة َفلام نرصه هَّ
بن ُأ يَ ِّب ( :هذا أمر
الل يوم بدر وأعىل كلمته قال
عبدالل ُ
ظاهرا ،ثم كلام أعز هَّ
الل اإلسالم وأهله غاظهم ذلك وساءهم وهلذا قال
قد َت َو َّجه) فدخلوا يف اإلسالم
ً
}.

سبحانه { :

 4ـ ملا أمر الرسول ﷺ بعض املنافقني( )1بالتجهز لغزو الروم استأذن يف التخلف واعتذر بعذر عجيب وهو
} فقال هَّ
الل تعاىل { :
االفتتان بنساء بني األصفر فقال { :
َ
َ
َ
ومرض قلبه الذي ز َّين له
وضعف إيامنه
ونكوله عنه،
                         } فإن إعراضه عن اجلهاد الواجب،
ترك اجلهاد ٌ
فتنة عظيمة قد سقط فيها ،فكيف يطلب التخلص من فتنة صغرية مل تصبه بوقوعه يف فتنة
عظيمة قد أصابته ؟ فالذين يرتكون ما جيب عليهم من أمر وهني وجهاد يكون به الدين كله هلل وتكون به
كلمة هَّ
الل هي العليا لئال يفتتنوا بالشهوات قد وقعوا يف الفتنة التي هي أعظم مما زعموا أهنم َف ُّروا منها.

( )1ذكر بعض املفرسين أنه َ
اجلدُّ بن قيس انظر القرطبي ج  8ص . 158
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الفوائـد واألحكـام :

س : 1يَ َ ّ
بن معاين الكلامت اآلتية :
خباال  ،يبغونكم الفتنة  ،وظهر أمر هَّ
            كره هَّ
ً
الل.
الل انبعاثهم  ،فثبطهم ،

س : 2كره اللهّ سبحانه وتعاىل خروج املنافقني مع املؤمنني للغزو ،فام احلكمة من ذلك ؟
س : 3قال تعاىل { :

احلارض ؟

} ماذا تدل عليه هذه اآلية ؟ وكيف نستفيد منها يف وقتنا             

صورا من ذلك يف القديم
س : 4حرص املنافقون عىل الرش واإلفساد وحماربة اإلسالم وأهله ،اذكر
ً
            واحلديث.

س : 5قال تعاىل { :

نزول هذه اآلية ؟

} ،ما الفتنة التي سقط فيها املنافقون ؟ وما سبب مناسبة              
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ســورة التوبـة  /اآليات 54 - 50

قـال َّ
اللـه تعالـى :

الكـلمــة

إن تصبك حسنة
تسؤهم
وإن تصبك مصيبة
قد أخذنا أمرنا من قبل
ويتولوا وهم فرحون
لن يصيبنا إال ما كتب اهلل لنا
هو موالنا

املعـنـــــى

نرص وغنيمة.
حتزهنم ،يعني املنافقني.
قتل وهزيمة.
احتطنا ألنفسنا وأخذنا باحلزم فلم نخرج إىل القتال.
مرسورون بام نالك من املصيبة.
ُكتب علينا يف اللوح املحفوظ.
نارصنا وحافظنا وملجؤ َنا.
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قل هل تربصون بنا

تنتظرون بنا أهيا املنافقون.

إال إحدى احلسنيني

إما النرص والغنيمة ،أو الشهادة واملغفرة.

أن يصيبكم اهلل بعذاب من عنده

فيهلككم كام أهلك األمم السابقة.

قل أنفقوا طوعً ا أو كرهً ا

مهام أنفقتم من نفقة طائعني أو مكرهني.

ونحن نرتبص بكم

أو بأيدينا

ننتظر بكم.

أذن لنا يف قتالكم.

إال إهنم كفروا باهلل وبرسوله

املانع من قبول نفقاهتم كفرهم.

وال ينفقون إال وهم كارهون

وهو الذي ال يرجو عىل الصالة ثوا ًبا وال خيشى يف تركها عقا ًبا.
ألهنم َي ُعدُّ وهنا َمغر ًما ،ال مغنماً .

وال يأتون الصالة إال وهم متثاقلون؛ ألهنم ال يرجون عىل أدائها ثوا ًبا ،وال خيافون عىل تركها عقا ًبا،
كساىل
قال ابن عباس ريض اهلل عنهام  :إن كان يف مجاعة َصلىَّ  ،وإن انفرد مل ُي َص ِّل،

الفوائـد واألحكـام :

 1ـ شدة عداوة املنافقني للرسول ﷺ وبغضهم لدينه فإذا حصل له وللمؤمنني ما يرسهم من فتح ونرص
وغنيمة عىل األعداء ـ كام حصل يوم بدر ـ ساء املنافقني ذلك ،وأورثهم كآبة وحز ًنا لفرط حسدهم
وعداوهتم ،أما إذا حصل للرسول ﷺ وللمؤمنني عكس ذلك ـ كام يف يوم ُأ ُحد ـ فإهنم يقولون
متبجحني قد أخذنا حذرنا ،وعملنا بام ينجينا من الوقوع يف مثل هذه املصيبة ،ويتولون وهم فرحون

بمصيبتك وسالمتهم.
 2ـ أرشد هَّ
الل سبحانه وتعاىل نبيه ﷺ واملؤمنني بأن َي ُر ُّدوا عىل أولئك املنافقني الذين يفرحون بمصاهبم

بأنه لن يصيبنا إال ما كتب هَّ
الل لنا فهو موالنا ونارصنا ،واألمور كلها بقضائه وقدره ،وال يتغري ذلك

بموافقتكم أو خمالفتكم.
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 3ـ أمر هَّ
الل رسوله ﷺ أن يقول ألولئك املنافقني الذين يرتبصون باملؤمنني  :هل تنتظرون بنا إال إحدى
احلسنيني؛ النرص أو الشهادة ؟ غري أن املؤمنني ينتظرون بكم أهيا املنافقون أن يصيبكم هَّ
الل بعذاب من
عنده أو بأيدي املؤمنني بأن ُيؤذن هلم يف قتالكم إن أنتم أغراكم الشيطان بإظهار ما يف قلوبكم من الكفر
فانتظروا ًإذا ،واملؤمنون منتظرونَ ،
وشتَّان بني االنتظارين.

} دليل عىل أن اإليامن رشط يف
} إىل قوله { :
 4ـ يف قوله تعاىل { :
قبول األعامل كلها ،فهؤالء املنافقون مهام أنفقوا من نفقة طائعني أو مكرهني فإن هَّ
الل ال يقبلها بسبب
كفرهم هَّ
بالل ورسوله ،واألعامل إنام تقبل باإليامن والعمل الصالح.

 5ـ إذا قام املنافقون إىل الصالة قاموا كساىل متثاقلني ال يكادون يفعلوهنا من ثقلها عليهم؛ وذلك ألهنم
ال يرجون عىل فعلها ثوا ًبا وال خيافون عىل تركها عقا ًبا ،وكذلك إذا أنفقوا فهم ال ينفقون إال وهم
كارهون؛ ألهنم يرون اإلنفاق يف سبيل هَّ
الل مغر ًما وتركه مغنماً .
املناقشــــة

س : 1بينِّ معاين الكلامت التالية :

            تسؤهم  ،إال إحدى احلسنيني  ،طوعً ا أو كرهً ا  ،وال ينفقون إال وهم كارهون.

س : 2دلت اآليات عىل شدة عداوة املنافقني للرسول ﷺ وبغضهم لدينه ،وضح ذلك.
س : 3بامذا أرشد هَّ
الل املؤمنني أن يردوا عىل املنافقني الذين يفرحون بام يصيبهم من أذى وهزيمة ؟

} اآلية  :دليل عىل أن اإليامن رشط يف قبول

س : 4يف اآلية الكريمة {

            األعامل ،بينِّ ذلك.

س : 5من صفات املنافقني أهنم إذا قاموا إىل الصالة قاموا وهم كساىل ،فام السبب يف ذلك ؟

99

الدرس السادس والعرشون
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ســورة التوبـة  /اآليات 59 - 55

قـال َّ
اللـه تعاىل :

املعـنـــــى

الكـلمــة

فال تعجبك أ مو ا هلم و ال ال تستحسن ما أعطيناهم من األموال واألوالد ،وال متِل إليه فإنه
أوالدهم
استدراج.
إنام يريد اهلل ليعذهبم هبا يف يعذهبم هبا يف الدنيا بأخذ الزكاة منها والنفقة يف سبيل اهلل وقيل
احلياة الدنيا
 :يعذهبم بام يناهلم بسببها من التنغيص واحلرسة وذلك بالتعب
والنصب يف مجعها ُ
والكره يف إنفاقها.
وتزهق أنفسهم وهم كافرون يموتون عىل الكفر.
وحيلفون باهلل إهنم ملنكم
عىل دينكم.
ولكنهم قوم يفرقون
خيافون أن ُيظهروا ما هم عليه َف ُيقتلوا.
ً
ً
لو جيدون ملجأ
ومعقال.
وحرزا
حصنًا
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أو مغارات
أو ُم َّد ً
خال
َّ
لولوا إليه
وهم جيمحون
يلمزك
فإن ُأعطوا منها
يسخطون
ولو أهنم رضوا ما آتاهم اللهَّ
ورسوله
وقالوا حسبنا اللهَّ
إنا إىل اللهَّ راغبون

مجع مغارة وهي الغار يف اجلبل.
سرَ َ ًبا و َن َف ًقا يف األرض.
ألدبروا إليه هر ًبا منكم.
خملصا منكم ومهر ًبا لفارقوكم فهم َي َو ُّدون
يرسعون ،واملعنى أهنم لو جيدون ً
أالَّ خيالطوا املؤمنني بسبب َغ ِّمهم وحزهنم يف عز اإلسالم ونرصة أهله.
يطعن عليك ويعيبك.
الزكاة.
يغضبون ألنفسهم.
قنعوا بام قسم هَّ
الل ورسوله ﷺ.
كافينا هَّ
الل فنرىض بام قسم لنا.
مترضعون يف جلب منافعنا ودفع مضارنا.

الفوائـد واألحكـام :

 1ـ أموال املنافقني وأوالدهم ال غبطة فيها؛ ألهنم قدموها عىل حمبة هَّ
الل ومرضاته ومن أجلها عصوه،
فعذهبم هبا يف الدنيا باملصائب فيها وما يناهلم من املشقة يف حتصيلها وتعلق القلب هبا؛ فتكون منتهى

مطلوهبم وغاية مرادهم وال يبقى يف قلوهبم لآلخرة نصيب وتزهق أنفسهم وهم كافرون.
 2ـ عدم تحَ َ ُّرج املنافقني من احللف باأليامن الفاجرة؛ وذلك لِ َسترْ نفاقهم فيقولون بألسنتهم ما ليس يف
قلوهبم.

 3ـ لشدة كره املنافقني للقتال ،ولبغضهم معارشة املؤمنني؛ يتمنون الفرار ،والعيش ً
بعيدا عنهم؛ بحيث
لو جيدون حصنًا يتحصنون به ،أو مغارة يف اجلبال يلجؤون إليها ،أو سرَ َ ًبا و َن َف ًقا يف األرض َين َْد ُّسون
فيهَ ،ل َّ
ولوا إىل ذلك وهم مرسعون ال يلوون عىل يشء.
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ِ
تابعا ملرضاة ربه ،ال هلوى نفسه وغرضه الدنيوي.
 4ـ ينبغي أن يكون رضا
اإلنسان وغضبه ً
 5ـ يف سورة براءة كشف هَّ
الل أرسار املنافقني ،وهتك أستارهم ووصفهم بصفات علمها الناس منهم؛ وهلذا
ملا نزلت سورة براءة كتموا نفاقهم ،ومل يتمكنوا من إظهار ما كان يمكنهم إظهاره من قبل.
املناقشــــة

س : 1بينِّ معاين الكلامت اآلتية :

ً
ملجأ  ،مغارات ُ ،مدَّ ً
خال  ،جيمحون  ،يلمزك.
فال تعجبك أمواهلم وال أوالدهم  ،لو جيدون
س : 2ملاذا يتمنى املنافقون الفرار والعيش ً
بعيدا عن املؤمنني ؟

س : 3اكتب كلمة (صح) أو (خطأ) أمام العبارات اآلتية مع تصحيح اخلطأ :

تابعا ملرضاة ربه)               (                                     .
أ ـ ينبغي أن يكون رضا اإلنسان وغضبه ً
ب ـ يف سورة براءة كشف هَّ
الل أرسار املنافقني)               (                                                      .

جـ ـ ال يمكن معرفة املنافقني يف الوقت احلارض ،ألن الوحي قد انقطع)               (              .
د ـ أموال املنافقني وأوالدهم ال غبطة فيها)               (                                                             .
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الفصل الدرايس الثاين
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الدرس األول

ســورة يـونـس  /اآليات 61 - 57

قـال َّ
اللـه تعاىل:

الكـلمــة

قد جاءتكم موعظة
وشفاء ملا يف الصدور
فبذلك فليفرحوا
هو خري مما جيمعون
ما أنزل اللهَّ لكم من رزق
ءآللهَّ أذن لكم
أم عىل اللهَّ تفرتون
وما ظن الذين يفرتون عىل اللهَّ
الكذب يوم القيامة

املعـنـــــى

تذكرة تعظكم وتنذركم.
دواء ملا يف الصدور من اجلهل ُّ
والش َبه والشكوك.
فليفرح املؤمنون هبذا الذي جاءهم من هَّ
الل من اهلدى ودين احلق.
من متاع الدنيا وملذاهتا.
ما خلق هَّ
الل لكم من الرزق.
يف التحليل والتحريم.
تقولون الباطل.
حيسبون أن هَّ
الل ال يؤاخذهم به وال يعاقبهم عليه.
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وما تكون يف شأن
وال تعملون من عمل
إذ تفيضون فيه
وما يعزب عن ربك
إال يف كتاب مبني

يف عمل من األعامل ،ومجعه شؤون.
ريا.
ريا أو كب ً
صغ ً
تدخلون وختوضون فيه.
ما يغيب عن ربك.
وهو اللوح املحفوظ.

الفوائـد واألحكـام :

 1ـ أمجلت اآلية الكريمة إصالح القرآن الكريم ألنفس البرش يف أربعة أمور :
    أ ـ املوعظة احلسنة بالرتغيب والرتهيب بذكر ما َي ُّ
رق له القلب فيبعثه عىل الفعل أو الرتك.
ب ـ الشفاء ملا يف الصدور والقلوب من أدوا ِء 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 و ُتضفيه عىل قلوهبم.

 2ـ أمر سبحانه بالفرح بفضله ورمحته؛ ألن ذلك مما يوجب انبساط النفس ونشاطها وشكرها هَّلل تعاىل وقوهتا
وشدة الرغبة يف العلم واإليامن ،وهذا فرح حممود بخالف الفرح بشهوات الدنيا ولذاهتا ،أما الفرح بالباطل
فإنه مذموم كام قال هَّ
}(.)1
الل تعاىل ـ حكاية عن قوم قارون ـ { :

 3ـ إن دينَ اإلسالم الذي دعا إليه حممد ﷺ والقرآن الكريم الذي أنزله هَّ
الل تعاىل عليه هو خري مما جيمع
الناس من حطام الدنيا وأمواهلا وكنوزها.

} عىل أن األصل يف مجيع األطعمة احلل إال ما ورد الرشع

 4ـ يستدل هبذه اآلية الكريمة {
بتحريمه؛ ألن هَّ
حرم الرزق الذي أنزله لعباده.
الل تعاىل أنكر عىل من َّ

 5ـ إن هَّ
الل سبحانه هو الذي حيلل وحيرم ،وعنه ُيتلقى التحريم والتحليل ،وكل حتريم وحتليل مل ُيت ََلقَّ عن
هَّ
الل تعاىل ورسوله ﷺ فهو باطل.

( )1سورة القصص آية . 76
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 6ـ وجوب مراقبة هَّ
الل تعاىل عىل الدوام وخشيته يف الرس والعلن؛ ألنه سبحانه َّ
مطلع عىل أحوال عباده يف
حركاهتم وسكناهتم.

 7ـ من مراتب القدر علم هَّ
الل تعاىل املحيط بجميع األشياء ،وكتابته املحيطة بجميع احلوادث ،وهاتان
ريا ما يقرن هَّ
}...
الل تعاىل بينهام كام يف هذه اآلية { :
املرتبتان من مراتب القدر كث ً
وكام يف قوله تعاىل { :

                                                     }(.)1
املناقشــــة

س : 1بينِّ معاين الكلامت اآلتية :
           وشفاء ملا يف الصدور  ،هَّ
ءآلل أذن لكم  ،وما تكون يف شأن  ،إذ تفيضون فيه.

س : 2أمجلت اآلية الكريمة إصالح القرآن الكريم ألنفس البرش يف أربعة أمور ،اذكرها.
} عىل أن األصل يف مجيع األطعمة ا ِ
حل ُّل إال ما ورد الرشع
س : 3يستدل هبذه اآلية {

             بتحريمهّ َ ،
وضح ذلك.
س : 4أكمل ِ :م ْن مراتب القدر   1ـ  2  .........................ـ .......................
س : 5ملاذا أمر هَّ
 }...اآلية ؟
الل سبحانه بالفرح بفضله ورمحته يف قوله تعاىل { :

( )1سورة احلج آية . 70 :
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الدرس الثاين

ســورة هـــود  /اآليات 101 - 96

قـال َّ
اللـه تعاىل :

الكـلمــة

ولقد أرسلنا موسى بآياتنا
وسلطان مبني
أمر فرعون
وما أمر فرعون برشيد
يقدم قومه
فأوردهم النار
بئس الو ِْردُ املورود
ُ
وأ ْتبعوا يف هذه لعنة
ويوم القيامة

املعـنـــــى

الدالة عىل صدق ما جاء به كالعصا واليد ونحومها.
حجة بينة.
منهجه ومسلكه وطريقته يف الغي.
ليس فيه رشد وال هدى وإنام هو جهل وضالل وكفر وعناد.
يتقدمهم.
فأدخلهم النار.
بئس املدخل املدخول فيه.
يف هذه الدنيا.
ولعنة يوم القيامة.
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الر ْف ُد املرفود
بئس ِّ
منها قائم
وحصيد
وما ظلمناهم
ولكن ظلموا أنفسهم
فام أغنت عنهم آهلتهم
ملا جاء أمر ربك
وما زادوهم
غري تتبيب

بئس العطاء واإلعانة.
عامر ُيرى له أثر.
خراب ال ُيرى له أثر.
بالعذاب واهلالك.
بالكفر واملعصية.
فام نفعتهم وال دفعت عنهم شي ًئا.
عذاب ربك.
يعني اآلهلة.
خسارة ودمار.

الفوائـد واألحكـام :

 1ـ أرسل هَّ
الل موسى عليه السالم إىل فرعون وملئه باآليات الب ِّينات واحلجج الواضحات الدالة عىل توحيد
الل وأنه رسول من هَّ
هَّ
الل إليهم وقد ُخص املأل بالذكر؛ ألهنم أهل احلل والعقد واالستشارة والرأي فهم
ُمتَّبعون وغريهم تبع هلم.

قرره من الكفر بموسى ور ِّد ما جاءهم به من عند هَّ
الل
 2ـ لقد اتبع املأل من قوم موسى أمر فرعون يف كل ما َّ
ونحو ذلك من الغي والضالل ،ومن الظلم والفساد فهم يمشون خلفه ،ويتبعون خطواته الضالة بال
تدبر وال تفكر مستهينني بأنفسهم متخلني عن تكريم هَّ
الل هلم باإلرادة والعقل.

 3ـ إن فرعون كام قاد قومه إىل الغواية والضالل والرش والفساد يف الدنيا فهو سيقدمهم يوم القيامة إىل النار
مجيعا وبئس الورد املورود الذي دخلوه وهو جهنم ،وذلك أن وارد املاء
تبعا فيدخلون فيها ً
ويكونون له ً
ولذة الرشب ،ووارد جهنم حيرتق بلهبها ويتلظى بنارها والعياذ هَّ
ي ِردُ ه للتربيد َّ
بالل.

ولعنة هَّ
ُ
الل ومالئكته والناس أمجعني
عذاب النار
 4ـ بئس العطاء املعطى لفرعون وقومه أن اجتمع عليهم
ُ
يف الدنيا واآلخرة.
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 5ـ لقد َقصَّ اللهّ سبحانه وتعاىل قصص األمم املاضية مع رسلهم الذين ُأرسلوا إليهم لتكون عظة وعربة
وذكرى للمؤمنني ،ولتكون آي ًة عىل صدق رسالة حممد ﷺ.
 6ـ إن هَّ
ً
رسال هلدايتهم وتنوير بصائرهم ،ولكن الناس
الل سبحانه وتعاىل مل يظلم الناس شي ًئا بل أرسل إليهم
إرصارا
ظلموا أنفسهم برشكهم و َب ْغيهم وإفسادهم يف األرض وعدم استجابتهم للرسل بل زادهم ذلك
ً
وعنادًا فاعتمدوا عىل آهلتهم يف دفع العذاب عنهم فام أغنت عنهم آهلتهم من يش ٍء ملا جاء أمر ربك
ومازادوهم غري اهلالك واخلسارة يف الدنيا واآلخرة.

املناقشــــة

س : 1بينِّ معاين الكلامت اآلتية :

           وما أمر فرعون برشيد  ،يقدم قومه  ،بئس الرفد املرفود  ،قائم  ،حصيد  ،غري تتبيب.

س : 2ملاذا ُخص املأل بالذكر يف قوله تعاىل { :

س : 3ما الفائدة التي نستفيدها من قصص األمم املاضية مع رسلها ؟

 }...اآلية ؟

س : 4أجب بكلمة (صح) أو (خطأ) أمام العبارات اآلتية مع تصحيح اخلطأ :

   أ ـ أن املأل من قوم موسى اتبعوا فرعون يف بعض ما قرره من الكفر)          (                                         .
ب ـ قاد فرعون قومه يف الدنيا إىل الغواية والضالل ويف يوم القيامة سيقود قومه إىل النار)          (        .
جـ ـ اجتمع عىل فرعون وقومه عذاب هَّ
الل ولعنته ومالئكته والناس أمجعني يف الدنيا واآلخرة (          )

   د ـ أن هَّ
الل سبحانه مل يظلم الناس ولكن الناس ظلموا أنفسهم برشكهم وبغيهم وإفسادهم يف األرض)          (  .
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الدرس الثالث

ســورة هـــود  /اآليات 109 - 102

قـال َّ
اللـه تعاىل :

املعـنـــــى

الكـلمــة

وكذلك أخذ ربك إذا أخذ كام أخذ هذه القرى التي كانت لنوح وعاد وثمود أخذ مجيع
القرى
القرى الظاملة.
وهي ظاملة
وأهلها ظاملون.
إن يف ذلك
يف إهالكنا الكافرين وإنجائنا املؤمنني.
آلية
واعتبارا عىل صدق موعدنا يف اآلخرة.
عظة
ً
ذلك يوم جمموع له الناس
أوهلم وآخرهم.
وذلك يوم مشهود
يشهده أهل السامء واألرض.
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إال ألجل معدود
يوم يأت
ال تكلم نفس
فمنهم شقي وسعيد
خالدين فيها
مادامت السموات واألرض

وأما الذين ُسعدوا
عطاء غري جمذوذ
ً
فال تك يف مريـة
مـا يعبـدون
وإنا ملوفوهم نصيبهم

معلوم عند هَّ
الل.
يأيت ذلك اليوم.
الل فكل اخلالئق ساكتون إال من أذن هَّ
ال تتكلم نفس إال بإذن هَّ
الل له يف
الكالم ،وقيل املراد هبذا الكالم  :الشفاعة.
فمنهم من سبقت له الشقاوة ،ومنهم من سبقت له السعادة.
البثني فيها.
أبدا ،وذلك أن العرب إذا أرادت أن تصف اليشء بالدوام ً
ً
أبدا قالت « :هذا
دائم دوام الساموات واألرض» بمعنى أنه دائم ً
أبدا وكذلك يقولون « :هو
باق ما اختلف الليل والنهار» يعنون بذلك كله ً
«أبدا» فخاطبهم جل ثناؤه
بام يتعارفون به بينهم فقال { :
                 } واملعنى يف ذلك  :خالدين فيها ً
أبدا.
حصلت هلم السعادة والفوز والفالح.
غري مقطوع.
فال تك يا حممد يف ٍّ
شك.
ما يعبده املرشكون من األصنام فهو باطل وضالل.
حظهم من اجلزاء.

الفوائـد واألحكـام :

 1ـ التحذير من سوء عاقبة الظلم ألهل كل قرية ظاملة يف كل زمان ومكان َفأ ْخ ُذه سبحانه للظاملني أليم شديد .روى
الل  ﷺ قال « :إن هَّ
البخاري عن أيب موسى األشعري  ،أن رسول هَّ
الل َل ُيميل للظامل حتى إذا أخذه مل ُي ْف ِل ْتهُ» قال :
ثم قرأ { :

()1

         فليعترب الظاملون هبذا وليبادروا بالعمل الذي يكون سبب ًا يف رفع غضب رهبم ونقمته عنهم.
( )1انظر فتح الباري ،كتاب التفسري جـ  8رقم . 4686
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}

يشء عادي ،وأصحاب
 2ـ االعتبار بام حيصل من كوارث يف كل مكان من العامل ،فالغافل يمر هبذا كله وكأنه ٌ
نذير غضب من هَّ
الل ،وختوي ًفا لعباده ،ويرون يف كل حادثة عرب ًة ،ويف كل
القلوب احلية يرون يف هذا َ
عقوب ٍة عظ ًة ألنفسهم ولغريهم.

مجيعا من اإلنس واجلن
 3ـ يوم القيامة يوم عظيم حترضه املالئكة ،وجتتمع فيه الرسل ،ويحُ رش فيه اخلالئق ً
رب ٌ
عدل ال يظلم مثقال ذرة وإن ُ
تك حسنة يضاعفها ،ويف
والطري والوحوش والدواب ،وحيكم فيه ٌّ
ذلك اليوم ال يتكلم أحد وال يملك الشفاعة إال بإذن هَّ
الل ،وأنه سبحانه ما َّ
أخر ذلك إال النتهاء مدة
معلومة يف علمه سبحانه ال تزيد وال تنقص ،وهي انتهاء مدة احلياة الدنيا ومل ُيطلع سبحانه ً
أحدا من
خلقه عىل معرفة وقت ذلك اليوم.

 4ـ أخرب سبحانه بأن الناس يف يوم القيامة منهم شقي ومنهم سعيد وهذا من علمه سبحانه بعمل العاملني

ومايرتتب عىل كل عمل من اجلزاء بحسب وعده ووعيده يف كتابه املنزل وكتابته للمقادير .والنبي ﷺ
علمنا أن اجلزاء من جنس العمل وأن كل إنسان ميرس ملا خلق له ومسهل عليه ما خلقه هَّ
َّ
الل ألجله
من سعادة اجلنة أو شقاوة النار وأن ما وهبه من االستعداد والعزيمة يكون له تأثري يف تربية النفس
وتوجيهها إىل ما تعتقد أن فيه سعادهتا وخريها.

 5ـ 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 هَّ
الل من النعيم املقيم واللذة العالية ما هو دائم غري منقطع يف وقت من األوقات ،فهو ممتد
إىل غري هناية.

} بعد االستثناء يف قوله تعاىل :

 6ـ ختم سبحانه وتعاىل اآلية بقوله { :

      {

لبسا أو شي ًئا بل
                                                   } لئال يتوهم متوهم بعد ذكره املشيئة أن ثم انقطاعً ا أو ً
ختم له بالدوام وعدم االنقطاع ،ويف هذا رد عىل اجلهمية التي قالت بفناء اجلنة.
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} لبيان أن هذه األمور

 7ـ ثبوت اخللود يف اجلنة والنار وإنام ورد االستثناء باملشيئة {
الل تعاىل ال بطبيعتها يف نفسها ولو شاء هَّ
الثابتة الدائمة إنام كانت بمشيئة هَّ
الل تعاىل أن يغريها لفعل،
أمرا واج ًبا بذاته بل موكول إىل مشيئة هَّ
الل تعاىل.
فدوامها ليس ً

 8ـ اجلزم بأن الكفار واملرشكني عىل ضالل وانحراف ،فعبادهتم باطلة وغري مقبولة وعاقبتهم سيئة ،فال
يغرت باتفاق الضالني عىل قول الضالني من آبائهم األقدمني ،وال عىل ما آتاهم من ملذات الدنيا.
املناقشــــة

س : 1بينِّ معاين الكلامت اآلتية :

            يوم مشهود  ،ال تكلم نفس  ،عطاء غري جمذوذ  ،فالتك يف مرية.
س : 2ملاذا ختم هَّ
 }...بقوله { :
الل سبحانه اآلية {

س : 3ما حال كل من األشقياء والسعداء يف الدار اآلخرة يف ضوء اآليات ؟

}؟

س : 4أكمل ما يأيت :

            يوم القيامة يوم عظيم حترضه  ......................وجتتمع فيه  ........................ويحُ رش
فيه         َ ...................و ْحيكم فيه .......................

س : 5اكتب كلمة (صح) أو (خطأ) أمام العبارات اآلتية مع تصحيح اخلطأ :

    أ ـ االعتبار بام حيصل من كوارث يف كل مكان من العامل)              (                           .

ب ـ كل إنسان ُميسرَّ ملا خلق له)              (                                                                        .

جـ ـ ثبوت البقاء يف اجلنة والنار إىل أجل حمدد)              (                                                .

   د ـ عدم اجلزم بأن الكفار عىل ضالل وانحراف)              (                                          .
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ســورة الــــرعد  /اآليات 10 - 5

قـال َّ
اللـه تعالـى :

املعـنـــــى

الكـلمــة

وإن تعجب فعجب قوهلم
وإن تعجب يا حممد من تكذيب هؤالء املرشكني باملعاد مع إقرارهم
بابتداء اخللق من هَّ
الل عز وجل فعجب أمرهم.
أءذا كنا ترا ًبا أئنا لفي خلق بعد املوت.
ً
جديد
جديدا كام كنا قبل املوت.
نعاد خل ًقا
وأولئك األغالل يف أعناقهم
يوم القيامة.
ويستعجلونك
هؤالء املكذبون.
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بالسيئة قبل احلسنة

وقد خلت من قبلهم املَ ُثالت

بالعقوبة ،وذلك أن مرشكي مكة كانوا يطلبون العقوبة ً
بدال من العافية،

استهزاء منهم يقولون { :

                                                                                                                 }(.)1

العقوبات.

وإن ربك لذو مغفرة للناس

لذو جتاوز عن رشكهم يف تأخري العذاب.

لوال أنزل عليه

عىل حممد ﷺ.

ولكل قوم هاد

دا ٍع يدعوهم إىل اهلدى من الرسل وأتباعهم.

عىل ظلمهم
آية من ربه

اهلل يعلم ما حتمل كل أنثى

عالمة وحجة عىل نبوته ﷺ.

ً
واحدا أو اثنني أو أكثر.
ما حتمل من ذكر أو أنثى َسويَّ اخللق أو ناقص اخللق،

وما تغيض األرحام وماتزداد

الغيض  :النقصان من األجل ،بأن تضع املرأة لستة أشهرٍ ،أو سبعة أشهر.

وكل يش ٍء عنده بمقدار

بتقدير ٍّ
وحد ال جياوزه وال يقرص عنه.
املستعيل عىل مجيع خلقه بذاته و َقدْ ره وقهره.

املتعال

والزيادة  :مازاد عىل تسعة أشهر.

سواء منكم من أرس القول

يستوي يف علم هَّ
الل املرس بالقول واجلاهر به.

من هو مستخف بالليل

مسترت بظلمة الليل.

ومن جهر به

وسارب بالنهار

ظاهر بالنهار.

( )1سورة األنفال ،آية (.)32
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الفوائـد واألحكـام :

 1ـ من العجائب قول من ينكر البعث ويكذب به ،فإن الذي توضع له اآليات ويرى األدلة الكاملة عىل
البعث التي ال تقبل الشك والريب ثم ينكر ذلك فإن قوله من العجائب.

هَّ
ً
أصال إذ
بالل
 2ـ بينَّ سبحانه أن هؤالء الذين يستبعدون البعث وال يؤمنون باليوم اآلخر إنام هم كفار
لو كانوا يؤمنون هَّ
بالل ويعرفونه حق املعرفة آلمنوا بالبعث ومل ينكروه ،فالقادر عىل خلق السموات،
واألرض ،وسائر العوامل عىل هذا النحو الذي حيار اإلنسان يف الوصول إىل معرفة كنهه ال يعجز عن

إعادته يف خلق جديد ،كام قال سبحانه { :

                                                                                                                                                   }(.)1
 3ـ جهل املرشكني هَّ
بالل املكذبني لرسله حيث وعظوا فلم يتعظوا ،وأقيمت عليهم األدلة فلم ينقادوا هلا بل
جاهروا باإلنكار ،واستدلوا بحلم هَّ
الل عليهم وعدم معاجلتهم بذنوهبم أهنم عىل حق ،وجعلوا يتعجلون

الرسول بالعذاب ،ويقول قائلهم { :

                                                                                                                        }(.)2
هَّ
وصفحه عن ذنوب من تاب من عباده ،فهو سبحانه يقبل التوبة ،ويعفو عن السيئات ،ولكن
4ـ
عفوالل
ُ
عقابه شديد ملن أرص عىل الذنوب ومل يبادر بالتوبة ،وقد اجتمع يف اآلية اقرتان املغفرة بشدة العقاب
لرتبية النفس عىل الرجاء واخلوف من هَّ
الل تعاىل.

 5ـ مهمة الرسول ﷺ البالغ واإلنذار وليس عليه اإلتيان باآليات واملعجزات التي يقرتحها الكفار
ويطلبوهنا ابتغاء هدايتهم ،فأ ْمر ذلك إىل خالقهم وهادهيم فالكافر لو جاءته َأ ُّي آية مل يؤمن هبا؛ ألنه
مل يمتنع عن اإليامن لعدم وجود ما يدل عىل صحة اآليات واملعجزات وإنام جلحوده وعناده واتباع

شهوته ،وعدم رغبته الصادقة يف طلب احلق واإليامن به.
( )1سورة األحقاف ،آية . 33
( )2سورة األنفال آية (.)32
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 6ـ خيرب سبحانه عن متام علمه ،وسعة اطالعه ،وإحاطته بكل يشء ،فهو حميط بام حتمله احلوامل من كل
ً
ً
طويال أم
تاما أم ناقص ًا ،حسن ًا أم قبيح ًا،
اإلناث سواء أكانت حتمل ذكر ًا أم أنثى،
واحدا أم أكثرًّ ،
قصري ًا إىل غري ذلك ،وكل يشء عنده بمقدار ال يتقدم وال يتأخر ،وال يزيد وال ينقص إال بام تقتضيه

حكمته وعلمه.
 7ـ إن هَّ
الل سبحانه يعلم ما غاب وما حرض ،ويعلم الباطن الذي خفي عن اخللق كام يعلم الظاهر واملشاهد،
وهو الكبري يف ذاته وأسامئه وصفاته ،املتعايل عىل مجيع خلقه بذاته وقدره وقهره.
املناقشــــة

س : 1بينِّ معاين الكلامت اآلتية :

          وقد خلت من قبلهم املثالت  ،ولكل قوم هاد  ،وما تغيض األرحام  ،سارب بالنهار.
س : 2يف اآلية الكريمة رد عىل منكري البعثِّ ،
وضح ذلك.

}...

س : 3يف اآلية الكريمة األوىل اقرتان املغفرة بشدة العقاب يف قوله { :
           اآلية ،فام الفائدة التي تستفيدها من ذلك ؟
س : 4اذكر أمثلة تدل عىل سعة علم هَّ
الل وإحاطته بكل يشء.

س : 5اكتب كلمة (صح) أو (خطأ) أمام العبارات اآلتية مع تصحيح اخلطأ :

أ ـ من العجائب قول من ينكر البعث ويكذب به)               (                                       .

ب ـ القادر عىل خلق اليشء قادر عىل إعادته)               (                                              .

جـ ـ مهمة الرسل اإلتيان باملعجزات لدعوة الناس وهدايتهم)               (                  .
د ـ هَّ
ٍ
متعال عىل مجيع خلقه بذاته وقدره وقهره)               (                           .
الل سبحانه
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الدرس اخلامس

ســورة الــــرعد  /اآليات 15 - 11

قـال َّ
اللـه تعالـى :

له معقبات

الكـلمــة

حيفظونه من أمر اللهَّ
إن اللهَّ ال يغري ما بقوم
حتى يغريوا ما بأنفسهم

املعـنـــــى

ُ
مالئكة
هَّلل تعاىل مالئكة يتعاقبون فيكم بالليل والنهار ،فإذا ص ِعدت
ُ
مالئكة النهار ،وإذا ص ِعدت مالئكة النهار جاء
الليل جاء يف عقبها
يف عقبها مالئكة الليل.
حيفظونه بإذن هَّ
الل تعاىل ما مل جيئ املقدور فإذا جاء املقدور َخ َّلوا
عنه.
من العافية والنعمة واإلحسان ورغد العيش.
بأن ينتقلوا من اإليامن إىل الكفر ،ومن الطاعة إىل املعصية أو من
الل إىل البطر هبا فيسلبهم هَّ
شكر نعم هَّ
الل إياها.
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وإذا أراد اللهَّ بقوم
وأمرا يكرهونه فإن إرادته البد أن تنفذ فيهم.
ً
سوءا فال عذا ًبا وشدة ً
مر َّد له

وماهلم من دونه من ٍ
وال
من ويل يدفع عنهم العذاب والبالء.
وطمعا للمقيم يرجو منه الربكة
هو الذي يريكم الربق خو ًفا خو ًفا للمسافر خياف منه األذى واملشقة،
ً
وطمعا
ً

ويسبح الرعد بحمده

واملالئكة من خيفته
وهو شديد املحال

له دعوة احلق

واملنفعة.

الرعد  :الصوت الذي ُيسمع من السحاب ،فهو خاضع لربه مسبح بحمده.
وتسبح املالئكة من خيفة هَّ
الل عز وجل وخشيته.

شديد احلول والقوة.
هَّلل وحده دعوة احلق ،وهي  :عبادته وحده ال رشيك له.
من األوثان واألنداد التي جعلوها رشكاء هَّلل.

والذين يدعون من دونه
ال يستجيبون هلم بيش ٍء
ال يستجيبون هلم دعاء ،وال يسمعون هلم نداء.
إال كباسط َك َّفيه إىل املاء ليبلغ كالرجل العطشان يمد يده إىل البئر لريتفع املاء إليه وما هو ببالغه .وهذا ٌ
مثل
رضبه هَّ
فاه وما هو ببالغه
الل ليأسهم من اإلجابة لدعائهم.
وما دعاء الكافرين إال يف وما عبادة الكافرين لألصنام إال يف خرسان وباطل.

ضالل
وللهَّ يسجد من يف السموات تسجد املالئكة ،ومن يف األرض من املؤمنني وسائر خلقه من احليوانات
واألرض

طوعً ا وكرهً ا

وظالهلم بالغدو واآلصال

والنباتات واجلامد.

يف تذلل وانقياد ملا يريده هَّ
الل منها.

وتسجد له ظالل املخلوقات أول النهار وآخره ،وسجود ِّ
كل يشء بحسب

حاله ،كام قال تعاىل { :

                                       }...اآلية.
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الفوائـد واألحكـام :
 1ـ لإلنسان مالئكة موكلة بحفظه وحراسته ،كام أن هناك مالئكة تقوم بكتابة أعامله من خ ٍ
ري أو رش ،كام

جاء يف احلديث الصحيح « :يتعاقبون فيكم مالئكة بالليل ،ومالئكة بالنهار ،وجيتمعون يف صالة
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

 2ـ إذا علم اإلنسان أن هناك مالئكة حتيص عليه أعامله كان إىل احلذر من املعايص أقرب ،فإذا حاول اإلقدام
عىل معصي ٍة وتذكر أهنم يشاهدونه ،زجره احلياء منهم عن اإلقدام عليها ،كام يمنعه احلياء من فعل
يشء مستقبح وهو بحرضة من ِّ
يعظمه من البرش ،وهو ً
أيضا إذا علم أن كل عمل له يف كتاب ُمدَّ خر
يكون ذلك رادعً ا وداع ًيا إىل تركه.
 3ـ هَّ
الل تعاىل ال يغري ما بقوم من نعم ٍة وأمنٍ وعافي ٍة ورغ ِد ٍ
عيش فيزيلها عنهم ويذهبها منهم حتى يغريوا
ما بأنفسهم من اإليامن إىل الكفر ،ومن الطاعة إىل املعصية ،ومن شكر النعمة إىل البطر هبا ،ومن العدل
هَّ
غيرَّ الل عليهم ما كانوا
إىل الظلم ،وكذلك إذا غيرَّ العباد ما بأنفسهم من املعصية فانتقلوا إىل الطاعة
فيه من الشقاء إىل اخلري والرسور والرمحة.

 4ـ لقد هتاون كثري من املسلمني اليوم ـ مع األسف ـ بالتمسك بدينهم ،واالعتزاز به ،والدعوة إليه ،فانحلت
أخالقهم ،وشاعت بينهم املوبقات ،ومالوا إىل األهواء ،وقلدوا غريهم ،فعاقبهم هَّ
الل بأن غيرَّ حاهلم
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 هَّ
الل حاهلم إىل ما كانوا عليه

من عزة وكرامة وقوة.
 5ـ إذا أراد هَّ
الل بقوم سو ًءا من مرض ،أو فقر ،أو عذاب ،أو نحوه من األمور التي يكرهها الناس وتقع
بسبب ذنوهبم وبام كسبت أيدهيم فإنه ال يستطيع أحد أن يدافع عنهم وال يرد ما قدَّ ره هَّ
الل هلم ،فليحذروا

( )1أخرجه البخاري ج  9ـ كتاب مواقيت الصالة ،باب فضل صالة العرص حديث رقم  359عن أيب هريرة .
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االستمرار عىل فعل ما يكرهه هَّ
الل خشية أن حيل هبم من العقاب ما ال يستطيع ٌ
أحد ر َّد ُه ،فإنه مل َي ْنزِل

بالء إال بذنب ومل ُيرفع إال بتوبة.
ٌ

 6ـ سخر اللهّ الربق فيخاف منه بعض عبا ِده كاملسافر ومن خيشى الصواعق واهلدم وأنواع الرضر عىل بعض
الثامر ونموها ،ويطمع فيه من يرجو املطر لسقي زرعه واالنتفاع بخريه ،وهكذا حال كل يش ٍء يف الدنيا
يترضر به بحسب مكانه وزمانه.
هو خري بالنظر إىل من حيتاج إليه يف أوانه ،وضد ذلك بالنظر إىل من
ُ
 7ـ مادام أن هَّ
الل سبحانه هو الذي يسوق السحب واألمطار للعباد التي فيها مادة أرزاقهم ،وهو الذي يدبر
مجيع املخلوقات العظيمة التي خيافها وينزعج منها العباد ،وهو شديد القوة؛ فهو
األمور وختضع له ُ

سبحانه الذي يستحق أن ُيعبد وحده ال رشيك له.
الل دعاء الكافرين لغري هَّ
 8ـ َش َّبه هَّ
الل 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.

هَّ
منقادون لل الذي خلقهم وفطرهم سبحانه وتعاىل.
 9ـ إن مجيع من يف الساموات واألرض خاضعون
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املناقشــــة

س : 1بينِّ معاين الكلامت اآلتية :
وطمعا  ،وهو شديد املحال  ،الغدو واآلصال.
            له معقبات  ،خو ًفا
ً
س : 2أكمل 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.

س : 3ما الفائدة إذا علم اإلنسان أن هناك مالئكة حتيص عليه أعامله ؟
س : 4يف قوله تعاىل { :

ما املشبه ،واملشبه به ،ووجه الشبه يف اآلية ؟

س : 5ما اآلثار التي ترتكها الذنوب ،واملعايص عىل الناس ؟
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 }...اآلية           ،

6

الدرس السادس

ســورة الــــرعد  /اآليات 24 - 19

قـال َّ
اللـه تعالـى :

املعـنـــــى

الكـلمــة

أفمن يعلم أنام أنزل إليك من هذا مثل رضبه هَّ
الل للمؤمن والكافر ،واملراد بالعمى عمى القلب
ربك احلق كمن هو أعمى
إنام يتذكر أولوا األلباب
الذين يوفون بعهد اللهَّ

واجلاهل بالدين أعمى القلب.

إنام يتعظ أولوا العقول الصحيحة.

بجميع عهوده وهي أوامره ونواهيه ،ويدخل يف هذا التزام مجيع
الفروض ،وجتنب مجيع املعايص.

وال ينقضون امليثاق
الذي بينهم وبني رهبم ،وبينهم بني الناس.
والذين يصلون ما أمر اللهَّ به يصلون الرحم التي أمرهم هَّ
الل بوصلها .وقيل  :عام يف كل ما
أمر هَّ
أن يوصل
الل بوصله.
وخيشون رهبم

خيافونه فال يتجرؤون عىل معاصيه ،وال يقرصون يف يشء مما أمرهم

به.
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والذين صربوا
ابتغاء وجه رهبم
وأقاموا الصالة
ويدرؤون باحلسنة السيئة
أولئك هلم عقبى الدار
جنات عدن
ومن صلح من آبائهم
وأزواجهم وذرياهتم
سالم عليكم
بام صربتم

عىل املأمورات بامتثاهلا ،وعن املنهيات بالبعد عنها ،وعىل أقدار هَّ
الل املؤملة
بعدم التسخط منها.
طل ًبا لرضاه.
َّأدوها بفروضها وخشوعها ،يف مواقيتها.
يدفعون القبيح باحلسن .وقيل  :يدفعون بالعمل الصالح اليسء من األعامل.
يعني اجلنة.
بساتني إقامة.
نجمع بينهم وبني أحباهبم فيها من اآلباء واألهلني واألبناء.
ممن هو صالح لدخول اجلنة من املؤمنني لتقر أعينهم هبم.
حلت عليكم السالمة والتحية من هَّ
َّ
الل وحصلت لكم.
عىل مالزمة الطاعة ومفارقة املعصية.

الفوائـد واألحكـام :

 1ـ رضب هَّ
الل ً
مثال للمؤمن والكافر فاملؤمن الذي يعتقد أن ما ُأنزل عىل حممد ﷺ هو دين احلق الذي
الشك فيه والريب ،بل كله حق ،فأخباره كلها حق ،وأوامره ونواهيه عدل ،ال يستوي من كان
حائرا يف
كذلك ومن هو أعمى ال هيتدي إىل خري وال يفهمه ولو فهمه ما انقاد له وال اتبعه فيبقى ً

ظلامت اجلهل وغياهب الضاللة.

 2ـ هناك عالقة بني الفساد الذي يصيب البرش وبني العمى عن احلق الذي جاء من عند هَّ
الل هلداية الناس
إىل اخلري واهلدى والصالح ،فالذين ال يستجيبون لعهد هَّ
الل ،وال يؤمنون باحلق الذي جاء من عنده
هم الذين ُيفسدون يف األرض كام أن الذين يعلمون أنه احلق ويستجيبون له هم الذي ُيصلحون يف
األرض وهبم تزكوا احلياة وتسعد.

 3ـ من صفات أهل اإليامن أهنم ُيوفون بعهد هَّ
الل وال ينقضون امليثاق الذي بينهم وبني رهبم من اإليامن
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به ،وبينهم وبني الناس من العقود يف البيع والرشاء وسائر املعامالت والعهود التي تعاهدوا عىل
الوفاء هبا إىل أجل فال يكون العبد من أويل األلباب الذين هلم الثواب العظيم إال بأدائها كاملة وعدم

نقصها وبخسها.

 4ـ ومن صفات أهل اإليامن أهنم يصلون ما أمر هَّ
الل به أن يوصل ويدخل يف ذلك صلة األرحام واإلحسان
إليهم وإىل الفقراء واملحتاجني وبذل املعروف ،كام يدخل فيه وصل قرابة رسول هَّ
الل ﷺ ،وقرابة املؤمنني
الثابتة بسبب اإليامن ،وذلك باإلحسان إليهم حسب الطاقة ونرصهتم والذب عنهم والشفقة عليهم

وإفشاء السالم عليهم وعيادة مرضاهم ،ومنه ً
أيضا مراعاة حق األصحاب واخلدم واجلريان والرفقاء
يف السفر ونحو ذلك من احلقوق الدينية والدنيوية.

 5ـ ومن صفات أهل اإليامن أهنم خيشون رهبم ملعرفتهم بجالله وعظمته ،وخيافون سوء احلساب يف الدار
اسبوا ويراقبون هَّ
اآلخرة ف ُي َح ِ
الل فيام يأتون ويذرون من األعامل فيكون أمرهم
اسبون أنفسهم قبل أن يحُ َ َ
عىل السداد واالستقامة يف حركاهتم وسكناهتم ومجيع أحواهلم.

 6ـ ومن صفات أهل اإليامن الصرب عىل املأمورات بامتثاهلا ،وعىل املنهيات باجتناهبا والبعد عنها ،وعىل
أقدار هَّ
الل املؤملة بعدم التسخط عليها.
 7ـ الصرب املحمود النافع هو الذي يكون لوجه هَّ
الل ال لغري ذلك من املقاصد واألغراض األخرى ،فهذا
الصرب الذي يثاب عليه صاحبه والذي هو من خصائص أهل اإليامن ،أما الصرب الذي غايته التجلد،

رب والفاجر ،واملؤمن والكافر ،فليس
ومنتهاه الفخر واحلب يف الرياسة والسمعة فهذا يصدر من ال ِّ
هو الصرب املمدوح.

 8ـ ومن صفات أهل اإليامن أهنم يقيمون الصالة فيؤدوهنا ويداومون عىل إقامتها بأركاهنا ورشوطها
ومواقيتها عىل الوجه الرشعي.

 9ـ ومن صفاهتم النفقة يف الرس والعلن سواء أكان اإلنفاق واج ًبا أم مندو ًبا.

ً
واحتامال
 10ـ ومن صفات املؤمنني أهنم يدفعون القبيح باحلسن ،فإذا آذاهم أحد قابلوه باجلميل صرب ًا
وصفح ًا وعفو ًا ،فيعفون عمن ظلمهم ،ويصلون من قطعهم ،و ُيعطون من حرمهم ،وحيسنون إىل
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من أساء إليهم.

الل ،املستحق ملا أعده هَّ
 11ـ من استجمع هذه الصفات فهو اجلدير باحلق ،البصري به ،املهتدي هبداية هَّ
الل
ألهل احلق من السعادة يف الدنيا والفوز باجلنة يف اآلخرة.

 12ـ من متام النعمة ألهل اإليامن أهنم يدخلون اجلنة ومن صلح من آبائهم وأزواجهم ُ
وذ ِّر َّياهتم ،ويف
هذا إيامء إىل أنه يف ذلك اليوم ال تجُ دي األنساب إذا مل يسعفها العمل الصالح ،فاآلباء واألزواج
والذرية ال يدخلون اجلنة إال بإيامهنم وعملهم الصالح.

املناقشــــة

س : 1بينِّ معاين الكلامت اآلتية :

            وال ينقضون امليثاق  ،الذين يصلون ما أمر هَّ
الل به أن يوصل  ،جنات عدن  ،سالم عليكم  ،عقبى

الدار.

س : 2يف هذه اآليات رضب هَّ
الل ً
مثال للمؤمن والكافر ،بينِّ ذلك.

س : 3ما العالقة بني الفساد الذي يصيب البرش وبني العمى عن احلق الذي جاء من عند هَّ
الل ؟
س : 4يف هذه اآليات صفات ألهل احلق واإليامن ،اذكر ثال ًثا منها.
س : 5ما الصرب املحمود الذي ينفع صاحبه ؟
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الدرس السابع

ســورة الــــرعد  /اآليات 29 - 25

قـال َّ
اللـه تعالـى :

الكـلمــة

ويقطعون ما أمر اللهَّ به أن يوصل
ويفسدون يف األرض
هلم اللعنة
سوء الدار
اللهَّ يبسط الرزق ملن يشاء ويقدر
وفرحوا باحلياة الدنيا
وما احلياة الدنيا يف اآلخرة
َّ
إال متاع
ويقول الذين كفروا

املعـنـــــى

ويقطعون الرحم التي أمرهم هَّ
الل بوصلها.
بالكفر وارتكاب املعايص.
الطرد واإلبعاد عن رمحة هَّ
الل.
سوء العاقبة واملآل.
يوسع عىل من يشاء ويض ِّيق عىل من يشاء.
الكفار فرحوا بام نالوا من الدنيا فطغوا وكذبوا الرسل.
بالقياس إليها.
كاليشء الذي يتمتع به ثم يفنى.
من أهل مكة.
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ُيضل من يشاء

وهيدي إليه من أناب

وتطمئن قلوهبم بذكر اللهَّ

طوبى هلم

يرده عن اهلدى.

يرشد إىل دينه من يرجع إليه بقلبه.
تطيب وتركن إىل جانب هَّ
الل وتسكن عند ذكره.

اخلري والكرامة والعيش الطيب هلم .وقيل  :طوبى شجرة يف اجلنة ،أو

اسم من أسامء اجلنة .واملعنى  :اجلنة هلم.
الفوائـد واألحكـام :

ِ
اآليات األشقيا َء وصفاتهِ م التي
 1ـ ملا ذكر سبحانه حال أهل اجلنة وصفاهتم يف اآليات السابقة ذكر يف هذه

كانت سب ًبا يف خسارهتم ومن هذه الصفات :
        أ ـ أهنم ينقضون عهد هَّ
الل من بعد ميثاقه وتأكيده عليهم عىل أيدي رسله ،فلم يقابلوه باالنقياد  والتسليم
بل قابلوه بالنقض واإلعراض.
        ب ـ أهنم يقطعون ما أمر هَّ
الل به أن يوصل ،فلم يصلوا ما بينهم وبني رهبم باإليامن واألعامل الصاحلة
وال وصلوا األرحام ،وال أ َّدوا احلقوق ،بل أفسدوا يف األرض بالكفر واملعايص والصد عن سبيل
هَّ
الل ،وإثارة الفتن بني الناس.

 2ـ  املتصفون هبذه الصفات جازاهم هَّ
الل بالطرد من رمحته ورضوانه ،والبعد عن خريي الدنيا واآلخرة ،وهلم
سوء العاقبة وهو عذاب جهنم جزا ًء وفا ًقا ملا اجرتحوه من السيئات وأتوا به من الرشور واآلثام.
 3ـ يوسع هَّ
الل الرزق عىل من يشاء و ُيضيق عىل من يشاء ملا له يف ذلك من احلكمة والعدل.

فرحا أوجب هلم أن يطمئنوا هبا ويغفلوا عن اآلخرة فهم
 4ـ فرح الكافرون بام أوتوا من احلياة الدنيا ً
فرحوا بام ُبسط هلم من الدنيا فرح بطر ال فرح رسور بفضل هَّ
الل وإنعامه عليهم فلم يقابلوه بالشكر
حتى يؤجروا بنعيم اآلخرة.

كعجالة الراكب وزاد الراعي ،روى
 5ـ الدنيا بالنسبة لآلخرة متاع وهو اليشء اليسري الذي ُيتمتع به ،فهو ُ
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الل ﷺ  :هَّ
مسلم يف صحيحه عن املستورد أخي بني فهر قال  :قال رسول هَّ
«والل ما الدنيا يف اآلخرة إال

مثل ما جيعل أحدكم إصبعه هذه ـ وأشار بالسبابة ـ يف اليم فلينظر بم ترجع»(.)1
 6ـ الذين يقبلون عىل هَّ
الل تعاىل ويطلبون رضوانه ،ويسلكون طريقه املستقيم ،وجيتهدون يف الوصول إىل احلق؛
هَّ
فالل سبحانه هيدهيم ،وينري بصائرهم ،ويرشح صدورهم ،ويوفقهم للخري {                 
()2

                                                                                     }
 7ـ إنه بذكر هَّ
الل تطمئن قلوب املؤمنني ،ويزول قلقها واضطراهبا ،فإنه ال يش َء َأ َل ُّذ للقلوب من حمبة خالقها،
هَّ
بالل وحمبتها له يكون ذكرها له ،ويف هذا إيامء إىل أن أفئدة
واألنس به ،ومعرفته ،وعىل قدر معرفتها
الكفار مضطربة وقلقة ،فنفوسهم مل تسكن إىل ذكر هَّ
الل بل سكنت إىل الدنيا وركنت إىل ملذاهتا.

 8ـ الذين آمنوا وعملوا الصاحلات هلم الفرح وقرة العني عند رهبم وحسن املآب واملرجع مما يدعو املسلم
إىل أن حيرص عىل طاعة هَّ
الل وحيذر من معصيته حتى ينال الرضوان من ربه ،والفوز بجنته.
املناقشــــة

س : 1بينِّ معاين الكلامت اآلتية :

             سوء الدار  ،من أناب  ،طوبى هلم  ،وفرحوا باحلياة الدنيا  ،إال متاع.
الل األشقياء وصفاهتم ،اذكر بعضها ،وما اجلزاء الذي جازاهم هَّ
س : 2يف هذه اآليات ذكر هَّ
الل به ؟
س : 3ما نتيجة فرح الكافرين بام أوتوا من الدنيا ؟
س : 4ما جزاء الذين يقبلون عىل هَّ
الل ويطلبون رضوانه ؟
س : 5ما فوائد الذكر املرشوع ؟

( )1انظر صحيح مسلم كتاب اجلنة جـ  4رقم  ،2858وسبق خترجيه ص . 89
( )2سورة حممد آية . 107
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ســورةإبـراهـيـم  /اآليات 46 - 42

قـال َّ
اللـه تعالـى :

الكـلمــة
تشخص فيه األبصار
مهطعني
مقنعي رؤوسهم

ال يرتد إليهم طرفهم
وأفئدهتم هواء
وأنذر الناس
يوم يأتيهم العذاب

املعـنـــــى
ال تغمض من هول ماتراه يف ذلك اليوم.
مرسعني وقيل املهطع  :الذي ينظر يف ُذ ٍّل وخشوع.
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.
َخ ِّو ْفهم.
وهو يوم القيامة وإنام خصه بذكر العذاب وإن كان فيه ثواب؛ ألن
الكالم خرج خمرج التهديد للعصاة.
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ربنا ِّ
أخرنا إىل أجل قريب
أمهلنا مدة يسرية ،فالذين ظلموا سألوا الرجوع إىل الدنيا حني ظهر هلم
احلق يف اآلخرة.
ُنجِ ْب دعوتك
إىل اإلسالم.
أومل تكونوا أقسمتم
حلفتم يف الدنيا.
مالكم من زوال
أنكم ال ُتبعثون وال تنتقلون من الدنيا إىل اآلخرة.
وسكنتم
يف الدنيا.
يف مسا كن ا لذ ين ظلمو ا بالكفر والعصيان وهم قوم نوح وعاد وثمود وغريهم.
أنفسهم
وتبني لكم كيف فعلنا هبم
عرفتم عقوبتنا إياهم.
ورضبنا لكم األمثال
بينا أن مثلكم كمثلهم.
هَّ
وقد مكروا مكرهم
بالل وتكذيب الرسل واملعاندة.
بالرشك
وعند اللهَّ مكرهم
جزاء مكرهم.
قد كادت اجلبال تزول من مكرهم ،وقيل  :رضبت ً
لتزول منه اجلبال
مثال ألمر النبي ﷺ
وثبوت دينه كثبوت اجلبال الراسية .واملعنى  :لو بلغ كيدهم إىل إزالة
اجلبال ملا زال أمر اإلسالم.
الفوائـد واألحكـام :

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

مفتوحة ال تطرف من شدة الفزع واالضطراب.

 2ـ يف يوم العقاب يأيت الناس مرسعني إىل الداعي الذي يدعوهم إىل املحرش ،رافعي رؤوسهم إىل السامء
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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.

 3ـ حينام يرى الظاملون العذاب يسألون رهبم الرجوع إىل الدنيا وأن يمهلهم ً
أمدا قري ًبا لكي يتبعوا الرسل

وجييبوا دعوهتم وخيلصوا العبادة لرهبم فحينئذ يقال هلم ـ عىل سبيل التوبيخ ـ  :أمل حتلفوا يف الدنيا
أنكم إذا متم ال تخُ رجون لبعث وال حساب ؟ فاآلن َتسألون التأخري للتوبة حني نزل بكم من العذاب

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

حصل هلم بسبب ظلمهم.

مكرا عظيماً كادت اجلبال الراسيات أن تزول بسببه عن
 5ـ لقد كان مكر الكفار بنرصة الباطل والرتويج له ً
الل رد كيدهم يف نحورهم ،فرجع كيدهم عليهم ومل ُي ْغنِ عنهم من هَّ
أماكنها ،ولكن هَّ
الل شي ًئا.
املناقشــــة

س : 1بينِّ معاين الكلامت اآلتية :

            تشخص فيه األبصار  ،مقنعي رؤوسهم  ،وأفئدهتم هواء  ،مالكم من زوال  ،تزول منه اجلبال.

س : 2ما حال الناس يف يوم القيامة ؟ ومتى يسأل الظاملون رهبم الرجوع إىل الدنيا ؟ وملاذا ؟
س : 3ما نتيجة عدم اعتبار الظاملني بالعقوبات التي َّ
حلت بمن سبقهم ؟
س : 4ملاذا وصف هَّ
الل مكر الكفار بأنه كادت تزول منه اجلبال ؟

س : 5اكتب 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 هَّ
الل كيد الكافرين يف نحورهم فرجع عليهم)              (                              .
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الدرس التاسع

ســورة إبـراهـيـم  /اآليات 52 - 47

قـال َّ
اللـه تعالـى :

الكـلمــة

فال حتسبن اللهَّ خملف وعده رسله

يوم تبدل األرض
والسموات

مقرنني يف األصفاد

رسابيلهم
من َق ِطران

وتغشى وجوههم النار

املعـنـــــى

بنرص أوليائه وهالك أعدائه.

قيل  :تبدل بأرض غريها ،وقيل  :إهنا تلك األرض وإنام

يزاد فيها وينقص منها وتذهب آكامها وجباهلا وأوديتها

وشجرها.

قيل  :تبديلها تكوير شمسها وتناثر نجومها ،وقيل غري

ذلك.

مشدودين إىل بعضهم ببعض بالقيود واألغالل.

قم ُصهم ،واحدها رسبال.
ُ
ال َق ِطران  :عُ َصارة تستخرج من نوع من الشجر ،تطبخ ثم تطىل
هبا اإلبل لعالجها من َ
اجل َرب ،وإنام جعلت رسابيلهم منه ألنه
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هذا بالغ للناس

ولينذروا به
َّ
وليذكرأولوا األلباب

القرآن تبليغ و ِعظة.
 يخُ َّوفوا به.

يتعظ أصحاب العقول.

الفوائـد واألحكـام :

 1ـ وعد هَّ
الل سبحانه رسله بنرصهم ونرص أتباعهم ،وإهالك أعدائهم وخذالهنم يف الدنيا وعقاهبم يف
ووعده َح ٌّق.
اآلخرة ،وأن هذا البد من وقوعه؛ ألنه َوعَ د به ْ

 2ـ يف يوم القيامة تبدل األرض والسموات ،فاألرض ُت َس َّوى ويلقى ما عىل ظهرها من جبال ومعامل
فتصري قاعً ا صفص ًفا ال ترى فيها ِع َو ًجا وال َأ ْمتًا ،وتبدل السموات بانفطارها وتناثر كواكبها وتكوير
شمسها وخسوف قمرها ثم يطوهيا سبحانه بيمينه.

 3ـ بعد خروج الناس من قبورهم يقفون بني يدي الواحد القهار ،ويف هذا من هول َ
اخل ْطب ما ال خيفى؛
ألهنم إذا وقفوا أمام ملك عظيم َق َّهار ال يشاركه سواه يف سلطانه كانوا يف غاية الشدة والصعوبة.

قهارا َبينَّ عجز املجرمني وذلتهم يوم القيامة يف صور منها :
 4ـ ملا وصف سبحانه نفسه بكونه ً
       أ  ـ أهنم ُيقادون إىل العذاب يف ِّ
أذل صورة وأبشعها حيث إنه يقرن بعضهم إىل بعض يف القيود ويضم

كل واحد إىل مشاركه يف كفره وعمله.
    ب ـ أن ُق ُم َصهم التي يلبسوهنا من قطران وذلك حتى جيتمع عليهم أربعة ألوان من العذاب  :لذع القطران
وحرقته ،ورسعة اشتعال النار يف اجللود ،واللون األسود املوحش ،ونتن الرائحة وقذارهتا.

سعر أجسامهم املرسبلة بالقطران وإنام ذكرت الوجوه
     جـ ـ أن وجوههم تعلوها النار وحتيط هبا ،و ُت َّ

مع أن ذلك يكون لسائر اجلسم لكوهنا أعز األعضاء الظاهرة وأرشفها.
 5ـ إن هَّ
الل سبحانه جيازي كل نفس بام كسبت من خ ٍ
ري أو رش جزا ًء وفا ًقا ،فيجزي املحسن بإحسانه
وامليسء بإساءته.
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 6ـ هَّ
حساب أحد عن أحد ،كام ال يشغله رزق
الل سبحانه رسيع احلساب فيحاسب مجيع عباده وال يشغله
ُ
عباده وتدبري أمور بعضهم عن بعض.
 7ـ مدح هَّ
الل سبحانه كتابه بأنه بالغ للناس ،فبإنزاله قامت عليهم احلجة بام فيه من املواعظ والعرب فقد
أنذرهم فيه من عقابه َّ
وحذرهم فيه من نقمته وأورد فيه من األدلة والرباهني ما يدل عىل أنه سبحانه
اإلله الواحد الذي يستحق العبادة وحده دون سواه.

 8ـ أصحاب العقول الكاملة هم الذين ينتفعون هبذا القرآن ويتعظون بام فيه ،فهم الذين يعرفون ما
ينفعهم فيفعلونه ،وما يرضهم فيرتكونه ،وبذلك صاروا أويل األلباب والبصائر.
املناقشــــة

س : 1بينِّ معاين الكلامت اآلتية :
             فال حتسبن هَّ
مقرنني يف األصفاد  ،رسابيلهم ،
الل خملف وعده رسله  ،يوم تبدل األرض َّ ،

قطران.

س : 2بأي يشء وعد اللهّ سبحانه رسله وأتباعهم ؟

س : 3يف اآليات الكريمة وصف حلال األرض والساموات يف يوم القيامةِّ ،
وضح ذلك.
س : 4ملا وصف هَّ
الل سبحانه نفسه بأنه قهار َبينَّ عجز املجرمني وذلتهم يف يوم القيامة ،اذكر ثالث صور           

من ذلك.

س : 5بامذا مدح هَّ
الل كتابه العزيز ؟ ومن الذين ينتفعون به ؟

س : 6يف اآليات الكريمة َبينَّ سبحانه أنه رسيع احلساب فيحاسب مجيع ا لعبـاد وال يشغله حسـاب
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الدرس العارش

ســورة النحـل  /اآليات 93 - 90

قـال َّ
اللـه تعالـى :

الكـلمــة

إن اللهَّ يأمر بالعدل

واإلحسان
وينهى عن الفحشاء
واملنكر
والبغي
وأوفوا بعهد اللهَّ

املعـنـــــى

املراد بالعدل اإلنصاف ،وأعظم اإلنصاف االعرتاف للمنعم
بنعمته.
العفو ،وقيل  :أن تعبد هَّ
الل كأنك تراه.
ما قبح من القول والفعل ،وقيل  :الزنا.
ما أنكره الرشع بالنهي عنه ،وهو يعم مجيع املعايص والرذائل
والدناءات عىل اختالف أنواعها.
هو الكرب والظلم واحلقد والتعدي ،وحقيقته  :جتاوز احلد .وهو داخل
خصه بالذكر اهتام ًما به لشدة رضره.
حتت املنكر ،لكنه تعاىل َّ
بميثاق هَّ
الل وعقده.
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وال تنقضوا األيامن بعد
توكيدها
ً
كفيال
وقد جعلتم اللهَّ عليكم
كالتي نقضت غزهلا من بعد قوة
ً
أنكاثا
د ََخ ً
ال بينكم
أن تكون ٌ
أمة هي أربى من أمة
إنام يبلوكم اللهَّ به
جلعلكم أمة واحدة
يضل من يشاء
وهيدي من يشاء

بعد تشديدها وتغليظها فتحنثوا فيها وإنام قال بعد توكيدها.
للتفريق بني اليمني املؤكدة بالعزم وبني لغو اليمني.
ً
شهيدا بالوفاء.
يعني
نقضت غزهلا من بعد إبرام وقوة.
ً
أنقاضا ،فشبهت هذه اآلية الذي حيلف ويعاهد ويربم عهده ثم ينقضه
باملرأة تغزل غزهلا وتفتله ً
فتال حمكماً ثم تحَ ُ ُّله.
مكرا 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 هَّ
الل بأمره إياكم بالوفاء بالعهد.
عىل ملة واحدة هي اإلسالم.
ً
عدال منه سبحانه.
بخذالنه إياهم
ً
فضال منه سبحانه.
بتوفيقه إياهم

الفوائـد واألحكـام :

 1ـ أمر هَّ
الل سبحانه بالعدل الذي يشمل العدل يف حقه تعاىل ،ويف حق عباده ،وباإلحسان الذي هو إتقان
الل فيها ،والتعظيم ألمر هَّ
العبادة ومراعاهتا ،ومراقبة هَّ
الل 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 َ
اخل َدّ هلم ،فصارت هذه اآلية أمجع آية يف كتاب هَّ
الل للخري والرش.

 2ـ 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 إيتا ٍء لذي القربى فهي مما أمر هَّ
الل به وكل
مسألة مشتملة عىل فحشاء أو منكر أو بغي فهي مما هنى هَّ
الل عنه.
 3ـ خص هَّ
ً
داخال يف العموم لتأكد حقهم بصلتهم وبِ ِّرهم واحلرص عىل ذلك.
الل تعاىل إيتاء ذي القربى وإن كان
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 4ـ احلرص عىل الوفاء بالعهد الذي أوجبه اإلنسان عىل نفسه ،وهذا يشمل ما عاهد العبد عليه ربه من
العبادات والنذور ونحوها ،كام يشمل العهود بني املتعاقدين ،وكالوعد الذي يعده اإلنسان لغريه،
ويؤكده عىل نفسه فعليه يف مجيع ذلك الوفاء وإمتام ذلك مع القدرة.
ريا منها أن يأيت الذي هو خري وأن يكفر عن يمينه.
 5ـ ُيرشع ملن حلف عىل يمني فرأى غريها خ ً
وتنبيها
حتذيرا للمخاطبني
 6ـ شبه سبحانه حال الناقض للعهد بحال من نقضت غزهلا بعد فتله وإبرامه
ً
ً
إىل أن هذا ليس من فعل العقالء.
 7ـ هنى سبحانه عن عقد األيامن املؤكدة املنطوية عىل اخلديعة والغدر وانتظار الفرص فإذا كان العاقد هلا
ضعي ًفا غري قادر عىل اآلخر أمتها ووفىَّ هبا ال لتعظيم العقد واليمني بل لعجزه وعدم قدرته ،وإن كان
ًّ
ال بعهد هَّ
ري ُم َب ٍ
الل ويمينه ،كل ذلك دورا ًنا مع هوى
قويا يرى مصلحته الدنيوية يف َن ْق ِضها َن َق َضها غ َ
النفس وتقديماً هلا عىل مراد هَّ
الل وعىل املروءة اإلنسانية واألخالق املرضية ،ألجل أن تكون أمة أو مجاعة
أو دولة هي أكثر عددًا وقوة من األخرى.
 8ـ لو شاء هَّ
الل سبحانه جلمع الناس عىل اهلدى وجعلهم عىل ملة واحدة ،ولكنه سبحانه ـ بحكمته وعدله
وتوفيقه وفضله ـ يعطي اهلداية من يستحقها ويطلبها وحيرص عليها ويمنعها من ال يستحقها و ُيعرض
عنها ،فيهدي من يشاء بفضله وتوفيقه ،ويضل من يشاء بحكمته وعدله.
املناقشــــة

س : 1بينِّ معاين الكلامت اآلتية :
الل يأمر بالعدل  ،وأوفوا بعهد هَّ
           إن هَّ
ً
دخال بينكم.
الل  ،كالتي نقضت غزهلا  ،أنكا ًثا ،

 }...اآلية ،هذه اآلية هي أمجع آية يف

س : 2قال تعاىل { :
           كتاب هَّ
الل للخري والرش ،وجامعة للمأمورات واملنهياتِّ ،
وضح ذلك.

س : 3ما الفائدة من تشبيه حال الناقض للعهد بحال من نقضت غزهلا بعد فتله وإبرامه ؟
س : 4ما حكم األيامن املؤكدة املنطوية عىل اخلديعة والغدر ؟

مجيعا وجعلهم عىل ملة واحدة ؟
س : 5ما احلكمة من عدم هداية الناس ً
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ســورة اإلســـراء  /اآليات 31 - 23

قـال َّ
اللـه تعالـى :

الكـلمــة

وقىض ربك
وبالوالدين إحسا ًنا
فال تقل هلام ُأ ٍّف
تنهرمها
وال ْ
وقل هلام ً
قوال كريماً
ْ

املعـنـــــى

أمر وألزم وأوجب.
وأمر بالوالدين إحسا ًنا  :بِ ًّرا هبام وعَ ْط ًفا عليهام.
ال ُت ْس ِم ْع ُهام ً
قوال سي ًئا حتى التأفف الذي هو أدنى مراتب القول
اليسء.
ْ
تنفض يدك عليهام.
وال تزجرمها ،وقيل  :ال
لينًا لطي ًفا مثل  :يا أبتاه ويا أماه من غري أن يسميهام.
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ً
واخفض هلام جناح الذل
متذلال هلام.
َألِ ْن هلام جانبك
من الرمحة
من الشفقة.
ريا.
وقل رب ارمحهام كام ربياين ادع هلام بالرمحة أحيا ًء وأموا ًتا جزا ًء عىل تربيتهام إياك صغ ً
ريا
صغ ً
ربكم أعلم بام يف نفوسكم
من بر الوالدين أو عقوقهام.
إن تكونوا صاحلني
أبرارا مطيعني بعد تقصري كان منكم يف القيام بام يلزمكم من حق الوالدين
ً
وغري ذلك.
َ
إنه كان لألوابني
الرجاع عن املعصية إىل الطاعة ومما يكره
األ َّواب هو  :التائب من الذنبَّ ،
هَّ
الل إىل ما حيبه ويرضاه.
وآت ذا القربى حقه
قرابة الرجل بربهم وصلتهم.
إن ُ
املبذرين كانوا إخوان أي أولياءهم ألهنم يوافقوهنم فيام يدعوهنم إليه.
الشياطني
ً
كفورا
وكان الشيطان لربه
جاحدا لنعمه ،وهذا يتضمن أن املرسف كفور للنعم.
ً
وإما ُت ْعر َِض َّن عنهم
إذا سألك أقاربك ومن أمرناك بإعطائهم وليس عندك يشء وأعرضت
عنهم لفقد النفقة فقل هلم ً
ميسورا.
قوال
ً
ابتغاء رمحة من ربك ترجوها انتظار رزق من هَّ
الل ترجوه أن يأتيك.
فقل هلم ً
ً
ميسورا
قوال
مجيال.
َل ِّينًا .واملراد ِ :عدْ هم َو ْع ًدا
ً
ً
بخيال َم ُنوعً ا ال تعطي ً
أحدا شي ًئا.
وال جتعل يدك مغلولة إىل كناية عن شدة اإلمساك والبخل أي  :ال تكن
عنقك
وال تبسطها كل البسط
فتعطي مجيع ما عندك.
فتقعد ملو ًما
تلوم نفسك ويلومك الناس.
بلغت يف َ
حمسورا
احل ْمل عىل نفسك وحالك حتى رصت بمنزلة من حرس وانقطع
ً
وبلغ غاية يف التعب واإلعياء.
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يبسط الرزق ملن يشاء ويقدر

يوسع عىل من يشاء ويضيق.

خشية إمالق
ريا
ِخ ْطئا كب ً

خوف أن تفتقروا.
ذن ًبا عظيماً .

ريا
ريا بص ً
إنه كان بعباده خب ً

حيث أجرى أرزاقهم عىل ما علم فيه صالحهم.

الفوائـد واألحكـام :

 1ـ أمر هَّ
الل سبحانه بعبادته وتوحيده وجعل بر الوالدين مقرو ًنا بذلك كام قرن شكرمها بشكره فقال :
} ،وقال { :

     {

                                                                                                                                                                       }.
 2ـ من الرب بالوالدين واإلحسان إليهام أالَّ يتعرض لِ َس ِّب ِهام وال َي ُع َّقهام فإن ذلك من الكبائر ،ففي صحيح
الل عنهام قال  :قال رسول هَّ
الل بن عمرو ريض هَّ
البخاري عن عبد هَّ
الل ﷺ « :إن من أكرب الكبائر أن يلعن
الرجل والديه» .قيل  :يا رسول هَّ
الل ،وكيف يلعن الرجل والديه ؟ قال  :يسب أبا الرجل فيسب أباه،
ويسب أمه فيسب أمه»(.)1

 3ـ ال خيتص بر الوالدين بأن يكونا مسلمني بل إن كانا كافرين ي َربمها وحيسن إليهام  ،ففي صحيح البخاري
الل ﷺ فاستفتيت رسول هَّ
الل عنها قالت َ :ق ِد َم ْت عيلَّ أمي وهي مرشكة يف عهد رسول هَّ
عن أسامء ريض هَّ
الل
ﷺ قلت  :إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصل أمي ؟ قال « :نعم صيل أمك»(.)2

عبدالل بن عمرو ريض هَّ
هَّ
الل
 4ـ من اإلحسان إليهام والرب هبام ـ إذا مل يتعني اجلهاد ـ أالَّ جياهد إال بإذهنام فعن
عنهام قال  :قال رجل للنبي ﷺ  :أجاهد ؟ قال « :لك أبوان» ؟ قال  :نعم .قال « :ففيهام فجاهد»(.)3

( )1رواه البخاري انظر فتح الباري ،كتاب األدب باب  :ال يسب الرجل والديه  10/494رقم (.)5973
( )2رواه البخاري انظر فتح الباري ،كتاب اهلبة وفضلها ،باب  :اهلدية للمرشكني  5/291رقم (.)2620
( )3رواه البخاري انظر فتح الباري ،كتاب األدب باب  :ال جياهد إال بإذن األبوين  11/494رقم احلديث (.)5972
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 5ـ قوله تعاىل { :

} خص حالة ِ
الكبرَ ؛ ألهنا احلالة التي حيتاجان فيها

والك ُ
إىل بره لتغري احلال عليهام بالضعف ِ
برَ فألزم يف هذه احلالة مراعاة أحواهلام أكثر مما ألزمه من قبل؛
ألهنام يف هذه احلالة قد صارا َك ّ ً
ال عليه فيحتاجان أن ييل منهام يف الكرب ما كان حيتاج يف صغره أن يليا
منه فلذلك خص هذه احلالة بالذكر.

} هذه استعارة يف الشفقة والرمحة هبام

 6ـ قوله تعاىل { :

      والتذلل هلام فينبغي أن جيعل اإلنسان نفسه مع أبويه يف خري ذلة يف أقواله وسكناته ونظره وال يحُ ِدَّ إليهام
برصه فإن تلك هي نظرة الغاضب.

} خص الرتبية بالذكر ليتذكر العبد شفقة األبوين وتعبهام يف الرتبية
 7ـ قوله تعاىل { :
فيزيده ذلك إشفا ًقا وحنا ًنا عليهام ،وهذا كله يف األبوين املؤمنني؛ ألن هَّ
الل سبحانه هنى عن االستغفار
للمرشكني األموات ولو كانوا أويل قربى.

 8ـ ال خيتص بر الوالدين بحال احلياة ،بل يكون بعد املوت أيض ًا بصلة أهل و َدّمها ،واالستغفار والدعاء
هلام ،وإنفاذ عهدمها ،وصلة الرحم التي ال رحم لك إال من قبلهام.
 9ـ من اطلع هَّ
الل 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 هَّ
الل يعفو عنه ويغفر له األمور العارضة غري
املستقرة.

 10ـ أمر اللهّ سبحانه بإيتاء ذي احلاجة حقه من الرب واإلكرام ،وذلك احلق يتفاوت بتفاوت األحوال واألزمان
واألقارب واحلاجة وعدمها.

 11ـ 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 هَّ
والل تعاىل إنام يأمر بأعدل األمور وأقسطها.

 12ـ تأديب هَّ
الل سبحانه لعباده إذا سأهلم سائل ما ليس عندهم كيف يقولون ،وبم يردون ،من القول اللطيف
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والوعد باجلميل عند سنوح الفرصة ،واالعتذار بعدم اإلمكان يف الوقت احلارض حتى يعودوا طيب ًة

خواطرهم ،كام قال تعاىل { :

                                                             }(.)1

 13ـ ينبغي لإلنسان أن يفعل ما يقدر عليه من اخلري ،وينوي فعل ما مل يقدر عليه؛ ليثاب عىل ذلك ،ولعل
هَّ
الل أن ييرس له ذلك بسبب رجائه.
ً
بخيال منوعً ا ال يعطي ً
أحدا شي ًئا ،وال مرس ًفا يف اإلنفاق
 14ـ أرشد سبحانه وتعاىل بأالَّ يكون اإلنسان
مذموم عند الناس ،واملرسف يف اإلنفاق
ملوم
ٌ
فيعطي فوق طاقته وخيرج أكثر من دخله ،فإن البخيل ٌ
ً
حمتاجا إىل معونة غريه ،وحينئذ يقع
ذليال بعد العزة،
معرسا بعد الغنى،
رسعان ما يفقد ماله فيصبح
ً
ً

اإلنسان يف احلرسة ويبلغ منه األسى كل مبلغ.
 15ـ هَّ
الل سبحانه خبري بعباده فيعلم الذي تصلحه السعة يف الرزق و َمن الذي تفسده ،و َمن الذي يصلحه
اإلقتار والضيق و َمن الذي يفسده ،وهو البصري بتدبريهم وسياستهم فيغني من يشاء ،و ُيفقر من يشاء؛
لمِ َا َلهُ يف ذلك من احلكمة العظيمة.

 16ـ هنى سبحانه الوالدين أن يقتلوا أوالدهم خو ًفا من الفقر واإلمالق ،وتكفل برزق اجلميع ،وأخرب أن
ريا أي من أعظم كبائر الذنوب ،وإنام كان هذا الذنب كذلك؛ ألجل
من قتلهم فقد ارتكب ِخ ْط ًئا كب ً
زوال الرمحة من قلب فاعله ،وما قام به من العقوق العظيم ،واجلرأة عىل قتل األطفال الذين مل يجَ ْ ِر

منهم ذنب وال معصية.

( )1سورة البقرة  :آية (.)263
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املناقشــــة

س : 1بينِّ معاين الكلامت اآلتية :

          وقىض ربك  ،فال تقل هلام أف  ،وال تنهرمها  ،األوابني  ،اخفض هلام جناح الذل ً ،
ميسورا،
قوال
ً

حمسورا  ،خشية إمالق.
         ملو ًما ،
ً

س : 2ملاذا قرن سبحانه بر الوالدين بعبادته وتوحيده ؟

س : 3هناك عدة صور لرب الوالدين واإلحسان إليهام ،اذكر ثال ًثا منها :

س : 4اكتب كلمة (صح) أو (خطأ) أمام العبارات اآلتية مع تصحيح اخلطأ :

   أ ـ خيتص بر الوالدين باملسلمني فقط)               (                                                               .
ب ـ من اإلحسان للوالدين أالَّ جياهد إال بإذهنام)               (                                               .

ج ـ ليس هناك جمال لرب الوالدين بعد وفاهتام)               (                                                    .

  د ـ قتل األوالد خشية الفقر من أعظم الذنوب)               (                                               .
س : 5ملاذا ذكر حالة ِ
 }...اآلية ؟
الكبرَ يف قوله تعاىل { :
س : 6بامذا وصف سبحانه حال املبذرين ؟ وملاذا وصفهم بذلك ؟
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ســورة اإلســـراء  /اآليات 39 - 32

قـال َّ
اللـه تعالـى :

الكـلمــة

إنه كان فاحشة
ً
سبيال
وساء

إال باحلق
ومن ُقتِل مظلو ًما
فقد جعلنا لول ِّيه سلطا ًنا

املعـنـــــى

ذن ًبا عظيماً .
بئس الطريق واملسلك.
الذي يوجب قتلها.
بغري سبب يوجب القتل.
سلطة عىل القاتل فإنه باخليار فيه إن شاء قتله َق َودًا ،وإن شاء أخذ
الدية ،وإن شاء عفا عنه.
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فال يرسف يف القتل
منصورا
إنه كان
ً
إال بالتي هي أحسن
حتى يبلغ أشده
وأوفوا بالعهد
ً
مسؤوال
إن العهد كان
وأوفوا الكيل إذا كلتم
وزنوا بالقسطاس
وال َت ْق ُف ما ليس لك به علم
ً
مسئوال
كل أولئك كان عنه
وال ِ
متش يف األرض َم َر ًحا
ً
طوال
ولن تبلغ اجلبال
كل ذلك
كان سيئه عند ربك مكروهً ا
ذلك
من احلكمة
حورا
َم ْد ً

فال يرسف الويل يف قتل القاتل بأن يمثل به أو يقتل معه غريه من أقاربه.
املراد  :أن الويل ُم َع ٌ
ان عىل القصاص من القاتل.
بام فيه صالحه.
بلوغه وعقله ورشده.
باإلتيان بام أمر هَّ
الل به واالنتهاء عام هنى عنه ،وقيل  :أراد بالعهد ما يلتزمه
اإلنسان عىل نفسه.
ً
مسؤوال عن الوفاء به.
أمتوه وال تبخسوا منه.
زنوا بالعدل.
ال تتبع ما ليس لك به علم بل تث َّبت يف كل ما تقوله وتفعله.
سيسأل العبد عنها يوم القيامة.
َب َط ًرا و ِكبرْ ً ا وخيالء.
ال تقدر أن تطاول اجلبال وتساوهيا بكربك ،واملعنى  :أن اإلنسان ال ينال ِ
بكبرْ ه
وبطره شي ًئا كمن يريد خرق األرض ومطاولة اجلبال ال حيصل عىل يشء.
املذكور الذي هنى هَّ
الل عنه فيام تقدم من اآليات.
ُق ْب ُحه مكرو ٌه عند هَّ
الل.
الذي بينَّاه ووضحناه من هذه األحكام اجلليلة.
من األمور املحكمة واآلداب اجلامعة لكل خري.
مطرودًا ً
مبعدا من كل خري.

الفوائـد واألحكـام :

 1ـ 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.
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 2ـ وصف سبحانه الزنا بأنه فاحشة وهو ما يستفحش يف الرشع والعقل والفطر وذلك لتضمنه التجرؤ عىل
احلرمة يف حق هَّ
الل تعاىل ويف حق املرأة ،وحق أهلها ،أو زوجها ،وإفساد الفراش ،واختالط األنساب،
وغري ذلك من املفاسد.

 3ـ هنى سبحانه عن قتل النفس التي حرم هَّ
الل إال باحلق وهو  :الكفر بعد اإليامن ،والزنا بعد اإلحصان ،وقتل
عمدا .فعن ابنِ مسعود  أنه قال  :قال رسول هَّ
مؤمن معصوم ً
الل ﷺ « :ال حيل دم امرى ٍء مسلم يشهد
الل ،وأين رسول هَّ
أالَّ إله إال هَّ
الل إال بإحدى ثالث  :النفس بالنفس ،والثيب الزاين ،واملفارق لدينه التارك

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

 5ـ يف هذه اآلية { :

                                           } دليل عىل أن احلق يف القتل للويل فال ُيقتص إال بإذنه وإن عفا سقط ال ِقصاص.
 6ـ األمر بالوفاء بالعهد وهو  :كل ما أمر هَّ
الل به ،وهنى عنه ،ويدخل يف ذلك ما بني العبد وربه وما بني العباد
بعضهم مع بعض؛ ألن اجلميع مسؤولون عن الوفاء بالعهد فمن وفىَّ فله الثواب ومن مل ِّ
يوف فعليه
اإلثم والعقاب.

 7ـ األمر بالعدل وإيفاء املكاييل واملوازين بالقسط من غري بخس وال نقص ،والنهي عن الفحش واجلور
واحليف؛ ألن مجيع الناس حمتاجون إىل املعاوضات والبيع والرشاء ومن َثمَّ شدد الشارع يف املنع من
التطفيف والنقصان سع ًيا يف إبقاء األموال ألرباهبا.

( )1رواه البخاري يف كتاب الديات ،باب قول اللهّ تعاىل {أن النفس بالنفس والعني بالعني  }...رقم  ،6878وسبق خترجيه ص . 54
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 8ـ يف قوله تعاىل { :

هني 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 هَّ
الل سبحانه سائل اإلنسان عام

حواه سمعه وبرصه وفؤاده.
ريا عند هَّ
وحمتقرا عند
الل
وعلوًا ،بل يكون حق ً
 9ـ املختال الذي يميش ِمشي َة املعجب واملتكرب ال يفيده ذلك قوة ّ
ً

ً
مبغوضا ممقو ًتا ،قد اكتسب رش األخالق واكتسى بأرذهلا من غري إدراك لبعض ما يروم ،ويف اآلية
اخللق

الكريمة { :

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

}

} والنهي

عن عقوق الوالدين وما عطف عىل ذلك سيئ مكروه عند هَّ
ٌ
ومبغض عند العقالء من الناس.
الل

 11ـ هذه اآلداب واألحكام التي تضمنتها هذه اآليات املتقدمة من احلكمة العالية التي هي األمر بمحاسن
ريا.
ريا كث ً
األعامل ومكارم األخالق ،ومن يؤت احلكمة فقد أويت خ ً

} كرر سبحانه هذا مع ما سلف للتنبيه عىل أن

 12ـ يف قوله تعاىل { :

التوحيد هو رأس الدين ،وأساس احلكمة.
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املناقشــــة

س : 1بينِّ معاين الكلامت اآلتية :

مدحورا.
منصورا  ،حتى يبلغ أشده ،
            فاحشة  ،فقد جعلنا لوليه سلطا ًنا  ،إنه كان
ً
ً
س : 2ملاذا وصف هَّ
الل سبحانه الزنا بأنه فاحشة ؟

} ألن النهي عن قربان الزنا أبلغ من

س : 3هنى سبحانه عن قربان الزنا فقال { :

النهي   عن جمرد فعلهِّ ،
وضح ذلك.

} ما احلق املوجب لقتل النفس

س : 4قال تعاىل { :

مع ذكر     الدليل ؟

س : 5اكتب 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)          (                                                                                  .
وعلوًا بل يكون صغ ًريا عند اللهّ )          (   .
ج ـ املختال الذي يميش مشية املعجب ال يفيده ذلك قوة
ّ
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ســورة مــريـم  /اآليات 87 - 77

قـال َّ
اللـه تعاىل :

سبـب نـزول اآليـات :

ما روى البخاري ومسلم من حديث مرسوق عن خباب بن َ
األ َر ِّت  قال  :كنت َق ْينًا «أي َحدَّ ادًا» وكان
والل ال أقضيك حتى تكفر بمحمد فقلت  :ال هَّ
يل عىل العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه فقال  :ال هَّ
والل ال أكفر

بمحمد ﷺ حتى متوت ثم تبعث .قال  :فإين إذا مت ثم بعثت جئتني ويل مال وولد فأعطيتك؛ فنزلت هذه اآلية
إىل قوله تعاىل { :

}(.)1

} برقم  ،8/326 . 4735ومسلم يف كتاب صفات املنافقني

( )1رواه البخاري يف كتاب التفسري ،باب {
وأحكامهم،
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املعـنـــــى

الكـلمــة
ُألوتَينَ َّ ً
ً
وولدا
ماال
َّ
أطلع الغيب

يف اآلخرة.
أحاط علمه بالغيب حتى علم ما يكون ،وأن من مجلة ما يكون أنه
يؤتى يوم القيامة ً
ً
وولدا
ماال
ً
بأن عمل صاحل ًا ،فكان له بذلك عند اهلل ٌ
عهدا
أم اتخَّ ذ عند الرمحن
عهد أن يؤتيه ما يدَّ عي من املال والولد.
إنه مل َّ
ك َّ
يطلع الغيب ،ومل يتخذ عند اهلل ً
ال
عهدا.
سنكتب
سنحفظ عليه.
نم ُّد له من العذاب ّ
مدًا
نزيده عذا ًبا فوق العذاب ،وقيل  :نطيل مدة عذابه.
َو َ
ونرثه ما يقول
سنسلبه املال والولد ونجعله لغريه.
ويأتينا فردًا
بال مال وال ولد.
ليكونوا هلم عزّ ًا
َمنَع ًة ،حتى يكونوا هلم شفعاء يمنعوهنم من العذاب.
ويكونون عليهم ّ
ضدًا
يوم القيامة يكذبوهنم ويلعنوهنم.
أعوا ًنا عليهم َ
أمل تر أنا أرسلنا الشياطني عىل َس َّلطناهم عليهم.
الكافرين
تؤزهم ّأزًا
حتركهم وحتثهم عىل املعايص.
فال َت ْع َج ْل عليهم
ال تعجل بطلب عقوبتهم.
إنام نؤخرهم ألجل معدود ثم هم صائرون ال حمالة إىل عذاب هَّ
إنام َن ُع ُّد هلم ّ
عدًا
الل
ونكاله.
إىل الرمحن ً
وفدا
ركبا ًنا.
ونسوق املجرمني
الكافرين.
ِع ً
إىل جهنم ِو ْردًا
طاشا.
ال يملكون الشفاعة
ال يشفعون وال ُيشفع هلم.
إال من اتخَّ ذ عند الرمحن ً
عهدا فإنه يملك الشفاعة ،والعهد هنا  :توحيد اللهّ واإليامن به.
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الفوائـد واألحكـام :

الل حيث مجع بني كفره بآيات هَّ
وجرأته عىل هَّ
الل ودعواه الكبرية أنه سيؤتى يف
 1ـ شناعة مقالة هذا الكافر ُ
اآلخرة ً
ماال ً
وولدا ،أي أنه يكون من أهل اجلنة.

 }...وإن كانت نازلة يف كافر معني فإهنا َت ْشمل

 2ـ هذه اآلية الكريمة { :

كل كافر زعم أنه عىل احلق وأنه من أهل اجلنة.
 3ـ الذي يزعم أنه حاصل له خري عند هَّ
صادرا عن علم بالغيب ،أو
الل يف اآلخرة ال خيلو إما أن يكون قوله
ً
عهدا عند هَّ
ً
متخذا ً
الل ،ومل حيصل له واحد منهام فيكون قوله دعوى ال برهان عليها.

َ }...ر ٌّد عىل من ادعى علم الغيب أو اختاذ العهد

 4ـ يف قوله تعاىل { :
عند هَّ
الل وأن قوله مكتوب عليه وأنه سيزاد ويضاعف له يف العذاب كام زاد يف االفرتاء والباطل ،وأن
ماله وولده س ُيسلبان منه عكس ما ظن أنه يؤتى يف الدار اآلخرة ً
ً
وولدا بل يف اآلخرة يسلب منه
ماال

الذي كان له يف الدنيا فيأيت فردًا ال مال له وال ولد.
الل ليعتزوا هبا يف الدنيا ،وجيعلوها شفعاء عند هَّ
 5ـ اآلهلة التي اختذها املرشكون وعبدوها من دون هَّ
الل يف
اآلخرة ستجحد عبادهتم ،وتكون هلم خصماً وضدّ ًا خالف ما رجوا منها وأ َّملوا فيها.
 6ـ عاقب هَّ
الل الكافرين الذين مل يعتصموا به ومل يتمسكوا بحبله وأرشكوا به بأن َّ
سلط عليهم الشياطني
تؤزهم ّأزًا ،وتوسوس هلم ،وتزين هلم الباطل ،وتصدهم عن احلق.

 7ـ تسلية الرسول ﷺ بأالَّ  َي ْعجل عىل الكفار ،وال يضيق صدره هبم فإهنم ممهلون إىل أجل قريب فلهم
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.

 8ـ تفاوت حال الفريقني  :املتقني واملجرمني؛ فاملتقون حيرشون إىل موقف القيامة مكرمني مبجلني َّ
معظمني
ً
عطاشا ويف حالة
فيفدون إىل الرمحن راجني رمحته والفوز برضوانه ،وأما املجرمون فإهنم يساقون إىل جهنم
من الذل والصغار ال تنفعهم شفاعة الشافعني ألهنم مل يتخذوا عند هَّ
الل ً
عهدا باإليامن به وبرسله.
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املناقشــــة

س : 1بينِّ معاين الكلامت اآلتية :

           أطلع الغيب  ،ونمد له من العذاب مدّ ًا  ،ليكونوا هلم عزّ ًا  ،ضدّ ًا ّ ،أزًا ً ،
وفدا ِ ،و ْردًا.

س : 2ما سبب نزول هذه اآليات ؟

} رد عىل من زعم اطالع الغيب واختاذ العهد عند

س : 3يف قوله { :

هَّ
ِّ
   ،وضح ذلك.
الل

هَّ
بالل ،ويهَ ْ َت ِد هبداه ،ويتمسك بحبله ؟ مع الدليل.
س : 4ما عاقبة من مل يعتصم
س : 5ب َّينت اآليات حال املتقني واملجرمني يف يوم القيامةِّ ،
وضح ذلك.
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ســورة مــريـم  /اآليات 98 - 88

قـال َّ
اللـه تعالـى :

الكـلمــة

وقالوا اختذ الرمحن ً
ولدا
لقد جئتم شي ًئا إ ّدًا
تكاد السموات يتفطرن منه
وتنشق األرض
وختر اجلبال هَ ّدًا
لقد أحصاهم وعَ َّدهم عَ ّدًا
وكلهم آتيه يوم القيامة فردًا

املعـنـــــى

يعني  :اليهود والنصارى ومن زعم من املرشكني أن املالئكة بنات هَّ
الل.
قلتم ً
األمر العظيم.
واإلد :
قوال عظيماً ،
ُّ
ُ
يتشققن ِق َط ًعا من هذا القول.
تتصدع وتنفطر.
تكاد اجلبال يسقط بعضها عىل بعض غض ًبا هَّلل.
عَ دَّ أنفاسهم وأيامهم وآثارهم فال خيفى عليه يشء.
ً
وحيدا ليس معه يشء من الدنيا.
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سيجعل هلم الرمحن ُو ّدًا
فإنام يرسناه بلسانك
وتنذر به قو ًما ُل ّدًا
وكم أهلكنا قبلهم من قرن
هل حتس منهم من أحد
أو تسمع هلم ِر ْكزً ا

الو ُّد  :املحبةَ ،ف ُي ِح ُّبهم ،ويحُ َ ببهم إىل خلقه.
ُ
سهلنا القرآن بلسانك يا حممد ليحصل املقصود منه واالنتفاع به.
أشداء يف اخلصومةَ ،
واأل َلدُّ الذي ال يقبل احلق ويدَّ عي الباطل.
من أمة كفروا بآيات هَّ
الل وكذبوا رسله.
هل ترى منهم ً
أحدا.
مجيعا فلم يبق منهم عني وال أثر.
الر ْكزُ  :الصوت اخلفي ،واملعنى  :أهنم بادوا ً
ِّ

الفوائـد واألحكـام :

 1ـ ُق ْب ُح وشناعة قول املعاندين اجلاحدين الذين زعموا أن للرمحن ً
ولدا حيث جاؤوا بقول عظيم تكاد
السموات يتفطرن منه ،وتنشق له األرض ،وتتصدع ،وتندك اجلبال وتسقط من هول هذه الدعوى
القبيحة ،ويف ذلك تنبيه إىل غضب هَّ
الل تعاىل عىل قائل هذه الكلمة وأنه لوال حلمه ولطفه سبحانه هللك

من قال ذلك.

 2ـ ال يليق وال ينبغي للرمحن اختاذ الولد؛ ألن اختاذ الولد دليل عىل النقص واالحتياج ،وألن الولد من
جنس والده ،هَّ
والل تعاىل منزه عن ذلك فال شبيه له وال مثيل له وال َس ِم َّي.
 3ـ ما من أحد من املالئكة واإلنس واجلن وغريهم إال وهو مملوك له سبحانه ،منقاد حلكمه وملتجىء إليه،
وخاضع  وذليل له ،فاجلميع مماليك له ،ليس هلم من امللك والتدبري يشء.

 4ـ لقد أحاط علمه سبحانه باخلالئق كلهم أهل السموات واألرض وأحصاهم وأحىص أعامهلم فال يضل
وال ينسى وال ختفى عليه خافية وال يفوته يشء من ذلك.

وحيدا من األهل ،واملال ،والولد ،ليس معه إال عمله فيجازيه هَّ
ً
اللُ ويوفيه
 5ـ كل إنسان يأيت يوم القيامة
وإن ّ ً
ريا فخري ْ
حسابهْ ،
رشا َفشرَ ٌّ
إن خ ً
 6ـ جعل هَّ
الل للمؤمنني الذين يعملون الصاحلات مودة يف القلوب يزرعها هلم من غري تودد منهم وال تعرض

لألسباب التي يكتسب هبا الناس مودات القلوب من قرابة أو صداقة أو اصطناع معروف ،فعن أيب 
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جربيل إن هَّ
هريرة  أن النبي ﷺ قال « :إذا أحب هَّ
َ
ُ
جربيل
الل حيب فال ًنا فأحبه ،فيحبه
الل العبد نادى
فينادي جربيل يف أهل السامء  :إن هَّ
الل حيب فال ًنا فأحبوه ،فيحبه ُ
أهل السامء ثم يوضع له ال َقبول يف

األرض»(.)1
 7ـ من نعمة هَّ
الل سبحانه وتعاىل ْ
أن َيسرَّ هذا القرآن الكريم بلسان الرسول ﷺ ليبرش من أطاعه بالثواب
العاجل واآلجل ،ولينذر من عصاه من قريش وغريهم فتقوم عليهم احلجة وتتبني هلم املحجة ،فيهلك

من هلك عن بينة وحييا من َحيَّ عن ب ِّينة.
 8ـ أهلك هَّ
الل املكذبني من قوم نوح وعاد وثمود وغريهم من املعاندين املكذبني لمََّا استمروا يف طغياهنم
وتكذيبهم للرسل فبادوا وهلكوا ومل يبق منهم عني وال أثر ،بل بقيت أخبارهم وقصصهم عربة للمعتربين
وعظة للمتعظني.

املناقشــــة

س : 1بينِّ معاين الكلامت اآلتية :
           لقد جئتم شي ًئا إ ّ ًدا َّ ،
يتفطرن منه  ،وختر اجلبال هَ دّ ًا  ،وعَ دَّ هم عدّ ًا ُ ،و ّ ًدا ُ ،لدّ ًا  ،أو تسمع هلم ِركزً ا.
س : 2يف اآلية الكريمة بيان لقبح وشناعة قول املعاندين اجلاحدين الذين زعموا َأنَّ للرمحن ً
ولدا ،
ِّ
          وضح ذلك.

س : 3اكتب كلمة (صح) أو (خطأ) أمام العبارات اآلتية مع تصحيح اخلطأ :

   أ ـ ال يليق بالرمحن أن يتخذ ً
ولدا؛ ألن اختاذ الولد دليل عىل النقص واالحتياج)             (    .
ب ـ أحاط علم هَّ
الل باخلالئق كلهم وأحصاهم وأحىص أعامهلم فال يضل وال ينسى)             (  .

جـ ـ التودد للناس هو الذي جيعل اإلنسان يكسب مودة قلوهبم)             (                              .
س : 4ملاذا أهلك هَّ
الل املكذبني من قوم نوح ،وثمود وغريهم من املعاندين املكذبني ؟
( )1انظر فتح الباري كتاب بدء اخللق جـ  6رقم احلديث . 3209
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ســورة النــور  /اآليات 14 - 11

قـال َّ
اللـه تعالـى :

الكـلمــة

إن الذين جاؤوا باإلفك
عُ ْص َبة منكم
ال حتسبوه ّ
رشًا لكم
والذي توىل ِكبرْ َ ه منهم
لوال إذ سمعتموه

املعـنـــــى

الذين اختلقوا أشد أنواع الكذب والبهتان.
الع ْص َبة  :اجلامعة  ،ومنكم أي  :من املؤمنني.
ُ
ال تظنوه ّ ً
رشا لكم بل هو خري لكم؛ ألنكم تؤجرون بسببه،
واخلطاب هنا ملن طاهلم األذى بسببه.
هَّ
عبدالل
الذي توىل معظم اإلفك بالتخطيط له وإشاعته ،وهو املنافق
بن َسلول.
ب ُ
ُ
بن ُأ يَ ِّ
كان ينبغي عليكم إذ سمعتم باإلفك أن تنكروه بقلوبكم وألسنتكم
ملعرفتكم بطهر عائشة ريض هَّ
الل عنها وعفافها ،وهو خطاب ملن
كح َّسان بن ثابت و ِم ْس َطح بن ُأثاثة وحمَ ْ نَة
أشاعوه عن حسن نية؛ َ
بنت جحش ريض هَّ
الل عنهم.
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ريا
ريا.
بأنفسهم خ ً
ظن املؤمنون بعضهم ببعض خ ً
وقالوا هذا إفك مبني
كذب واضح.
عند اللهَّ
يف حكمه وقضائه.
و لو ال فضل ا للهَّ عليكم لوال ما َمن هَّ
َّ الل به عليكم من الفضل والرمحة ،واخلطاب للمؤمنني الذين
ورمحته
سمعوا اإلفك ونقلوه.
لمَ َ َّسكم
أصابكم.
فيام أفضتم فيه
فيام نقلتم وخضتم فيه من الكذب والبهتان.
الفوائـد واألحكـام :

هَّ
بن َسلول للنيل
 1ـ نزلت هذه اآليات يف شأن حادثة اإلفك التي أشاعها رأس الكفر والنفاق
ب ُ
عبدالل ُ
بن ُأ يَ ِّ
من عائشة أم املؤمنني ريض هَّ
الل عنها ،فقد ثبت يف كتب احلديث( )1والسري أن هذه اآليات وما بعدها

نزلت يف تربئة أم املؤمنني عائشة ريض هَّ
الل عنها مما رماها به أهل النفاق ،والكذب .والقصة طويلة،
ومؤثرة ،وذات دروس مفيدة ينبغي الرجوع إليها ،وقراءهتا بِت ََم ُّعنٍ  ،وموجزها « :أن عائشة ريض هَّ
الل

الل ﷺ يف غزوة املريسيع سنة ست من اهلجرة ،فلام َق َفل رسول هَّ
عنها قد خرجت مع رسول هَّ
الل ﷺ
راجعا إىل املدينة نزلوا يف أحد املنازل القريبة من املدينة فذهبت أم املؤمنني عائشة ريض هَّ
الل عنها تقيض
ً
حاجتها ،فانقطع ِع ْق ُدها ،فلام عادت إىل َر ْح ِلها علمت بانقطاعه ،وضياعه ،فرجعت تلتمسه ،وتأخرت
َ
الر ْك ُب،
يف طلبه ،فلام أ َّذ َن الرسول ﷺ بالرحيل محلوا هودجها عىل بعريها ،وهم يظنون أهنا فيه ،وسار َّ
فلام عادت عائشة ريض هَّ
ب مل جتد ً
الر ْك ِ
أحدا ،فبقيت يف مكاهنا تنتظرهم ،فغلبها النوم،
الل عنها إىل منازل َّ
فنامت ريض هَّ
الل عنها ،ثم أتى أحد الصحابة ،وهو صفوان ابن ُم َع َّطل  وكان قد تأخر عن اجليش ،فلام
رأى سوادها اقرتب منها ،فعرفها ،فاستيقظت بقدومه فأناخ بعريه ،وحمَ َلها ريض هَّ
الل عنها ،فلام وصل

( )1انظر «صحيح البخاري» كتاب التفسري ،باب  )                                                                                                     ( :برقم  ،4750وكتاب «أسباب
النزول» للنيسابوري ،ص . 182
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ليتش َّفى من رسول هَّ
هَّ
َّ
فاستغلها َ
الل ﷺ فأشاع
بن سلول باحلادثة،
هبا إىل القوم علم املنافق
ب ُ
عبدالل بن ُأ يَ ِّ

الكذب ،والبهتان ،ونرش اخلرب بينهم ليشيعوه هم ،وينرشوه يف املسلمني ،فانترش اإلفك والبهتان ،وتأثر
الل ﷺ ،وأبو بكر  ،والصديقة ريض هَّ
لذلك رسول هَّ
مجيعا.
الل عنها ،واملسلمون ً

الل عز وجل هذه اآليات تربئة لعائشة ريض هَّ
وبعد شهر من هذه احلادثة أنزل هَّ
الل عنها».
 2ـ بني هَّ
الل 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 هَّ
الل عباده املؤمنني إىل أسلوب التعامل مع هؤالء باحلذر منهم والشك يف أخبارهم والبعد

عن التعامل معهم { :

                                    }.

 3ـ لقد كان لعامة الصحابة ريض هَّ
الل عنهم موقف ِّ
مرشف من حادث اإلفك إ ْذ قالوا { :
فقد ُروي( )1أن أم أيوب األنصارية ريض هَّ
الل عنهام قالت له  :أتسمع ما يقول الناس يف أمر عائشة ؟ فقال

}

الل ،قال  :عائشة هَّ
 : هذا إفك مبني ،أكنت فاعلته ؟ قالت  :معاذ هَّ
والل خ ٌري ِ
منك ،فنزلت اآلية تصدي ًقا

ً
وتأييدا.
له
 4ـ لطف هَّ
الل سبحانه وتعاىل بعباده ،فهو سبحانه يغفر َّ
زالهتم ويبني هلم طريق احلق ليتبعوه ولو أراد سبحانه

مؤاخذهتم عىل ما اقرتفوه من الذنوب لعاجلهم بالعقوبة ،كيف وهم يتعرضون لبيت رسول هَّ
الل ﷺ

من غري دليل وال برهان {

                                                              }.
 5ـ براءة أم املؤمنني عائشة ريض هَّ
الل عنها مما نسب إليها برصيح القرآن الكريم ،فمن َّ
كذبه يف براءة عائشة
ريض هَّ
الل عنها فهو كافر.
( )1انظر أسباب النزول للنيسابوري ص  ،158وتفسري القرطبي . 12/202
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 }...أصل يف أن درجة اإليامن التي حازها اإلنسان ومنزلة الصالح

 6ـ هذه اآلية {

التي ناهلا املؤمن وصفة العفاف التي يسترت هبا املسلم ال يزيلها عنه خ ٌرب حمتمل وإن شاع إذا كان أصله
ً
ً
جمهوال.
فاسدا أو

 7ـ رضورة التحري والتثبت يف األخبار قبل نقلها وإشاعتها ،وأنه ال جيوز املساس بأعراض املؤمنني من
غري دليل وال برهان.

 8ـ أن حد الزنا ال يثبت( )1إال بأحد أمرين :
( )1االعرتاف بفعل الزنا.

( )2شهادة أربعة شهود كلهم عَ دْ ٌل.
املناقشــــة

س : 1بينِّ معاين الكلامت اآلتية :

ملسكم فيام أفضتم فيه.
اإلفك  ،عصبة منكم  ،والذي تولىَّ كربه َّ ،

س : 2ما سبب نزول هذه اآليات ؟ وماذا تعرف عن هذه احلادثة ؟

} ؟ ومن الذي توىل ِكبرْ َ ُه ؟

س : 3ما معنى قوله تعاىل { :

س : 4اكتب 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)               (                                         .

س : 5ما موقف عامة الصحابة من حادثة اإلفك ؟ مع ذكر ٍ
مثال عىل ذلك.

( )1لالستزادة ينظر كتاب الفقه للصف األول الثانوي ص . 70 ، 69

160

الدرس السادس عرش

16

ســورة النــور  /اآليات 20 - 15

قـال َّ
اللـه تعالـى :

الكـلمــة

إذ تلقونه بألسنتكم
وحتسبونه هَ ِّينًا
لوال إذ سمعتموه
قلتم ما يكون لنا أن نتكلم هبذا
هذا هبتان عظيم
يعظكم اللهَّ أن تعودوا ملثله ً
أبدا

املعـنـــــى

تتناقلون اإلفك بألسنتكم ،فقد كان الرجل منهم ي ْل َقى الرجل
فيقول  :بلغني كذا وكذا ،فيتلقاه بعضهم من بعض.
ً
سهال ال إثم فيه وال عقوبة عىل ناقله.
تظنون اإلفك
هَ الَّ إ ْذ سمعتموه ،وهو توجيه إىل األدب اإلسالمي املناسب ملثل
هذا األمر يف املستقبل.
ما يصح وما ينبغي لنا أن نتكلم بأمر عظيم من غري علم قطعي.
كذب عظيم.
ينهاكم هَّ
الل عن العودة إىل مثله ً
أبدا من قذف املحصنات املؤمنات
ً
متصال بالطاهرات أمهات املؤمنني.
الغافالت ،وأعظمه ما كان
161

ويبني اهلل لكم اآليات
ُيوضح ويفصل لكم األحكام واآلداب التي تنجيكم من الوقوع يف
أعراض املسلمني واملسلامت.
إن الذين حيبون أن تشيع َي َو ُّدون ويعملون عىل نرش الفاحشة ،وبخاصة ما يتصل باألعراض
الفاحشة
كالقذف والزنا.
واللهَّ يعلم وأنتم ال تعلمون
أنه سبحانه يعلم من أرسار القلوب من تكلم بالقذف ونقلهُ رغبة يف نرش
الفاحشة وأذية املؤمنني ،و َم ْن نقله غفلة و ِغرة.
ولوال فضل اللهَّ عليكم ورمحته لوال ذلك لعاجلكم بالعقوبة.
وأن اللهَّ رؤوف رحيم
رؤوف بعباده ،رحيم هبم ،فتاب عىل من تاب إليه من هذه القضيةَ ،
وط َّهر
من ُط ِّهر منهم باحلد الذي ُأقيم عليه.
الفوائـد واألحكـام :

الص ِّديقة بنت
 1ـ هذه اآليات متصلة باآليات السابقة إذ هي تعالج قضية اإلفك التي ُرميت هبا الطاهرة ِّ
الص ِّديق عائشة بنت أيب بكر ريض هَّ
الل عنهام ،وهي وإن كانت ذات سبب خاص وهو تربئة عائشة ريض
ِّ
هَّ
الل عنها مما رميت به فإن العربة بعموم لفظها فيدخل يف ذلك كل إفك ُيرمى به مسلم أو مسلمة وأخطره
ما كان قذ ًفا.

 2ـ هذا اإلفك قد جرى عىل ألسنة بعض الصحابة ريض هَّ
الل 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 أالَّ يصدقه وال ينقله بل ينكره ويتربأ منه.
 3ـ َر َّت َب هَّ
واضحا كام بينَّ خطورة
الل سبحانه عىل هذا اإلفك عقوبات يف الدنيا وجزاء يف اآلخرة وب َّينه بيا ًنا
ً
العود ملثله؛ ألن حال املؤمن أن يقول بعد البيان
اإلفك والبهتان بيا ًنا عظيماً يتعظ به املؤمن ،وينزجر عن َ
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« :سمعنا وأطعنا» رغبة فيام عند هَّ
الل وخو ًفا من عقابه.

 4ـ يف قوله تعاىل { :

 }...اآلية .إشارة إىل أن املنافقني يف املجتمع

اإلسالمي يسعون يف نرش املنكرات والباطل بني املؤمنني ويتحينون الفرص إلشاعة الفاحشة فيه.
 5ـ من كان همَ ُّ ه ومسلكه إشاعة الفاحشة يف الذين آمنوا فإن هَّ
الل له باملرصاد {                                     

                          }.

ولكن للطف هَّ
الل
 6ـ هذا العمل الدينء قد ُي َغ ِّر ُر بفئة من املؤمنني فيشاركون يف نقل اإلشاعة ويتولون نرشها
ْ
سبحانه وعلمه برسائر القلوب مل يعاجل هؤالء بالعقوبة {

                                              }.

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

س : 1بينِّ معاين الكلامت اآلتية :

            إذ تلقونه بألسنتكم  ،وحتسبونه هينًا  ،يعظكم هَّ
الل  ،تشيع الفاحشة.

 }...اآلية .إشارة إىل أن املنافقني   

س : 2يف قوله تعاىل { :

يف  املجتمع اإلسالمي يستعينون يف نرش املنكرات والباطل بمن ليس منهم ،فلامذا يفعلون ذلك ؟

س : 3هل جيوز نقل القذف بالزنا عن طريق اإلخبار قبل ثبوته عىل املقذوف ؟ اذكر الدليل عىل ذلك.
س : 4ما هدف املنافقني من نرش الفاحشة ؟
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ســورة النــور  /اآليات 26 - 21

قـال َّ
اللـه تعالـى :

املعـنـــــى

الكـلمــة

ال تتبعوا ُخطوات الشيطان

ال تسلكوا ُس ُب َل الشيطان وطرقه فتشيعوا الفاحشة يف الذين

ما َز َكى منكم من أحد
ولكن اللهَّ يزكي من يشاء

طهر بقبول التوبة من يشاء من عباده وهم الذين وقعوا يف اإلفك
ُي ِّ

آمنوا.
ما َط َهر من دنس الفاحشة.
بسبب الغفلة والتساهل.
164

وال يأتل أولو الفضل منكم ال حيلف أهل الفضل واإلحسان أن يمنعوا فضلهم ـ باحللف ـ عن
والسعة أن يؤتوا أويل القربى أقربائهم واملحتاجني .إليهم من غريهم.
واملساكني واملهاجرين
وليعفوا وليصفحوا
ينبغي عليهم أن يتجاوزوا ويغفروا عمن ظلمهم وأالَّ يبادلوه العقوبة.
املحصنات
العفيفات عن فعل الفاحشة.
ً
الغافالت
إعراضا جيعلهن ال يفكرن فيها.
املعرضات عن الفواحش
طردوا من رمحة هَّ
ُلعنوا
الل يف الدنيا  :باحلد ،والذمَ ،ور ِّد الشهادة ،ويف اآلخرة
بغضب هَّ
الل عز وجل وأليم عقابه.
يوم القيام ِة.
يوم تشهد عليهم ألسنتهم تنطق جوارحهم معرتفة بفعلهم املنكرات ،وذلك َ
وأيدهيم وأرجلهم
يومئذ يوفيهم
جيزهيم.
دينهم احلق
جزاءهم الذي يستحقونه.
أن اللهَّ هو احلق املبني
املظهر لألمور عىل حقيقتها.
اخلبيثات
املتصفات باألعامل اخلبيثة من النساء.
للخبيثني
املتصفون باألعامل اخلبيثة من الرجال.
والطيبون للطيبات
املتصفون باألعامل الطيبة من الرجال َأ ْك َف ُاء للمتصفات باألعامل الطيبة
من النساء.
مربؤون مما يقولون
منزهون عام يشيعه القاذفون من كذب وهبتان.
الفوائـد واألحكـام :

ُ
ـ  السبيل الذي سلكه املنافقون إلشاعة اإلفك بني املؤمنني هو من سبل الشيطان التي يزينها ليوقع فيها
1
املؤمنني يف الفواحش واملنكرات التي ُت ْغ ِض ُب هَّ
الل عز وجل و ُتسيِ ُء إىل املؤمنني.
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 2ـ دعا هَّ
الل عز وجل املؤمنني به ،املصدقني بكتابه ورسوله أن جيتنبوا سبل الشيطان وحبائله ألن من اتبع

الشيطان يف خطواته فإنه يوقعه يف كل فاحش من القول والفعل.
الل عز وجل فطريق النجاة أن يلجأ إىل هَّ
 3ـ من وقع منه هفوة أو زلة ا َّتبع فيها ما يسخط هَّ
الل ويبادر بالتوبة
فإن هَّ
الل بفضله ورمحته يطهر من عباده من علم منه صدق التوبة والرغبة فيام عنده.
 4ـ كرم هَّ
ُ
وفضله وجودُ ه وإحسا ُنه إذ هو غفور رحيم حيب املغفرة والتجاوز والصفح عَ َّمن أساء وبخاصة
الل
حمتاجا ،ومل ُيعرف برشك أو نفاق وإنام هو من املساكني املهاجرين يف سبيل هَّ
الل كام هو
إذا كان ضعي ًفا
ً
حال « ِم ْس َطح» وأمثاله من املؤمنني.

 5ـ منزلة املرأة املسلمة يف اإلسالم عظيمة فقد أعىل الدين مكانتها ،وصان كرامتها ،فال جيوز ألحد أن
وزورا ،ومن جترأ عىل فعل يشء
يمس عرضها بام ييسء إليها ،وأعظم ذلك قذفها بجريمة الزنا كذب ًا
ً
من ذلك فقد توعده هَّ
الل عز وجل بالطرد واإلبعاد عن رمحته يف الدنيا واآلخرة.
 6ـ لقد خص هَّ
الل عز وجل هذا الوعيد بمن يقرتف إثم القذف يف حق املؤمنات العفيفات الاليت ال يفكرن
بالفاحشة ً
أبدا وإنام يبتعدن بسلوكهن وتفكريهن عن مواطن السوء واهللكة.

 7ـ يف اآليات دعوة للمرأة املسلمة أن تسمو بخلقها ،وأن تصون عفتها وكرامتها إىل هذا املستوى الرفيع
من الطهر والعفاف؛ ألن هَّ
توعد من يتعرض هلا بالطرد واإلبعاد من رمحته وبالعذاب
الل عز وجل قد َّ
العظيم يوم القيامة ،وهو يوم تظهر فيه احلقيقة التي ال يمكن إخفاؤها سواء أكان ذلك يف حق القاذف
ً
جازى ٌّ
أم املقذوف ف ُي َ
عادال ال جور فيه.
كل بحسب عمله جزا ًء
يلًا يدركه كل عاقل عىل براءة عائشة ريض هَّ
 8ـ ذكر هَّ
الل عز وجل ً
دليال عق ّ
الل عنها وطهارهتا وعفافها ،ذلكم

هو ارتباطها بنبي الرمحة ﷺ إذ هي زوجه عليه الصالة والسالم ،وأحب نسائه إليه ،فإذا كان ﷺ أطيب
الطيبني وأطهر الطاهرين فلن ترتبط به ولن تبقى يف عصمته إال من هي طيبة عفيفة فإن من سنة هَّ
الل عزَّ 

وجل وحكمته أالَّ تكون خبيثة لط ِّيب وال ط ِّيبة خلبيث.
 9ـ َم ْن َسبَّ عائشة ريض هَّ
ِّ
ومكذب
الل عنها أو رماها بعد هذا الذي ُذكر يف هذه اآليات فإنه كافر ألنه معاند
للقرآن الكريم.
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 10ـ التئام النفوس اخلبيثة بعضها مع بعض ،والنفوس الطيبة بعضها مع بعض.

 11ـ ارتكاب الفواحش يعني وجود اخلبث يف النفس كام أن البعد عنها عالمة الطهر والنقاء هَّ
والل غفور
رحيم يتوب عىل من تاب وأناب.
 12ـ مرشوعية ا ِ
حلن ِ
ْث يف اليمني إذا كان يف احلنث زيادة خري مع وجوب الك َّفارة.
ـ  املعصية ال تخُ ْ ر ُِج من اإلسالم ما مل تكن شرِ ْ ًكا فقد وصف هَّ
ُ
سطحا» بأنه من املهاجرين
13
الل عز وجل « ِم ً
يف سبيل هَّ
الل مع ما وقع منه.

املناقشــــة

س : 1بينِّ معاين الكلامت اآلتية :

             خطوات الشيطان  ،ما زكى منكم من أحد  ،وليعفوا وليصفحوا  ،املحصنات  ،الغافالت ،

              اخلبيثات  ،مربؤون.

س : 2يف هذه اآليات دليل عقيل عىل براءة عائشة ريض هَّ
الل عنها وطهارهتا ،فام هو ؟ وماذا تستفيد

            من ذلك ؟

س : 3اكتب كلمة (صح) أو (خطأ) أمام العبارات اآلتية مع تصحيح اخلطأ :

   أ ـ السبل التي يسلكها املنافقون بني املؤمنني هي من سبل الشيطان)            (                           .
ب ـ من سب عائشة ريض هَّ
الل عنها ،ورماها بعد نزول القرآن برباءهتا فهو عاص)            (      .

ج ـ مرشوعية احلنث يف اليمني إذا كان يف ذلك خري)            (                                                       .

س : 4يف اآليات الكريمة توصية إىل أسلوب تربوي ،بينِّ هذا األسلوب.
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ســورة النــور  /اآليات 29 - 27

قـال َّ
اللـه تعالـى :

الكـلمــة
حتى تستأنسوا

املعـنـــــى
تستأذنوا إذ ًنا حيصل به ُ
األنس ،وتزول به الوحشة ،و ُتعرف به احلال

من الرغبة يف الدخول أو عدمها.
و ُت ِّ
سلموا عىل أهلها
تلقوا عليهم السالم تأمينًا هلم وإزالة خلوفهم.
فإن مل جتدوا فيها ً
أحدا
إن مل جتدوا من يأذن لكم يف الدخول.
فال تدخلوها حتى يؤذن لكم جيب عليكم الصرب واالنتظار خارج الدار وعدم الدخول فيها إال
بعد اإلذن لكم بالدخول.
أزكى لكم
أطهر لكم وأبعد لكم من صفات السوء.
ليس عليكم جناح
حرج وإثم.
فيها متاع لكم
منفعة وحاجة ُيستمتع هبا من األكل والرشب واللباس وما أشبه
وا للهَّ يعلم ما تبدون وما ذلك.
تكتمون
ما تظهرون وما ختفون.
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الفوائـد واألحكـام :

 1ـ يف هذه اآليات الكريمة دعوة إىل صيانة كرامة بيوت األرس املسلمة ،وعدم ابتذاهلا ،فمن أراد الدخول إليها
فإنه جيب عليه أن يستأذن أهل البيت قبل الدخول إ ْذ ًنا حيفظ به كرامتهم ،ويأمنون به عىل عوراهتم ،فال
جتوز مباغتتهم بالدخول من غري استئذان كام يفعل العدو ،وال متتهن حرمة البيوت و ُتكشف العورات
و ُتنزع الغرية من النفوس.

 2ـ من األدب أن يكون مع اإلذن السالم وهو حتية أهل اإلسالم وذلك ليبعث الطمأنينة يف نفوس أهل الدار.
 3ـ لقد بلغ من حمافظة اإلسالم عىل كرامة البيوت أن َح َّرم هتك ِسترْ ِها بالنظر إىل حمارمها سواء أكان ذلك
بعلم أم بغري علم ،بل أجاز لرب الدار أن يفقأ عني من أراد االطالع عىل العورات من ثقوب األبواب وما

شاهبها(.)1

 4ـ صفة االستئذان الرشعي أن يقول الزائر  :السالم عليكم ،فإن ُردَّ عليه قال  :أأدخل ؟ يكرر ذلك ثال ًثا فإن
ُأذن له وإالَّ انرصف ،هذا هو توجيه اإلسالم يف املحافظة عىل كرامة البيوت {

                                       }.

 5ـ يوجه اإلسالم املسلم إىل حسن الظن بأخيه املزُ ور فإن األصل أن يأذن له لكن قد يعرض له من األحوال ما
يمنع ذلك كأن يكون يف الدار من ال يملك اإلذن ،أو ال يكون فيه غري النساء وهو غري حمرم ،أو هناك مانع
خاص ففي هذه احلالة ال جيوز الدخول وإنام جيب الرجوع من غري غضب وال نية قطيعة وإنام رغبة يف تنفيذ
هذا املنهج اإلهلي العظيم {

 6ـ األماكن العامة التي فيها مصالح جلميع الناس ال جيب االستئذان يف الدخول إليها.

}.

( )1عن أيب هريرة  قال  :قال ﷺ « :من اطلع يف بيت قوم بغري إذهنم فقد حل هلم أن يفقؤوا عينه» رواه مسلم يف كتاب األدب باب
حتريم النظر يف بيت غريه برقم . 2158
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املناقشــــة

س : 1بينِّ معاين الكلامت اآلتية :

           حتى تستأنسوا  ،حتى يؤذن لكم  ،أزكى لكم  ،فيها متاع لكم  ،تكتمون.

س : 2يف هذه اآليات دعوة إىل كرامة بيوت األرس املسلمة وعدم ابتذاهلاِّ ،
وضح ذلك.
س : 3اكتب كلمة (صح) أو (خطأ) أمام العبارات اآلتية مع تصحيح اخلطأ :

    أ ـ من األدب أن يكون مع اإلذن السالم)                   (                                                                           .

ب ـ صفة االستئذان الرشعي أن يقول الزائر السالم عليكم ثم يدخل)                    (                             .

ج ـ جيب االستئذان يف األماكن العامة التي فيها مصالح جلميع الناس)                      (                            .

  د ـ يوجه اإلسالم إىل حسن الظن باملزور فإذا قيل له ارجع رجع من غري غضب وال نية قطيعة)           (  .

س : 4ما حكم النظر إىل عورات البيوت سواء أكان بعلم أم بغري علم ؟ وما جزاء من يفعل ذلك ؟
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ســورة النــور  /اآليات 31 - 30

قـال َّ
اللـه تعالـى :

املعـنـــــى

الكـلمــة

حرم هَّ
َي ُغ ُّضوا من أبصارهم
الل عليهم و َي ْقصرُ ُ وها عىل ما حيل.
َي ُك ُّفوا أبصارهم عام َّ
وحيفظوا فروجهم
يسرتوها عن أن يراها من ال حتل له ،ويصونوها عن ارتكاب الفاحشة           .
ذلك أزكى هلم
أطهر ألنفسهم من دنس الريبة وأقوى إليامهنم؛ ألن النظر بريد الزنا.
إال ما ظهر منها
ما ال يمكن إخفاؤه من زينة اجلسم كالثياب واخلامر وصوت اخللخال
وما أشبه ذلك.
و ليرض بن بِ ُخ ُم ِر ِهنَّ  عىل لِ ُي ْل ِق َ
ني بام خيتمرن به عىل جيوهبن ووجوههن لسرت نحورهن
ُج ُيوبهِ ِنَّ 
وشعورهن وصدورهن ،وقد كن قبل نزول اآلية يخُ َ ِّم ْر َن رؤوسهن
ويسدلن اخلامر من وراء الظهر فتبدو نحورهن وصدورهن ،وا ِ
خلماَ ر
 :هو ما ُتغطي به املرأة رأسها ووجهها.
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إال لبعولتهن
الزوج هنا؛ ألنه
أزواجهن واملراد هنا  :ما جيب إخفاؤه من الزينة ،وقدَّ م
َ
املقصود بالزينة.
نسائهن
املختصات بصحبتهن وخدمتهن.
أو ما ملكت أيامهنن
من اجلواري دون العبيد فهم كاألجانب.
أو التابعني
الذين يتبعون أهل املنازل لألكل والرشب فقط وال حاجة هبم إىل
غري أويل اإلربة
النساء.
أو الطفل الذي مل يظهروا عىل احلاجة إىل النساء.
عورات النساء
األطفال الذين ال شهوة هلم وال رغبة يف النساء وال يميزون العورة من
وال يرضبن بأرجلهن
غريها.
إظهارا لزينتهن ،وهو شامل لكل حركة تفعلها املرأة
ال يرضبن األرض
ً
الفوائـد واألحكـام :

 1ـ بعد أن ذكر هَّ
الل عز وجل يف اآليات السابقة وجوب االستئذان عىل أهل البيوت قبل الدخول عليهم،
أتبعه عز وجل باألمر بِ َغ ِّ
ض البرص إذ هو املراد؛ ألن االستئذان إنام ُج ِعل من أجل البرص.
ض األبصار عن النظر إىل ما حرم هَّ
 2ـ أمر املوىل سبحانه املؤمنني بِ َغ ِّ
الل وبخاصة العورات من الرجال والنساء،
وحفظ الفروج والعورات من أن ينظر إليها من ال حتل له أو أن يمسها من ال حتل له.
 3ـ بدأ هَّ
الل سبحانه وتعاىل باألمر بغض البرص؛ ألنه بريد الزنا ووسيلته والباعث عليه.

 4ـ أمر هَّ
الل سبحانه بِ َغ ِّ
ريا
ض األبصار وحفظ الفروج من قبل الرجال والنساء؛ ليكون ذلك تزكية هلم وتطه ً
وحفظا ملجتمعاهتم ُ
ً
وأرسهم من انتشار ما يفسدها ويقيض عليها ،ذلك ألن
من الفواحش والرذائل،
الزنا من أخطر األمراض عىل املجتمعات إذ به تضيع األنساب ،وتذهب َ
الغرية ،ويقل ترابط األرس
واجتامع شملها.

 5ـ ملا كان تأث ُري النظر من الرجال إىل النساء أشدَّ من نظرة املرأة إىل الرجل فقد ُأمرت املرأة بإخفاء زينتها
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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.
 6ـ رفع هَّ
الل احلرج عن النساء فيام ال يمكن إخفاؤه من الزينة كظاهر الثياب.

 7ـ ملا كانت الفتنة ُتؤمن يف نظر املحارم فقد أباح هَّ
الل عز وجل للمرأة إظهار الزينة هلم ،وبخاصة زوجها إذ
هي مأمورة بإظهار الزينة له.

حرم
 8ـ ملا كانت جريمة الزنا من أعظم الفواحش ،وكان بريدها النظر إىل النساء األجنبيات واخللوة هبن ،فقد َّ
هَّ
الل 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 {

 9ـ ينبغي للمسلم أالَّ يعتمد عىل ثقته بنفسه يف البعد عن الزنا والفواحش وإنام يلجأ يف ذلك إىل هَّ
الل بالتوبة
واإلنابة مع فعل األسباب التي َب َّينَتها اآلية الكريمة.
املناقشــــة

س : 1بينِّ معاين الكلامت اآلتية :

           يغضوا من أبصارهم  ،ذلك أزكى هلم  ،وليرضبن بخمرهن عىل جيوهبن  ،أو التابعني غري أويل
           اإلربة  ،وال يرضبن بأرجلهن.
س : 2بدأ هَّ
الل سبحانه بِ َغ ِّ
ض البرص قبل حفظ الفروج ،فام احلكمة من ذلك ؟

س : 3اكتب كلمة (صح) أو (خطأ) أمام العبارات اآلتية مع تصحيح اخلطأ :
           أ ـ لمََّا كان تأثري النظر من الرجال إىل النساء أشد من العكس ُأمرت املرأة بإخفاء زينتها)         (  .

      ب ـ حرم هَّ
الل اخللوة باألجنبيات والنظر إليهن؛ ألن ذلك هو بريد الزنا)             (                            .
       ج ـ اإلنسان إذا كان واث ًقا من نفسه فال بأس من خلوته باألجنبية             (                                           .
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ســورة النــور  /اآليات 38 - 35

قـال َّ
اللـه تعالـى :

الكـلمــة

اللهَّ نور الساموات واألرض
َم َث ُل ُنو ِر ِه
كمشكاة
فيها مصباح
املصباح يف زجاجة
كأهنا كوكب دُ ِّري
يوقد من شجرة مباركة

املعـنـــــى

ُمن َِّور الساموات واألرض ،وقيل  :هادي أهل السموات واألرض
َف ُه ْم بنوره إىل احلق هيتدون.
َم َث ُل ُنو ِر هَّ
الل يف قلب املؤمن ،وهو النور الذي هيتدي به.
املشكاة هي ُ
الك َّوة يف اجلدار غري نافذة.
رساج شديد اإلضاءة.
القنديل من الزجاج.
أن زجاجة القنديل لصفائها ونورها كالكوكب املتأللئ.
يوقد من زيت شجرة كثرية النفع.
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ال رشقية وال غربية
يف مكان متوسط تصيبها الشمس فرتة طويلة لتوسطها.
يكاد زيتها ييضء ولو مل متسسه أنه لشدة صفائه وقوته يوشك أن ييضء بنفسه من غري نار تشعله.
نار
نور عىل نور
أن ما يصيبه بعد االشتعال يزيد من إضاءته ونوره لكونه مضي ًئا من قبل؛ ألن
كل ما فيه يساعد عىل اإلضاءة من املشكاة والزجاجة واملصباح والزيت.
هيدي اللهَّ لنوره من يشاء
ُيو ِّفق من يشاء من عباده إىل سلوك الطريق املستقيم.
ويرضب اللهَّ األمثال
يذكرها عز وجل للتوضيح والبيان.
يف بيوت
البيوت هي املساجد.
أمر هَّ
الل أن ُت َّ
أ ِذ َن اللهَّ أن ترفع
عظم بتخصيصها للعبادة وبعامرهتا احلسية.
ُي َّ
ويذكر فيها اسمه
عظم فيها سبحانه ويعبد وحده بجميع أنواع العبادة من صالة ودعاء
وقراءة قرآن ،وقيل  :املراد األذان.
بالغدو واآلصال
الصباح واملساء بأداء الصلوات املفروضة فيها.
رجال ال تلهيهم
ال تشغلهم.
خيافون يو ًما
هو يوم القيامة.
تتقلب فيه القلوب واألبصار تضطرب وتتحول من مكاهنا ،وذلك ملا يصيبها من اهلول والفزع.
ليجزهيم اللهَّ
ليثيبهم
الفوائـد واألحكـام :

حمسوسا بينَّ فيه أن هذا املنهج القرآين ُ
 1ـ ذكر هَّ
الل سبحانه وتعاىل ً
لألرسة املسلمة هو أثر من هدايته
مثال
ً
ونوره سبحانه ،وهو يف وضوحه كإرشاق قنديل اجتمعت فيه عنارص اإلضاءة وهي ُ :
الك َّوة التي جتمع
الضوء ،والزجاجة ،واملصباح ،والزيت ،وأن هذا النور ال يتمتع به كل أحد وإنام هو خاص بمن أراد
هَّ
الل هدايته وتوفيقه من عباده املؤمنني.

 2ـ  هذا املثل يبني لنا صورة املؤمن الصادق امللتزم برشع هَّ
الل عز وجل فهو يعيش يف هذا النور الر َّباين ،أما
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الكافر واملنافق فإنه يعيش يف ظلمة قامتة ويف حرية وتِي ٍه ،نسأل هَّ
الل عز وجل اهلداية والتوفيق.

 3ـ بني سبحانه وتعاىل مظاهر هدايته ملن خصه وأكرمه من عباده فهذا الصنف من الناس الذين و َّف َقهم هَّ
الل
الل وإياك منهم ـ يشع نورهم وتظهر أعامهلم يف بيوت هَّ
عز وجل وهداهم لنوره ـ جعلنا هَّ
الل عز وجل
وهي املساجد التي ُخصَّ هبا اإلسالم واملسلمون ليؤدوا فيها الصالة ويذكروا هَّ
الل عز وجل فيها بالنداء

للصالة ،وإقامتها ،وتالوة القرآن ،وتعليم الناس أمور دينهم فهي معمورة يف الصباح واملساء.
 4ـ يتميز هذا الصنف ـ الذين وفقهم هَّ
الل لطاعته ـ بأن التجارة وبريقها واملال وزينته ال يشغلهم عن ذكر

الل ،فهم يؤدون سائر العبادات يف أوقاهتا مقبلني عىل هَّ
هَّ
الل عز وجل راغبني فيام عنده.
الل سبحانه َوعَ َدهُ م باجلزاء َ
احل َسن ،وأن يزيدهم من فضله هَّ
 5ـ هَّ
والل يرزق هذا الفضل وهذا النعيم من
ً
فضال منه َ
وك َر ًما {                                                                
يشاء من عباده

                                                 }.

 6ـ هداية التوفيق للخري بيد هَّ
الل عز وجل هيبها ملن يشاء ويمنعها عمن يشاء ،وأما هداية البيان واإلرشاد
فهي جلميع خلقه.

 7ـ احلث عىل عامرة املساجد بإقامة الصالة فيها وذكر هَّ
الل عز وجل وتالوة القرآن وتعليم الناس أمور
دينهم.
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املناقشــــة

س : 1بينِّ معاين الكلامت اآلتية :
هَّ
نور           
            الل نور السموات واألرض  ،فيها مصباح  ،يف زجاجة  ،كوكب دري  ،ال رشقية وال غربية ٌ ،

عىل نور  ،بالغدو واآلصال  ،رجال ال تلهيهم.

س : 2ما فائدة رضب األمثال يف القرآن ؟

س : 3يف اآليات الكريمة َح ٌّث عىل عامرة بيوت هَّ
الل واملحافظة عليهاِّ ،
وضح ذلك.

س« : 4العمل يف التجارة احلالل مرشوع إذا مل يشغل عن الواجبات الرشعية» ناقش هذه العبارة.
س : 5اكتب كلمة (صح) أو (خطأ) أمام العبارات اآلتية مع تصحيح اخلطأ :

   أ ـ عامرة املساجد هي بنياهنا والعناية بنظافتها)             (                                              .
ب ـ هداية البيان واإلرشاد هي من هَّ
الل جلميع خلقه)             (                                       .

ج ـ الكافر واملنافق يعيشان يف ظلمة قامتة ويف حرية شديدة)             (                         .
  د ـ هداية التوفيق للخري بيد هَّ
الل هيبها ملن يشاء ويمنعها عمن يشاء)             (               .
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قـال َّ
اللـه تعالـى :
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ســورة الـنــور  /اآليات 44 - 39

املعـنـــــى

الكـلمــة

والذين كفروا أعامهلم كرساب السرَّ َ اب  :هو ما ُي َرى يف الفالة من ضوء الشمس وقت الظهرية
بقيعة
كأنه ماء وهو ليس بيشء .وال ِقيعة  :مجع القاع وهو املنبسط الواسع
من األرض وفيه يكون الرساب.
حيسبه الظمآن ماء
يظنه العطشان ماء.
ً
عمال
ووجد اللهَّ عنده فو َّفاه حسابه أن الكافر يظن أن أعامله شي ًئا فإذا جاء يوم القيامة مل جيد
صاحل ًا ووجد عقاب هَّ
الل الذي توعد به الكافرين.
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أو كظلامت يف بحر لجُ ِّ ٍّي
يغشاه َم ْوج
إذا أخرج يده مل َي َك ْد يراها
أمل تر أن اللهَّ يسبح له
والطري صافات
ُك ٌّل قد علم صالته
أمل تر أن اللهَّ ُيزْ ِجي َس َحا ًبا
ُي َؤ ِّلف بينه
ثم جيعل ُه ُركا ًما
الو ْدق
فرتى َ
خيرج من ِخالله
و ُينَزِّ ل من السامء من جبال
يكاد َس َنا َب ْر ِق ِه
يذهب باألبصار
يقلب اللهَّ الليل والنهار

أن عمل الكافر مثله كمثل ظلامت يف بحر واسع عميق وهذا مثل ٍ
ثان.
يغطيه فيزيد ظلمته.
يوشك أن ال يرى يده القريبة منه بسبب شدة الظلمة.
يقدسه وينزهه.
باسطات أجنحتها يف اهلواء.
الل هدى كل نوع منها إىل طريقة يعبد هَّ
أن هَّ
الل هبا.
يسوقها برفق وسهولة حيث يشاء.
يضم بعضه إىل بعض ليقوى ويتكثف.
مرتاكماً بعضه فوق بعض.
املطر.
من وسطه و ُف َر ِجه التي هي خمارج القطر.
قطع عظام تشبه اجلبال.
 لمَ َ َع ُ
ان ضوئه.
خيطفها لشدة ضوئه ورسعة وروده.
يعاقب بينهام فيأيت بكل منهام بعد ذهاب اآلخر.

الفوائـد واألحكـام :

 }...اآلية .حديث عن الصنف اآلخر الذي مل يوفق

 1ـ يف قوله تعاىل { :

للهداية ومل يعمل هلا ،فهو يتخبط يف هذه احلياة ،ويسري فيها من غري هدى ،ويعمل فيها من غري برهان ،ذلكم
هو صنف الكافر اجلاحد لنعم هَّ
الل عز وجل الذي يظن أنه يمكنه هداية نفسه ووضع منهجه.

 2ـ الكافر مهام عمل أو وضع من نظام أو دعا إىل مجعية خريية أو غري ذلك فإن عمله يف ميزان هَّ
الل عز وجل ـ
الذي إليه مرجع اخلالئق ـ كرساب َي ْنتُج عن ضوء الشمس يف قاع ُمس َت ٍو يف وقت الظهرية فظنَّه العطشان
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ما ًء فقصده لشدة حاجته إليه ،فخاب ظنه ومل جيده شي ًئا ،فذلك مثل عمل الكافر فإنه ال يشء يف ميزان هَّ
الل

يوم احلساب.
 3ـ هناك َم َث ٌل آخر لعمل الكافر وهو أنه يف ظلمته وضالله وبعده عن نور هَّ
الل ومنهجه كمثل الظلامت احلالكة
التي تكون يف قاع بحر واسع عميق تغطيه األمواج املتتابعة يف يوم غائم فهو لشدة ظلمته ال يكاد َم ْن فيه أن
}.

يرى يده مع قرهبا إليه ومعرفته ملوضعها {

 }...اآلية  :يوجه املوىل سبحانه وتعاىل بني آدم إىل النظر
 4ـ يف قوله تعاىل { :
والتفكر يف هذا الكون لالعتبار بام فيه من املخلوقات التي فطرها هَّ
الل سبحانه وهداها لعبادته هداية توفيق
وفطرة ال خترج عنها ،فهي تسبحه وتقدسه وال خترج عن طاعته ،ولو شاء هلدى بني آدم مثل هذه اهلداية،

لكنه سبحانه َم َّيزَ هم بالعقول واألفهام ،والقدرة عىل االختيار فكلفهم بعد أن َبينَّ هلم طريق اهلداية ودعاهم

إليها ،ووعد املطيع بالسعادة يف الدنيا واآلخرة ،وتوعد العايص بالشقاء يف الدنيا واآلخرة.
 5ـ من أطاع هَّ
الل عز وجل فإنه موافق للكون وما فيه من التوجه إىل الطاعة هَّلل عز وجل وعبادته ومن عصاه فإنه
يصادم مجيع ما يف الكون السائر وفق منهج هَّ
الل سبحانه وتعاىل.

 6ـ يف قوله تعاىل { :

 }...اآلية ،تقرير لربوبية هَّ
الل عز وجل املتفرد باخللق والرزق

واإلحياء واإلماتة فهو املستحق للعبادة دون سواه.

 7ـ إنه سبحانه ُينزِّ ل املطر بإرادته حيث يشاء وقد يكون هذا املطر نعمة منه وسب ًبا حلصول اخلري كام يبدو لإلنسان
أول األمر؛ لكنه قد يكون نقمة وعذا ًبا من هَّ
الل كام يف الفيضانات وكام يف نزول البرَ ِد الشديد ،كل ذلك بحكمة
وتقدير من العزيز العليم وهو داللة َيستدل هبا أصحاب العقول عىل كامل ربوبيته سبحانه وإهليته.
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املناقشــــة

س : 1بينِّ معاين الكلامت اآلتية :

            كرساب بقيعة  ،أو كظلامت يف بحر جلي  ،يؤلف بينه  ،ترى الودق  ،يكاد سنا برقه.
س : 2رضب هَّ
الل عز وجل َم َثلني لعمل الكافر ،أحدمها لخِ ُ ُل ِّوه من العمل الصالح ،واآلخر لشدة سوء
           عمله ،فميز بينهام.

س : 3اكتب كلمة (صح) أو (خطأ) أمام العبارات اآلتية مع تصحيح اخلطأ :
الل عز وجل فإنه موافق للكون وما فيه من التوجه إىل طاعة هَّ
     أ ـ من أطاع هَّ
الل وعبادته)               (  .
ب ـ جيازى الكافر عىل األعامل اخلريية التي يقوم هبا يف الدنيا)              (                                         .
ج ـ املطر يف مجيع حاالته نعمة من نعم هَّ
الل)              (                                                                                       .

س : 4يف هذه اآليات داللة عىل ربوبية هَّ
الل عز وجل وألوهيته ،بينِّ ذلك.
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ســورة النــور  /اآليات 52 - 45

قـال َّ
اللـه تعاىل :

الكـلمــة

واللهَّ خلق كل دابة من ماء
ثم يتوىل فريق
من بعد ذلك
إذا فريق منهم معرضون
وإن يكن هلم احلق يأتوا إليه
مذعنني
أيف قلوهبم مرض

املعـنـــــى
أوجد كل حيوان من ماء وهو الن ُّْطفة.
يعرض عن طاعة هَّ
الل ورسوله.

من بعد دعوى اإليامن التي صدرت منهم.
عن احلكم ،وقيل  :عن اإلجابة.
مرسعني لالنقياد والطاعة إذا كان احلق هلم عىل غريهم.
فساد ،واالستفهام للتوبيخ والتقريع.
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أم ارتابوا
َش ُّكوا يف نبوته ﷺ.
أم خيافون أن حييف اللهَّ عليهم جيور عليهم يف حكمه.
ورسوله
املعاندون الكافرون إلعراضهم عن حكم هَّ
بل أولئك هم الظاملون
الل تعاىل.
إنام كان قول املؤمنني إذا دعوا إىل كتاب هَّ
الل وسنة رسوله ﷺ.
إىل اللهَّ ورسوله
أن يقولوا سمعنا وأطعنا
هو أمر بااللتزام باألدب الرشعي عند الدعوة ،جاء بصيغة اخلرب واملعنى
سمعنا الدعاء وأطعنا باإلجابة.

الفوائـد واألحكـام :

 1ـ من دالئل ربوبية اخلالق ذلك األمر العجيب الذي به تتكاثر املخلوقات ويستمر وجودها إىل يومها املوعود
فقد خلق هَّ
الل عز وجل مجيع الدواب من ماء ،ثم هي مع اتفاقها يف مبدأ اخللق من ماء فإنه عز وجل يصورها
ويطبعها كيف يشاء لكل ٍ
خلق لونه وطباعه وشكله ال يعجزه يشء فهو عىل كل يشء قدير وهو املستحق

وحده أن يعبد دون سواه           :وفـي كـل شـيء لـه آيـة                       تـدل عـلـى أنـه واحـد.
 2ـ من صفات املنافقني أهنم َيدَّ عون اإلسالم وطاعة هَّ
الل ورسوله ﷺ لكنهم رسعان ما يعرضون عن ذلك
الل وإىل التحاكم بني يدي رسول هَّ
إذا كان هلم يف اإلعراض مصلحة فإذا دُ عُ وا إىل رشع هَّ
الل يف حياته،
وإىل سنته بعد مماته فإهنم ال ينقادون هلذه الدعوة وال ُي ْذ ِعنُون هلا إال إذا ظهرت هلم مصلحة فيها وإال
فإهنم يمتنعون عن احلضور إىل جملس احلكم إذا أمكنهم ذلك.

 3ـ ومن صفات املنافقني أهنم يظهرون عالمات الشك والريب يف رسالة نبينا حممد ﷺ وصدق ما جاء
}.

به ملا يف قلوهبم من الشك والفساد {

 4ـ بعد أن ذكر سبحانه حال املنافقني وما هم عليه من قبيح األفعال أعقب ذلك عز وجل ببيان موقف
املؤمنني وحاهلم إذا دعوا إىل حكم هَّ
الل ورسوله {

                                                                       } فهم رسيعو االستجابة واالنقياد حلكم هَّ
الل ورسوله طاع ًة هَّلل
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عز وجل ورغب ًة فيام عنده وخو ًفا من عقابه.
 5ـ مدح هَّ
الل سبحانه املؤمنني وأثنى عىل صنيعهم إذ سلكوا املنهج الصحيح يف العبودية هَّلل عز وجل الذي
يؤدي بمن سلكه إىل الفوز والسعادة يف الدنيا واآلخرة {

                                                 }.
املناقشــــة

س : 1بينِّ معاين الكلامت اآلتية :

            من ماء  ،مذعنني  ،أيف قلوهبم مرض  ،أم ارتابوا  ،أن حييف هَّ
الل عليهم  ،أن يقولوا سمعنا وأطعنا.

س : 2يف اآليات الكريمة إشارة إىل متيز اإلنسان عن الطري واحليوان من وجه ،ومتيزها عنه من وجه
             آخر ،بينِّ ك ّ ً
ال منهام.

س : 3ما حكم السمع والطاعة عىل من دعي إىل التحاكم إىل كتاب هَّ
الل وسنة رسوله ﷺ ؟ وما دليل

           ذلك ؟

س : 4يف هذه اآليات ذكر لصفات املنافقني اذكر ً
بعضا منها.
س : 5ملاذا مدح هَّ
الل سبحانه املؤمنني وأثنى عىل صنيعهم ؟
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ســورة النــور  /اآليات 57 - 53

قـال َّ
اللـه تعاىل :

املعـنـــــى

الكـلمــة

وأقسموا باللهَّ جهد أيامهنم
طاقة ما قدروا أن حيلفوا.
إذا طلبت منهم اخلروج للجهاد يف سبيل هَّ
لئن أمرهتم َل َي ْخ ُر ُج َّن
الل أهنم يقبلون ذلك.
ٌ
قل ال ُت ْق ِسموا
وكشف لكذهبم.
وزجر هلم
هني هلم عن ال َق َسم الكاذب
ٌ
ٌ
طاعة معروفة
طاعتهم معروفة بكذهبا ونفاقها ،فهي قول بال عمل.
قل أ طيعو ا ا للهَّ و أ طيعو ا باتباع الكتاب والسنة وبإخالص الطاعة وترك النفاق.
الرسول
فإن تولوا
تتولوا عنه وترتكوا ما جاءكم به.
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فإنام عليه ما حمُ ِّ ل
من إبالغ الرسالة وأداء األمانة ،وقد فعل ﷺ.
وعليكم ما حمُ ِّ لتم
جيب عليكم الطاعة واالمتثال ،وفيه وعيد وهتديد هلم عىل عدم االلتزام
بام حمُ ِّلوا.
وإن تطيعوه هتتدوا
وذلك ألنه يدعو إىل رصاط مستقيم فجعل االهتداء مقرو ًنا بطاعته.
يورثهم حكم األرض وسيادهتا ليحكموها برشع هَّ
ليستخلفنَّهم يف األرض
الل.
وليمكنن هلم دينهم
يثبت هلم دين اإلسالم ،ويظهره باالنتشار والغلبة.
َّ
وليبدلنَّهم من بعد خوفهم أمنًا يغري حاهلم من اخلوف إىل األمن ال خيشون إال هَّ
الل وحده.
حتسبن الذين كفروا معجزين متمتعني بقوهتم من بطش هَّ
ال
الل عز وجل ويف هذا تسلية للرسول ﷺ ووعد
َّ
يف األرض
بالنرص له وملن اتبعه من املؤمنني.
الفوائـد واألحكـام :

 1ـ يف هذه اآليات عَ ْود عىل ذكر بعض صفات املنافقني والتي منها كثرة األيامن واملبالغة فيها مع خمالفتها

لواقع احلال ،وكذلك القول بال عمل ،واملامطلة والتسويف والدعوة الكاذبة ،فكل هذه األمور وغريها
من أعامل املنافقني التي يمقتها هَّ
الل وينهى عنها وتفضح صاحبها يف الدنيا واآلخرة.

 2ـ هذه األعامل والصفات ال ترض إال صاحبها؛ ألنه سوف يلقى جزاءه يوم القيامة إن استمر يف َغ ِّيه وعصيانه،
وباب التوبة مفتوح ،وطريقه طاعة هَّ
الل عز وجل وطاعة رسوله ﷺ {                                           

                                                       }.
 3ـ البشارة من هَّ
الل تعاىل والوعد الصادق منه سبحانه لعباده املؤمنني باالستخالف يف األرض والتمكني هلم
فيها ليحكموها برشعه عز وجل بعد أن كانوا فيها َأ ِذ َّال َء حمكومني بحكم غري هَّ
الل كام برشهم بالتمكني
لدينهم بانتشاره وغلبته.
 4ـ احلكم برشع هَّ
الل عز وجل يرفع التجرب والطغيان والظلم عن هذه األرض إذ يكون احلكم هَّلل وحده
والعبودية له وحده.
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 5ـ من مظاهر اإليامن وشعائره الظاهرة إقامة الصالة وإيتاء الزكاة وطاعة هَّ
الل ورسوله ﷺ ،وإذا وقر اإليامن
يف القلوب وصدَّ قته األعامل فإن األمة بخري ولن يعجزها الكفر وأهله مهام تعاظم وانترش أو تظاهر
يب بن
بالقوة والبطش ،ذلك ألن املؤمنني قد ركنوا إىل قوة القوي اجلبار القادر عىل كل يشء .عن ُأ ِّ
كعب  قال  :ملا قدم الرسول ﷺ وأصحابه املدينة وآواه األنصار رمتهم العرب عن قوس واحدة،
كانوا ال يبيتون إال يف السالح ،وال ُي ْصبِ ُح َ
ون إال فيه فقالوا  :ترون أنا نعيش حتى نبيت آمنني مطمئنني
ال نخاف إال هَّ
الل فنزلت({ )1
فنرصهم هَّ
الل و َم َّكن لدينهم وقامت دولة اإلسالم يف أكثر أرجاء املعمورة     .
املناقشــــة

س : 1بينِّ معاين الكلامت اآلتية :

            جهد أيامهنم  ،طاعة معروفة  ،ليستخلفنهم  ،أمنًا  ،معجزين يف األرض.
س : 2يف هذه اآليات الكريمة بشارة من هَّ
الل عز وجل لعباده الصادقني ،فام هي ؟
س : 3ملن يكون األمن ؟ وما أمهيته يف حياة الناس ؟

س : 4اخرت اإلجابة الصحيحة :
            احلكم برشع هَّ
الل :

    أ ـ يعود بالناس إىل الوراء.

ب ـ يرفع الت ََجبرُّ َ والطغيان والظلم.

  ج ـ يكون سب ًبا يف األمن واالستقرار.

   د ـ ما ورد يف الفقرتني (ب  ،ج).
س : 5ذكر هَّ
الل سبحانه وتعاىل يف هذه اآليات بعض صفات املنافقني ،اذكر ثال ًثا منها.
( )1رواه احلاكم يف املستدرك كتاب التفسري  ،2/435وقال  :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه.
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 }...اآلية،
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ســورة النــور  /اآليات 60 - 58

قـال َّ
اللـه تعاىل :

الكـلمــة

املعـنـــــى

ليستأذنكم
الذين ملكت أيامنكم
والذين مل يبلغوا ُ
احل ُلم
ثالث مرات
ثالث عورات لكم
ليس عليكم وال عليهم جناح

يلزمكم أمرهم باالستئذان منكم قبل الدخول عليكم.
من العبيد واإلماء.
سن االحتالم واملراد هبم  :الصبيان من األحرار.
َ
ثالث أوقات يف اليوم والليلة.
ثالث أوقات حيتمل ظهور العورة فيها ،وذلك ِع َّلة األمر باالستئذان.
إثم وحرج يف غري هذه األوقات الثالثة.
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طوافون عليكم بعضكم عىل يطوفون عليكم لكوهنم خدمكم وصبيانكم كام أن السادة واألقارب
بعض
يطوفون عىل ذوي قرابتهم ومماليكهم إذا عرضت هلم حاجة إليهم.
والقواعد من النساء
العجائز الاليت قعدن عن احليض والولد لِ ِكبرَ ِ ِه َّن.
نكاحا
ال طمع هلن يف النكاح ،وال رغبة فيهن لِ ِكبرَ ِ ِه َّن.
الاليت ال يرجون ً
غري متربجات بزينة
مع االبتعاد عن أدوات الزينة ،وعدم إظهار ذلك للرجال األجانب.
وأن يستعففن خري هلن
خري هلن من وضعها؛ ألنه أبلغ يف احلياء
وأن يرتكن وضع الثياب فذلك ٌ
وأبعد عن التهمة.
الفوائـد واألحكـام :

 1ـ يف هذه اآليات معاجلة ملوضوع بناء األرسة املسلمة بناء حمكماً  ،إذ هي تبني السلوك واآلداب التي جيب
مراعاهتا واألخذ هبا داخل البيت املسلم ويف نطاق األرسة ذاهتا.

والس ُم ُّّو َبعالقات األرسة بعضها مع بعض إىل مستوى التكريم
 2ـ مغزى هذه اآلداب هو غرس احلياء يف النفوس ُّ
اإلهلي لبني البرش ُس ُم ّوًا تتميز به عن حياة البهائم التي تعيش يف مجيع أحواهلا داخل حظرية واحدة.

 3ـ ينبغي عىل األولياء أن ُيلزِموا َو ُي َع ِّودوا َم ْن حتت أيدهيم وأطفالهَ م االستئذان عند الدخول عليهم يف ثالث
أوقات يف اليوم والليلة ،وهي األوقات التي يكثر فيها التكشف ،وحيتمل فيها ظهور العورة.

رفعا للحرج واملشقة عن األمة ،فال جيب ذلك إال يف األوقات
 4ـ ُح ِّدد لالستئذان داخل البيت ثالثة أوقات ً
التي هي َم ِظن َُّة كشف العورة واخللوة باألهل ،أ َّما فيام عداه فال حرج من دخول بعضهم عىل بعض إذ
ال ُيسرت عنهم إال العورة َّ
املغلظة.

 5ـ إذا بلغ األطفال سن الرشد والبلوغ ففي هذه احلالة جيب الزيادة يف االحتياط ،وحفظ كرامة كل فرد
أي وقت.
يف األرسة إذ جيب االستئذان عند الدخول يف ِّ
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وس ِّد مجيع منافذ الشيطان ،ويظهر ذلك يف قوله تعاىل                  { :
 6ـ رغبة اإلسالم يف السرت والعفاف َ
                                                                  } إىل قوله { :

} فإن هؤالء

كبريات قد انقطع ُ
ٌ
حيضهن ويئسن من الولد ،ومع أنه جيوز هلن وضع الثياب الظاهرة
النسوة عجائزُ
كاخلامر ونحوه فإن األفضل هلن ال ِع َّف ُة والسرت ،وهو أدب رباين صادر عن املوىل العليم اخلبري الذي
يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور.
املناقشــــة

س : 1بينِّ معاين الكلامت اآلتية :

           ليستأذنكم  ،مل يبلغوا احللم  ،ثالث عورات لكم  ،والقواعد من النساء  ،أن يضعن ثياهبن ،

           وأن يستعففن خري هلن.

س : 2موضوع هذه اآليات بناء األرسة املسلمة بنا ًء حمكماً ِّ ،
وضح ذلك.

س : 3ما األمور التي ينبغي عىل األولياء أن ُي َع ِّودوا من حتت أيدهيم وأطفاهلم عليها ؟
سُ : 4ح ِّدد لالستئذان داخل البيت ثالثة أوقات ،فام احلكمة من ذلك ؟
س : 5يف اآليات الكريمة حث عىل احلياء وال ِع َّفة ،فام مظاهر هذه اآلداب ؟
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ســورة لقــامن  /اآليات 16 - 12

قـال َّ
اللـه تعالـى :

سـبـب نزول قول هَّ
الل تعاىل { :

 }...اآلية.

روى مصعب بن سعد عن أبيه ،أنه نزلت فيه آيات من القرآن قال َ :ح َل َف ْت ُأ ُّم سعد أن ال تكلمه ً
أبدا حتى
يكفر بدينه ،وال تأكل وال ترشب .قالت َ :زعَ ْم َت أن هَّ
الل وصاك بوالديك ،وأنا أمك وأنا آمرك هبذا قال َ :م َك َث ْت

ثال ًثا حتى ُغشيِ عليها من َ
اجل ْهد .فقام ابن هلا يقال له عُ ماَ رة فسقاها فجعلت تدعو عىل سعد فأنزل هَّ
الل عز وجل

يف القرآن هذه اآلية {
{

}{

}(.)1

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

الكـلمــة

ولقد آتينا لقامن احلكمة
اش ُك ْر للهَّ
َأ ِن ْ

يشكر فإنام ُ
يشك ُر لنفسه
ومن
ْ
فإن اللهَّ غني محيد

إن الرشك لظلم عظيم
محلته أمه َوهْ نًا عىل َوهْ نٍ
و ِف َص ُال ُه
وصاح ْبهام يف الدنيا معرو ًفا
واتبع سبيل من أناب إليَ َّ
َ
إن ُ
مثقال حبة من خردل
تك
يأت هبا اللهَّ
ِ
إن اللهَّ لطيف
خبري

املعـنـــــى

يعني  :العقل والعلم والعمل به ،واإلصابة يف األمور .واختُلف
ً
نبيًا أو ً
صاحلا حكيماً  ،واألكثرون عىل أنه
عبدا
يف لقامن هل كان ّ
نبيًا.
رجل صالح حكيم ومل يكن ّ
أمرناه أن يشكر هَّ
الل عىل ما آتاه من احلكمة والفضل.
إنام يعود نفع ذلك وثوابه عىل الشاكرين.
مجيعا فإنه ال يرضه
غني عن العباد فلو كفر أهل األرض كلهم ً
ذلك فهو الغني عمن سواه.
أعظم الظلم.
محلته يف بطنها وهي تزداد كل يوم ضع ًفا عىل ضعف.
ِف َط ُامهُ .
باملعروف وهو الرب والصلة والعرشة اجلميلة.
من رجع ،وهم الذين سلكوا طريق حممد ﷺ وأصحابه.
قدر حبة خردل التي هي أصغر األشياء.
يأت هبا هَّ
الل يف اآلخرة للجزاء عليها.
باستخراجها.
بمكاهنا.

الفوائـد واألحكـام :

 1ـ 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 حكيماً فاحلكمة مستلزمة للعلم والعمل
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وهلذا فرست احلكمة بالعلم النافع والعمل الصالح.
 2ـ من أعطاه هَّ
الل 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 هَّ
الل عاد وبال ذلك عليه.

 3ـ ُو ِصف الرشك بأنه ظلم عظيم ووجه كونه ظلماً أنه ال أفظع وال أبشع ممن يساوي املخلوق باخلالق والذي
ال يملك من األمر شي ًئا باملك األمر كله والناقص الفقري من مجيع الوجوه بالرب الكامل الغني ،روى

البخاري عن ابن مسعود ـ  ـ قال ملا نزل قوله تعاىل  }                                                       { :قال
أصحابه َ :
}(.)1
وأ ُّينَا مل يظلم ؟ فنزلت {

 4ـ أمر هَّ
الل سبحانه بالقيام بحق الوالدين ولكنه ذكر السبب يف جانب األم فحسب ،ألن املشقة التي
تلحقها أعظم ،فقد محلته يف بطنها ،ثم وضعته ،ور َّبته فال تزال تالقي املشاق من حني كونه نطفة إىل
الل ﷺ فقال  :يا رسول هَّ
أن يولد ،فعن أيب هريرة  قال  :جاء رجل إىل رسول هَّ
الل من أحق بحسن

صحابتي ؟ قال « :أمك» ،قال ،ثم من ؟ قال « :أمك» ،قال   :ثم من ؟ قال « :أمك» ،قال  :ثم من
؟ قال « :ثم أبوك»(.)2

 5ـ بعد أن ذكر سبحانه وصيته بالوالدين َ
وأ َّكد حقهام ووجوب طاعتهام استثنى من ذلك حقوقه سبحانه
داخال يف اإلحسان إليهام؛ ألن حق هَّ
ً
الل ُم َقدَّ م عىل حق
فإنه ال جيب طاعتهام فيام يغضبه فإن هذا ليس

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

{:

                                     } ومل يقل َف ُع َّقهام.
( )1انظر فتح الباري كتاب التفسري جـ  8رقم احلديث . 4629
( )2رواه البخاري كتاب األدب باب  :من أحق الناس بحسن الصحبة رقم  5971ومسلم ،كتاب الرب والصلة واألدب ،باب بر الوالدين
وأهيام أحق به  4/1974رقم . 2548
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 7ـ احلث عىل مراقبة هَّ
الل والعمل بطاعته ،والرتهيب من عمل القبيح َقلَّ أو كثر فإن العمل من اإلساءة أو

اإلحسان مهام َص ُغر كحبة خردل يف مكان خفي كجوف صخرة أو يف أعىل مكان أو أسفله يحُ رضها
وإن ّ ً
فخري ْ
سبحانه يوم القيامة حني يضع املوازين القسط وجيازي عليها ْ
رشا ٌّ
ريا
فرش ،كام قال
ٌ
إن خ ً
}.

سبحانه { :

املناقشــــة

س : 1بينِّ معاين الكلامت اآلتية :

            احلكمة  ،وهنًا عىل وهن  ،وفصاله  ،وصاحبهام يف الدنيا معرو ًفا  ،يأت هبا هَّ
الل.
س : 2أمر هَّ
الل سبحانه وتعاىل بالقيام بحق الوالدين ولكنه ذكر السبب يف جانب األم َف َح ْسب ،فلامذا ؟
س : 3ملاذا وصف الرشك بأنه ظلم عظيم ؟

سَ : 4م ْن لقامن ؟ وهل هو عبد صالح أم نبي ؟ واذكر ثال ًثا من وصاياه البنه.
س : 5هل عدم طاعة الوالدين يف اإلرشاك هَّ
بالل يعني عقوقهام ؟ وما الدليل عىل ذلك ؟

194
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قـال َّ
اللـه تعالـى:

الكـلمــة

واصرب عىل ما أصابك
إن ذلك من عزم األمور
وال ُت َص ِّعر َخ َّدك للناس
وال متش يف األرض َم َر ًحا
واقصد يف مشيك
واغضض من صوتك
إن أنكر األصوات

املعـنـــــى

يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر من األذى.
مما عزمه هَّ
الل وأمر به.
واحتقارا هلم.
ال تمُ ِ ْل خدك للناس ِكبرْ ً ا عليهم وإعجا ًبا
ً
متبخ ً
ربا.
رتا متك ً
ً
ليكن مشيك ً
اختياال وال إرساعً ا.
قصدا ال
انقص منه وال تتكلف رفع الصوت ،وخذ منه ما حتتاج إليه فإن
اجلهر بأكثر من احلاجة َت َك ُّل ٌف يؤذي.
أقبحها وأبشعها.
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وأسبغ عليكم نعمه
ظاهرة وباطنة

ومن الناس من جيادل يف اللهَّ

أوسع وأتم وأكمل عليكم نعمه.
قيل  :الظاهرة هي  :ما ُيرى باألبصار من املال واجلاه والصحة وكامل
اخللق والتوفيق للطاعات.
بالل وحسن اليقني وما يدفع هَّ
والباطنة  :ما جيده املرء يف نفسه من العلم هَّ
الل
تعاىل عن العبد من اآلفات.
خياصم بغري ُح َّجة.

بغري علم
وال كتاب منري
َنيرِّ ٍ مبني.
هلؤالء املجادلني يف توحيد هَّ
وإذا قيل هلم
الل.
اتبعوا ما أنزل اللهَّ
عىل رسوله من الرشائع املطهرة.
قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه مل يكن هلم حجة إال اتباع اآلباء األقدمني.
آباءنا
أولو كان الشيطان يدعوهم إىل يتبعون الشيطان وإن كان الشيطان يدعوهم إىل عذاب السعري
عذاب السعري

الفوائـد واألحكـام :

 1ـ يف هذه اآليات تتمة لوصايا لقامن ومواعظه البنه فبدأ هذه الوصية 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.

 2ـ بعد أن أمر لقامن ابنه بتكميل نفسه بفعل اخلري وترك الرش عطف عىل ذلك تكميله لغريه بأمره باملعروف
وهنيه عن املنكر ،وملا كان يف األمر والنهي ما فيه من االبتالء واملشقة عىل النفوس أمره بالصرب عىل ما
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يصيبه من أذى الناس ،وقد بدأ هذه الوصية بالصالة وختمها بالصرب ألهنام عامد االستعانة إىل رضوان
هَّ
}.
الل كام قال تعاىل { :

 3ـ يف قوله تعاىل {

 }...اآلية ذكر وصايا لقامن البنه منها :

واحتقارا بل ينبغي أن ُيقبل بوجهه أثناء احلديث معهم ُمت ََه ِّل ً
       أ ـ أالَّ  ُي ْعر ُ
ومتواضعا
ال
ِض عن الناس تكبرُّ ً ا
ً
ً
من غري كرب وال عُ ت ُِّو ،فعن أنس بن مالك  أن رسول هَّ
الل ﷺ قال « :ال تباغضوا ،وال حتاسدوا ،وال

تدابروا ،وكونوا عباد هَّ
الل إخوا ًنا ،وال حيل ملسلم أن هيجر أخاه فوق ثالثة أيام»(.)1
       ب ـ أن يتجنَّب ِم ْشية البطر والفخر واخليالء؛ ألن تلك مشية اجلبارين املتكربين الذين يبغون يف األرض
ويظلمون الناس فاملؤمن ال يميش ميش ال َب ِطر املتكرب ،وال ميش البطيء املتاموت ،بل يميش هو ًنا بال َت َصن ٍُّع
وال مراءاة 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
ور ْف ِعه وهو البغيض إىل هَّ
الل ويف ذلك ما ال خيفى من َّ
الذ ِّم.
ً
شبيها بصوت احلامر يف علوه َ

 4ـ نبه سبحانه خلقه إىل ما أنعم به عليهم حيث سخر هلم ما يف الساموات وما يف األرض وأسبغ عليهم من
النعم الظاهرة والباطنة فأرسل الرسل وأنزل الكتب فالواجب شكر هذه النعم بمحبة املنعم واخلضوع

له ورصفها يف االستعانة عىل طاعته .وأالَّ يستعان بيشء منها عىل معصيته.
 5ـ إنه مع توايل هذه النعم عىل العباد فإن منهم من مل َي ُق ْم بشكرها ،بل َك َفرها ،وك َف َر بمن أنعم هبا وجحد
احلق الذي أنزله يف كتبه وأرسل به رسله فجعل جيادل عن الباطل ليدحض به احلق ويدفع ما جاء به
الرسول من األمر بعبادة هَّ
الل وحده واتباع رشعه.

 6ـ إن حجة املجادلني واجلاحدين لوحدانية هَّ
ُ
وتقليدهم بغري علم وال هدى ،ولذلك عاتبهم
الل هي اتباع اآلباء
هَّ
الل سبحانه وتعاىل عىل هذه املقالة التي هي من وساوس الشيطان الذي يدعوهم إىل عذاب السعري،
( )1رواه البخاري ،انظر فتح الباري كتاب األدب حديث رقم . 6065
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فكيف يتبعونه دون تفكر وتدبر ،ودون متييز بني احلق والباطل ،والصواب واخلطأ ؟ فقال سبحانه :
}.

{

املناقشــــة

س : 1بينِّ معاين الكلامت اآلتية :

مرحا  ،وأسبغ عليكم نعمه ،
تصعر خدَّ ك للناس  ،وال متش يف األرض ً
           واصرب عىل ما أصابك  ،وال ِّ

          ما وجدنا عليه آباءنا.

س : 2ملاذا بدأ لقامن يف هذه الوصايا باألمر بإقامة الصالة ؟
س : 3اشتملت وصايا لقامن البنه عىل أمور َح َّذره منها ،اذكر ثالث ًة منها.
س : 4ما حجة املجادلني واجلاحدين لوحدانية هَّ
الل ؟
س : 5ما الواجب عىل اإلنسان تجُ َ اه نعم هَّ
الل التي أنعم هبا عليه ؟
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