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مقدمــة
اﳊﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ أﺟﻤﻌﲔ؛ أﻣﺎ ﺑﻌﺪ:
ﻓﻬﺬا ﻣﻘﺮر اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻟﻠﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﳌﺘﻮﺳﻂ ،وﻓﻖ اﳌﻘﺮر اﻟﺬي أﻗﺮﺗﻪ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
وﻗﺪ ﰎ ﻓﻲ إﻋﺪادﻩ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
ًّ
ﻣﺴﺘﻘﻼ ،ﻳﺮاﻋﻰ ﻓﻴﻪ ﻋﺪد اﳊﺼﺺ
ودرﺳﺎ
واﺣﺪا
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ
) (١ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺴﻮرة إﻟﻰ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺤﺪدة ،ﳝﺜﻞ ﻛﻞ ﻣﻘﻄﻊ
ً
ً
ً
ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ.
ً
ﻣﺪﺧﻼ ﻳﻀﻊ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻣﺎ ﺳﺘﺘﺤﺪث ﻋﻨﻪ اﻵﻳﺎت.
) (٢وﺿﻊ ﲤﻬﻴﺪ ﻟﻜﻞ ﻣﻘﻄﻊ ،ﳝﺜﻞ
) (٣ذﻛﺮ اﳌﻮﺿﻮع أو اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ اﻵﻳﺎت ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر.
) (٤ﺑﻴﺎن ﻣﻌﺎﻧﻲ اﳌﻔﺮدات اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب ،ﻣﻊ رﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﳌﻌﻨﻰ اﻟﺬي وردت ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻗﻪ ﻣﻦ اﻵﻳﺎت دون إﻃﺎﻟﺔ.
) (٥اﺳﺘﻨﺒﺎط أﻫﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،واﻟﻔﻘﻬﻴﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻵﻳﺎت ،دون ﺧﻮض ﻓﻲ اﳋﻼﻓﺎت ،وإﻏﺮاق ﻓﻲ
اﻟﺘﻔﺼﻴﻼت.
) (٦وﺿﻊ ﻧﺸﺎط ﺻﻔﻲ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﻛﻞ درس ،ﺑﻐﺮض ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ ،وإﺷﺮاﻛﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺪرس ،وإﺛﺎرة
ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﻢ ﻣﻌﻪ ،ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺨﺪم ﻣﻮﺿﻮع اﻵﻳﺎت.
) (٧ﺻﻴﺎﻏﺔ أﺑﺮز اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺴﺘﻨﺒﻄﻬﺎ ﻣﻦ اﻵﻳﺎت ،ﻣﻊ اﺷﺘﺮاك اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻵﻳﺎت.
) (٨وﺿﻊ أﺳﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻳﺴﺘﻌﲔ ﺑﻬﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺮاﺟﻌﺔ واﻻﺳﺘﺬﻛﺎر ،وﺗﺜﺒﻴﺖ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،واﻻﺳﺘﻨﺒﺎط
اﻟﺬاﺗﻲ ﻟﺒﻌﺾ اﳌﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻧﻔﺴﻪ.
) (٩إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺛﺮاﺋﻴﺔ ،ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺑﻌﺾ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ﻟﺰﻳﺎدة ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
وﻗﺪ ﺻﻐﻨﺎ ذﻟﻚ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻳﺠﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ،واﻻرﺗﻘﺎء ﲟﺴﺘﻮى اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﳌﻌﺮﻓﻲ واﻟﻠﻐﻮي.
وﻟﻜﻲ ﲢﻘﻖ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻌﻠﻴﻚ  -أﺧﻲ اﻟﻄﺎﻟﺐ  -أن ﺗﺮﺑﻂ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻵﻳﺎت ﻣﻦ أﺣﻜﺎم وﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﺑﻮاﻗﻊ ﺣﻴﺎﺗﻚ ،ﻷﻧﻚ ﻣﻦ
اﳌﺨﺎﻃﺒﲔ ﺑﺘﻠﻚ اﻵﻳﺎت ،وﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﺄﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ،واﻻﺗﺼﺎف ﺑﺂداﺑﻬﺎ ،ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻚ وﺗﻌﺎﻣﻠﻚ ﻣﻊ أﻫﻠﻚ وﻣﺠﺘﻤﻌﻚ.
وﻋﻠﻰ وﻟﻲ أﻣﺮ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﳊﺮص ﻋﻠﻰ ﻏﺮس اﳌﺜﻞ اﻟﻌﻠﻴﺎ ،واﻷﺧﻼق اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ﻓﻲ اﺑﻨﻪ ،وﺣﺜﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺪﻳﻨﻪ ،وﻣﻌﺮﻓﺔ
أﺣﻜﺎﻣﻪ ،واﻟﺪﻋﻮة إﻟﻴﻪ ،واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻪ ،واﻻﻋﺘﺰاز ﺑﻪ.
ﻧﺴﺄل اﷲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﻟﺴﺪاد ،ﻓﻲ اﻟﻘﻮل واﻟﻌﻤﻞ ،واﻟﻌﺼﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻟﻞ ،وأن ﻳﺘﻘﺒﻠﻪ وﻳﻨﻔﻊ ﺑﻪ وﻳﺜﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ ،وﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻰ
ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ أﺟﻤﻌﲔ.
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الوﺣدة اﻷولﻰ

املنة ببعثة النبي 
الدر�س

1

اأريد اأن:
( )1اأبـ ــني م ـعــ�ين الـكـلـمــ�ت
الغريبة.
( )2اأفـ�ـســر الآي ــ�ت ( )4 -1
مـ ـ ــن � ـ ـ ـسـ ـ ــورة اجل ـم ـع ــة
تف�سريا �سليم�ً.
( )3اأبــني م� يف ال�سورة من
اأ�سب�ب النزول.
( )4اأ� ـس ـت ـ� ـس ـعــر ف ـ� ـســل اهلل
ت ـ ـعـ ــ�ىل عـ ـل ــى الـ ـع ــرب
ببعثة حممد .
( )5اأخـ ـ ـ ــذ الـ ـ ـع ـ ــرة بــ�مل ـثــل
الوارد يف ال�سورة.
( )6اأ� ـس ـت ـن ـتــج اأهـ ـ ــم اأح ـك ــ�م
وف�س�ئل يوم اجلمعة.

تفسير سورة الﺠمﻌة من اآلية
 (١إلﻰ اآلية رﻗم ) ( ٤
رﻗم ) (١

�سميت هذه ال�سورة ب�لجمعة لورود ذكر يوم الجمعة فيه�,
والجمعة م�ستقة من الجمع ,لأن اأهل الإ�سالم يجتمعون فيه�
كل اأ�سبوع مرة ,و ك�ن النبي ﷺ يقراأ في �سالة الجمعة ب�سورة
الجمعة و المن�فقون( .)1فهي �سورة مدنية وعدد اآي�ته� اإحدى
ع�سرة اآية.

موﺿوع اآليات

بي�ن منة اهلل علين� ببعثة حممد ﷺ وف�سل اأمته.
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( )1اأخرجه م�سلم حديث رقم (.)879

ﻣﻌـــﺎﻧﻲ اﻟﻜﻠﻤـﺎت

الكلمة

معن�ه�

القدو�س

املنزه عن كل نق�س.

الأميني

العرب الذين ك�نوا ل يقروؤون ول كت�ب منزل عندهم ,وقد زالت
عنهم هذه الأمية ببعثة الر�سول ﷺ ،وﻧﺰول اﻟﻘﺮآن.

تفسير اآليات
وما ُيستفاد مﻨها:

 ﴾" !﴿ 1يعظم اهلل تع�لى وينزهه ,عن كل م� ل يليق به من النق�س والعيب ﴿% $ #

الآيه

& ' ( ) * ﴾ المنـ َّزه عن كل نق�س ﴿ ﴾, +العزيز الذي ل يغ� َلب ,الحكيم
في تدبيره و�سنعه ,الذي ي�سع كل �سيء مو�سعه الالئق به.

وهذه اآلية تفيد:

• كل المخلوق�ت تنـزه اهلل تع�لى عن العيوب والنق�ئ�س وعم� ل يليق به.
• من اأ�سم�ء اهلل تع�لى الح�سنى :الملك والقدو�س والعزيز والحكيم.
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 ﴾4 3 210 /.﴿ 2اأر�سل في العرب الذين ل يقروؤون ,ولي�س عندهم كت�ب �س�بق,
ر�سو ًل منهم اإلى الن��س جمي ًع� ﴾8 7 6 5﴿ ,ويطهرهم من ال�سرك والعق�ئد الف��سدة,
﴿ ﴾; : 9ويع ِّلمهم القراآن وال�سنة ﴾B A @ ? > = <﴿ ,واإن ك�نوا من قبل
بعثته لفي انحراف وا�سح عن الحق.
الآيه

الدر�س

1

 ﴾H G F E D﴿ 3كم� اأر�سله �سبح�نه اإلى قوم اآخرين لم يجيئوا بعدُ ,و�سيجيئون من
العرب ومن غيرهم.﴾L K J﴿ .
الآيه

 ﴾S R Q P O N﴿ 4ذلــك البعث للر�سول  في اأمــة العرب وغيرهم ,ف�سل من اهلل,
يعطيه َمن ي�س�ء من عب�ده.﴾X W V U﴿ .
الآيه

وهذه اآليات تفيدنا:

• اأعظم نعمة اأنعم اهلل تع�ىل به� علين� ,هي بعثة نبين� حممد  لأن اهلل اأنقذن� به من الظلم�ت اإىل
النور.
• من رحمة اهلل بعب�ده ,اأن اأر�سل الر�سول من جن�سهم لي�سهل البي�ن ويح�سل املق�سود.
• اأعظم مهم�ت الر�سول  :تالوة اآي�ت القراآن على الن��س ,ويطهرهم من ال�سرك والعق�ئد
الف��سدة ,والأخالق الذميمة ,وتعليمهم القراآن وال�سنة.
• الن��س قبل بعثة الر�سول  يف ظلمة عظيمة وجهل وا�سح ,وهكذا ح�ل من  يوؤمن به
بعد بعثته.
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ﻓ ﹼﻜﺮ

بعث اهلل ر�سوله  للدعوة لإخال�س الدين هلل واإبط�ل ال�سرك وتطهري املجتمع�ت من
الأخــالق الذميمة التي ك�ن عليه� اأهل اجل�هلية ,اأُذكــر ثالثة من اأمور اجل�هلية التي
حرمه� الإ�سالم.

(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )1
(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )2
(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )3

آثار سلوكية

حب ر�سول اهلل  واأقتدي به ,و اأك من ال�سالة وال�سالم عليه ,لأن اهلل عز
 اأُ ُّوجل اأخرجن� به من الظلم�ت اإىل النور.

� -1سع الكلمة املن��سبة اأم�م املعنى املن��سب:
)  ...................الذي ي�سع كل �سيء مو�سعه الالئق به.
*  ...................الغ�لب على كل �سيء.
 ................... Sاملنزه عن كل نق�س.

 ................... Tاملت�سرف بكل �سيء بال من�زع.

َ -2منْ الأميون الذين بعث اهلل فيهم ر�سو ًل؟.
 -3بينت الآيــ�ت اأعظم نعمة اأنعم اهلل به� علين� فم� تلك النعمة؟
ومل�ذا هي من اأعظم النعم؟
 -4ا�ستنبط من الآي�ت ثالث�ً من مه�م الر�سول .
 -5ا�ستدل من الآي�ت على اأن ر�س�لة النبي  ع�مة جلميع الن��س.
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الوﺣدة اﻷولﻰ
املنة ببعثة النبي 

تفسير سورة الﺠمﻌة
 (٥إلﻰ اآلية رﻗم )(٨
من اآلية رﻗم )(٥

الدر�س

2
كثرياً م� ي�سرب اهلل تع�ىل الأمث�ل لعب�ده ,ليقرب لهم املعنى املعقول ب�أمر
م�س�هد حم�سو�س ,لري�س املعنى ولتنفر النفو�س من الوقوع يف عمل م�س�به.

ق�ل تع�ىلa ` _ ^] \ [ Z﴿ :

ml k j i h g f ed c b

wvut s r qp on

~ }|{zy xﮯ¡£¢
¯ ®¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤

º¹¸¶µ ´³²±°
»¼ ½ ¾ ¿ Ä Ã Â Á À

﴾ ÇÆ Å
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موﺿوع اآليات

 -التحذير من م�س�بهة  .......يف ترك العمل  .......وادع�ئهم اأنهم اأولي�ء اهلل.

اأكمل العب�رة حتى تكون مو�سوع  �kمن��سب  �kلالآي�ت.

ﻣﻌـــﺎﻧﻲ اﻟﻜﻠﻤـﺎت

الكلمة

معن�ه�

اأ�سف� ًرا

كت ًب�.

ه�دوا

تدينوا ب�ليهودية.

تفسير اآليات
وما ُيستفاد مﻨها:

�َ ﴾d cb a ` _ ^ ]\ [ Z ﴿ 5س َّب َه اهلل الذين لم يعملوا
بكتبهم ,ب�لحم�ر الذي يحمل كت ًب� ل يدري م� فيه�َ ﴾l k j i h g f﴿ ,ق ُب َح َم َث ُل القوم
الآيه

الذين ك َّذبوا ب�آي�ت اهلل ,ولم ينتفعوا به� ﴾r q p o n ﴿ ,ل يو ِّفق الذين يتج�وزون حدوده,
ويخرجون عن ط�عته.
13

وهذه اآلية تفيد:

• اأن هوؤلء  يكونوا يعملون مب� يف كتبهم املنزلة عليهم ,ومنه الإخب�ر بنبوة حممد  ف��ستحقوا
غ�سب اهلل عليهم.

الدر�س

2

ﻓ ﹼﻜﺮ

• �سبه اهلل تع�ىل الذين  يعملوا ب�لكت�ب املنزل عليهم ب�حلم�ر ,مل�ذا �سبههم بذلك؟

.....................................................................................................
• م� العرة التي اأ�ستفيده�؟

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

~}|{zyxwvut﴿ 6ﮯ﴾ اإن ادَّعيتم اأيه� اليهود -كذ ًب� -اأنكم اأحب�ء اهلل
دون غيركم من الن��س ﴾¥¤ £¢¡﴿ ,في ادِّع�ئكم ,حب اهلل لكم من دون الن��س.
الآيه

 ﴾¬ « ª © ¨ §﴿ 7ول يتمنى هوؤلء الموت اأبدًا ,ب�سبب م� قدَّموه من الكفر والظلم ,فهم يخ�فون
العقوبة ﴾± ° ¯﴿ .ل يخفى عليه من ظلمهم �سيء .

الآيه

إﺿﺎءة
هــذه الآي ــة ,فيه� اإعـجــ�ز غيبي لـلـقــراآن ,حيث بينت اأن الذين
زعموا اأنهم اأولي�ء هلل من دون الن��س لن يتمنوا الموت اأبدًا ,وقد
وقع ً
فعال م� اأخبرت به الآية ,فلم يتمنوه ,وقد ك�ن ب�إمك�نهم تمنيه,
مــن اأجــل مع�ندة الـقــراآن ولــم يفعلوا ,لعلمهم ب�أنهم كــ�ذبــون في
دعواهم اأنهم اأولي�ء هلل من دون الن��س.
14

»﴾ قل :اإن الموت الذي تهربون منه ل مف َّر منه,
¼
º¹¸¶µ´³﴿ 8
ف�إنه ا ٍآت اإليكم عند مجيء اآج�لكم ﴾¾½﴿ ,يوم القي�مة ﴿¿ ﴾ÂÁÀالذي يعلم كل
غ�ئب ,وكل ح��سر م�س�هد ﴿.﴾ÆÅÄÃ

الآيه

وهذه اآليات تﺒين:

• كذب هوؤلء يف دعواهم اأنهم اأحب�ب اهلل ,واأن اهلل تع�ىل لن يعذبهم ,وذلك بتحديهم اأن يطلبوا
املوت اإذا ك�نوا �س�دقني.
• اأن اهلل َّبني اأن اليهود ل يتمنون املوت لعلمهم ب�أنهم ك�ذبون يف دعواهم.
• اأن املوت نه�ية كل لوق حي ,ول بد اأن يكون بعده البعث واجلزاء واحل�س�ب فعلى الع�قل اأن ي�ستعد لهذا
امل�سري املحتوم.

آثار سلوكية

 اأتزود من الأعم�ل ال�س�حلة ,حتى اأحب لق�ء اهلل ,فمن اأحب لق�ءاهلل اأحب اهلل لق�ءه.

�س1ـ ع ِّلل:
�سبه اهلل تع�ىل الذين  يعملوا بكتبهم ب�حلم�ر يحمل اأ�سف� ًرا.
�س2ـ ا�ستنبط ف�ئدتني من قول اهلل تع�ىل:
﴿.﴾ ¼» º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³

�س3ـ بني مع�ين الكلم�ت الآتية:
﴿  ﴾ hgfـ ﴿  ﴾ yـ ﴿ ¾ ﴾.
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الوﺣدة اﻷولﻰ
املنة ببعثة النبي 

تفسير سورة الﺠمﻌة
(١١
 (٩إلﻰ اآلية رﻗم ))١١
من اآلية رﻗم )(٩

الدر�س

3

َق� َلَ :ب ْي َن َم� َن ْح ُن ُن َ�س ِّلى َم َع ال َّن ِب ِّى

هلل
�سبب النزول :عن َج� ِب ِر ْب ِن َع ْبدِ ا ِ
ري َ ْ
حتمِ ُل َط َع� ًم�َ ,ف� ْل َت َف ُتوا اإِ َل ْيهَ� َح َّتى َم� َب ِق َى َم َع ال َّن ِب ِّى 
 اإِ ْذ اأَ ْق َبلَتْ عِ 
ِاإ َّل اث َن� ع ََ�س َر َر ُج ً
الَ ,ف َن َز َلتْ َه ِذ ِه الآ َي ُة ﴿ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿ ﮀﮁ ﴾ (.)1

ق�ل تع�ىل&% $ #"! ﴿ :
' ( ) * 1 0/ . - , +
:9876 5432
;<= >?@CBA
G FEDﭸﭹﭺﭻ ﭼﭽ
ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ [
\] ^_ ﴾
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( )1اأخرجه البخ�رى  -حديث رقم (.)936

موﺿوع اآليات

وجوب ال�سعي اإىل �سالة اجلمعة عند �سم�ع ندائه� الث�ين ,وحرمة البيع بعده.

ﻣﻌـــﺎﻧﻲ اﻟﻜﻠﻤـﺎت

الكلمة

معن�ه�

ف�سل اهلل

رزق اهلل.

لهواً

م� يلهي من ملذات الدني� وزينته�.
تفسير اآليات
وما ُيستفاد مﻨها:

 ﴾-, +* )( ' & % $#"! ﴿ 9اإذا ن�دى الموؤذن
النداء الث�ني لل�سالة في يوم الجمعة ,ف�م�سوا اإلى �سم�ع الخطبة ,واأداء ال�سالة ﴾/ . ﴿ ,واتركوا
البيع ,وكذلك ال�سراء ,وجميع م� ي َْ�س َغ ُلكم عنه� ﴾ 3 2 1 ﴿ ,ذلك الذي اأُمرتم به ,خير لكم في الدني�
والآخرة؛ لم� فيه من غفران ذنوبكم ومثوبة اهلل لكم ﴾ 6 5 4 ﴿ ,م�س�لح اأنف�سكم ف�فعلوا ذلك.
الآيه

17

ﻓ ﹼﻜﺮ
الدر�س

في عهد َمن زيد الأذان الث�ني ل�سالة الجمعة؟

3

( ) اأبو بكر ال�سديق  ) ( عمر بن الخط�ب ( 

) عثم�ن بن عف�ن 

 ﴾= < ; : 9 8﴿ 10ف�إذا �سمعتم الخطبة ,و اأدَّيتم ال�سالة ,ف�نت�سروا
في الأر�ــس ﴾A @ ? >﴿ ,واطلبوا من رزق اهلل ب�سعيكمE D C B ﴿ ,
 ﴾Fواذكروا اهلل كثي ًرا في جميع اأحوالكم؛ لعلكم تفوزون بخيري الدني� والآخرة.
الآيه

وهاتان اآليتان تفيدان:

• وجوب �سالة الجمعة على الرج�ل المقيمين غير الم�س�فرين.
• وجوب ال�سعي ل�سالة الجمعة عند �سم�ع النداء الث�ني له� ,وال�سنة التبكير له� قبل ذلك.
• حرمة البيع وال�سراء بعد نداء الجمعة الث�ني ,وذلك لوجوب ح�سور الخطبتين وال�سالة.

18

عن اأبي هرير  Iاأن رSسول اهلل  قال{ :من اغت�سل
يوم الجمعة غ� oس rل الجنابة ثم را ìفكاأنما قرsب nبدnنة ,ومن راì
في ال�ساعة الãانية فكاأنما قرsب بقر ,Iومن را ìفي ال�ساعة
الãالãة فكاأنما قرsب كبûس kا اأقرن ,ومن را ìفي ال�ساعة الرابعة
فكاأنما قرsب دجاجة ,ومن را ìفي ال�ساعة الخام�سة فكاأنما
قرsب بي�سة ,فاإPا Nر êالإمام ح�سرت المالFكة ي�ستمعون
الذكر.(1)z

﴿ 11ﭸﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﴾ اإذا راأى بع�س الم�سلمين تج�رة اأو
�سي ًئ� مِ ن لهو الدني� وزينته� تف َّرقوا اإليه� ,وتركوك -اأيه� النبي -ق�ئ ًم� على المنبر تخطب ﴿ ,ﮂ ﮃ
الآيه

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ﴾ قل لهم اأيه� النبي :-م� عند اهلل من الثواب والنعيم ,اأنفع لكم من
اللهو ومن التج�رة ﴾ ^ ] \﴿ ,واهلل وحده خير َمن رزق واأعطى ,ف�طلبوا منه ,وا�ستعينوا
بط�عته على نيل م� عنده من خيري الدني� والآخرة.

وهذه اآلية تفيد:

• اأن ح�سور مج�ل�س الذكر خير مم� ي�ستغل به الن��س من اللهو والتج�رة ,ول يعني هذا ترك العمل
وطلب الرزق.
• من دعته نف�سه لترك عمل الخيرَ ,ف ْل ُي َذ ِّكره� بعظيم م�عند اهلل من الأجر والف�سل والرزق الطيب.

( )1اأخرجه البخ�ري  -حديث رقم (. )881
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الدر�س

3
آثار سلوكية

1ـ �أبادر �إلى ال�صالة و�أترك ما ي�شغلني عنها ,لأنال خيري الدنيا والآخرة.
اكتب �أثراً �سلوكياً �آخر ت�ستنبطه من الآيات
2ـ ......................................

�س 1ـ ا�ستدل من الآيات على ما ي�أتي:
�أ -قرن اهلل عز وجل طلب الرزق بذكره ليتحقق الفوز بخريي
الدنيا والآخرة.
ب  -حرمة البيع وال�شراء بعد نداء اجلمعة الثاين.
�س 2ـ ما املراد بالقيام يف قوله تعاىل ﴿ :ﭿ ﮀ ﴾؟
�س  3ـما �سبب نزول قوله تعاىل﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾﭿ ﮀﮁ ﴾؟
�س 4ـ ا�ستخرج فائدة من قوله تعاىل ﴿ :ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﴾.
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أﺿﻒ
ﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻚ

( )1اأخرجه م�سلم-حديث رقم (.)852

ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻛﺜﻴﺮة وﻣﻦ أﻫﻤﻬﺎ:
 -1اSستحباب الغت�سال والت£يب ل�سال Iالجمعة.
 -2اSستحباب التبكير ل�سما´ الخ£بة وح�سور ال�سال.I
 -3في يوم الجمعة Sساعة ي�ستجاب فيها الدعاء .عن اأبي هريرI
 اأن رSسول اهلل  Pكر يوم الجمعة فقال { :فيه Sساعة ل
يوافقها عب lد م�سلم وهو قاFم ي�سلي ,ي�ساأل اهلل Jعالى Tسيk Äا
اإل اأع£اه اإياه ,واأTسار بيده يoقلِّلها.(1)z
-4عن اأبي هرير  Iاأن النبي  قالN{ :ي oر يوم mطلع âعليه
الûسم� ¢يوم oالجمعة ,فيه  oNلق اBدم ,وفيه اأoدNل الجنة ,وفيه
اأNoر êمنها ,ول Jقوم ال�ساعة اإل في يوم الجمعة.(2)z

( )2اأخرجه م�سلم-حديث رقم (.)854
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الوﺣدة الﺜانية
التعريف ب�سورة احلج
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الوﺣدة الﺜانية

التعريف ب�سورة احلـج
الدر�س

4

التﻌريﻒ ﺑســـورة الﺤــــــﺞ

أو ً
ﻻ :ﺳﺒﺐ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ:

اأريد اأن:
.1اأذكر �سبب ت�سمية �سورة احلج
بهذا ال�سم.
.2اأحدد الزمن الذي نزلت فيه
ال�سورة.
 .3اأ�ستنتج اأهم مو�سوع�ت
ال�سورة.
 .4اأ�ستنتج بع�س اأوجه الإعج�ز
يف ال�سورة.

�سميت بذلك ,اإ�س�رة لهذه ال�سعرية العظيمة ,وتخليدًا لدعوة
اإبراهيم اخلليل  ,حني انتهى من بن�ء البيت ,ونــ�دى الن��س
للحج ,ف�أ�سمع اهلل �سوته من يف الأر�س ومن يف الأ�سالب والأرح�م.
﴿  \ [ Z Y X Wﮍﮎ ﮏ ﮐ cb a

 . ﴾dول توجد �سورة يف القراآن ,ب��سم ركن من اأرك�ن الإ�سالم
اخلم�سة غري هذه ال�سورة.
ﺛﺎﻧﻴ :ﻣﻜﺎن ﻧﺰول اﻟﺴﻮرة وزﻣﺎﻧﻬﺎ:

هذه ال�سورة منه� م� هو مكي ومنه� م� هو مدين ك�آي�ت
احلــج والـقـتــ�ل ,وهــي ال�سورة الث�نية والع�سرون يف ترتيب
امل�سحف ,واآي�ته� 78 :اآية.
إﺿﺎءة
افتتحS âسور Iالح èبالأمر بالتقوى ,واNتتم âبذكر
اأعمال التقوى ,من ال�سال Iوفعل الخير والجهاد ,ثم بيان
عاقبة من اJقى ,واأن اهلل يتوله وين�سره ويكفيه ما اأهمه
من اأمر الدنيا والNBر ,Iفنعم المولى ونعم الن�سير.
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ﺛﺎﻟﺜ :ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺴﻮرة:
اﺷتملﺖ هذه السورة ﻋلﻰ موﺿوﻋات
وﻗﻀايا كﺜيرة ،من أﺑرزها ما يأتي:

تعظيم اأمر
ال�س�عة,
وذكر طرف
من اأهوال
القي�مة.

ﻓ ﹼﻜﺮ

ذكر الأدلة
على اإمك�ن
البعث بعد
املوت.

ذكر احلج
و الهدي
واأحك�مهم�.

الإذن ب�لقت�ل
ملن ظُ لموا,
و�سرو
متكني اهلل
لعب�ده يف
الأر�س.

بي�ن
�سم�حة
ال�سريعة
وي�سره�.

وجوب
توحيد اهلل
والراءة
من ال�سرك
واأهله

اأكمل العب�رة الآتية:

افتتحت هذه ال�سورة ب ـ ﴿\ ]﴾ ولم تفتتح �سورة بمثل ذلك اإل �سورة
 ...............وه�ت�ن ال�سورت�ن اإحداهم� في الن�سف الأول من القراآن والث�نية في
الن�سف الث�ني منه ,والمن��سبة بينهم� اأن �سورة  ...............ذكّرت ببدء خلق بني
اآدم ,و�سورة الحج ذكرت بم�سيرهم.

راﺑﻌ :ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻋﻈﻤﺔ ﺧﻠﻖ ا ﻓﻲ اﻟﺴﻮرة:

( )1خلق الإن�س�ن اأطوا ًرا.اآية (.)5
( )2خلق الذب�ب.اآية (.)73
25

الدر�س

4
آثار سلوكية

 �أبادر بعد بلوغي وا�ستطاعتي �إلى حج بيت اهلل الحرام ,م�ؤدياً بذلك الركن الخام�سمن �أركان الإ�سالم.

�س :1لماذا �سميت �سورة الحج بهذا اال�سم؟
�س :2ا�شتملت �سورة الحج على مو�ضوعات كثيرة ،اذكر ثالثة منها.
�س:3اختر الإجابة ال�صحيحة مما ي�أتي:
 -عدد �آيات �سورة الحج (.)78 - 98 - 87
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الوﺣدة الﺜالﺜة
من اأهوال يوم القي�مة
والأدلة على البعث
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الوﺣدة الﺜالﺜة
من اأهوال يوم القي�مة والأدلة على البعث

تفسير سورة الﺤﺞ من اآلية
 (١إلﻰ اآلية رﻗم )(٤
رﻗم )(١

الدر�س

5

اأريد اأن:

 -1اأبني مع�ين الكلم�ت الغريبة.
 -2اأفـ�ـســر اآيـ ــ�ت � ـســورة احل ــج من
( )10-1تف�سريا �سليم�ً.
 -3اأ�ـسـتـنـتــج ال ــدلئ ــل عـلــى عظم
اأهوال يوم القي�مة الــواردة يف
الآي�ت.
 -4اأ�ـسـتـنـتــج الأدلـ ـ ــة عـلــى البعث
الواردة يف الآي�ت.
 -5اأبني �سببي التكذيب ب�لبعث.
 -6اأ� ـس ـت ـ� ـس ـعــر اأث ـ ــر الإميـ ـ ـ ــ�ن ب ـهــذه
الدلئل يف زي�دة الإمي�ن.

ج�ءت هذه ال�سورة بعد �سورة الأنبي�ء ,التي تردد فيه�
الوعيد والتخويف من العذاب وقرب احل�س�ب ,حيث ق�ل
يف اأوله� ﴿ ! " ﴾' & % $ #
وقــ�ل يف اآخــرهــ� ﴿ ^ _ ` ﴾ لــذا ن��سب اأن
يذكر بعده� يف اأول �سورة احلج ,ال�س�عة واأهواله� ,وبي�ن
الأدلة على اإمك�ن وقوعه�.



﴿ ! " $ #ﭖ ﭗ
ﭘﭙ ﭚ-,+ﭞ

ﭟﭠ432 1
;: 98765
<=>?@B A
ﭳﭴ ﭵﭶﭷﭸﭹ ﭺK
ONMLﮀ ﮁﮂﮃﮄ
ﮅﮆ ﴾[ ZYXW

موﺿوع اآليات

بي�ن �سدة الهول عند قي�م ال�س�عة.
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ﻣﻌـــﺎﻧﻲ اﻟﻜﻠﻤـﺎت

معن�ه�

الكلمة
زلزلة ال�س�عة

ا�سطراب الأر�س عند قي�م ال�س�عة.

تذهل

تن�سغل لهول م�ترى عن اأحب الن��س اإليه�.

مريد

متمرد على اهلل.
تفسير اآليات
وما ُيستفاد مﻨها:

 ﴾$#"!﴿ 1هذا نداء من اهلل لكل الن��س ,اأن يتقوه و يحذروا عقوبته ,فيمتثلوا
الأوامر ويجتنبوا النواهي ﴿ﭖﭗﭘﭙﭚ﴾ اإن م� يحدث عند قي�م ال�س�عة من الأهوال
�سيء عظيم ل يعلم مداه اإل اهلل وحده.
الآيه

الآيه

2

﴿-,ﭞﭟﭠ﴾21

عندم� ترون قي�م ال�س�عة ,تن�سى الأم ر�سيعه� الذي األقمته ثديه� ,ل�سدة
م ــ� ن ــزل ب ـهــ� م ــن ال ـه ــول ﴿ ﴾76543
و ُت�سقِط الح�مل حمله� من الرعب ﴿ < ;: 9 8
=﴾ وتغيب عقول الن��س فهم مثل ال�سك�رى ,من �سدة الهول,
ولي�سوا ب�سك�رى من الخمر ﴿ > ? @  ﴾ Aولكن
�سدة العذاب ,اأفقدتهم عقولهم واأذهلتهم.

( )1اأَخْ َر َج ُه ال ِّت ْرمِ ذِ يُّ رقم (.)2135

إﺿﺎءة
عن اأnبpي هn oر rي nر   Inقnال : nقnال nرSnس oول oاهلل :
اهلل وnح� oس rن oالrخ oلoق.(1)z p
{اأr nك o ãnر م nا oيدo pNrل الrجs nن nة r Jnقوnى p s
وقال ط nلrق بن حبيب :التقوى :اأن Jعمل ب£اعة
اهلل ,على نور من اهللJ ,رجو ثواب اهلل ,واأن Jتر∑
مع�سية اهلل ,على نور من اهلل ,مخافة عذاب اهلل.
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وهاتان اآليتان تفيدان:

الدر�س

5

• وجوب تقوى اهلل ,وحقيقته� اأن يجعل العبد بينه وبين عذاب اهلل وق�ية ,بفعل الأوامر
واجتن�ب النواهي.
• اأن كل �سيء ي�سطرب ويتزلزل عند قي�م ال�س�عة ,من �سدة الهول وفظ�عة الأمر.
• اأن الخلق ي�س�بون ب�لفزع ,حتى تن�سى المر�سعة ر�سيعه� وت�سقط الح�مل جنينه� ,ويبدو
الن��س ك�أنهم �سك�رى.

ﻓ ﹼﻜﺮ

م� وجه ال�سبه بين فزع الن��س عند قي�م ال�س�عة وبين ال�سك�رى الذين ي�سربون الخمر؟
...............................................
...............................................

﴿ 3ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ﴾ اأي يخ��سمون وي�سككون في قدرة اهلل على البعث ,واأنه
لي�س هن�ك يــوم اآخــر ول جنة ول نــ�ر ﴿ ﴾NM L Kاأي يتبع هــذا المخ��سم في اأمر
البعث ,كل �سيط�ن من الإن�س والجن متمرد على اهلل.
 ﴿ 4ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﴾ قدر اهلل على هذا ال�سيط�ن المتمرد ,اأنه ي�سل كل من
توله واتبعه ﴿ ﴾Z Y X Wاأي ي�سوقه اإلى عذاب جهنم المتقدة ج َّراء اتب�عه له.
الآيه

الآيه

وهاتان اآليتان تفيدان:

• تحريم الجدال ب�لب�طل.
• التحذير من اتب�ع الم�س ِّلين من �سي�طين الإن�س والجن.
• اأن من ا َّتبع الم�سلين اأَ�س ُّلوه ,وق�دوه اإلى الن�ر.
30

آثار سلوكية

� -1أتقي اهلل و �أعمل ال�صالحات ,حتى ُتقربني من اهلل و َتقيني عذا َبه.
اكتب �أثراً �سلوكياً �آخر ت�ستنبطه من الآيات
-2ـ......................................

�س  -1ما حقيقة التقوى يف قوله تعاىل( :اتقوا ربكم)؟
�س -2ما حال كل مما ي�أتي عند قيام ال�ساعة؟
املر�ضعة...........احلامل..........النا�س...............
�س � -3صل الفائدة بالآية التي تدل عليها:

الفائدة
�أن كل �شيء ي�ضطرب عند قيام ال�ساعة.
تحريم الجدال بالباطل.
�أن من اتبع الم�ض ِّلين �أَ�ض ُّلوه.

الآية
﴿ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﴾
﴿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ﴾
﴿ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ﴾
﴿ ﭞ ﭟ ﭠ﴾
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الوﺣدة الﺜالﺜة
من اأهوال يوم القي�مة والأدلة على البعث

الدر�س

تفسير سورة الﺤﺞ من اآلية
 (٥إلﻰ اآلية رﻗم ) ( ٧
رﻗم ) (٥

6
لم� ذكر اهلل اأحوال الن��س يوم القي�مة واأهواله� ,د ّلل على اإمك�نية
وقوع البعث ب�أدلة يعرفه� كل من له عقل.

ق�ل تع�ىلe d c b a `_ ^ ] \﴿ :
srqponml k jihgf
 ~ } | { z y x w vu tﮯ ¡
« ª © ¨ § ¦¥ ¤ £ ¢
¬® ¯º¹¸¶µ´ ³²±°
»¼½¾ ¿ÅÄÃÂÁÀ
-, +* ) ( '& %$# "! ÇÆ
﴾; : 98765 43210/.

موﺿوع اآليات
اﺧتر من اآلتي موﺿوﻋﴼ مﻨاسﺒﴼ لﻶيات:

• الأدلة العقلية على وقوع البعث بعد املوت.
• الأدلة العقلية على خلق الإن�س�ن.
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ﻣﻌـــﺎﻧﻲ اﻟﻜﻠﻤـﺎت

الكلمة
الكلمة
َعلَقة
م�سغة
مخلقة
اأرذل
ربت

معن�ه�
معن�ه�
دم اأحمر غليظ َي ْعلَق في الرحم.
قطعة لحم �سغيرة قدر م� ُيم�س.
ت�مة الخلق.
�سِ ن الهرم و�سعف العقل.
ارتفعت وزادت لرتوائه�.
تفسير اآليات
وما ُيستفاد مﻨها:

 ﴾cba` _^]\﴿ 5اأي اإن كنتم في �سك ,من اأن اهلل يحيي الموتى ويبعثكم بعد
فن�ئكم ﴾gfed ﴿ ,اأي ف�إن اهلل قد خلق اأب�كم اآدم من تراب ,فكيف تنكرون وقوع البعث ﴿ih
 ﴾jثم تن��سلت ذريته من نطفة ,وهي م�ء الرجل عندم� يقذفه في رحم المراأة ﴿ ﴾ml kفتتحول
النطفة اإلى علقة ,وهي الدم الأحمر الغليظ الذي يعلق في جدار الرحم ﴿﴾srqpon
ثم تتحول العلقة اإلى م�سغة ,وهي قطعة لحم �سغيرة قدر م� يم�س ,فتكون ت�رة مخلقة اأي :ت�مة الخلق تنتهي
اإلــى خــروج الجنين حي�ً ,وتكون تــ�رة غير مخلقة ,فت�سقط من الرحم لغير تم�م ﴾ vu t ﴿ .اأي لنو�سح
لكم ,تم�م قدرتن� بت�سريف اأطوار الخلق ﴾~}|{z yxw﴿ .اأي نبقي في الأرح�م
م� ن�س�ء ,وهو المخلق اإلى وقت ولدته ﱫﮯ ¡  ﴾¢وبهذا تكتمل اأطــوار خلقكم ب�إخراجكم من بطون
اأمه�تكم اأطف� ًل ﴿ ﴾¥¤£ثم تكبرون و تبلغون تم�م القوة واكتم�ل العقول ﴿§
¨©﴾ وبع�س الأطف�ل قد يموت قبل ذلك ﴿ ﴾°¯®¬«ªوبع�س الن��س يكبر
حتى يبل� سن الهرم و�سعف العقل ﴿ ﴾¸¶µ´ ³²±في�سل هذا المعمر الهرم اإلى ح�لة ل
يعلم فيه� �سيئ� ,مم� ك�ن يعلمه قبل ذلك.
ثم �سرع �سبح�نه في ذكر دليل عقلي اآخر على البعث فق�ل¿ ¾½¼»º¹ ﴿ :
 ﴾Æ Å Ä Ã Â Á Àاأي ترى الأر�ــس ي�ب�سة ميتة ل نب�ت فيه� ,فـ�إذا اأنزلن� عليه�
الم�ء تحركت ب�لنب�ت تتفتح عنه ,وارتفعت وزادت لرتوائه� ,واأظهرت من اأ�سن�ف النب�ت�ت م� يروق منظره ,وتبتهج
النف�س لروؤيته.
الآيه
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الدر�س
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ﻓ ﹼﻜﺮ

رتب اأطوار خلق ذرية اآدم عليه ال�سالم فيم� ي�أتي:
علقة

نطفة

طفل مكتمل

م�سغة

ال�ستقرار في الرحم

 ﴾%$# "! ﴿ 6اأي المذكور مم� تقدم من اآي�ت قدرة اهلل تع�لى ,فيه دللة بينة على اأن اهلل �سبح�نه

الآيه

هو الرب المعبود بحق ,الذي ل تنبغي العب�دة اإل له ﴿ &' (﴾ اأي اأن اهلل ق�در على اإحي�ء الن��س بعد موتهم
﴿ ) * ﴾-, +ودال على اأن اهلل ق�در على كل �سيء ل يعجزه اأمر مهم� ك�ن.

 ﴾43210/﴿ 7و اأن �س�عة البعث اآتية ل�سك فيه� ﴿ ﴾: 98765

الآيه

اأي يخرجهم من القبور لمح��سبتهم ومج�زاتهم.
وتفيدنا اآليات:

•
•

•
•
34

اأن بعث الن��س بعد موتهم واقع ل مح�لة ,وهو عقيدة ل ي�سح اإيم�ن اأحد بدونه� ,ول
ت�سلح الحي�ة اإل به�.
اأن من اأدلة اإمك�ن البعث:
 -1اأن اهلل الذي خلقن� اأول مرة من العدم ,ق�در على اإع�دتن� مرة اأخرى.
 -2اأن اإحي�ء الأر�س ب�لنب�ت بعد موته� وهموده� ,دليل على اإحي�ء الن��س بعد موتهم.
اأن البعث بعد الموت كم� دلــت عليه الن�سو�س ال�سحيحة دلــت عليه الحجج العقلية
ال�سريحة.
اأن ذرية اآدم ,خلقت من النطفة ,ثم تطورت اأطوا ًرا حتى اكتمل خلقهم في بطون اأمه�تهم,
ثم خرجوا بعد ذلك اأطف� ًل.

آثار سلوكية

�-1أُ�صدِّق بالبعث وبكل ما جاء من عند اهلل.
�-2أَ�ستثمر وقتي بطاعة اهلل تعالى ,لأن اهلل �سيبعثنا ال محالة.

�س� :1صل الكلمة بمعناها المنا�سب فيما ي�أتي:

الكلمة
َعلَقة
ُم ْ�ضغة
ُم َخلَّقة
�أرذل

معناها
تامة الخلق
ِ�سن الهرم و�ضعف العقل
نطفة
قطعة لحم �صغيرة
دم �أحمر غليظ

�س :2اذكر دليلني عقليني على �إمكان البعث.
�س:3ا����س���ت���دل م���ن الآي�������ات ع��ل��ى م���ا ي����أت���ي:
• �أن م���ن ك�ب�ر ���س��ن��ه ت�����ض��ع��ف ق��وت��ه.
• �أن املطر حياة للأر�ض.
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تفسير سورة الﺤﺞ من اآلية

من اأهوال يوم القي�مة والأدلة على البعث

 (٨إلﻰ اآلية رﻗم ) ( ١٠
رﻗم ) (٨

الدر�س
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لم� ب َّين اهلل عز وجل اأدلة البعث بو�سوح ,ذكر اأن بع�س الن��س
يج�دل في البعث وينكره.
ق�ل تع�ىلB A @ ? > = < ﴿ :

LKJI H GF E DC

X W V UT S R Q PO N M

_^] \[ ZYﮐﮑﮒ
ﮓ ﮔ﴾e

موﺿوع اآليات

بي�ن اأ�سب�ب التكذيب ب�لبعث.

ﻣﻌـــﺎﻧﻲ اﻟﻜﻠﻤـﺎت

الكلمة
ث�ين عطفه
36

معن�ه�
ُمييل عنقه اإعرا�س�ً وتكراً

تفسير اآليات
وما ُيستفاد مﻨها:

لم� بين اهلل تع�لى اأدلة البعث بو�سوح ,ذكر اأن بع�س الن��س يج�دل في ذلك وينكره ,فق�ل:

 ﴾ H G F E D C B A @ ? > = < ﴿ 8اأي ومن الن��س من
يج�دل في توحيد اهلل تع�لى ,وا�سطف�ئه ر�سوله  ويج�دل في كت�به بغير بينة ول حجة ول بره�ن.

الآيه

ﻓ ﹼﻜﺮ

 -م� الفرق بين الحوار والجدال؟

الحوار......................................................... :
الجدال......................................................... :
وح�له عند جداله
ُ ﴾ O N ML K J ﴿ 9يميل عنقه ويلويه
تكبراً واإعــرا�ـسـ�ً ﴿  ﴾ UT S R Qف�سوف ي�سيبه
خزي و هوان في الدني� ,ب�ندح�ره وافت�س�ح اأمره ﴿ V
 ﴾ Z YX Wونـعــذبــه يــوم القي�مة ب�لن�ر
المحرقة.

الآيه

ويق�ل له يوم القي�مة:

 ﴾_ ^ ] \﴿ 10اأي ذلك الذي تلق�ه من الخزي
وال ـع ــذاب ,ب�سبب مــ� َفـ َعـ ْلـ َتــه مــن الـمـعــ��ـســي ,وب��ستكب�رك
واإعرا�سك عن قبول الحق.
الآيه

إﺿﺎءة
عن عبد اهلل بن م�سعود  اأن النبي
 قال{ :ل يدo oN rل الجن nة م nن qكان في قلبه
مãقال oحبsة من ك pبrر ,فقال رجل :اإن sالرجلn
يحب اأن يكون ثوبoه ح� nس nنا ,ونعلoه ح�سنة,
قال :اإن اهلل جميل يحب الجمال ,الك pبر:r
وغم§ النا.(1)z ¢S
بo n£ر الحقِّ o ,

﴿ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾ اأي ل يظلم اأحدا لكم�ل عدله
�سبح�نه ,ول يعذب اأحدا اإل بذنب قدَّمه.

( )1اأخرجه م�سلم حديث رقم ()91
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وهذه اآليات تفيد ما يأتي:

•
•
•
•
•
•

النهي عن معار�ضة الن�صو�ص ال�شرعية بالآراء الب�شرية.
الحذر من �أ�صحاب ال�شبهات الذين ي�ضلون النا�س ب�أهوائهم.
قبح الجدال بغير علم وال َب ِّينة.
الكبر ذنب عظيم ,يدعو �صاحبه �إلى رد الحق وا�ست�صغار الخلق واحتقارهم.
من �صفات الم�ستكبر� :أن يلوي عنقه وي�ست�صغر من حوله ,وال ينظر �إليهم �إال بطرف عينه.
�أن من جادل بغير علم وال َب ِّينة ،وا�ستكبر عن قبول الحق ,جوزي بالهوان في الدنيا والعذاب
المحرق في الآخرة.

آثار سلوكية

� -أكره الجدال بغير الحق؛ لأنه ال ي�أتي بخير.

�س  :1ما �سبب تكذيب امل�شركني بالبعث؟
�س :2اجلدال بالباطل ُيبنى على ثالثة �أمور .اذكرها.
�سِّ :3
بي عقوبة من ُيجادل بغري علم.
�س :4ا�ستخرج فائدة من قوله تعاىل ﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾.
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الوﺣدة الراﺑﻌة
مك�نة البيت
ومن��سك احلج
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الوﺣدة الراﺑﻌة

مك�نة البيت ومن��سك احلج

تفسير سورة الﺤﺞ من اآلية
 (٢٥إلﻰ اآلية رﻗم ) (٢٩
رﻗم ) (٢٥

الدر�س

8

اأريد اأن:

 )1اأبني مع�ين الكلم�ت الغريبة.
 )2اأف�سر الآيــ�ت (  ) 37 -25من
�سورة احلج تف�سرياً �سليم�ً.
 )3اأق ــ�رن بــني مفهو َمي :ال�سد
عن امل�سجد احلرام ,والإحل�د
فيه.
 )4اأمثل ل�سور الإحل�د يف البيت
احلرام.
 )5اأ�ستنتج اأ�س�س دعــوة اإبراهيم
عليه ال�سالم لتعظيم البيت
احلرام.
 )6اأ�ست�سعر اأهمية تعظيم بيت اهلل
احلرام وحرم�ته و�سع�ئره.

جمع الم�سركون بين الكفر ب�هلل ور�سوله  ,وبين ال�سد
عن �سبيل اهلل ,ومنع الن��س من الإيم�ن ,وال�سد اأي�س�ً
عن الم�سجد الحرام ,الذي لي�س ملك�ً لهم ول لآب�ئهم,
بل الن��س فيه �سواء المقيم فيه والق�دم اإليه.
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موﺿوع اآليات

بي�ن حرمة ال�سد عن �سبيل اهلل ,وم�سروعية احلج وحكمته.
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الدر�س

 في �سلح الحديبية �سد كف�ر قري�س النبي  والموؤمنين عن الم�سجد الحرام وذلكفي ال�سنة.

2هـ

8

4هـ

6هـ

 ﴾J I H G F ﴿ 26واذكر -اأيه� النبي -اإذ َب َّين� لإبراهيم  مك�ن البيت ,وه َّي�أن�ه
له وقد ك�ن غير معروف ﴾O N M L K ﴿ ,واأمرن�ه ببن�ء البيت العتيق ,خ�ل�س� هلل ,على تقوى
من اهلل وتوحيده ﴿  ﴾U T S R Q Pوطهر بيتي من الأوث�ن
والأقذار ,لمن يعبد اهلل فيه ب�لطواف وال�سالة.
الآيه

وهذه اآلية تدل ﻋلﻰ:

• وجوب تطهير بيت اهلل من مظ�هر ال�سرك والمع��سي ,ومن كل قذر وو�س يوؤذي الط�ئفين والع�كفين.
• عظم ف�سل ال�سالة والطواف في الحرم ,و دلت ال�سنة على اأن من �سلى فيه �سالة ,كتبت له بمئة األف �سالة.
 ﴾ ZYXW ﴿ 27واأع ِل ْم-ي� اإبراهيم-الن��س بوجوب الحج عليهم ,ون�دهم لحج بيت اهلل ,فق�م فن�داهم,
ف�أ�سمع اهلل �سوته اأهل الأر�س ومن لم ي�أتوا بعد\[ ﴿ ,ﮍﮎﮏ﴾ ي�أتوك على مختلف اأحوالهم ,م�س� ًة,
وي�أتوك ركب� ًن� على كل �س�مر من الإبل﴿ ,ﮐ ﴾dcbaت�أتي هذه الإبل ال�سوامر من كل طريق بعيد.
الآيه

 ﴾hgf﴿ 28ليح�سروا من�فع لهم من :مغفرة ذنوبهم ,وثواب اأداء ن�سكهم وط�عتهم ,وت َك ُّ�س ِبهم في
تج�راتهم ,و غير ذل ــك؛ ﴿﴾t s r q p o n m l k j i
وليذكروا ا�سم اهلل على م� يتقربون به من الإبل والبقر والغنم ,في اأي�م مع َّينة هي :ع�سر ذي الحجة وثالثة اأي�م بعده�؛ �سك ًرا
هلل على نعمه ﴾zyxwv﴿ ,وهم م�أمورون اأن ي�أكلوا مِ ن هذه الذب�ئح ,و ُيطعموا منه� الفقير
الذي ا�ستد فقره.
الآيه

﴿ 29ﮬ ﮭ ﮮ﴾ ث ــم ليكمــل الحجـ�ج م� بقي عليهم
من ال ُّن ُ�سك بعد الالذبح ,ب�إحاللهم وخروجهم من اإحرامهم ,وذلك
ب�إزالة م� تراكم مِ ن و�س في اأبدانهم ,و ق�س اأظف�رهم ,وحلق �سعرهم,
﴿ﮯ ¡﴾ وليوفوا بم� اأوجبوه على اأنف�سهم ,من الحج
وال ـع ـمــرة وال ـه ــداي ــ� ﴾¤ £ ¢﴿ ,ولـيـطــوفــوا
ب�لبيت العتيق القديم ,الذي اأعتقه اهلل مِ ن ت�س ُّلط الجب�رين عليه,
وهو الكعبة.
الآيه
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إﺿﺎءة

من�فع الحج عظيمة وكثيرة ومنه� :اجـتم�ع
الم�سلمين ,وتع�رفهم ,وت�آلفهم ,وتب�دلهم للخبرات
والمعلوم�ت والب�س�ئع ,وت�س�ورهم ,وحفظ دينهم,
واأكرم اهلل وطنن� بخدمة الحرمين وخدمة الحج�ج
والمعتمرين.

ومن فوائد هذه اآليات:

•وجوب ال�سعي للحج لمن كان قاد ًراٌّ ,
كل على ح�سب طاقته.
•من �أعظم نعم اهلل علينا� ,أن رزقنا بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم ,و�شكره بذبحها تقر ًبا
هلل هديا و�أ�ضا ٍح في �أيام النحر.
•وجوب الحلق �أو التق�صير بعد رمي الجمار.
•من �أحرم بالحج �أو العمرة لزمه �إتمامهما ,ولم يجز له حل �إحرامه منهما حتى ي�ؤدي ن�سكه ,لأن
اهلل جعلهما كالنذر.
•�أن �شعائر الحج قائمة على توحيد اهلل و�إخال�ص العبادة له والبراءة من جميع �أنواع ال�شرك بد ًءا
من ت�أ�سي�س البيت الحرام وفي كل منا�سك الحج.
آثار سلوكية

�-1أُ ّ
عظم بيت اهلل الحرام ,ففيه ت�ضاعف الح�سنات وتعظم ال�سيئات.
اكتب �أث ًرا �سلوك ًيا �آخر ت�ستنبطه من الآيات.
.............................................................. -2
�س  )1ا�ستدل من الآيات على ما ي�أتي:
�أ -وجوب احلج.
ب -من �أعظم الذنوب العزم على املع�صية يف احلرم.
ج -من �أحرم باحلج �أو العمرة لزمه �إمتامهما.
�س )2علل:
�سميت الكعبة امل�شرفة بالبيت العتيق.
�س َ )3ع َ
ال َم يعود ال�ضمري يف كل من الآيات الآتية:
�أ -قال تعاىل ﴿ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﴾.

ب -قال تعاىل ﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ﴾.

�س � )4أوازن بني احلرم املكي واحلرم املدين من حيث( :ف�ضل ال�صالة
فيه – العبادات التي تقام فيه).
�س  )5ما �أبرز جهود اململكة يف خدمة احلرمني ال�شريفني؟
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مك�نة البيت ومن��سك احلج
الدر�س

تفسير سورة الﺤﺞ من اآلية
رﻗم )  (٣٠إلﻰ اآلية رﻗم ) (٣١

9
بعدم� عظم اهلل �سع�ئره ترغيب�ً فــي الم�س�بقة اإلـيـهــ� فــي الآي ــ�ت
ال�س�بقة ,ن��سب اأن يعظم حرم�ته تحذيراً من اقترافه� والقتراب منه�.
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موﺿوع اآليات

تعظيم حرم�ت اهلل ,والتحذير من ال�سرك.
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معن�ه�

الكلمة
الرج�س من الأوث�ن

ف�جتنبوا الرج�س الذي يكون من الأوث�ن اأي عب�دته�.

حنف�ء هلل

م�ستقيمني على الإخال�س م�ئلني عن ال�سرك.

�سحيق

بعيد ُم ْهلك.

الأوث�ن

تفسير اآليات
وما ُيستفاد مﻨها:

﴿ 30ﯖ﴾ ذلك الذي اأمر اهلل به ,مِ ن ق�س�ء التفث والوف�ء ب�لنذور والطواف ب�لبيت ,هو م� اأوجبه اهلل
عليكم ِّ
فعظموه ﴿ ,ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ « ¬ ® ¯  ﴾°ومن يعظم حرم�ت اهلل وهي
جميع م� �سرعه فيمتثل الأمر ويجتنب النهي ,ومن حرم�ت اهلل من��سك الحج ,فيوؤديه� ك�ملة خ�ل�سة هلل,
فهو خير له في الدني� والآخرة.
﴿  ﴾¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²واأح َّل اهلل لكم اأ ْك َل الأنع�م اإل م� ح َّرمه فيم�
يتلى عليكم في القراآن من الميتة وغيره� ف�جتنبوه ,وفي ذلك اإبط�ل م� ك�نت العرب تح ِّرمه من بع�س
الأنع�م﴾¾ ½ ¼ »﴿ ,ف�بتعِدوا عن عب�دة الأوث�ن؛ لأنه هو الرج�س من يكون من
الأوث�ن ﴿¿  ﴾Á Àوابتعدوا عن الكذب واأعظمه الذي هو الفتراء على اهلل.
الآيه

وهذه اآليﻪ تفيد:

وجوب تعظيم حرم�ت اهلل ,وبي�ن اأن ذلك فيه �سالح المع��س والمع�د.
حل النتف�ع من بهيمة الأنع�م ,بجميع اأنواع النتف�ع اإذا وافق ال�سرو ال�سرعية.
تحريم قول الزور و�سه�دة الزور ,واأعظم الزور ال�سرك ب�هلل.
البعد عن الأوث�ن واجتن�به� اعتق�دًا فيه� اأو اقتن� ًء وزي�ر ًة وبيع�ً و�سراءً.
عظم �س�أن التوحيد وقبح ال�سرك وعظيم خطره ووجوب البعد عنه.
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الدر�س

يقول اهلل عز وجل.﴾¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ﴿ :

ا�ستخرج من القراآن الكريم اآي�ت بينت م� ُح ِّرم علين� من بهيمة الأنع�م.

ب ّينه� اهلل عز وجل في �سورة الم�ئدة اآية ( ).

9

 ﴾&% $ # " ! ﴿ 31م�ستقيمين هلل على اإخال�س العمل له ,مقبلين عليه بعب�دته وحده
واإفراده ب�لط�عة ,معر�سين عم� �سواه بنبذ ال�سرك ﴾- , + * ) ( '﴿ ,ف�إ َّنه من
ي�سرك ب�هلل �سي ًئ� ,فمثله -في ُب ْعده عن الهدى ,وفي هالكه و�سقوطه من رفيع الإيم�ن اإلى ح�سي�س الكفر,
ُّ
وتخطف ال�سي�طين له من كل ج�نب -كمثل َمن �سقط من ال�سم�ء43210/. ﴿ :
 ﴾ 65ف�إم� اأن تخطفه الطير فتقطع اأع�س�ءه ,واإم� اأن ت�أخذه ع��سفة �سديدة من الريح ,فتقذفه في
مك�ن بعيد.
الآيه

وهذه اآلية تفيد:

• اأن الم�سرك �س�ل خ��سر ه�لك ,قد ُح ِر َم ِر ْفعة التوحيد وعز العبودية هلل وحده.
• م�سروعية �سرب الأمث�ل واأهميته� ,لتبيين الحق�ئق وتجلية المراد.
إﺿﺎءة
ع nن rعبد الرحمن بن اأبي بكر Iعن اأبيه
 قnال : nقnال nالنبي { :اأn nل اأn oن ِّب Äoكoمp rباأr nكبnرp
ا rل nكبnاpFرn .z? pث nالثkا .قnالoواn :بلnى يnا رSnس oول nاهلل .pقnال: n
{الإTpس rرnا∑ oبpاهلل ,pوnع oقoو o¥ا rلوnالpد nيrن .z pوnج nل n ¢�nnوكnانn
oم sت pكkÄاn ,فقnال{ : nاأn nل nو nقوrل oالtõور .zpقnالn : nفمnا زnالn
oي nك ِّررoه nا ح nتsى oق rلنnاn :ل rي nت oه Sس nك.(1) nân
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( )1اأخرجه البخ�ري ـ حديث رقم (.)2654

آثار سلوكية

 �أُ ِّعظ ُم �شعائر الدِّين؛ لأنها من تعظيم اهلل.

�س  :1ما املراد بقوله تعاىل ﴿ :ﯙ ﯚ ﴾؟
�س  :2عالم يعود ال�ضمري يف قوله تعاىل ﴿ ﯖ ﯗ ﯘ ﴾؟
�س  :3كيف ّ
نعظم حرمات اهلل؟
�س  :4مب �شبه اهلل عز وجل من �أ�شرك به؟
�س  :5ا�ستدل من الآيات على ما ي�أتي:
• حترمي قول الزور و�شهادة الزور.
• البعد عن الأوثان واجتنابها.
�س  :6ا�ستنبط اجلواب :هل يكون من ي�ستغيث بالأموات من احلنفاء؟
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10
م� زال ال�سي�ق في ذكر التعظيم لأوامر اهلل عز وجل واجتن�ب نواهيه
والت�أكيد على �سع�ئره ,لأن تعظيمه� من تعظيم اهلل واإجالله.
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موﺿوع اآليات

تعظيم �سع�ئر اهلل ,وف�سل املخبتني.
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معن�ه�

الكلمة
�سع�ئر اهلل

اأوامره ومنه� اأعم�ل احلج والذب�ئح التي تنحر فيه.

حم ُّله�
َ ِ

وقت ذبحه� ,ومك�نه.

املخبتني

اخل��سعني املتوا�سعني.

بهيمة الأنع�م

�سميت به�ئم؛ لأنه� ل تتكلم ,وخ�س الأنع�م؛ لأن من البه�ئم م�
لي�س من الأنع�م ك�خليل والبغ�ل واحلمري.

تفسير اآليات
وما ُيستفاد مﻨها:

 ﴾8﴿ 32م� اأمر اهلل به مِ ن توحيده واإخال�س العب�دة له﴾<;:9﴿ .ومن يمتثل اأمر اهلل و ُي َع ِّظم
مع�لم الدين ,ومنه� اأعم�ل الحج واأم�كنه ,والذب�ئح التي ُت ْذبَح فيه ﴾@? >=﴿ ,فهذا التعظيم مِ ن
اأفع�ل اأ�سح�ب القلوب المت�سفة بتقوى اهلل وخ�سيته.
الآيه

 ﴾G F E D C B﴿ 33لكم في هذه الهداي� التي تتقربون به� اإلى اهلل من�فع تنتفعون به� من
ال�سوف واللبن والركوب ,وغير ذلك مم� ل ي�سره� ﴿ ﴾L K J IHثم وقت ذبحه� عند البيت
العتيق ,وي�سمل الحرم كله.
الآيه

وتفيدنا اآليتان:

الحث على تعظيم �سع�ئر اهلل واأعالم دينه ,ومن ذلك الهدي الذي يتقرب به الح�ج ,فيخت�ر من
بهيمة الأنع�م -من الإبل اأو البقر اأو الغنم -الح�سن ال�سمين ليتقرب به اإلى اهلل.
تعظيم �سع�ئر اهلل تع�لى دليل على تقوى اأ�سح�به�.
جواز النتف�ع ب�لهدي ,بركوبه� وال�سرب من األب�نه� والحمل عليه� اإلى يوم نحره�.
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اأَذك ُر ثالثة اأم�كن يقيم فيه� الح�ج.
(. . . . . . . . . . . . . )3( . . . . . . . . . . . . . . . )2( . . . . . . . . . . . . . . . )1

الدر�س

10
 ﴾Q P O N﴿ 34ولكل جم�عة موؤمنة �سلفت ,جعلن� له� من��سك مِ ن ذبح بهيمة الأنع�م واإراقة
 ﴾Zوذلك ليذكروا ا�سم اهلل تع�لى عند ذبح م� رزقهم
دم�ئه�؛ ﴿ ِ Y X W V U T S R
مِ ن هذه الأنع�م وي�سكروا له ﴾` _ ^ ] \ ﴿ .ف�إلهكم -اأيه� الن��س -اإله واحد هو اهلل ,ف�نق�دوا
لأمره واأمر ر�سوله ِّ ﴾cb ﴿ .
وب�سر  -اأيه� النبي -المتوا�سعين الخ��سعين لربهم ,بخي َري الدني� والآخرة.
الآيه

وهذه اآليات تﺒين:

ذبح البه�ئم قربة هلل م�سروع في الأمم ال�س�بقة ,كم� هو في هذه الأمة.
ذكر ا�سم اهلل على الذب�ئح واجب ,ولأجله �سرع التقرب ب�لذبح.
الثن�ء على المخبتين وتب�سيرهم بم� ي�سرهم في الدني� والآخرة.

 ﴾j i h g f e﴿ 35هوؤلء المتوا�سعون الخ��سعون مِ ن �سف�تهم ,اأنهم اإذا ُذكِر اهلل وحده خ�فوا
وحذِ روا مخ�لفته ﴾n m lk﴿ ,واإذا اأ�س�بهم ب�أ�س و�سدة �سبروا على ذلك ,موؤملين الثواب من
عق�بهَ ,
اهلل عز وجل ﴾p o ﴿ ,الذين يوؤدونه� ك�ملة ت�مة ﴾ s r q ﴿ ,وهم مع ذلك ينفقون مم�
رزقهم اهلل ,في الواجب عليهم مِ ن زك�ة ونفقة عي�ل وفي �سبيل اهلل ,وكذلك ينفقون النفق�ت الم�ستحبة.
الآيه

وهذه اآلية تﺒين:
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اأول اأو�س�ف المخبتين ,خ�سوع قلوبهم وخ�سوعه� عند ذكر ربهم تعظيم� له واإجالل ومه�بة.
ف�سل ال�سبر على الم�س�ئب ,وقد دلت الن�سو�س الأخرى على اأن ال�س�برين يوفون اأجرهم
بغير ح�س�ب.
اأن الم�سروع في ال�سالة هو اإق�مته� واأداوؤه� على وجه التم�م والكم�ل ل مجرد فعله�.
اأن اهلل �سبح�نه وتع�لى هو الإله الحق المبين ل اإله غيره ول رب �سواه ول ي�ستحق العب�دة
اإل هو فيجب اأن ي�ست�سلم العبد لربه.

إﺿﺎءة
هلل
ع nن rاأnبpى هn oر rي nر   Inع nن pال sنبpى  qقnالS{ : nسr nب nع lة ي p¶oلtهoم oا o
فpى ِّ pXل pه nيوrمn nل s pXل اإs pل  pXلtه :oالإpمnا oم ا rلعnادpل , oوTnس nاب wنûnس nاأ nفpى ع pبnا nد n Ipرب ِّpه,
هلل اجn rت nمعnا عn nلي rpه
nورnجl oل nق rل oب oه oم nع sل lق فpى ا rلم�nس nاج pدn , pورnج oالnنnJ pح nابsا فpى ا p
nو n Jnف sرقnا عn nل rيهn ,pورnجl oل طn nل nب rت oه ا rم nراأ nP Il nاتn oمن �rpسب mوnج nمnالn , mفقnالp : nاإنِّى
ا ±اهللn .nورnجl oل �nn Jسد n¥sاأ rNnفnى ح nتsى nل r JnعلnمT nس pمnا oل oه مnا r Joنفpق oيnم pي oنه,o
اأo nNn
nاVس râعr nينnا oه .(1)z
هلل  nNا pليkا nفف n
nورnجl oل n nPك nر ا n

آثار سلوكية

 -1اأ�ستجيب لأمر اهلل ور�سوله  ,تعظيم� هلل واإجالل ومه�بة.
 -2ا�ستحب�ب ب�س�رة الم�سلم المطيع لربه المتوا�سع له.

اكتب اأث ًرا �سلوك ًي� اآخر ت�ستنبطه من الآي�ت.
.................................................................................... -3

�س ( )1اأكمل م� ي�أتي:
اأ � -سع�ئر اهلل هي . . . . . . . . . . . . . .
ب  -تعظيم �سع�ئر اهلل دليل على . . . . . . . . . . . . .
ج-املخبتون هم . . . . . . . . . . . . . .
�س ( )2ا�ستدل من الآي�ت على م� ي�أتي:
اأ  -وجوب ت�سمية اهلل عند الذبح ,وحترمي م� ذبح على غري
ا�سم اهلل.
ب  -امل�سروع يف ال�سالة اأداوؤه� على وجه التم�م والكم�ل.
ج  -ل يعظم �سع�ئر اهلل اإل من ك�ن يف قلبه خ�سية هلل.
�س ( )3ق�ل اهلل تع�ىل. ﴾ D C B ﴿ :

اذكر ثالثة من من�فع الهدي قبل ذبحه.
�س ( )4بني �سف�ت املخبتني.
( )1اأخرجه البخ�ري  -حديث رقم (.)660

51

الوﺣدة الراﺑﻌة
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تفسير سورة الﺤﺞ من اآلية
رﻗم ) (٣٦إلﻰ اآلية رﻗم )(٣٧

11
تقدم اأن اهلل عز وجل اأخبر اأن من ّ
عظم �سع�ئره ف�إن ذلك من تقوى
القلوب ,وهن� اأخبر اأن من جملة �سع�ئره ال ُبدن.

ق�ل تع�ىل~}|{zyxwvu﴿ :
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موﺿوع اآليات

من من��سك احلج :ذبح الهدي تعظي ًم� هلل.
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ﻣﻌـــﺎﻧﻲ اﻟﻜﻠﻤـﺎت

معن�ه�
معن�ه�
الإبل والبقر.
الإبل ق�ئم�ت.
�سقطت على الأر�س بعد النحر.
الفقير الذي لم ي�س�أل تعفف�ً.
الذي ي�س�أل لح�جته.

الكلمة
الكلمة
البدن
�سواف
وجبت
الق�نع
المعتر
تفسير اآليات
وما ُيستفاد مﻨها:

 ﴾z y x w v u﴿ 36وجعلن� لكم َن ْح َر ال ُبدْن من �سع�ئر الدِّين؛ لتتقربوا به�
اإلى اهلل ﴾}|{﴿ ,لكم فيه�  -اأيه� المتقربون  -خير في من�فعه� من الأكل وال�سدقة والثواب والأجر,
﴿ﮯ ¡  ﴾¤ £ ¢فقولوا عند ذبحه� :ب�سم اهلل .و ُتـ ْنـ َـحــر الإب ــل واقـفــة قــد ُ�س َّفتْ ثــالث من
قوائمه� و ُق ِّيدت الرابعة ﴾¨ §¦﴿ ,ف�إذا �سقطت على الأر�س جنوبه� فقد ح َّل اأكله�ª©﴿ ,
« ¬®﴾ فلي�أكل منه� مقربوه� تعبدًا ,و ُي ْط ِع ُموا منه� الق�نع  -وهو الفقير الذي لم ي�س�أل
الآيه

تعف ًف�  -والمعت َّر الذي ي�س�أل لح�جته ﴾´ ³ ² ±° ﴿ ,هكذا َّ
�سخر اهلل ال ُبدْن لكم,
لعلكم ت�سكرون اهلل على ت�سخيره� لكم.
ومما يﺆﺧذ من اآلية:

• الم�سروع في نحر الإبل اأن تعقل يده� الي�سرى ثم تنحر وهي ق�ئمة على قوائمه�.
• ل يحل الأكل من البهيمة ,قبل زهوق الروح وتحقق الموت.
• م�سروعية الأكل منه� ,واإطع�م الفقير ال�س�ئل وغير ال�س�ئل.

ﻓ ﹼﻜﺮ

البدن ت�سمل الإبل والبقر ل�ستراكهم� في البدانة اأي ال�سمن وهي تجزي عن:
( خم�سة � -سبعة  -ت�سعة ) اأ�سخ��س.
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 ﴾ ¼»º¹ ¸¶﴿ 37لن ي�سل اإلى ا ِ
هلل مِ ن لحوم هذه الذب�ئح ول من دم�ئه� �سيء¾½﴿ ,
الآيه

الدر�س

11

¿ ﴾ Àولكن ين�له الإخال�س فيه� ,واأن يكون الق�سد به� وجه اهلل وحدهÆ ÅÄÃÂ ﴿,
 ﴾ÉÈÇكذلك ذلله� لكم  -اأيه� المتقربون؛ لتعظموا اهلل ,وت�سكروا له على م� هداكم من الحق ,ف�إنه ا 
أهل لذلك.
َ
ِّ ﴾Ì
وب�سر -اأيه� النبي -المح�سنين بعب�دة اهلل وحده والمح�سنين اإلى خلقه بكل خير وفالح.
﴿Ë
ونستفيد من اآلية:

 .1م�سروعية التكبير عند اأداء المن��سك ,وعند ذبح الهدي ,وبعد ال�سلوات الخم�س في اأي�م النحر.
 .2وجوب �سكر اهلل تع�لى ب�لقلب والل�س�ن والجوارح.
 .3ف�سل الإح�س�ن وب�س�رة المح�سنين ب�لفوز والفالح في الدني� والآخرة.

آثار سلوكية  -1اأُخل�س اأعم�لي لوجه اهلل ,ول اأ�سرك معه اأحداً.
 -2اأ�سكر اهلل على نعمه ,واأ�ستعين به� على ط�عته.

إﺿﺎءة
الإح�سان ق�سم` ``ان :اإح�سان
في عباد Iالخالق ,واإح�سان في
معاملة المخلو.¥

�س :1اخرت الإج�بة ال�سحيحة مم� ي�أتي:
اأ -ين�ل اهلل من هذه الذب�ئح • ( :اللحوم • الدم�ء • التقوى ).
ب -تنحر الإبل واقفة ومعقولة • ( :الأيدي • اليد الي�سرى • الأرجل
• اليد اليمنى ).
ج -الفقري الذي ل ي�س�أل تعفف� هو • ( :املعرت • الق�نع • ال�سعيف ).
�س :2ا�ستدل من الآي�ت على م� ي�أتي:
اأ -ل يحل اأكل البهيمة قبل زهوق الروح.
ب -تنحر الإبل وهي واقفة.
ج -عن�ية الإ�سالم ب�لتك�فل الجتم�عي.
54

�س :3ا�ستخرج ف�ئدة من قوله تع�ىل. ﴾ À ¿ ¾ ½ ﴿ :

الوﺣدة الﺨامسة
من اأمث�ل
القراآن الكرمي
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من اأمث�ل القراآن الكرمي

تفسير سورة الﺤﺞ من اآلية
رﻗم )  (٧٣إلﻰ اآلية رﻗم ) (٧٦

الدر�س

12

اأريد اأن:

-1اأبـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـني مـ ـ ـع ـ ــ�ين الـ ـكـ ـلـ ـم ــ�ت
الغريبة.
-2اأف�سر الآي ــ�ت ( )78 -73من
�سورة احلج تف�سرياً �سليم�ً.
-3اأ� ـس ـت ـن ـتــج دللـ ـ ــة املـ ـث ــل عـلــى
�سعف املدعوين من دون اهلل
تع�ىل.
-4اأ�ستنتج الدلئل على تف�سيل
اأم ــة حمـمــد  الـ ــواردة يف
الآي�ت.
-5اأ�ستنتج الواجب�ت على امل�سلم
مق�بل ا�سطف�ء اهلل تع�ىل
له.
-6اأ�ست�سعر ف�سل اهلل تع�ىل يف
تف�سيل هذه الأمة.

بينت الآي�ت ال�س�بقة بطالن عب�دة الم�سركين لكل م� يعبد من
دون اهلل من الأوث�ن ,واأن �سرفهم العب�دة له� لي�س لهم فيه علم
ول حجة ,ثم �سرب اهلل للن��س مثال ُل ُي َب ِّين لهم بطالن تلك
المعبودات ,وعدم ا�ستحق�قه� للعب�دة.

ق�ل تع�ىل:
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`﴾ d cba

موﺿوع اآليات

بي�ن عجز جميع م� يعبد من دون اهلل و�سعفه وهوانه
وبطالن األوهيته.
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ﻣﻌـــﺎﻧﻲ اﻟﻜﻠﻤـﺎت

الكلمة

معن�ه�

الط�لب
المطلوب
م� َق َد ُروا
ي�سطفي

المعبود من دون اهلل الذي اُأخذ منه �سيء.
الذب�ب.
م� َع َّظ ُموا.
يخت�ر.

تفسير اآليات
وما ُيستفاد مﻨها:

 ﴾& % $ #" ! ﴿ 73وتدبروه. - ,+ *)(﴿ :
 ﴾3 2 1 0 /اإن الأ�سن�م والأنداد التي تعبدونه� من دون اهلل ,لن تقدر مجتمعة على
َخ ْلق ذب�بة واحدة ,فكيف بخلق م� هو اأكبر ﴿  ﴾; : 98 7 6 5ول تقدر
اأن ت�ستخل�س م� ي�سلبه الذب�ب منه� ,فهل بعد ذلك مِ ن ع َْجز؟ ﴿ ﭭ ﭮ ﭯ﴾ فهم�
�سعيف�ن م ًع��َ :س ُع َف الط�لب الذي هو المعبود من دون اهلل اأن ي�ستنقذ م� اأخذه الذب�ب منهَ ,
و�س ُع َف المطلوب
الذي هو الذب�ب ,كم� �سعف الع�بد الم�سرك والمعبود ال�سنم ,فكيف ُت َّتخذ هذه الأ�سن�م والأنداد اآلهة ,وهي
بهذا الهوان؟
الآيه

 ﴾ E D C B A﴿ 74اأي هوؤلء الم�سركون لم ِّ
يعظموا اهلل حق تعظيمه ,اإذ جعلوا له �سرك�ء,
الآيه

﴿  ﴾J I H Gاأي هو �سبح�نه القوي الذي خلق كل �سيء ,العزيز الذي ل يغ� َلب.
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ونستفيد من اآليتين فوائد مﻨها

•
•
•
•
•

اأهمية �سرب الأمث�ل ل َت ْبيين الحق�ئق و َت ْقريب المع�ني.
الج ِل ِّية والبراهين العقلية.
التنديد ب�ل�سرك وبي�ن بطالنه ب�لأدلة َ
ق�ل القرطبي :خ�س اهلل الذب�ب لأربعة اأمور :لمه�نته ,و�سعفه ,ول�ستقذاره ,وكثرته(.)1
وجوب تعظيم الرب الخ�لق القوي العزيز ,والعتراف بجاللته وافتق�ر عب�ده اإليه.
م� قدر اهلل حق قدره ,من �س�وى ب�هلل معبودًا غير اهلل ل ي�سر ول ينفع.

إﺿﺎءة
ما اأن Jق∞ الذبابة على المواد ال¨ذاFية ال�سلبة ,حتى
Jفرز عليها اللعاب ,والذ… يحتو… على NماFر Jمكنه Nالل
ثوان من Jحليل المواد ال¨ذاFية وJحويلها اإلى مادS IساFلة,
ثم Jقوم بامت�سا ¢Uال¨ذاء ال�ساFل بع�سو وSساد… يûسبه
الإSسفن èمãب âفي فمها!! .فمن ي�ست£ي™ اSسترجا´ Tسي mء من
ال¨ذاء بعد Jحلله ,ومن ي�ست£ي™ اSستنقاT Pسيء من ال¨ذاء,
بعد امت�ساUسه واSستهالكه في ج�سم Pبابة واحد ,Iف�س kال
عن اSستنقا Pال¨ذاء من جمي™ الذباب على وجه الأر!?¢V
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( )1تف�سري القرطبي رحمه اهلل ج � 12س.97

ﻓ ﹼﻜﺮ

م� الف�ئدة من �سرب الأمثلة في القراآن الكريم؟
......................................... ...........

 ﴾ SR Q P O N M L﴿ 75اأي يخت�ر من المالئكة ر�س ً
ال
الآيه

اإلى اأنبي�ئه ,ويخت�ر من الن��س ر�سال لتبلي ر�س�لته اإلى الخلق﴿ ,ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﴾ �سميع
لأقوال عب�ده ,ب�سير بجميع الأ�سي�ء.
 ﴾^ ] \ [ Z Y ﴿ 76و هو �سبح�نه يعلم م� بين اأيدي مالئكته ور�سله من
الآيه

قبل اأن يخلقهم ,ويعلم م� هو ك�ئن بعد فن�ئهم ﴾c b a ` ﴿ .و اإلى اهلل وحده ترد
اأمور الخلق ,فيق�سي فيه� بم� ي�س�ء ويحكم فيه� بم� يريد.

ونستفيد من اآليتين ما يأتي

• اهلل وحده بحكمته وعلمه ,ي�سطفي من خلقه من هو اأهل للتكريم والنبوة والر�س�لة.
• اإثب�ت �سعة علم اهلل ,الموجبة لمحبته والخوف منه ومراقبته.
• بينت الآي�ت جملة من �سف�ت الرب الدالة على ربوبيته واإلوهيته ,وهي القوة
والعزة وال�سمع والب�سر.
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آثار سلوكية

� -أُراقب اهلل عز وجل في جميع �أعمالي ،ل�سعة علمه بي وبجميع الخلق.

�س :1ما املثل الذي �ضربه اهلل ملن �أ�شرك به؟
�س :2ملاذا خ�ص اهلل الذباب بهذا املثل؟
�س :3ا�ستخرج فائدتني من قوله تعاىل﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾.
�س:4قال تعاىل ﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ﴾ من الطالب ومن
املطلوب؟
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أﺿﻒ
ﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻚ

ق�ل تع�لى﴾3 2 1 0 / . ﴿ :

اإن الذب�ب ح�سرة عظيمة الخلق ,ومده�سة التركيب ب�سورة كبيرة جداً
على �سغره� وحق�رته�  ...واإليك بع�س الحق�ئق العلمية التي تثبت ذلك:
• يعتبر الذب�ب من اأمهر الح�سرات الط�ئرة في ع�لم الح�سرات ,اإذ
ت�ستطيع اأغلب اأنــواعــه اأن تحوم وتهبط راأ�ـسـ�ً على عقب ,كم� ي�ستطيع
البع�س الآخر منه� الطيران ج�نبي�ً اأو حتى اإلى الخلف دائم�ً.
• عين الذب�بة والتي ل يزيد حجمه� عن ن�سف مليمتر مكعب ,موؤلفة
من ثالثة اآلف عُيينة (عين �سغيرة) ,كل واحــدة منه� تت�سل بثم�ني
خالي� لال�ستقب�ل ال�سوئي ,اثن�ن لالألوان و�ستة متخ�س�سة في ك�سف
اأدنى حركة تقع في المج�ل الب�سري للذب�بة.
لقد اأم�سى ع�لم اأحي�ء مع��سر ب�سع �سنين من حي�ته العلمية ,في
درا�سة �سنف من الذب�ب هو الذب�ب الأزرق ,وكتب عنه� ق�ئ ً
ال :الذب�بة
الزرق�ء هي في الحقيقة اآله �سغيرة في غ�ية الكم�ل ,فهي ح�سرة �سديدة
التجهيز ,وخ��سة بم� خ�س اأجنحته� وعملية طيرانه� لدرجة اأن كثيراً
من زمالئي والقراء كتبوا لي يقولون :لم نعد نجروؤ على قتل ذب�بة بعد
قراءة كت�بك عن الذب�ب ,وهذا �سيء مفهوم ,فكيف يمكن تدمير اآلة حية
هي من الدقة والتعقيد بحيث اإن اأدق ال�س�ع�ت واأعقده� تبدو اأم�مه�
وك�أنه� �سيء في منتهى الغلظة وعدم الإتق�ن
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تفسير سورة الﺤﺞ من اآلية
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رﻗم ))(٧٧
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وجه الخط�ب
لم� ك�سف اهلل تع�لى �سعف م� يعبد من دونه وعجزه وجهلهّ ,
اإلى عب�ده الموؤمنين ,ب�أن ينه�سوا بتك�ليف الدين ويعتزوا به�.

ق�ل تع�ىلi hgfe ﴿ :
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موﺿوع اآليات

بي�ن ف�سل اأمة حممد  ووجوب �سكرهم لهذه النعمة.
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مﻌـــاني الكلمـات

معن�ه�

الكلمة
اجتب�كم

ا�سطف�كم واخت�ركم.

حرج

�سيق و�سدة.

تفسير اآليات
وما ُيستفاد مﻨها:

 ﴾i h g f e ﴿ 77في �سالتكم﴾k j﴿ ,
الآيه

وحده ل �سريك له ﴾o n m l﴿ ,وافعلوا كل خير رغبكم اهلل
فيه؛ لتفوزوا بنعيم الدني� والآخرة.

وفي اآليﻪ فوائد:

• ف�سل ال�سالة وعظم منزلته� من الدِّين ,حيث قدمه� اهلل على اأفع�ل الخير ك ِّله�.
• الركوع وال�سجود في ال�سالة من اأَ َج ِّل الأعم�ل فيه�.
• اإن حر�س الم�سلم على فعل الخير ب�أنواعه المختلفة �سبب للفالح والفوز بنعيم الدني� والآخرة.
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الدر�س
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 ﴾v u t s r﴿ 78وجــ�هــدوا اأنف�سكم وقوموا قي� ًم� ت� م� ب�أمر اهلل ,وادعــوا الخلق
اإلى �سبيله ,وج�هدوا مخل�سين فيه النية هلل عز وجل ,م�سلمين له قلوبكم وجوارحكم ﴾y x ﴿,هو
ا�سطف�كم لحمل هذا الدِّين ~ } | { z ﴿ ,ﮯ ¡ ﴾ ¢وقد منَّ عليكم بـ�أن جعل �سريعتكم
�سمحة ,لي�س فيه� ت�سييق ول ت�سديد في تك�ليفه� واأحك�مه� ,كم� ك�ن في بع�س الأمم قبلكم¤ £ ﴿ ,
 ﴾ ¥هذه الملة ال�سمحة هي ملة اأبيكم اإبراهيم ف�لزموه� وا�ستقيموا عليه�© ¨ § ﴿ ,
 ﴾® ¬ « ªوقد َ�س َّم�كم اهلل الم�سلمين مِ ن قب ُل في الكتب المنزلة ال�س�بقة ,وفي هذا القراآن.
الآيه

اخت�سكم بهذا الختي�ر ﴿ ¯  ﴾² ± °ليكون خ�تم الر�سل محمد  �س�هدًا عليكم,
وقد َّ
ب�أنه ب َّلغكم ر�س�لة ربه ﴾¶ µ ´ ³ ﴿ ,وتكونوا �سهداء على الأمم ,اأن ر�سلهم قد ب َّلغتهم ﴿¹
﴾¼ » ºاأي اأقيموا ال�سالة ب�أرك�نه� و�سروطه� ,واأخرجوا الزك�ة المفرو�سة عليكم½ ﴿ ,
¾ ¿  ﴾Àاأي توكلوا عليه فهو �سيدكم وم�لك اأمركم.
﴿ ﴾Å Ä Ã Âفهو ِن ْع َم المولى لمن توله ,ونعم الن�سير لمن ا�ستن�سره.

ﻓ ﹼﻜﺮ
ا�ستخرج من كت�ب اهلل اآية تدل على اأن اهلل اأكمل لن� الدِّين وبه تمت النعمة.
ق�ل اهلل تع�لى في �سورة الم�ئدة اآية ( )............................................ :
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ونستلهم من اآلية الكريمة ما يأتي:

• �أمة محمد  هي �أف�ضل الأمم.
• هذا الدِّين ال حرج فيه وال م�شقة ،بل هو ي�سر و�سماحة.
• اهلل تعالى هو الذي �سمى هذه الأمة بالم�سلمين في الكتب ال�سابقة وفي القر�آن الكريم ,ولذا
ال ينبغي للم�سلم �أن يخالف مقت�ضى هذه الت�سمية ,التي تعني اال�ست�سالم هلل بالتوحيد
واالنقياد له بالطاعة.
• �أن الر�سول  �سي�شهد على �أمته ,ب�أنه قد َب َّلغهم ر�سالة ربه.
• من ف�ضائل هذه الأمة �أنها ت�شهد للر�سل يوم القيامة ,ب�أنهم قد بلغوا �أممهم.
• وجوب االعت�صام باهلل والتوكل عليه قال تعالى ﴿:ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﴾
�أي:كافيه.

آثار سلوكية

� )1أحمد اهلل على ِن َعمه الكثيرة و�أجلها ِن ْعمة الدين و الهداية للإ�سالم.
اكتب �أث ًرا �سلوك ًيا �آخر ت�ستنبطه من الآيات.
.......................................... ................................ )2
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الدر�س
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�س  :1ا�ستدل من الآيات على ما ي�أتي:
�أ� -سماحة ال�شريعة الإ�سالمية.
ب -ف�ضل �أمة حممد  على �سائر الأمم .
ج -اهلل تعاىل هو الذي �سمى هذه الأمة بامل�سلمني .
�س� :2أكمل ما ي�أتي:
�أ -الر�سول  ي�شهد على �أمته ب�أنه ...........................
ب� -أمة حممد  ت�شهد للر�سل يوم القيامة ب�أنهم ..........
�سِّ :3
بي:
ف�ضل ال�صالة وعظم منزلتها من الدِّين.
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الوﺣدة السادسة
�سف�ت املن�فقني
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الوﺣدة السادسة

�سف�ت املن�فقني

تفسير سورة المﻨافﻘون من اآلية
 (١إلﻰ اآلية رﻗم )(٤
رﻗم )(١

الدر�س
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اأريد اأن:

 -1اأبـ ـ ـ ــني م ـ ـعـ ــ�ين ال ـك ـل ـم ــ�ت
الغريبة.
 -2اأف ـ� ـس ــر ال ـ� ـس ــورة تـفـ�ـســرياً
�سليم�ً.
 -3اأب ـ ــني م ــ� يف ال ـ� ـس ــورة من
اأ�سب�ب النزول.
 -4اأ�ـسـتـنـتــج �ـسـفــ�ت واأع ـم ــ�ل
امل ـ ـنـ ــ�ف ـ ـقـ ــني الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواردة يف
ال�سورة.
 -5اأح ــذر مــن �سف�ت واأعـمــ�ل
املن�فقني.
 -6اأ�ست�سعر ف�سيلة اإنف�ق امل�ل
يف �سبيل اهلل تع�ىل.

لم� قدم النبي  المدينة ,وكثر الإ�سالم فيه� وعز� ,س�ر اأن��س من
اأهله� ,يظهرون الإيـمــ�ن ,ويبطنون الكفر ,ليبقى ج�ههم وتحقن
دم�وؤهم وت�سلم اأموالهم ,فذكر اهلل من اأو�س�فهم ,م� به يعرفون ,لكي
يحذرهم العب�د ,ويكونوا منهم على ب�سيرة ,و�سم�هم المن�فقين.
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موﺿوع اآليات

بع�س �سف�ت . . . . . . . . . . . .
اأكمل العب�رة حتى تكون مو�سو ًع� من��س ًب� لالآي�ت.
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ﻣﻌـــﺎﻧﻲ اﻟﻜﻠﻤـﺎت

الكلمة

معن�ه�

ُجنة

وق�ية و�سرتة لهم من املوؤاخذة والعذاب.

فطبع

فختم.

اأنى يوؤفكون

كيف ُي�سرفون عن الإمي�ن بعد قي�م الره�ن.
تفسير اآليات
وما ُيستفاد مﻨها:

 ﴾ hg f e d c b a `﴿ 1اإذا ح�سر مجل�سك المن�فقون -اأيـهــ� الر�سول -ق�لوا
ب�أل�سنتهم ,ن�سهد اإنك لر�سول اهلل ﴾qp onml k ji﴿ ,ك�ذبون فيم�
اأظهروه من �سه�دتهم لك ,وحلفوا عليه ب�أل�سنتهم ,واأ�سمروا الكفر به.
الآيه

﴾uts ﴿ 2جعلوا الحلف ب�هلل �سترة و وق�ية لهم ,من الموؤاخذة والعذابxwv﴿ ,
 ﴾yمنعوا اأنف�سهم ,ومنعوا الن��س عن طريق اهلل الم�ستقيم ~}|{ ﴿ ,ﮯ﴾ اإنهم بئ�س م� ك�نوا
ِ
يعملون.

الآيه

إﺿﺎءة

nع rن اأnبpى oه nر rي nر   Inاأs nن nر Soسول nا p
هلل 
قnال { : nاn Bي` oة ا rل oمنnا pفقn pث nال : lçاإ nPpا nح sد nçكnذn nب,
nواإ nPpا nو nع nد اأn rNnل n ,∞nواإ nPpا ا Frت opم nن n nNان .(1)z

( )1اأخرجه م�سلم حديث رقم (.)59
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وهاتان اآليتان تفيدان أن:

• اأعظم و�سيلة للحذر من المن�فقين ,هي بي�ن �سف�تهم واأفع�لهم ليحذرهم الموؤمنون.
• من ع�دة المن�فقين في خداع الموؤمنين ,ا�ستعم�ل الأيم�ن الك�ذبة.
• الكذب من اأعظم �سف�ت المن�فقين الذميمة.

الدر�س
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 ﴾¦¥¤£¢﴿ 3ذلك لأنهم اآمنوا في الظ�هر ,ثم كفروا في الب�طن ﴾©¨§﴿ ,فختم
اهلل على قلوبهم ب�سبب كفرهم ﴾¬«ª﴿ ,فهم ل يفهمون م� فيه �سالحهم.

الآيه

 ﴾³²±° ﴿ 4اإذا نظرت اإلــى هـوؤلء المن�فقين تعجبك هيئ�تهم ومن�ظرهمµ﴿ ,
¶¸ ﴾¹واإن يتحدثوا ت�سمع لحديثهم؛ لف�س�حة األ�سنتهم ﴾½¼» ﴿ ,وهم لفرا قلوبهم
من الإيم�ن ,وعقولهم من الفهم والعلم الن�فع ك�لأخ�س�ب الملق�ة على الح�ئط ,التي ل حي�ة فيه� ,ول نفع فيه�
﴿¿ ﴾ÂÁÀيظنون كل �سوت ع�ل واق ًع� عليهم و�س� ًرا بهم؛ لعلمهم بحقيقة ح�لهم ,ولفر جبنهم,
والرعب الذي تم َّكن من قلوبهم ﴾Æ ÅÄ﴿ ,هم الأعــداء الحقيقيون �سديدو العداوة لك وللموؤمنين,
فخذ حذرك منهم ﴾É È ﴿ ,اأخزاهم اهلل وطردهم من رحمته ﴾ Ì Ë ﴿,كيف ين�سرفون عن الحق اإلى م� هم
فيه من النف�ق وال�سالل؟

الآيه

وهاتان اآليتان تدﻻن ﻋلﻰ ما يأتي:

70

• اأن اأ�سد العقوب�ت اأن يختم اهلل على قلب العبد ,ب�سبب كفره بحق�ئق الإيم�ن الظ�هرة ,فال
يب�سر الحق ,ول يهتدي اإليه.
• ل ينبغي للموؤمن اأن يغتر بح�سن مظ�هر المن�فقين ,وعذوبة األ�سنتهم.
• مثلت الآي�ت المن�فقين ُ
ب�لخ ُ�سب الم�س ّندة ,من حيث اإنهم ل ينتفعون ول ينفعون ,ك�لخ�سبة
الم�سندة على الجدار ,فلم تبق �سجرة تثمر وتنمو ,ول ت�ستعمل في �سقوف البني�ن.
• جبن المن�فقين و�سدة خوفهم.
• اأن عداوة المن�فقين و�سررهم على الموؤمنين اأعظم من غيرهم من الكف�ر.
• وجوب الحذر منهم؛ وجه�دهم ب�لحجة والبره�ن.
• م�سروعية الدع�ء عليهم.

ﻓ ﹼﻜﺮ
م� الفرق بين النف�ق العتق�دي والنف�ق العملي؟

آثار سلوكية

 -1اأتجنب �سف�ت المن�فقين ,واأحذر الت�سبه بهم.
 - 2اأحذر من المن�فقين واأج�دلهم ب�لحجة والبره�ن.

�سِّ :1
يبني اهلل تع�ىل يف الآية الأوىل اأعظم �سفة يف املن�فقني فم� هي؟
�س :2علل:
اأ  -املن�فقون اأ�سد عداوة على املوؤمنني من الكف�ر.
ب  -ختم اهلل تع�ىل على قلوب املن�فقني.
ج  -خوف املن�فقني وتوج�سهم من كل �سوت.
د � -سبه اهلل تع�ىل املن�فقني ب� ُ
خلــ�سب امل�سندة.
�س :3ا�ستنبط ف�ئدتني من قوله تع�ىل.﴾Æ Ä ﴿ :
�س :4م� و�سيلة املن�فقني يف خداع املوؤمنني؟
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الوﺣدة السادسة

�سف�ت املن�فقني

تفسير سورة المﻨافﻘون من اآلية
 (٥إلﻰ اآلية رﻗم )(٨
رﻗم )(٥

الدر�س
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�سبب النزول :عن ج�بر بن عبد اهلل ق�ل :كن� مع ر�سول اهلل  يف غزاة,
ف َك َ�س َع رجل من امله�جرين رجال من الأن�س�ر ,فق�ل الأن�س�ري :ي� َل ْالأن�س�ر
وق�ل امله�جري :ي� َل ْلَمه�جرين فق�ل ر�سول اهلل :م� ب�ل دعوى اجل�هلية؟
دعوه� ف�إنه� منتنة .وق�ل عبد اهلل بن اأُ ِّبــي بن �سلول :وقد فعلوه� ,واهلل لئن
رجعن� اإىل املدينة ليخرجن الأعز منه� الأذل  ..فق�ل عمر :د َْعني اأَ ْ�سر ِْب عنق
ُ
الن��س اأن حممدًا يقتل اأ�سح�به.)1( 
هذا املن�فق ,فق�ل النبي   :دعه ,ل
يتحدث ُ

ق�ل تع�ىل*)('& %$# "!﴿ :
32 10/.-,+
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موﺿوع اآليات

�سف�ت اأخرى للمن�فقين
72

( )1اأخرجه البخ�ري برقم  ,4622وم�سلم برقم . 2582

ﻣﻌـــﺎﻧﻲ اﻟﻜﻠﻤـﺎت

الكلمة

معن�ه�

لووا روؤو�سهم

عطفوه� اإعرا�س�ً وا�ستهزا ًء.

ال ِع َّزة

القوة والغلبة.

ينف�سوا

يتفرقوا.
تفسير اآليات
وما ُيستفاد مﻨها:

 ﴾( ' & % $ # " ! ﴿ 5واإذا قيل لهوؤلء المن�فقين :اأقبلوا ت�ئبين معتذرين
و�س َفه الحديث ,ف�سي�ستغفر لكم ر�سول اهلل ,وي�س�أل اهلل لكم �ستر ذنوبكم والعفو
ع َّم� بدر منكم من �س ِّيئ القول َ
عنه� ﴾ * ) ﴿ ,اأم�لوا روؤو�سهم وحركوه� ا�ستهزا ًء وا�ستكب� ًرا﴾. - , + ﴿ ,
واأب�سرتهم اأيه� الر�سول -يعر�سون عنك ,وهم م�ستكبرون عن المتث�ل لم� ُطلِب منهم.
الآيه

� ﴾; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0﴿ 6سـ ــواء ع ــلى ه ـوؤلء
المن�فقين اأطلبت لهم المغــفرة مــن اهلل -اأيه� الر�سول اأم لم تطلب لهــم ,اإن اهلل لن ي�سف ــح عن ذنوبهم اأبدًا؛
لإ�سرارهم على الف�سق ور�سوخهم في الكفر ﴾B A @ ? > = ﴿ .اإن اهلل ل يو ِّفق لالإيم�ن
الآيه

القوم الك�فرين به ,الخ�رجين عن ط�عته.
وتفيد اآليتان:

• عظمة ا�ستغف�ر ر�سول اهلل لأنه مج�ب الدع�ء.
• اإعرا�س المن�فقين عن ال�ستغف�ر لهم؛ لأنهم ل يوؤمنون ب�هلل واليوم الآخر.
• ل يجوز ال�ستغف�ر للمن�فقين ول للكف�ر والم�سركين ,ول ينفعهم ا�ستغف�ر الم�ستغفرين ,بل يدعى لهم
ب�لهداية وكف�ية �سرهم اأو خزيهم وهالكهم.
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 7وهوؤلء المن�فقون ﴿  ﴾ O N M L K J I H G F E Dيقولون لأهل
"المدينة" :لتنفقوا على اأ�سح�ب ر�سول اهلل من المه�جرين حتى يتفرقوا عنهS R Q ﴿ .

الآيه

الدر�س
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 ﴾Tوهلل وحده خزائن ال�سمــ�وات والأر�ــس وم�فيهم� من اأرزاق؛ يعطيه� من ي�س�ء ,ويمنعه� ع َّمن

ي�س�ء ﴾ X W V U ﴿ ,ولكن المن�فقين لي�س لديهم فقه ول ينفعهم ذلك.
 8وه ـوؤلء المن�فقون ﴿ ﴾b a ` _ ^ ] \ [ Zلئن ُعـ ْدنــ� اإلى
"المدينة" ليخرجنَّ فريقن� الأع ُّز منه� فريق الموؤمنين الأذل﴾g f e d﴿ ,

الآيه

وهلل تع�لى العزة ولر�سوله ,وللموؤمنين ب�هلل ور�سوله للغيرهم ﴾ k j i h﴿ ,ولكن
المن�فقين ليعلمون ذلك؛ لفر جهلهم.
واآليتان تفيدان ما يأتي:

• المن�فقون ي�سعون في تفريق ال�سف وم�س�عدة الأعداء.
• يظن المن�فقون اأن ال�سح�بة يلتفون حول ر�سول اهلل  ,لأنه ينفق عليهم وهذا ظلم عظيم.
• العزة والقوة لي�ست في الم�ل والأ�سب�ب الم�دية فقط ,ولكنه� في الإيم�ن والتقوى مع ذلك.
• اأن من وافق المبطل في قوله واعتق�ده �س�ركه في الإثم والعقوبة.

ﻓ ﹼﻜﺮ

ب َّين اهلل تع�لى العقوبة ال�سديدة للمن�فقين.
ق�ل تع�لى في �سورة الن�س�ء اآية ( ):
................................................

آثار سلوكية
 اأخ�ف على نف�سي من النف�ق ,واأ�س�أل اهلل تع�لى اأن ل يجعلن� من المن�فقين,فم� اأمنه اإل من�فق وم� خ�فه اإل موؤمن.
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إﺿﺎءة
قـ ــ�ل اهلل ت ـعـ�لىv ut﴿ :
~}|{zxw
ﮯ ¡¨ § ¦¥ ¤ £ ¢
© .(1)﴾ª

�سِّ :1بني مع�ين الكلم�ت الآتية:
﴿ ) * ﴾ـ ﴿  ﴾ POـ ﴿ .﴾ e
�س :2من املراد بقوله تع�ىل﴾ M L K J ﴿ :؟
�س :3ت�أمل اآي�ت �سورة املن�فقون وا�ستخرج اأبرز �سف�ت املن�فقني.
�س :4اذكر �سبب نزول قوله تع�ىل:
﴿.﴾^ ] \ [ Z
�س :5علل:
اأ -اإعرا�س املن�فقني عن ا�ستغف�ر الر�سول .
ب -املن�فقون اأعداء امل�سلمني على مر الزم�ن.

(� )1سورة التوبة اآية (. )67
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الوﺣدة السادسة

�سف�ت املن�فقني
الدر�س

تفسير سورة المﻨافﻘون من اآلية
(١١
 (٩إلﻰ اآلية رﻗم ))١١
رﻗم )(٩

16
بعد اأن ّبني اهلل تع�ىل يف الآي�ت ال�س�بقة �سف�ت املن�فقني ,وجه النداء للموؤمنني
ل َيروؤوا من كل �سفة ت�سبه �سف�ت املن�فقني.

ق�ل تع�ىلtsrqponm﴿ :
 ~ } | { z y xw v uﮯ
¡¬«ª©¨§¦¥ ¤ £ ¢
®¯ ¹¸¶µ´³²±°
﴾ÅÄÃÂÁÀ¿¾½¼»º

موﺿوع اآليات

احلذر مم� يلهي عن ذكر اهلل ,وف�سل اإنف�ق امل�ل يف �سبيل اهلل.
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مﻌـــاني الكلمـات

الكلمة

معن�ه�

ل تلهكم

ل َت ْ�س َغ ْلكم.

لول

َّ
هال.

اأجله�

وقت موته�.
تفسير اآليات
وما ُيستفاد مﻨها:

﴾ xwvutsrqponm﴿ 9ي� اأيه� الموؤمنون ل َت ْ�س َغ ْلكم
اأموالكم ول اأولدك ــم عن عب�دة اهلل وط�عته ﴾~ } | { z y ﴿,ومــن ت�س َغله
اأمواله واأولده عن ذلك ,ف�أولئك هم الخ��سرون حظوظهم من كرامة اهلل ورحمته.
الآيه

واآلية تﺒين:

• حرمة الن�سغ�ل ع َّم� اأوجب اهلل من ذكره وط�عته ,ب�أي �سيء ولو ك�ن م�ل المرء وولده.
• الخ�س�رة الحقيقية اأن يت�س�غل الإن�س�ن ويتلهى ب�لدني�؛ عم� اأوجبه اهلل عليه من ط�عته وذكره.

ﻓ ﹼﻜﺮ

اإن ط�عة الوالدين وخدمة الأهل هي من:
( ) الن�سغ�ل عن ط�عة اهلل.

( ) الن�سغ�ل بط�عة اهلل.
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 ﴾ª©¨§¦¥¤ £ ¢¡﴿ 10واأنفقوا اأيه� الموؤمنون في �سبيل اهلل بع�س م�
اأعطين�كم في طرق الخير ,مب�درين بذلك من قبل اأن يجيء اأحدكم الموت ,ويرى دلئله وعالم�ته« ﴿ ,
رب هال اأمهلتني,
¬ ® ¯  ﴾ ¶ µ ´ ³ ² ± °فيقول ن�د ًم� متح�سراًِّ :
وا َّأجلت موتي اإلى وقت ق�سير ,ف�أت�سدق من م�لي ,واأكن من ال�س�لحين الأتقي�ء.
الآيه

الدر�س

16

واآلية تفيد:

• الحث على المب�درة ب�لط�ع�ت قبل الموت.
• الموؤمنون ينفقون ابتغ�ء وجه اهلل ,والمن�فقون يم�سكون خو ًف� من الفقر وزهداً في الأجر.
 ﴾ À¿¾½¼»º¹ ﴿ 11وقت موته� ,وانق�س�ء عمره�﴾ ÄÃÂÁ﴿ ,
الآيه

واهلل �سبح�نه خبير ب�لذي تعملونه من خير و�سر ,و�سيج�زيكم على ذلك.
واآلية تفيد:

• كل نف�س قد ُقدر اأجله� في علم اهلل ,فلن تت�أخر عن اأجله� ب�أي �سبب ,فلي�ستعد المرء لأجله ب�ل�س�لح�ت؛
لئال يندم على التفريط.

( )1اأغتنم حي�تي ب�لأعم�ل ال�س�لحة ,من �سالة
آثار سلوكية
و�سدقة وذكر هلل ,قبل اأن ي�أتي الموت ف�أندم على
تفريطي.
اكتب اأثراً �سلوكي� اآخر ت�ستنبطه من الآي�ت.
..............................................................-2
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( )1اأخرجه الرتمذي رقم(. )2476

إﺿﺎءة

عن اأبي هرير  Iاأ sن رSسو nل اهلل  قال:
{با pدرoوا بالأعمال Sسبعا :هل Jnنrت¶ nرون اإل nفقrرا oمن�rسيا?
اأو غ pنى م¨£oيا? اأو nمرVnسا مoف�س pدا? اأو ه nرnما مoفنِّدا? اأو
موJا مoج rهõpا? اأوالدجال ?nوالدsج sا oل Tسt nر غاFب oينnت¶ nر,o
اأو ال�ساعة ?nوال�ساع oة اأدrه nى واأم tر .(1) z

�سَ :1من املراد بقوله تع�ىل:

﴿ | } ~ ﴾؟
�س:2ا�ستخرج ف�ئدتني من قوله تع�ىل:
﴿¬ ® ¯ .﴾² ± °
�س :3ا�ستدل من الآي�ت على م� ي�أتي:
اأ -حرمة الن�سغ�ل عن م� اأوجب اهلل من ذكره وط�عته.
ب -كل نف�س قد ُقدر اأجله� يف علم اهلل فلن تت�أخر عنه.
ج -ال�سدقة من اأج ِّل الط�ع�ت.
�س :4ق�رن بني املوؤمن واملن�فق من حيث( :املحبة هلل ولر�سوله
-ال�سدقة -الن�سح لالآخرين-الكذب).

اإن دوام ذكر اهلل تع�لى �سبب لدوام محبته ,ف�لذكر للقلب ك�لم�ء للزرع,
أﺿﻒ
بل ك�لم�ء لل�سمك لحي�ة له اإل به ,وهو على خم�سة اأنواع كم� ذكره� ابن
ﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻚ القيم رحمه اهلل ) .( 1
الأول :ذكره ب�أ�سم�ئه و�سف�ته ,والثن�ء عليه به�.
الث�ني :ت�سبيحه وتحميده وتكبيره وتهليله وتمجيده.
الث�لث :ذكره ب�أحك�مه واأوامره ونواهيه.
الرابع :دع�وؤه وا�ستغف�ره والت�سرع اإليه.
الخ�م�س :ذكره بكالمه بتالوة القراآن الكريم ,وهو اأف�سله�.

(  ) 1جالء الأفه�م يف ف�سل ال�سالة على حممد خري الأن�م لبن القيم رحمه اهلل �سفحة . 451
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الوﺣدة الساﺑﻌة
التعريف ب�سورة املوؤمنون
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الوﺣدة الساﺑﻌة

التعريف ب�سورة املوؤمنون
الدر�س

التﻌريﻒ ﺑسورة المﺆمﻨون

أو ً
ﻻ :ﺳﺒﺐ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ:

17
اأريد اأن:

 )1اأتـعــرف على �سبب ت�سمية
ال�سورة وزمن نزوله�.
 )2اأ�ـسـتـنـتــج اأه ــم مــو�ـســوعــ�ت
ال�سورة.

�ـســورة املـوؤمـنــون �سميت بــذلــك لأنـهــ� افتتحت بــذكــرهــم ,وبي�ن
�سف�تهم ,فهي ال�سورة الث�لثة والع�سرون يف ترتيب امل�سحف ,وعدد
اآي�ته�  118اآية.
ﺛﺎﻧﻴ :ﻣﻜﺎن ﻧﺰول اﻟﺴﻮرة وزﻣﺎﻧﻬﺎ:

�سورة املوؤمنون �سورة مكية ,وال�سورة املكية هي التي نزلت قبل الهجرة.
وهذا وا�سح من مو�سوع�ته�.
ﺛﺎﻟﺜ :ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺴﻮرة:
• تتحدث ال�سورة عن املو�سوع�ت الآتية:
اأ -الب�س�رة بفالح املوؤمنني ,وبي�ن �سف�تهم التي ا�ستحقوا به� الفالح.
ب -كم� حتدثت عن جملة من اآي�ت اهلل الكونية يف الأنف�س والآف�ق ,والتي
تدل على عظمة اهلل وقدرته الب�هرة ,وتدعو لتوحيده وتعظيمه.
ج -ثم ذكرت ق�س�س بع�س الأنبي�ء  وم� لقوه من اأقوامهم؛ لت�سلية الر�سول
 ,فذكرت ق�سة نوح ,ثم ق�سة هود ,ثم ق�سة مو�سى ,ثم ق�سة مرمي وابنه�
عي�سى .
د -ثم حتدثت عن كف�ر مكة وعن�دهم ومك�برتهم للحق ,واأق�مت احلجج
على البعث والن�سور.
هـ -ثم حتدثت ال�سورة عن الأهوال وال�سدائد التي يلق�ه� الكف�ر وقت
الحت�س�ر وهم يف �سكرات املوت ,ومتنيهم اأن يعودوا اإىل
الدني� لي�ستدركوا م� ف�تهم .
و -ثم ختمت ال�سورة ب�حلديث عن م�سري الفريقني
املوؤمنني والك�فرين ,واحلوار الرهيب مع الكف�ر.
82

ﻓ ﹼﻜﺮ

كم عدد �سف�ت الموؤمنين التي ذكرت في مطلع هذه ال�سورة؟
(خم�س� ,ست� ,سبع) �سف�ت.

ﻋﻈمة اﷲ في ﺧلﻘﻪ:

( )1اأطوار خلق الإن�س�ن.
( )2ظ�هرة نزول المطر من ال�سم�ء.
( )3الزيتونة ال�سجرة المب�ركة.

آثار سلوكية

 اأت ــدب ــر اآيـ ـ ــ�تِ الـ ـق ــراآن ال ـكــريــم,واأ�ستخرج منه� الدرو�س والعبر.

إﺿﺎءة
من اللفت�ت العلمية في ال�سورة قوله تع�لى:
﴿! " * )( ' & % $ #
 )18( ﴾ . - , +هذه الآية واأمث�له�
ت�سير اإل ــى ظــ�هــرة ن ــزول الـمـطــر مــن الـ�ـسـمــ�ء ,وقــد
اأثبت العلم الحديث اأن المطر هو نتيجة تبخر مي�ه
المحيط�ت والبح�ر بحرارة ال�سم�س ,وارتف�ع بخ�ر
الـمــ�ء اإلــى طبق�ت الجو الع�لية ال ـبــ�ردة ,وتجمعه�
على �سكل �سحب تتك�ثف ,وي�سقط مطره� ب�لم�ء
العذب على الأر� ــس ,وعندم� ي�سقط المطر الغزير
على الجب�ل واله�س�ب ف�إنه ينحدر منه� ب�سدة اإلى
ال�سهول ,مكون� فيه� مج�ري واأودي ــة لالأنه�ر التي
تحيى الأر�ـ ــس ب ـ ـ�إذن اهلل وتـنـبــت الـ ــزرع ,وم ــن مي�ه
الأمط�ر م� يت�سرب اإلى ب�طن الأر�ــس مكون� المي�ه
الجوفية الـتــي تتجمع فــي اأحــوا�ــس وا�ـسـعــة للمي�ه
الب�طنية ,التي تتفجر منه� العيون ,وتنبثق منه�
الآبـ ـ ــ�ر بـحـ�ـســب تـ�ـســ�ريـ�ــس الأر�ـ ـ ــس ,وق ــد جـعــل اهلل
�سبح�نه هــذه ال ــدورة الم�ئية بين ال�سم�ء والأر�ــس
م�ستمرة ب�نتظ�م دقيق ,وتقدير معلوم ل يزيد ول
ينق�س؛ ليفي بح�جة الإن�س�ن والحيوان والنب�ت ,ولو
�س�ء اهلل اأن يوقف هذه الدورة لفعل.
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الدر�س

17

�س :1م� الفرق بني ال�سور املكية و ال�سور املدنية من ُ
حيث التعريف؟
�س :2من الأنبي�ء  الذين ذكرت ق�س�سهم يف �سورة املوؤمنون؟
�س� :3سع عالمة ( ✓ ) اأم�م العب�رة ال�سحيحة ,وعالمة (  ) xاأم�م العب�رة
غري ال�سحيحة:
( )
اأ -ترتيب �سورة املوؤمنون يف امل�سحف الث�نية والع�سرون.
ب -من فوائد ذكر بع�س ق�س�س الأنبي�ء ت�سلية النبي ) ( .
ج -اآي�ت اهلل الكونية تدل على عظمة اهلل وتدعو اإىل التوحيد) ( .

امـتــن اهلل على عـبــ�ده فــي هــذه الـ�ـســورة ب�سجرة الــزيـتــون وزيته�,
وهي من الأ�سج�ر التي تعمر ً
أﺿﻒ
طويال لمدد تزيد على مئ�ت ال�سنين ,و تثمر
ب��ستمرار بغير جهد من الإن�س�ن ,كم� تتميز ب�أنه� دائمة الخ�سرة جميلة
ﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻚ المنظر ,وتفيد الأبح�ث العلمية اأن الزيتون يعتبر م�دة غذائية جيدة ,ففيه
ن�سبة كبيرة من البروتين ,كم� يتميز بوجود الأمــالح الكل�سية والحديدية
والفو�سف�تية ,وهى مــواد ه�مة واأ�س��سية في غــذاء الإن�س�ن ,وي�ستخرج من
ثـمــ�ره زيــت الزيتون الــذي يحتوى على ن�سبة ع�لية مــن الــدهــون ال�س�ئلة
الـتــي تفيد الجه�ز اله�سمي عــ�مــة والكبد خ��سة ,ويف�سل زيــت الزيتون
على ك�فة اأنــواع الدهون الأخــرى نب�تية اأو حيوانية ,لأنه ل ي�سبب ا ً
أمرا�س�
للدورة الدموية اأو ال�سرايين كغيره من الدهون ,كم� اأنه ملطف للجلد اإذ
يجعله ن�ع ًم� مر ًن� ,ولزيت الزيتون ا�ستعم�لت اأخرى كثيرة في ال�سن�عة ,اإذ
يح�سر منه بع�س ال�سن�ع�ت ويدخل في تركيب اأف�سل اأنواع ال�س�بون ,وخير
م� نختم الكالم عن اأهمية الزيتون من ن�حيته الغذائية والدوائية :اأن اهلل
�سبح�نه وهو العليم الخبير بم� خلق يُق�سم به في قوله تع�لى" ! ﴿ :
 ﴾ * ) ( ' & % $ #للتنويه ب�س�أن الزيتون وبركته
وعظيم منفعته.
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الوﺣدة الﺜامﻨة
�سف�ت املوؤمنني
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الوﺣدة الﺜامﻨة

�سف�ت املوؤمنني

تفسير سورة المﺆمﻨون من اآلية
 (١إلﻰ اآلية رﻗم ) ( ١١
رﻗم ) (١

الدر�س

18
اأريد اأن:

 )1اأب ـ ـ ـ ــني م ـ ـعـ ــ�ين ال ـك ـل ـم ــ�ت
الغريبة.
 )2اأف�سر الآي ــ�ت ( )11-1من
� ـس ــورة امل ـوؤم ـن ــون تـفـ�ـســرياً
�سليم�ً.
 )3اأ�ـسـتـنـتــج �ـسـفــ�ت املـوؤمـنــني
الواردة يف الآي�ت.
 )4اأطـبــق �سف�ت املـوؤمـنــني يف
نف�سي.

ج ــ�ءت ه ــذه الـ�ـســورة بـعــد � ـســورة الـحــج الـتــي اختتمه�
اهلل تع�لى بقوله ﴾o n m l ﴿:وك�ن ذلك
مجم ً
ف�سله في ف�تحة هذه ال�سورة ,فذكر خ�س�ل الخير
الَّ ,
التي من فعله� فقد اأفلح.


﴿! " * ) ( ' & % $ #
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موﺿوع اآليات
.........................

مو�سوع� من��س ًب� له�.
ت�أمل يف الآي�ت املتلوة واقرتح
ً
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مﻌـــاني الكلمـات

معن�ه�

الكلمة
اللغو

م� ل خري فيه من الأقوال والأفع�ل.

ملكت اأمي�نكم

الإم�ء.

الع�دون

املج�وزون احلالل اإىل احلرام.

تفسير اآليات
وما ُيستفاد مﻨها:

 ﴾# " !﴿ 1قد ف�ز وظفر بكل خير من اآمن ب�هلل وبر�سوله .

الآيه

َ ﴾) ( ' & % ﴿ 2ت ْخ َ�س ُع في ال�سالة قلوبهم ,وت�سكن فيه� جوارحهم.

الآيه

 ﴾/ . - , + ﴿ 3والذين هم ت�ركون للب�طل ولكل م� ل خير فيه من الأقوال والأفع�ل.

الآيه

﴾4 3 2 1﴿ 4اأي ُي َطهِّرون نفو�سهم واأموالهم ب�أداء زك�ة اأموالهم على اختالف اأجن��سه�.

الآيه
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الدر�س

18

وهذه اآليات تفيدنا:

• اأن اأ�سح�ب الفالح الحقيقي في الدني� والآخرة هم الموؤمنون ,الذين ات�سفوا ب�ل�سف�ت المذكورة.
• اأن الخ�سوع في ال�سالة وح�سور القلب فيه� ,هو لب ال�سالة والمق�سود الأعظم منه�.
• من �سف�ت الموؤمنين :الإعرا�س عن الب�طل وعن كل م� خير فيه من الأقوال والأعم�ل ,وق�ل عليه
ال�سالة وال�سالم :من ح�سن اإ�سالم المرء تركه م� ل يعنيه  ,)1(ومن ب�ب اأولى الإعرا�س عن جميع المع��سي.
• اأن من اأهم �سف�ت الموؤمنين اإيت�ء الزك�ة والتي هي الركن الث�لث من اأرك�ن الإ�سالم.

الآيه

5

﴿ ﴾9 8 7 6فال يقترفون الفواح�س ول يك�سفون عوراتهم.

 ﴾D C B A @ ? > = < ; ﴿ 6ل لوم عليهم ول حرج في ال�ستمت�ع

الآيه

بهن؛ لأن اهلل تع�لى اأح َّلهن.
الآيه

7

﴿  ﴾L K J I H GFفمن طلب التمتع بغير زوجته فهو من المج�وزين

الحالل اإلى الحرام ,وقد ع َّر�س نف�سه لعق�ب اهلل و�سخطه.
الآيه

8

الآيه

9

﴿ ﴾R Q P O Nاأي ح�فظون لكل م� ائتمنوا عليه ,موفون بكل عهودهم.

﴿ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﴾ والذين هم يداومون على اأداء �سالتهم في اأوق�ته� على هيئته�

الم�سروعة ,الواردة عن النبي .
 ﴾\ [ Z ﴿ 10هوؤلء الموؤمنون هم الوارثون الجنة.
الآيه

 ﴾ ` _ ^﴿ 11الفردو�س هو اأعلى الجنة ﴾ c b a ﴿ ,فال ينقطع نعيمهم ول يزول.
الآيه
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واآليات تدل ﻋلﻰ ما يأتي:

• وجوب حفظ الفرج عن الزن� ,و البعد عن كل م� يوقع
فيه ,من النظر الحرام ,والختال ,والخلوة وغيره�.
• وجوب حفظ الأم�نة ورع�يته�.
• عظم اأمر ال�سالة ,فمن حفظه� ب�أدائه� كم� اأمر اهلل في
اأوق�ته� ,حفظ دينه ,ومن �سيعه� فهو لم� �سواه� اأ�سيع.

إﺿﺎءة
SسÄل âعاûFسة  عن Nلق النبي  فقال:â
)كان Nلقه القراBن( ثم قراأت ﴿ ! " ﴾#
حتى ﴿O Nﮆﮇﮈ﴾وقال :âهكذا
كان النبي .(1)

ﻓ ﹼﻜﺮ
في اآي�ت كثيرة يوؤكد اهلل عز وجل على اأهمية ال�سالة ب�لمح�فظة عليه� ,ا�ستخرج
من اآي�ت القراآن م� يدل على وجوب المح�فظة على ال�سالة.
�سورة الأنع�م اآية ( ) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
�سورة المع�رج اآية ( ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

( )1ال�سنن الكبرى للن�س�ئي رقم (.) 11350
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آثار سلوكية

� )1أحافظ على �صفات الم�ؤمنين حتى �أكون منهم ,ف�أفلح في الدنيا
والآخرة.
. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)2
اكتب �أث ًرا �سلوك ًيا �آخر ت�ستنبطه من الآيات.
..............................................................

�س :1عدّد �صفات امل�ؤمنني املذكورة يف الآيات.
�س :2ما اجلزاء ملن ات�صف ب�صفات امل�ؤمنني؟
�س :3ا�ستدل من الآيات على ما ي�أتي:
�أ  -اخل�شوع هو لب ال�صالة.
ب  -من ح�سن �إ�سالم املرء تركه ما اليعنيه.
�س :4ا�ستخرج فائدتني من قوله تعاىل:
﴿ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﴾ .

90

أﺿﻒ

أﺿﻒ
 - 1عن اأبي هريرة  قــ�ل :بينم� ر�سو ُل اهلل  في مجل�س يح ِّد ُث القومَ ,اإذ
ج�ءه اأعرابي ,فق�ل :متى ال�س�عة؟ فم�سى ر�سو ُل اهلل  يحدث ,فق�ل بع�س
ﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻚ
القوم� :سَ ِم َع م� ق�ل ,ف َك ِر َه م� ق�ل ,وق�ل بع�سهم :بل لم ي�سمع ,حتى اإذا ق�سى
حديثه ,ق�ل :اأين ال�س�ئل عن ال�س�عة؟ ق�ل :ه� اأن� ذا ي� ر�سول اهلل ,ق�ل :اإذا
ُ�سي ِ
ِّعت الأم�نة ف�نتظ ِر ال�س�عة ,ق�ل :وكيف اإ�س�عته�؟ ق�ل :اإذا وُ�سِّ د الأمر اإلى
غير اأهله ف�نتظر ال�س�عة .)1(
 - 2ق�ل ابن م�سعود  :اإن اأول م� تفقدون من دينكم ,الأم�نة واآخر م�
يبقى من دينكم ال�سالة(.)2

( )1اأخرجه البخ�ري-حديث رقم (.) 59

( )2المعجم الكبير للطبراني(ج � 8س  300رقمه  )9638و�سححه الألب�ني في ال�سل�سلة ال�سحيحة برقم (.)1739
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الوﺣدة التاسﻌة
من اآي�ت اهلل الكونية
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الوﺣدة التاسﻌة

من اأي�ت اهلل الكونية

تفسير سورة المﺆمﻨون من اآلية
(٢٢
 (١٧إلﻰ اآلية رﻗم ))٢٢
رﻗم ))(١٧
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اأريد اأن:

 )1اأب ـ ـ ـ ــني م ـ ـعـ ــ�ين ال ـك ـل ـم ــ�ت
الغريبة.
 )2اأف�سر الآيــ�ت ( )22-17من
� ـس ــورة امل ـوؤم ـن ــون تـفـ�ـســرياً
�سليم�ً.
 )3اأ�ستنتج الدلئل على قدرة
اهلل تع�ىل.
 )4اأ�ست�سعر اأث ــر الـتـفـكــري يف
دلئل قدرة اهلل تع�ىل على
الإمي�ن.

بعد اأن ذكر اهلل تع�لى �سف�ت الموؤمنين وم� لهم من الجزاء,
بين الدلئل على قدرته الموجبة لالإيم�ن به وتوحيده؛ بدءاً
من حي�ة الإن�س�ن في اأطوار وجوده ونموه ,ثم فيم� حوله من
الآف�ق.

ق�ل تع�ىل¿ ¾ ½ ¼ » º ﴿ :
% $ # " ! ÄÃ Â Á À
& ' () *  / . - , +ﭠ
ﭡﭢ:98 7 6543
;<=>?@ CBA
ML K J I H G F E D
WV UTSRQPO N
﴾ ]\[ZYX

موﺿوع اآليات

من اآي�ت اهلل الكونية.

94

ﻣﻌـــﺎﻧﻲ اﻟﻜﻠﻤـﺎت

الكلمة
الكلمة
�سب
الفلك

معن�ه�
معن�ه�
اإدام لهم يغم�س فيه الخبز.
ال�سفن.

تفسير اآليات
وما ُيستفاد مﻨها:

� ﴾¾½¼ »º﴿ 17سبع �سموات بع�سه� فوق بع�س﴾Ã Â ÁÀ ¿ ﴿ ,
الآيه

فال ُن ْغ ِف ُل مخلو ًق� ,ول نن�س�ه.
﴾% $ # " ! ﴿ 18بقدر ح�جة الخالئق ﴾( ' & ﴿ ,جعلن� الأر�ــس م�ستق ًرا
الآيه

لهذا الم�ء ﴾. - , + *﴿ ,واإن� على َذه�ب ب�لم�ء الم�ستقر َلق�درون.

95

ونستفيد من اآليتين:

الدر�س

• اإثب�ت القدرة العظيمة هلل بخلق ال�سم�وات ال�سبع من دون عمد.
• اأن اهلل تع�لى مع علوه فوق �سم�واته قريب من خلقه بعلمه ,ل يغفل عنهم ول تخفى عليه
خ�فية من عملهم.
• اأجل النعم الم�دية على العب�د ,اإنزال الم�ء من ال�سم�ء فتحي� به كل الك�ئن�ت.
• تهديد الظ�لمين بمنع القطر من ال�سم�ء ,ب�سبب ظلمهم وتكذيبهم ومع��سيهم.

19

إﺿﺎءة
الآيه

19

﴿ ﭠ ﭡ ﭢ ﴾65 4 3

ف�أن�س�أن� بهذا الم�ء لكم ب�س�تين النخيل والأعن�ب7 ﴿ ,
 ﴾: 9 8كثيرة الأن ــواع والأ�ـسـكــ�لV ﴿ ,
.﴾W

ﻓ ﹼﻜﺮ

عن اأبي هريرo  I
قالn :ق nال nر Soس oول ا p
هلل { :
اإs pن اأs nولn nما oي �rس nاألn oع rن oه العبد nي rو nم ا rل pق nي nام pة pم rن ال sن pع pيم
اأr nن oيقnالn nله :oاأn nل rم oن �pس sح nل  ∂nج�r pس nم n ?∂nو oن rر pو nي p ∂nم rن
ا rل nما pء ا rل nبار p
pد?.(1)z

خ�س اهلل عز وجل النخيل والأعن�ب ب�لذكر لف�سلهم� ومن�فعهم� التي ف�قت به�
الأ�سج�ر ,عدد ثالث فوائد للنخلة:
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )1
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )2
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )3
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( )1اأخرجه الترمذي رقم (.)3683

 ﴾B A @ ? >﴿ 20واأن�س�أن� لكم ب�لم�ء �سجرة الزيتون التي تخرج حول جبل طور ﴿, ﴾B
الآيه

﴿ ﴾D Cتنبت بثمر يع�سر منه الزيت ,ف ُيدَّهن به ﴿  ﴾F Eويكون اإدام� لالآكلين.

ونستفيد من اآليتين:

• رحمة اهلل بعب�ده حيث اأخرج لهم ب�لم�ء زروع� واأ�سج�را منه� يتفكهون وي�أكلون.
• ف�سل �سجرة الزيتون على �س�ئر ال�سجر حيث ينتفع بزيته� وثمره�.

 ﴾L K J I H﴿ 21واإن لكم  -اأيه� الن��س  -في الإبــل والبقر والغنم دللــة علي قــدرة اهلل تع�لى
الآيه

ووحــدانـيـتــه وعظمته ﴾Q P O N﴿ ,مــن الـلـبــن ﴾U T S R﴿ ,ك�ل�سوف والـجـلــود,

ونحوهم�.﴾ W V ﴿ ,

 ﴾\ [ Z Y ﴿ 22و ُت ْح َملون على الإبل وال�سفن في البر والبحر.
الآيه

وتفيدنا اآليتان:

• التفكر في َخ ْلق بهيمة الأنع�م ,يزيد في الإيم�ن ويورث تعظيم الخ�لق.
• فوائد بهيمة الأنع�م كثيرة ل تح�سر.
• ال�سفن من اأكثر المركوب�ت نفع�ً للن��س في البحر ,حيث تحملهم في اأ�سف�رهم وتنقل
ب�س�ئعهم مهم� بلغت.

آثار سلوكية

 )1اأعرف عظمة الخ�لق حينم� اأتفكر في مخلوق�ته.
 )2اأ�سكر اهلل على نعمه؛ فب�ل�سكر تدوم النعم.
97
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�)1أكمل ما ي�أتي:
�أ-من عظمة اهلل تعاىل �أن �أوجد ال�سماوات ال�سبع بال. . . . .
.....................
ب-التفكر يف خلق بهيمة الأنعام يورث . . . . . . . . . . . . . .
 .. . . . . . . .ويزيد . . . . . . . . . . . . .
 )2ع ََلم يعود ال�ضمري يف قوله تعاىل ﴿ :ﭠ ﭡ ﭢ﴾؟
)3عدِّد منفعتني لكل من:
�أ -بهيمة الأنعام.
ب� -شجرة الزيتون.
 )4ا�ستنبط من الآيات ما يدل على قدرة اهلل تعاىل.
 )5اقرتح ثالث ممار�سات للحفاظ على املاء.

98

الوﺣدة الﻌاﺷرة
من �سف�ت املوؤمنني
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الوﺣدة الﻌاﺷرة

من �سف�ت املوؤمنني

تفسير سورة المﺆمﻨون من اآلية
(٦١
 (٥١إلﻰ اآلية رﻗم ))٦١
رﻗم ))(٥١

الدر�س
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اأريد اأن:

 )1اأبني مع�ين الكلم�ت الغريبة.
 )2اأفـ�ـســر الآيـ ــ�ت ( )61-51من
� ـ ـسـ ــورة امل ـ ـوؤم ـ ـنـ ــون ت ـف ـ� ـســرياً
�سليم�ً.
 )3اأ� ـس ـت ـن ـتــج � ـس ـف ــ�ت امل ـوؤم ـن ــني
الواردة يف الآي�ت.
 )4اأربـ ــط بــني �ـسـفــ�ت املـوؤمـنــني
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواردة يف هـ ـ ــذه الآيـ ـ ـ ــ�ت
وال ــواردة يف الآيـ ــ�ت ()11 -1
من ال�سورة نف�سه�.
 )5اأطـ ـب ــق � ـس ـفــ�ت امل ـوؤم ـن ــني يف
نف�سي.

عــن عــ�ئـ�ـســة

اأنـهــ� قــ�لــت :يــ� ر�ـســول اهلل ﴿ ,ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﴾ ,هو الذي ي�سرق ويزني وي�سرب الخمر,
وهو يخ�ف اهلل عز وجل؟ ق�ل :ل ي� بنت اأبي بكر ,ي� بنت
ال�سديق ,ولكنه الذي ي�سلي وي�سوم ويت�سدق ,وهو يخ�ف
اهلل عز وجل.)1(
ق�ل تع�ىلxw v u t s r q ﴿ :
~}|{ zyﮯ¡¤£ ¢
° ¯ ® ¬« ª © ¨ § ¦ ¥
»º¹¸ ¶µ´³² ±
¼ ½ ¾ ¿ É È ÇÆ Å Ä Ã Â Á À
ÔÓÒÑÐÏÎÍÌË Ê
ÞÝÜÛÚÙØ×Ö Õ
 ßﭑﭒﭓﭔﭕﭖ'()*+
﴾3210/.-,

موﺿوع اآليات
�سف�ت اأخرى للموؤمنين
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مﻌـــاني الكلمـات

معن�ه�

الكلمة
اأمتكم

دينكم.

زبراً

�سيع�ً واأحزاب�ً.

غمرتهم

�ساللتهم وجهلهم.
تفسير اآليات
وما ُيستفاد مﻨها:

 ﴾w vu t s r q﴿ 51كـلــوا مــن طيب ال ــرزق ال ـحــالل ,واعملوا
علي �سيء من اأعم�لكم.
الأعم�ل ال�س�لحة ﴾| { z y ﴿ ,ل يخفى َّ
والخط�ب في الآية ع�م للر�سل عليهم ال�سالم واأتب�عهم.
الآيه

 ~﴿ 52ﮯ ¡  ﴾£ ¢واإ َّن دينكم ي� مع�سر الأنبي�ء دين واحد وهو الإ�سالم¤ ﴿ ,
الآيه

 ﴾¦ ¥ب�متث�ل اأوامري واجتن�ب زواجري.

ونستفيد من اآليتين:

• اأكل الحالل عون على العمل ال�س�لح ,وع�قبة الحرام وخيمة ,ومنه� رد الدع�ء.
• دين الأنبي�ء واعتق�دهم واحد ل يختلف ,واإنم� تختلف �سرائعهم.
101
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 ﴾« ª © ¨﴿ 53فـتـفـ َّرق الأت ـبــ�ع فــي الـ ِّديــن
اإلى اأحزاب و�سيع ,جعلوا دينهم اأدي� ًن� بعدم� اأُمروا ب�لجتم�ع® ﴿ ,
الآيه

¯  ﴾²±°كل حزب معجب براأيه زاعم اأنه على الحق
وغيره على الب�طل.

 ﴾¹¸¶µ´﴿ 54ف�تركهم اأيه� الر�سول في �ساللتهم
الآيه

وجهلهم ب�لحق اإلى اأن ينزل العذاب بهم.
الآيه

55

﴿» ¼ ½ ¾ ¿  ﴾Á Àاأيظ ــن ه ـ ـ ـ ـوؤلء

الكف�ر اأن م� نمدُّ هم به من اأموال واأولد في الدني� هو خير معجل لهم
ي�ستحقونه بل هو فتنة لهم وا�ستدراج.

إﺿﺎءة
عن اأبي هرير : Iقال :قال رSسول oاهلل :
{اأيtها النا ,¢Sاإن اهلل طيِّب ,ليقب oل اإل طيبا ,واإن sاهلل
اأم nر الموؤمنين بما اأمر به المرSسلين ,فقالq ﴿ :
{zywvutsr
| ﴾ الموؤمنون 15 :وقالON M} :
 |TS RQPالبقر(172 :I

ث``م Pك ` nر الرج nل ي£oيل ال�س`` sفر ,اأTس``ع nåاأغn rبر ,nيم ` qد يديه اإلى
ال�س``ماء :ي``ا ربِّ ي``ارب وم r£عم``ه ح``رام ,ومûسn ` rر oب oه ح``رام,
وملب�nسo oه حرام ,وغ oذ n… pبالحرام ,فاأنsى ي�oستج nاب لذل∂? .(1)z

 ﴾ Æ Å Ä Ã﴿ 56نعجل لهم الخير فتنة لهم
الآيه

وا�ستدراج� ﴾Ê É È ﴿ ,ولكنهم ل يُحِ ُّ�سون بذلك.
ً

ومن فوائد اآليتين:

• التحذير من التفرق في الدِّين.
• ينزل اهلل العذاب بغتة على الج�حدين للحق المخ�لفين للر�سل ,جزاء لهم على �سوء �سنيعهم.
• اأعظم الفتن فتنة ال�ستدراج ,وهي اأن يغدق اهلل على العبد النعم وهو مقيم على المع��سي,
ثم ي�أخذه بغتة.
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( )1اأخرجه م�سلم ـ حديث رقم (.)1015

َ ﴾Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì ﴿ 57وجِ لون مم� خ َّوفهم اهلل تع�لى به.
الآيه

َ × Ö ÕÔ﴿ 58
 ﴾Øاأي ي�سدِّقون ب�آي�ت اهلل في القراآن ,ويعملون به�.
الآيه

 ﴾Þ Ý Ü Û Ú﴿ 59اأي يخل�سون العب�دة هلل وحده ول ي�سركون به غيره.
الآيه

﴿ 60ﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ' ( ) *﴾ والذين يجتهدون في اأعم�ل الخير والبر ,وقلوبهم
الآيه

خ�ئفة اأَ َّل ُتقبل اأعم� ُلهم ,واأل تنجيهم من عذاب ربهم اإذا رجعوا اإليه للح�س�ب.
 ﴾/ . - ,﴿ 61اأولئك المجتهدون في الط�عة ,داأبهم الم�س�رعة اإلى كل عمل �س�لح,
الآيه

﴿  ﴾2 1 0وهم اإلى الخيرات �س�بقون.
ومما نأﺧذه من اآليات:

• الخوف من اهلل والإ�سف�ق من عذابه ,من اأج ِّل اأو�س�ف المتقين ,واأعظم م� يعين على الم�س�رعة
في الخيرات.
• كل عمل يعمله الموؤمن ,ينبغي اأن يقترن بخوفه اأن يرد عليه عمله ,واأن ل يقبل منه.
• الم�س�رعة في الخيرات طريقة ال�س�لحين من عب�د اهلل.

ﻓ ﹼﻜﺮ

قراأت في اأول ال�سورة �سف�ت الموؤمنين ,وهن� �سف�ت اأخرى لهم ,ومجموع ال�سف�ت
في ال�سورة؟
� 10سف�ت

� 12سفة

� 15سفة
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آثار سلوكية

� )1آ ُكل الطيبات ,و�أبتعد عن المحرمات وال�شبهات ,حتى �أر�ضي اهلل وي�ستجاب دعائي.
� )2أمتثل �صفات الم�ؤمنين في نف�سي.

�س :1عدّد �صفات امل�ؤمنني املذكورة يف الآيات.
�س:2ا�ستدل من الآيات على ما ي�أتي:
�أ� -أكل احلالل عون على العمل ال�صالح.
ب  -دين الأنبياء  واحد.
ج -ا�ستدراج الع�صاة بالنعم.
�س:3ما معنى قوله تعاىل:
﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﴾؟
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اﻟوﺣدة اﻟﺤادية ﻋﺸﺮة
ح�ل الك�فر
يف موقف يوم القي�مة
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اﻟوﺣدة اﻟﺤادية ﻋﺸﺮة

ح�ل الك�فر يف موقف يوم القي�مة

ﺗفسيﺮ سورة اﻟﻤﺆمﻨون من اآلية
(١٠١
 (٩٩إﻟﻰ اآلية رﻗم ))١٠١
رﻗم ))(٩٩

الدر�س
21

اأريد اأن:

 )1اأب ـ ـ ـيـ ـ ــن م ـ ـعـ ــ�نـ ــي الـ ـكـ ـلـ ـم ــ�ت
الغريبة.
 )2اأفـ�ـســر الآي ـ ــ�ت ()118 - 99
من �سورة الموؤمنون تف�سيراً
�سليم�ً.
 )3اأُب ـ ـ ّيـ ــن اأحـ ـ ـ ــوال ال ـك ــ�ف ــر فــي
(الـمــوت ,النف في ال�سور,
دخول الن�ر).
 )4اأ�ستنتج الأدلــة على تفريط
ال ـك ــ�ف ــر ك ـمــ� يـعــر�ـسـهــ� اهلل
تع�لى عليهم وهم في الن�ر.
 )5اأ�ست�سعر اأهمية ال�ستعداد
لهذه المواقف الثالثة.

يخبر اهلل تـعــ�لــى عــن ح ــ�ل مــن حـ�ـســره ال ـمــوت مــن الكف�ر
والمفرطين ال ُع�س�ة ,اأنــه يندم فــي تلك الـحــ�ل اإذا راأى م�آله,
و�س�هد قبح اأعم�له ,فيطلب الرجعة اإلى الدني� ,ل للتمتع بلذاته�
واقتط�ف �سهواته ,واإنم� ليعمل ال�س�لح�ت.

ق�ل تع�ىل~ } | { z y x﴿ :

ﮯ ¡ ª ©¨ §¦ ¥ ¤ £ ¢

« ¬ ®¯ ¶ µ ´ ³ ² ± °

¸»º ¹ﯪﯫﯬ ﯭ ﯮ

ﯯ﴾Â

موﺿوع اآليات

ح�ل الع�س�ة عند املوت ,ويف الرزخ.
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ﻣﻌـــﺎﻧﻲ اﻟﻜﻠﻤـﺎت

الكلمة

معن�ه�

برزخ

ح�جز دون الرجعة.

ال�سور

قرن ينف فيه امللَك.

ﺗفسيﺮ اآليات
وما ُيستفاد مﻨها:

 ~} | { zy x﴿ 99ﮯ ﴾ يخبر اهلل تع�لى عن ح�ل المحت�سر من غير الموؤمنين
اأو المفرطين في اأمره تع�لى ,حتى اإذا اأ�سرف على الموت ,و�س�هد م� اأُعِ َّد له من العذاب ق�ل :رب ردُّوني اإلى الدني�.
الآيه

 ﴾¦ ¥ ¤ £ ¢ ﴿ 100لعلي اأ�ستدرك م� �س َّي ْعتُ من الإيم�ن والط�عة﴾¨ ﴿ .لي�س له
ذلك ,فال يج�ب اإلى م� طلب ول ُي ْمهَل ﴾® ¬ « ª ﴿.ف�إنم� هي كلمة هو ق�ئله� قو ًل ل ينفعه,
وهو فيه غير �س�دق ,فلو ُر َّد اإلى الدني� لع�د اإلى م� ُنهي عنه ﴾µ ´ ³ ² ± ° ﴿ ,و�سيبقى
المتو َّفون في الح�جز وال َب ْرزخ الذي بين الدني� والآخرة اإلى يوم البعث والن�سور.
الآيه

 ﴾» º ¹ ¸﴿ 101فـ�إذا ك�ن يوم القي�مة ,ونف ال َملَك المك َّلف في الـقــرن ,و ُبع َِث الن��س من
الآيه

قبورهم ﴿ .ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﴾ فال تف�خر ب�لأن�س�ب حينئذ كم� ك�نوا يفتخرون به� في الدني�﴿ ,ﯮ
ﯯ ﴾ ول ي�س�أل اأحد اأحداً.
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ﻓ ﹼﻜﺮ

 ال َملَ ُك ال ُمو َّكل ب�لنف في ال�سور؟ميك�ئيل
جبريل

اإ�سرافيل

واآليات ﺗفيدنا ما يﺄﺗﻲ:

• اأن ندم الك�فر عند مع�ينة الموت ل ينفعه ول يغني عنه �سي ًئ�.
• بي�ن ح�ل الكف�ر عند الحت�س�ر لئال نقع فيم� وقعوا فيه ,ولن�ستعد ل�س�عة الموت ب�لإيم�ن
ال�س�دق والعمل ال�س�لح.
• يتمنى الك�فر الرجوع اإلى الدني� بعد روؤية العذاب ,لي�سلح العمل ولو ُر ّد لع�د اإلى م� ك�ن عليه.
• الحي�ة البرزخية هي التي تكون في القبر ,وهي اأول من�زل الآخرة ,وهي التي ت�سبق البعث
والن�سور وفيه� يعرف العبد م�سيره وم�آله.
• ينف الملَك في ال�سور  -وهو 
قرن عظيم  -نفختين ,الأولى:ي�سعق فيه� الن��س ثم
يموتون ,والأخرى :تكون للبعث والجزاء ,ول موت بعده�.
• تنقطع في الآخرة كل ال َعالئق والأن�س�ب والأ�سب�ب ,ول يبقى اإل �سبب الإيم�ن والعمل ال�س�لح.
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آثار سلوكية

1ـ �أ�س ـتـعـد ل�ســاعــة المــوت بـالإيـمــان الـ�صــادق والـعـمــل ال�صــالــح.
اكتب �أثراً �سلوكياً �آخر ت�ستنبطه من الآيات
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

�س :1ملاذا يتمنى الكافر الرجوع �إىل الدنيا عند موته؟
�س :2ما املراد بالربزخ؟
�س:3ا�ستخرج فائدتني من قوله تعاىل:
﴿ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾

�س:4ا�ستدل من الآيات على ما ي�أتي:
�أ -لو ُر َّد الكافر �إىل الدنيا لعاد �إىل ما ُنهي عنه.
ب -ندم الكافر عند موته.
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اﻟوﺣدة اﻟﺤادية ﻋﺸﺮة

ح�ل الك�فر يف موقف يوم القي�مة
الدر�س

ﺗفسيﺮ سورة اﻟﻤﺆمﻨون من اآلية
(١١١
 (١٠٢إﻟﻰ اآلية رﻗم ))١١١
رﻗم ))(١٠٢

22
لم� ب َّين اهلل تع�لى ح�ل الك�فر والف�جر عند موته ,بين ح�له اأثن�ء دخوله
ً
توبيخ� ولو ًم� لهم.
الن�ر,
ق�ل تع�ىل ﴿ :ﯱ ﯲ ﯳ È Ç Æ
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موﺿوع اآليات

جزاء من خفت موازينهم ,وذكر اأم�نيهم بعد دخول الن�ر.
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ﻣﻌـــﺎﻧﻲ اﻟﻜﻠﻤـﺎت

الكلمة
الكلمة
تلفح
ك�لحون
اخ�س�أوا

معن�ه�
معن�ه�
تحرق.
ع�ب�سون قل�ست �سف�ههم وبرزت اأ�سن�نهم.
امكثوا اأذلء.

ﺗفسيﺮ اآليات
وما ُيستفاد مﻨها:

 ﴿ 102ﯱﯲﯳ ﴾ÈÇÆفمن كثرت ح�سن�ته و َث ُقلَتْ به� موازين اأعم�له عند
الح�س�ب ,ف�أولئك هم الف�ئزون ب�لجنة.
 ﴾Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê﴿ 103ومن َق َّلتْ ح�سن�ته في
الميزان ,ورجحت �سيئ�ته ,واأعظمه� ال�سرك ,ف�أولئك هم الذين خ�بوا وخ�سروا اأنف�سهم ,في ن�ر جهنم خ�لدون.
َ ﴾ × Ö Õ﴿ 104تـ ْـحـ ُ
ـرق الـنــ�ر وجوههم ﴾Ú Ù Ø ﴿ ,وهــم فيه� ع�ب�سون َت َق َّل َ�ستْ
�سف�ههم ,وبرزت اأ�سن�نهم.
الآيه

الآيه

الآيه

واآليات ﺗفيدنا ما يﺄﺗﻲ:

• ُين�سب للعب�د يوم القي�مة موازين توزن به� اأعم�لهم و�سح�ئفهم ,فمن ثقلت موازينه
نج� ,ومن خفت موازينه خ�سر وهلك.
• ُيه�ن اأهل الن�ر في جهنم حتى ي�سيب لهيبه� وجوههم فتتقل�س �سف�ههم ,وتبرز اأ�سن�نهم
في منظر قبيح.
111

 ﴾( ' & % $ # " ! ﴿ 105يق�ل لهم :األم تكن اآي�ت القراآن تتلى عليكم في
الدني� ,فكنتم به� تكذبون؟
الآيه

الدر�س
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الآيه

﴿* ﴾1 0/ . -,+لم� بلَّغتهم ر�سلهم واأنذرتهم ق�لوا يوم

القي�مة :ربن� غلبت علين� لذاتن� واأهواوؤن� وكن� في فعلن� �س�لين عن الهدى.

 ﴾9 8 7 6 5 4 3﴿ 107ن�ستحق العقوبة.
 ﴾ ? > = < ;﴿ 108ق�ل اهلل عز وجل لهم :امكثوا في الن�ر اأذلء ول تخ�طبوني .ف�نقطع
عند ذلك دع�وؤهم ورج�وؤهم.
 ﴾NM L K J I HG F E D C B A﴿ 109اإنــه كـ ــ�ن
فريق من عب�دي وهم الموؤمنونَ -يدْعون :ربن� اآمن� ف��ستر ذنوبن� ,وارحمن� ,واأنت خير الراحمين.
 ﴾T S R Q P﴿ 110ف��ستغلتم ب�ل�ستهزاء بهم حتى ن�سيتم ذكر اهلل ,فبقيتم على
تكذيبكم ﴾W V U ﴿ ,وقد كنتم ت�سحكون منهم �سخرية وا�ستهزاء.
الآيه

الآيه

الآيه

الآيه

 ﴾` _ ^ ] \ [ Z Y ﴿ 111اإني جزيت هذا الفريق من عب�دي الموؤمنين
الفوز ب�لجنة؛ ب�سبب �سبرهم على الأذى وط�عة اهلل.
الآيه

إﺿﺎءة

هل Jريد اأن يãقل ميõان∂ يوم القيامة? اعمل بهذا الحدي :åعن اأبي
الدرداء  قالS :س nم pع oâرSnس oولs n
oوVس  ™oفpي
اهلل  يقول { : oم nا م pنT rس nيء mي n
الم pي nõان pاأr nث nق oل م pن rح� oس rن pالخ oلoقn , pواإpنUn sساح pب nح� oس rن pالrخ oلoق pلnيب oل p ≠oب pه nدرnجn nة
ال�سوم , pو s
Unساح pب s
nال�سال.(1)zpI

ﻓ ﹼﻜﺮ

 من نواق�س الإ�سالم ال�ستهزاء ب�لدين واأهله .ا�ستخرج من كت�ب اهلل عز وجلم� يدل على ذلك؟
قال اهلل Jعالى في Sسور Iالتوبة اBية ) ( ...............................................
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( )1اأخرجه الترمذي رقم (.)2134

ونستفيد من اآليات:

• يعتذر من في النار من عملهم ال�سيئ ,فال يقبل عذرهم؛ لأنه في غير زمانه ,وقد فات موعده.
• من �أقبح �أعمال الكفار التي ي�ستحقون بها العذاب :التكذيب بالحق ،وال�سخرية من �أهل الإيمان.
• يجازى الم�ؤمنون بالنعيم المقيم ,ل�صبرهم على �إيمانهم وطاعة ربهم ,وعدم اكتراثهم بمن
ي�سخر منهم.
• دعاء اهلل وحده؛ من �أف�ضل الأعمال و�أجلِّها.

آثار سلوكية

(� )1أتدبر �أ�سباب دخول النار ,و�أحذر منها.
(� )2أكثر الدعاء ب�أن يغفر اهلل لي ويرحمني.

�س :1مب��اذا يعتذر العا�صي عن عمله ال�سيئ ال��ذي �أدخله النار؟
ومب ُر ّد عليه؟
�س :2بني حال من يف النار.
�س :3ما وجه داللة قوله تعاىل﴿:ﯱ ﯲ ﯳ﴾على عدالة
اهلل عز وجل؟
�س :4ما �أقبح �أعمال الكفار التي ي�ستحقون بها العذاب؟
�س�:5ضع عالمة ( ✔) �أمام العبارة ال�صحيحة وعالمة ( � ) xأمام
العبارة غري ال�صحيحة:
�أ -فاز امل�ؤمنون باجلنة ب�سبب �صربهم على �إميانهم) ( .
ب -انقطع دعاء الكفار ورجا�ؤهم عندما �أدخلوا النار) ( .
( )
ج -الدعاء من � َأج ِّل الأعمال التي يحبها اهلل.
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اﻟوﺣدة اﻟﺤادية ﻋﺸﺮة
ح�ل الك�فر يف موقف يوم القي�مة

ﺗفسيﺮ سورة اﻟﻤﺆمﻨون
(١١٨
 (١١٢إﻟﻰ اآلية رﻗم ))١١٨
من اآلية رﻗم ))(١١٢

الدر�س
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وجه اهلل تع�ىل التوبي للكف�ر ب�أنهم �سفه�ء الأحالم ,حيث اكت�سبوا يف هذه
املدة الي�سرية م� اأو�سلهم اإىل غ�سب اهلل وعقوبته ,و يكت�سبوا م� اكت�سبه
املوؤمنون من اخلري الذي اأو�سلهم اإىل ال�سع�دة الدائمة ور�سوان ربهم.

ق�ل تع�ىلj i h g f e d c b ﴿ :
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موﺿوع اآليات

اإقرار الكف�ر والفج�ر وهم يف الن�ر بتفريطهم يف الدني�.
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ﻣﻌـــﺎﻧﻲ اﻟﻜﻠﻤـﺎت

معن�ه�

الكلمة
الع� ّدين

ا ُ
حل ّ�س�ب الذين يعدون الأي�م.

َل ِب ْث ُت ْم

مكثتم يف الدني�.

َع َب ًث�

ً
وب�طال.
�سدىً

ُب ْرهَ� َن

بينة.
ﺗفسيﺮ اآليات
وما ُيستفاد مﻨها:

ُ ﴾h g f e d c b ﴿ 112ي ْ�س� ُأل الأ�سقي�ء في الن�ر :كم بقيتم في الدني� من ال�سنين؟
وكم �س َّيعتم فيه� من ط�عة اهلل؟
َ p o n m l k j ﴿ 113
 ﴾qق�لوا لِهول الموقف و�سدة العذاب :بقين� فيه� يو ًم� اأو
الح َّ�س�ب الذين يعدُّ ون ال�سهور والأي�م.
بع�س يوم ,ف��س�أل ُ
 ﴾w v u t s ﴿ 114ق�ل لهم :م� لبثتم اإل وق ًت� ً
قليال لو �سبرتم فيه على ط�عة اهلل لفزتم
ب�لجنة ﴾| { z y ﴿ ,لو ك�ن عندكم علم بذلك؛ وذلك لأن مدة مكثهم في الدني� قليلة جدا
ب�لن�سبة اإلى طول مدتهم خ�لدين في الن�ر .ق�ل ر�سول اهلل ﷺ :واهلل َم� الدُّ ْن َي� فِي ْالآخِ َر ِة اإِ َّل مِ ْث ُل َم� َي ْج َع ُل
اأَ َح ُد ُك ْم اإِ ْ�س َب َع ُه فِي ا ْل َي ِّم َف ْل َي ْن ُظ ْر ِب َم� َذا َي ْرجِ ُع .)1(
 ~﴿ 115ﮯ ¡  ﴾¦ ¥ ¤ £ ¢اأفح�سبتم -اأيـهــ� الخلق -اأنـمــ� خلقن�كم
ُمه َملين ,ل اأمر ول نهي ول ثواب ول عق�ب ,واأنكم اإلين� ل ترجعون في الآخرة للح�س�ب والجزاء؟
الآيه

الآيه

الآيه

الآيه

ﻓ ﹼﻜﺮ

 خلقن� اهلل تع�لى لمهمة عظيمة فم� هي؟ وم� الدليل؟Nلقنا اهلل . . . . . . . .والدليل قوله Jعالى في Sسور Iالذاريات اBية ) (.
......................................................................................

( )1رواه م�سلم-حديث رقم (.) 2858
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 ﴾ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬« ª © ¨﴿ 116فتع�لى اهلل الملك المت�سرف في كل
�سيء ,الذي هو حق ,ووعده حق ,ووعيده حق ,وكل �سيء منه حق ,و َت َقدَّ�س عن اأن يخلق �سي ًئ� عب ًث� اأو �سفهً� ,ل اإله غيره
الكريم ,الذي هو اأعظم المخلوق�ت.
العر�س
رب
ِ
ُّ
ِ
الآيه

الدر�س

23

ونستفيد من اآليات:

• يُ�س�أل الكف�ر في الن�ر عن مدة لبثهم في الدني� ,لتبكيتهم على التفريط في الدني� مع قِ�سر مدته�.
• اهلل تع�لى منزه عن العبث في خلقه واأمره.
• العر�س هو اأعظم المخلوق�ت واأرفعه� وهو �سقف الجنة.
 ﴾À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶﴿ 117ومــن يعبد مع اهلل الواحد اإلهً� اآخــر ,ل حجة له على
È ÇÆ
ا�ستحق�قه للعب�دة ﴾Ä Ã Â Á ﴿ ,ف�إنم� جزاوؤه على عمله ال�س ِّيئ عند ربه في الآخرةِ ﴿ .
 ﴾Éاإنه ل فالح ول نج�ة للك�فرين يوم القي�مة.
رب تج� َو ْز عن الذنوب وارحم؛ واأنت خير من
 ﴾Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë ﴿ 118وقل اأيه� النبيِّ :
الآيه

الآيه

رحم ذا ذنب ,فقبل توبته ولم يع�قبه على ذنبه.
وﺗﺒين اآليتان:

• من دع� غير اهلل فهو م�سرك.
• ال�سرك ب�هلل اأعظم الذنوب و�س�حبه ل يغفر اهلل له
يوم القي�مة ,اإذا لم يتب منه في الدني� ق�ل تع�لىr﴿ :

﴾~ } | { z y x w v u t s
�سورة الن�س�ء اآية ( ,)48وق�لO N M L K J ﴿ :
� ﴾T S R Q Pسورة الم�ئدة اآية(.)72

• الآلهة التي يعبده� الم�سركون غير مح�سورة ,بل
تختلف ب�ختالف الن��س والزم�ن والمك�ن ,ولي�ست
مق�سورة على الأ�سن�م.
• اأهمية ا�ستغف�ر العبد وطلب الرحمة من اهلل.
• ينبغي تقديم الدع�ء ب�لمغفرة على الرحمة لأن
الرحمة ل ت�ستحق اإل بعد المغفرة.
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( )1م�سند الم�م اأحمد رقم ()18324

إﺿﺎءة
قد كان النبي  اSستجابة لأمر اهلل يكãر
الSست¨فار في يومه وليلته وفي مجال�سه :قال :
sاoJ ¢Sوبoوا اإpلnى nر ِّبكoمn , rفاإpنِّي
{يnا اأt nيهnا الن o
)(1
اأoJnوب oاإn pل rي pه فpي ا rل nيوrم pم pا n Fnة مs nر. zmI

آثار سلوكية

ُ )1خلقتُ لأعبد اهلل وحده ل �سريك له ,فال اأعبد اأحداً غير اهلل.
 )2اأ�ستثمر اأوق�تي في ط�عة اهلل ,وفيم� يقربني من اهلل.

�س:1مل�ذا َي�س�أل اهلل تع�ىل الكف�ر عن مدة لبثهم يف الدني�؟

�س :2ت�أمل قوله تع�ىل ﴾Ä Ã Â Á﴿ :وا�ستخرج ف�ئدة.
�سَ :3من املراد ب�لع�دّين؟
�س :4علل:
اأ -تقدمي املغفرة على الرحمة يف الدع�ء.
�س اهلل تع�ىل العر�س بقوله.﴾´ ³ ²﴿:
بَ -خ َّ

هلل ِم� َئ َة ر َْح َمةٍ,
َ�سعة رحمة اهلل �سبح�نه وتع�لى ,ق�ل ال َّن ِب ُّي ِ  :اإ َّن ِ ِ
أﺿﻒ
َال ْن ـ�ـ ِـس وَا ْل َبهَ� ِئ ِم وَا ْل ـ َه ـوَامِّ ,فبه�
اأَ ْن ـ َز َل ِم ْنهَ� ر َْحـ َمـ ًة و َِاح ـ َد ًة َب ْي َن ا ْل ِج ِّن و ْ إِ
ﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻚ َي َتع َ
هلل
َ�ط ُفونَ ,و ِبهَ� َي َترَاحَ ُمو َنَ ,و ِبهَ� َت ْع ِط ُف ا ْلو َْح ُ�س َعلَى َو َل ِدهَ�َ ,و َاأ َّخ َر ا ُ
ِت ْ�س ًع� َو ِت ْ�س ِع َ
ين ر َْح َم ًةَ ,ي ْرحَ ُم ِبهَ� ِعبَ� َد ُه َي ْو َم ا ْل ِق َي� َم ِة.)1( 

( )1رواه م�سلم-حديث رقم (.) 2752
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اﻟوﺣدة اﻟﺜانية ﻋﺸﺮة
التعريف ب�سورة النور

119

اﻟوﺣدة اﻟﺜانية ﻋﺸﺮة

اﻟتعـﺮيـﻒ بســـورة اﻟﻨور

التعـريـف ب�س ــورة النور
الدر�س
24

اأريد اأن:

 )1اأتـعــرف على �سبب ت�سمية
ال�سورة ,وزمن نزوله�.
 )2اأ�ـسـتـنـتــج اأه ــم مــو�ـســوعــ�ت
ال�سورة.
 )3اأ�ـ ـسـ ـتـ ـنـ ـت ــج بـ ـعـ ـ� ــس اأوج ـ ـ ــه
الإعج�ز يف ال�سورة.

أو ً
ﻻ :ﺳﺒﺐ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ:

�سميت �سورة النور بذلك مل� فيه� من ذكر نور اهلل تع�ىل ,وارتب�
ذلك النور بتلك الت�سريع�ت التي يح�سل ب�لعمل به� نور للع�ملني يف
حي�تهم ويوم القي�مة.
ﺛﺎﻧﻴ :زﻣﻦ ﻧﺰول اﻟﺴﻮرة:

�ـســورة الـنــور �ـســورة مدنية ,وهــذا وا�ـســح جــداً مــن مو�سوع�ته�
وقـ�ـســ�يــ�هــ� واأ� ـس ـبــ�ب ال ـنــزول الـ ــواردة فـيـهــ� .هــي الـ�ـســورة الــرابـعــة
والع�سرون يف ترتيب امل�سحف ,وعدد اآي�ته�  64اآية.

ﻓ ﹼﻜﺮ

 ورد ذكر نور اهلل تع�لى في هذه ال�سورة في الآية:).(40 ,35 ,30
إﺿﺎءة
عُنيت �ـســورة ال ـنــور ,ببي�ن مــ� يحفظ
المجتمع الم�سلم من النحالل ُ
الخلقي,
ومــ� ين��سب ذلــك مــن الآداب ,الـتــي تكفل
للم�سلمين حي�ة الطهر والعف�ف ,وتحمي
اأع ــرا� ـس ـه ــم واأ�ـ ـس ــراره ــم وع ــورا ِتـ ـه ــم من
النك�س�ف.
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ﺛﺎﻟﺜ :ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺴﻮرة:
من أبﺮز
موﺿوﻋات
اﻟسورة:

) (1حادثة الإف∂ وما فيها من الدرو ¢Sوالعبر.
) (2اBداب الSستÄذان.
) (3الأمر ب¨� ¢الب�سر وحف ßالفر.ê
) (4حجاب المراأ ,Iومحارمoها الذين يحل لهم روؤيتها.
) (5الح åعلى õJوي èالعازبين ,والأمر بالSستعفا ±لمن ل يقدرون على الõوا.ê
) (6وجوب التحاكم اإلى الûسر´ والتحذير من مخالفة الرSسول .

آثار سلوكية

( )1اأتدبر اآي�ت اهلل ,واأمتثل اأوامره� ,واأنتهي عن زواجره�.
( )2اأعي�س بتالوة القراآن عي�س ال�سعداء.

�س :1م� �سبب ت�سمية ال�سورة ب�سورة النور؟
�س :2عدد ثالثة مو�سوع�ت ب ّينته� ال�سورة.
�س :3اأكمل العب�رات الآتية:
اأ -عنيت �سورة النور ببي�ن م� يحفظ املجتمع امل�سلم من........ :
........................................................................
.....................
ب  -من اأبرز الق�س�س التي وردت يف هذه ال�سورة................ :
........................................................................
..................
ج  -من الآداب التي ب ّينته� هذه ال�سورة حلم�ية الأعرا�س
والعورات من النك�س�ف اآداب ........................................
.........................................................................
.........................................................................
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الدر�س
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من��سبة هذه ال�سورة ل�سورة الموؤمنون :هي اأنه لم� ق�ل تع�لى في
أﺿﻒ
�سورة الموؤمنون ﴾9 8 7 6﴿:الموؤمنون 5:ثم ق�ل
ﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻚ تع�لى﴾L K J I H G F﴿:الموؤمنون 7:ا�ستدعى
الكالم بي�ن حكم الع�دين في ذلك ,ولم يبينه في �سورة الموؤمنون ف�أو�سحه
في �سورة النور فق�ل تع�لى - ﴾, +﴿:الآية ,ثم اأتبع ذلك بحكم
اللع�ن والقذف ,ون��سب مع ذلك الإخب�ر بق�سة الإفك تحذيراً للموؤمنين
من زلل الأل�سنة رجم�ً ب�لغيب﴾~}|{zy ﴿ :
واأتبع ذلك بوعيد محبّي �سيوع الف�ح�سة في الموؤمنين بقوله تع�لى:
﴿ ﴾k jih g fال ـن ــور 23 :الآيـ ـ ــ�ت ,ثم
ب�لتحذير من دخــول البيوت اإل بعد ال�ستئذان الم�سروع ,ثم ب�لأمر
بغ�س الأب�س�ر للرج�ل والن�س�ء ,و ُنهي الن�س�ء عن اإبداء الزينة اإل لمن
�سمى اهلل �سبح�نه في الآية ,وتكررت هذه المق��سد في هذه ال�سورة اإلى
ذكر حكم العورات الثالث ,ودخــول بيوت الأقــ�رب وذوي الأرحــ�م ,فمن
التزم هذه الت�سريع�ت لم يكن من الع� ِديْن.

اﻟوﺣدة اﻟﺜاﻟﺜة ﻋﺸﺮة
حفظ العر�س
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اﻟوﺣدة اﻟﺜاﻟﺜة ﻋﺸﺮة

حفظ العر�س
الدر�س
 25اأريد اأن:

 )1اأب ـ ـ ـ ــني م ـ ـعـ ــ�ين ال ـك ـل ـم ــ�ت
الغريبة.
 )2اأف�سر الآي ــ�ت ( ) 5 -1من
�سورة النور تف�سرياً �سليم�ً.
 )3اأب ـ ـ ــني مـ ــ� يف الآي ـ ـ ـ ــ�ت مــن
اأ�سب�ب النزول.
 )4اأبني الأحك�م املرتتبة على
جرمية الزن�.
 )5اأبني الأحك�م املرتتبة على
قـ ــذف اأعـ ــرا�ـ ــس امل ـوؤم ـنــني
واملوؤمن�ت.
 )6اأحذر من اأ�سب�ب الوقوع يف
الزن�.
 )7اأحذر من الوقوع يف اأعرا�س
املوؤمنني واملوؤمن�ت.

ﺗفسيﺮ سورة اﻟﻨور
 (١إﻟﻰ اآلية رﻗم )(٥
من اآلية رﻗم )(١

افتتح âهذه ال�سور Iبما يدل على ع¶يم منõلتها ,وفخامة
اأمرها ,حي åبين اأن اهلل Jعالى هو الذ… اأنõلها وفر ¢Vما فيها,
وبين اBياJها غاية البيان ,لعل العباد يتذكرون.
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موﺿوع اآليات

بي�ن من اعتدى على اأعرا�س الن��س ,وم� م�سريه يف الدني� والآخرة .
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ﻣﻌـــﺎﻧﻲ اﻟﻜﻠﻤـﺎت

الكلمة
الكلمة
فر�سن�ه�
يرمون
المح�سن�ت

معن�ه�
معن�ه�
اأوجبن� العمل ب�أحك�مه�.
يقذفون ب�لزنى.
العفيف�ت ومثلهن العفيفون.

ﺗفسيﺮ اآليات
وما ُيستفاد مﻨها:

 ﴾" !﴿ 1هذه �سورة عظيمة من القراآن اأنزلن�ه� ﴾#﴿ ,واأوجبن� العمل ب�أحك�مه�$﴿ ,
 ﴾ ' & %واأنزلن� فيه� دللت وا�سح�ت؛ ﴿ ( )﴾ لتتذكروا -اأيه� الموؤمنون -بهذه الآي�ت
البين�ت ,وتعملوا به�.
 ﴾2 1 0 /. - , +﴿ 2الزانية والزاني اللذان لم ي�سبق لهم� الزواج ,عقوب ُة كل

الآيه

الآيه

منهم� م�ئة جلدة ب�ل�سو ,وثبت في ال�سنة مع هذا الجلد التغريب لمدة ع�م87 6 5 4﴿.)1(.
 ﴾: 9ول تحملكم الراأفة بهم� على ترك العقوبة اأو تخفيفه� ﴾@ ? > =< ; ﴿ ,اإن
كنتم م�سدقين ب�هلل واليوم الآخر ع�ملين ب�أحك�م الإ�سالم ﴾F E D C B ﴿ ,وليح�سر
العقوب َة ععدد من الموؤمنين؛ ت�سني ًع� وزج ًرا وعظة واعتب� ًرا.
 ﴾N M L K J I H ﴿ 3اأي ل يط�وعه على مراده من الزن� اإل زانية ع��سية اأو م�سركة ل
ع��س بزن�ه اأو م�سرك ل ُي ِق ُّر بحرمة الزن� ,اأم�
ُت ِق ُّر بحرمة الزن� ﴾ U T S R Q P O﴿ ,اأي ٍ

الآيه

وح ِّرم ذلك النك�ح على الموؤمنين.
العفيفون والعفيف�ت ف�إنهم ل ير�سون بذلكُ ﴾Z Y X W ﴿ ,

(� )1سحيح البخ�ري ـ حديث رقم ()6827
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وﺗفيد اآليات ﻓواﺋد مﻨها:

الدر�س

25

• حد الزاني اإذا ك�ن بك ًرا جلد م�ئة وتغريب ع�م ,ودلت ال�سنة اأن حد المح�سن الرجم ب�لحج�رة حتى الموت.
• ل يجوز للموؤمنين تعطيل اإق�مة حدود اهلل بحجة الرفق والرحمة.
• يجب اأن ي�سهد اإق�مة الحد جم�عة من الموؤمنين ,ليح�سل الرتداع للن��س.
• يحرم نك�ح الزانية حتى تتوب ,و ُتعلم توبته� ,وكذلك يحرم اإنك�ح الزاني حتى يتوب ,و ُتعلم توبته.

ﻓ ﹼﻜﺮ

 حرم اهلل تع�لى الزن� على الموؤمنين ,و اأحل لهم:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1

أنف�س� عفيفة من الن�س�ء
 ﴾ c b a ` _ ^ ] \﴿ 4والذين يتهمون ب�لف�ح�سة ا ً
الآيه

والرج�ل مِ ن دون اأن ي�سهد معهم اأربعة �سهود عدول ﴾f e d ﴿,ف�جلدوهم ب�ل�سو ثم�نين

جلدة ﴾ k j i h g ﴿ ,وتــرد �سه�دتهم اإذا �سهدوا على اأي اأمــر ﴿ ﴾o n m

واأولئك هم الخ�رجون عن ط�عة اهلل.

 ﴾{ z y x w v u t s r q﴿ 5لكن َمن ت�ب و َندم ورجع عن اته�مه واأ�سلح

الآيه

عمله ,ف�إنه تقبل �سه�دته ويرتفع عنه الحكم ب�لف�سق وهذا من غفران اهلل ورحمته بعب�ده.
وﺗفيدنا اآليتان ما يﺄﺗﻲ:
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• من رمى عفي ًف� اأو عفيفة ب�لزن� ,ف�إم� اأن ي�أتي ب�أربعة ي�سهدون �سراحة على �سحة م� ق�ل,
اأو يحد حد القذف.
• حد القذف جلد الق�ذف ثم�نين جلدة ,وترد �سه�دته ,ويحكم بف�سقه.
• اإذا ت�ب الق�ذف بعد اإق�مة الحد عليه ُقبلت �سه�دته ,ورفع عنه حكم الف�سق.
• ل تن�ل رحمة اهلل تع�لى اإل بعد مغفرته وعفوه ,وهذا �سر تقديم المغفرة على الرحمة
في جميع الموا�سع في القراآن.

إﺿﺎءة
آثار سلوكية

( )1اأَ ْح َذ ُر من كل م� يدعو اإلى الزن�,
كــ�لـنـظــر اإلـ ــى م ــ� ح ــرم اهلل ,اأو �سم�ع
الغن�ء ,اأو الكالم الف�ح�س.
( )2اأحفظ ل�س�ني من الكالم في اأعرا�س
الن��س ,حتى ل اأكون من الف��سقين.

عن اأبي اأمامة الباهلي  قال :اأن فتى Tسابا اأJى
النبي  فقال :يا رSسول اهلل اFذن لي بالõنا ,فاأقبل القوم
عليه فõجروه وقالوا:مه مه ,فقال  { :اأدنه ,فدنى منه
قريبا ,قال :فجل� ,¢قال :اأJحبه لأم∂? قال :ل واهلل يا رSسول
اهلل جعلني اهلل فدا∑ ,قال :ول النا ¢Sيحبونه لأمهاJهم,
قال :اأJحبه لبنت∂? قال :ل واهلل يا رSسول اهلل جعلني اهلل
فدا∑ ,قال :ول النا ¢Sيحبونه لبناJهم ,قال :اأJحبه لأNت∂,
قال :ل واهلل يا رSسول اهلل جعلني اهلل فدا∑ ,قال :ول النا¢S
يحبونه لأNواJهم ,قال :اأJحبه لعمت∂ ,قال :ل واهلل يا رSسول
اهلل جعلني اهلل فدا∑ ,قال :ول النا ¢Sيحبونه لعماJهم ,قال:
اأJحبه لخالت∂ ,قال :ل واهلل يا رSسول اهلل جعلني اهلل فدا∑,
قال :ول النا ¢Sيحبونه لخالJهم ,قال :فوVس™ يده عليه وقال:
اللهم اغفر Pنبه وطهر قلبه وح�سن فرجه ,فلم يكن بعد Pل∂
)(1
الفتى يلتف âاإلى Tسيء .z

�س :1بني حد كل من :الزن� ,القذف.
�س :2م� اأ�سب�ب الوقوع يف الزن�؟
�س :3متى تقبل �سه�دة الق�ذف بعد اإق�مة احلد عليه؟
�س :4علل:
اأ  -عظم منزلة �سورة النور.
ب -تقدمي الزانية على الزاين يف الآية.
ج � -سهود جم�عة من املوؤمنني لإق�مة احلد.
�س :5ا�ستخرج ف�ئدتني من قوله تع�ىل:
﴿. ﴾v u t s r q

( )1م�سند الإم�م اأحمد رقم (.)22868

127

128

اﻟوﺣدة اﻟﺮابعة ﻋﺸﺮة
من اآداب ال�ستئذان

129
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اأريد اأن:

 )1اأب ـ ـ ـ ــني م ـ ـعـ ــ�ين ال ـك ـل ـم ــ�ت
الغريبة.
 )2اأف�سر الآي�ت ( )29-27من
�سورة النور تف�سرياً �سليم�ً.
 )3اأ�ستنتج اآداب ال�ستئذان.
 )4اأميز بني اآداب ال�ستئذان
للبيوت امل�سكونة وغريه�.
 )5اأ� ـس ـت ـ� ـس ـعــر اأه ـم ـي ــة حـفــظ
خ�سو�سي�ت البيت امل�سلم.

لما حذqر اهلل من قذ ±المح�سنات ,وكان من اأSسباب هذا الJهام
مخال£ة الرجال للن�ساء ,ودNولهم عليهن ب¨ير اSستÄذان ,اأرTسد Sسبحانه
اإلى الBداب الûسرعية عند دNول البيوت.
و اأي�س kا :لما Pكر اهلل ع õوجل ما وق™ من اأهل الإف∂ في حق اأمنا عاûFسة ,
ب�سبب Xنونهم ال�سيÄة التي اأمالها وزينها لهم الûسي£ان ,اأnدsب اهلل الموؤمنين بما
يق ™£ال¶نون ال�سيÄة بينهم ,ويحمي الأب�سار من الوقو´ على العورات ,فûسر´
لعباده الSستÄذان لتكون حيا Iالموؤمنين كريمة ,وبيوJهم م�سونة ,واأعراVسهم
محفوXة.

ق�ل تع�ىلÅ Ä Ã Â Á ﴿ :
Ë ÊÉÈÇÆ
Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ÎÍ Ì
!" ('&%$#
) *3 2 10 / . - , +
< ; : 9 8 7 6 54
= > ? @ FE D C B A
﴾ MLKJI HG
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ﺳﺒﺐ اﻟﻨﺰول

قال :âيا
Pكر المف�سرون رحمهم اهلل Jعالى اأن امراأ Iمن الأن�سار
رSسول اهلل ,اإني اأكون في بيتي على حال ل اأحب اأن يراني عليها اأحد ل والد ول
ولد ,فياأJي الأب فيدNل علي ,واإنه ل يõال يدNل علي رجل من اأهلي واأنا على
Jل∂ الحال ,فكي∞ اأUسن™? فنõل âهذه الBيةÈ Ç Æ Å Ä ﴿ :
 ﴾ Í Ì Ë Ê ÉالBية.
قال المف�سرون رحمهم اهلل Jعالى :فلما نõل âهذه الBية قال اأبو بكر
ال�سديق  :يا رSسول اهلل اأفراأي âالخانات والم�ساكن في طر ¥الûسام لي�¢
فيها Sساكن ,فاأنõل اهلل Jعالى﴾ B A @ ? > = < ;﴿ :
الBية).(1
موﺿوع اآليات
..................................................................
ت�أمل يف الآي�ت املتلوة ,واقرتح مو�سوع�ً من��سب�ً له�.

ﻣﻌـــﺎﻧﻲ اﻟﻜﻠﻤـﺎت

الكلمة
الكلمة
ت�ست�أن�سوا
اأزكى
فيه� مت�ع لكم
)J) (1ف�سير القرطبي .(312¢U 21/ ê

معن�ه�
معن�ه�
ت�ست�أذنوا اأهل البيت.
اأطهر.
فيه� منفعة وم�سلحة لكم.
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﴾Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á﴿ 27
اأي ل تدخلوا بيو ًت� غير بيوتكم حتى ت�ست�أذنوا اأهله� في الدخول ,وت�سلموا عليهم ﴿ ْ Ð Ï
 ﴾ Ñذلكم
الآيه

ال�ستئذان خير لكم؛ ﴿  ﴾Ó Òبفعلكم لأوامر اهلل ,فتطيعوه.
وﺗفيدنا اآلية ما يﺄﺗﻲ:

• ال�ستئذان اأدب عظيم من اآداب اأهل الإيم�ن ,و ُق ِّد َم على ال�سالم لأنه المق�سود الأعظم.
• المراد ب�لبيوت التي يجب ال�ستئذان عند دخوله� :كل مك�ن مخ�س�س ل�سكنى اأحد من
الن��س� ,سواء ك�ن غرفة ,اأو �سقة  ,اأو ق�سرا ,اأو غير ذلك.
• ل يجوز للم�سلم اأن يدخل بيت اأحد ,حتى ي�سلم و ي�ست�أذن ,فيقول كم� ثبت في ال�سنة:
ال�سالم عليكم ,اأاأدخل؟ (.)1
• عبر عن ال�ستئذان ب�ل�ستئن��س؛ لأنه يقع الأُن�س به ,وتزول الوح�سة والخوف من الم�ست�أ َذن
عليه.
إﺿﺎءة
ا�ست�أذن اأبو مو�سى الأ�سعري  على عمر  ثال ًث�,
فلم يوؤذن له ,ف�ن�سرف .ثم ق�ل عمر  :األم اأ�سمع َ
�سوت
عبد اهلل بن قي�س ي�ست�أذن؟ ائذنوا له .فطلبوه فوجدوه قد
ذهب ,فلم� ج�ء بعد ذلك ق�ل :م� َر َج َعك؟ ق�ل :اإني ا�ست�أذنت
ثال ًث� فلم يوؤذن لي ,واإني �سمعتُ ر�سول اهلل  يقول :اإذا
ا�ـسـتـ�أذن اأحـ ُدكــم ثــال ًثــ� ,فلم ي ـوؤذن لــه ,فلين�سرف .فق�ل:
َل َت�أ ِت َينَّ على هذا ببينة واإل اأوجعتك �سر ًب� .فذهب اإلى مالأ
من الأن�س�ر ,فذكر لهم م� ق�ل عمر  ,فق�لوا :ل ي�سهد
لك اإل اأ�سغرن� .فق�م معه اأبو �سعيد ُ
الخدْريّ  ,ف�أخبر
ال�س ْفق ب�لأ�سواق (.)2
عمر  بذلك ,فق�ل :األه�ني عنه َّ
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( )1اأخرجه الترمذي رقم (.)2928

( )2اأخرجه م�سلم-حديث رقم (.)2153

 ﴾ * ) ( ' & % $ # " ! ﴿ 28اأي ف�إن لم تجدوا في بيوت الآخرين اأحدًا
فال تدخلوه� حتى يوجد َمن ي�أذن لكم ,لأن في البيوت من العورات والأ�سرار م� ل يحب اأه ُله� الطالع عليه� في
كل ح�ل ﴿  ﴾ 4 3 2 10 / . - ,اأي ف�إن لم ي�أذن �س�حب البيت ,بل ق�ل لكم :ارجعوا
لحوا ,فلالإن�س�ن في بيته اأمور يكره اطالع اأحد عليه� ,والرجوع عندئذ اأطهر لكم.
ف�رجعوا ,ول ُت ُّ
﴿ ﴾9 8 7 6فيج�زي كل ع�مل بعمله.
الآيه

ﻓ ﹼﻜﺮ

 عدد ف�ئدتين تجنيه� من ال�ستئذان .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1

 ﴾ FE D C B A @ ? > = < ; ﴿ 29اأي لحرج عليكم اأن تدخلوا بغير
ا�ستئذان ,بيو ًت� لي�ست مخ�س�سة ل�سكنى اأن��س بذاتهم ,بل ليتمتع به� من يحت�ج اإليه� ,ك�لبيوت المعدة �سدقة
لبن ال�سبيل في طرق الم�س�فرين ,والم�س�جد ,والمكتب�ت ,والمدار�س وغيره� من المرافق ,ففيه� من�فع وح�جة
الآيه

لمن يدخله� ,وفي ال�ستئذان م�سقة ﴾L K J I H G ﴿ .اأي يعلم اأحوالكم الظ�هرة
والخفية على حد �سواء ,ل فرق في علمه بين م�تجهرون به وم�تخفونه.
وﺗفيد اآليتان ما يﺄﺗﻲ:

• ل يجوز للم�سلم دخول بيوت الآخرين بحجة اأنه� خ�لية من اأهله� ,بل ل بد من ا�ستئذانهم
في دخوله�.
• اإذا قيل للم�ست�أذن :ارجع ,فعليه اأن يرجع بطيب نف�سَ ,و ْل َيع ُذر من رده ,ويعلم اأن ذلك
اأطهر لقلبه.
• البيوت التي لي�ست خ��سة ب�أحد ,ولن� في دخوله� منفعة؛ ك�لمرافق الع�مة ,يجوز لن� اأن
ندخله� بال ا�ستئذان ,دف ًع� للم�سقة ,ولكونه� غير مخت�سة ب�أحد.
• عظمة الإ�سالم حيث ج�ء بت�سريع�ت ع�لية ,واآداب �س�مية ,تنظم حي�ة الن��س ,وتحفظ حقوقهم.
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آثار سلوكية  )1اأطبق اآداب ال�ستئذان؛ لأكت�سب طه�رة قلبي.
 )2اأ�ست�أذن عند الدخول على الآخرين؛ حفظ�ً لأعرا�سهم واحترا ًم� لخ�سو�سي�تهم.

�س :1م� �سبب نزول قوله تع�ىلÈ Ç Æ Å Ä ﴿ :
 ﴾Í Ì Ë Ê É؟

�س :2بني حكم ال�ستئذان فيم� ي�أتي:
اأ -الدخول اإىل بيت ج�رك امل�س�فر.
ب -الدخول على غرفة والدك.
ج -الدخول اإىل احلدائق الع�مة.
�س :3علل:
اأ -التعبري عن ال�ستئذان ب�ل�ستئن��س.
ب -تقدمي ال�ستئذان يف الآية على ال�سالم.
�س� :4سع عالمة (✔) اأم�م العب�رة ال�سحيحة وعالمة (  ) xاأم�م
العب�رة غري ال�سحيحة:
( ) اأ�ُ -سرع ال�ستئذان حم�ية لالأب�س�ر وحفظ�ً لالأعرا�س.
( ) ب -يجوز الدخول يف البيت اخل� من اأهله.
( ) ج -من اآداب ال�ستئذان الوقوف اأم�م الب�ب.

أﺿﻒ

من اآداب ال�ستئذان:

ﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻚ  .1اأن ل يقف ُتج�ه الب�ب ,بل عن يمينه اأو �سم�له ,لئال تقع عينه على
عورة اأخيه الم�سلم.
 .2ي�ست�أذن الم�سلم على اأخيه ثالث مرات ل يزيد عليه�؛ اإل اإذا تيقن
اأن اأهل البيت لم ي�سمعوه(.)1
 .3اإذا قيل له :م َْن ب�لب�ب؟ في�سرع اأن يذكر ا�سمه �سراحة ول يقول :اأن�.
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اأريد اأن:

 )1اأبني مع�ين الكلم�ت الغريبة.
 )2اأف�سر الآي�ت ( )31-30من �سورة
النور تف�سرياً �سليم�ً.
 )3اأ� ـس ـت ـن ـتــج ال ـعــالقــة ب ــني حفظ
الب�سر وحفظ الفرج.
 )4اأبني حم�رم املراأة التي يجوز له�
اإظه�ر الزينة لهم.
 )5اأربــط بني هــذه الآي ــ�ت والآيــ�ت
( )10 -1من ال�سورة نف�سه� يف
الدللة على حفظ العر�س.
 )6اأ�ست�سعر اأهمية غ�س الب�سر عن
احلرام.

في الBيات ال�سابقة اأمر اهلل بالSستÄذان عند دNول بيوت
الNBرين لÄال يق™ الب�سر على محرم ,وفي هذه الBيات nبيqن
وجوب غ� ¢الب�سر عن كل محرم.
واإPا Jاأمل âاBيات هذا الدرS ¢Sستجد اأنها مناSسبة لكل
الBيات ال�سابقة لها من اأول ال�سور ,Iاإ Pاإن مق�سود ال�سورI
 كما علم - âحماية الأعرا ¢Vوحف ßالعورات ,وقد جاءتالBيات من اأول ال�سور Iمبينة حد الõاني وحد القا ±Pواللعان
بين الõوجين.
وهذه الBيات كذل∂ Jتحد çعن غ� ¢الب�سر ,وحف ßالفر,ê
وSستر المراأ Iلõينتها اأمام الأجانب عنها ,وهذا من اأهم وSساFل
حف ßالعر.¢V
ق�ل تع�ىلSRQPON﴿ :
a`_^]\[ZYXWVUT
fedcbﮗﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ nﮟ ﮠ ﮡ ﮢ sﮤ ﮥ
ﮦﮧﮨyﮪﮫﮬﮭﮮ
ﮯﮰ ﮱﯓ ﯔﯕﯖ ﯗﯘ
©  ¬»ªﯝ ﯞﯟﯠﯡﯢ ﯣ
ﯤﯥﯦﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫﯬﯭﯮ
ﯯﯰÌËÊÉÈ ÇÆÅÄ Ã
﴾ÕÔÓÒÑÐÏÎÍ
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موﺿوع اآليات
 -1الأمر ب¨� ¢الب�سر وحف ßالفر êعن الحرام.
 -2نهي المراأ Iعن التبر ,êوال�سفور واإبداء زينتها لالأجانب.
 -3كل ما Sسبق.

ﻓ ﹼﻜﺮ

 -اأخت�ر مو�سوع�ً من��سبً� لالآي�ت.

ﺻﻞ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ

الكلمة

معن�ه�

يغ�سوا

غ�س الب�سر هو اإطب�ق الجفن على العين بحيث تمنع الروؤية ,والمعنى
�سرف الب�سر عم� حرم اهلل اإم� ب�إطب�ق الجفن اأو الن�سراف ب�لب�سر
يمنة اأو ي�سرة اأو غير ذلك.

ولي�سربن
بخمرهن
على جيوبهن

ل علم لهم ب�أمور العورات ولي�س فيهم �سهوة.
الرج�ل الذين ل غر�س لهم في الن�س�ء ك�لمعتوهين.
ول ُيلقين.

غير اأولي الإِ ْر َبة

ب�أغطية روؤو�سهن.

لم َي ْظهروا

على فتح�ت �سدورهن.
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 ﴾R Q P O N ﴿ 30عـ َّمــ� ل يـحـ ُّـل لـهــم مــن الـنـ�ـســ�ء وال ـع ــوراتS﴿ ,
 ﴾Tع َّم� َح َّرم اهلل من الزن� واللوا ,وك�سف العورات ,ونحو ذلك ﴾XWV ﴿ ,ذلك اأطهر لهم.
﴿ ﴾^ ] \ [ Zفيم� ي�أمرهم به وينه�هم عنه.
الآيه

 ﴾d c b a ` ﴿ 31ع َّم� ل ُّ
يحل لهن من العورات﴾f e ﴿ ,
الآيه

ع َّم� َح َّرم اهلل.

ونستفيد مﻤا سﺒﻖ أن:

• وجوب غ�س الب�سر عن النظر اإلى العورات واإلى
الن�س�ء الأجنبي�ت.
• وجوب حفظ الفرج عم� حرم اهلل من الزن�
واللوا ,وحفظ العورة كي ل تنك�سف.
• غ�س الب�سر وحفظ الفرج �,سبب لطه�رة قلب
الموؤمن ونق�ئه من الخط�ي�.
• قدم اهلل تع�لى الأمر بغ�س الب�سر لأنه و�سيلة
لحفظ الفرج ,فمن لم يغ�س ب�سره ف�إنه يُخ�سى
عليه اأن يقع في الحرام.
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( )1اأخرجه م�سلم ـ حديث رقم ()2121

إﺿﺎءة
ع ــن اأب ـ ــي �ـسـعـيــد الـ ـخ ــدري  :اأَ َّن
اهلل  قــ�لِ  :اإ َّيــ� ُكــم والجلو�سَ في
ر�سو َل َّ ِ
ُّ
الط ُرق�ت ,فق�لوا :ي� ر�سول اهلل ,م� لن� من
مج�ل�سن� ُب ـدّ ,نتحدَّث فيه� ,فق�ل ر�سو ُل
اهلل  :ف ـ�إِذا اأَبي ُتم اإِل المجل�سَ َف�أع ُْطوا
الطري َق ح َّق ُه ,ق�لواَ :و َمــ� حَ ـ ُّـق الطريق ي�
ر�سو َل اهلل؟ ق�لَ :غ ُّ�س الب�س ِر ,و َك ُّف الأَ َذى,
ب�لمعروف ,والنهي عن
ور ُّد ال�سال ِم ,والأم ُر
ِ
المنك ِر.)1(

﴿ ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ﴾ وال ُيظهرن زينتهن للرجال ،بل يجتهدن في �إخفائها �إال الثياب
الظاهـرة الـتـي جـرت عـادة الن�ساء بلب�سهـا ولـم يـكـن فـيـها فـتـنـة� ,أو مـا بـدا مـنـهـا ب�سبب الحـركة والريح ونـحـو ذلك
﴿ﮟﮠﮡﮢ ﴾ وليلقين ب�أغطية ر�ؤو�سهن على فتحات �صدورهن.

وبهذا نعلم:

• �أنه ال يجوز للمر�أة �أن تبدي من ثيابها وزينتها للرجال الأجانب� ,إال ما ت�ستر به بدنها مما لي�س فيه
فتنة� ,أو ما ظهر منها بغير ق�صد ،وال يكون �شفا ًفا يظهر ما تحته ،وال �ضي ًقا يبين حجم �أع�ضاءها .
• يجب على المر�أة �أن ت�ستر جميع بدنها عن الرجال الأجانب ,و�أهم �شيء من زينتها ر�أ�سها
ووجهها ,فتغطي ر�أ�سها بخمارها ,ثم تلقيه على وجهها و�صدرها.
َ
ﮨ﴾ وال ُي ْ��ظ��هِ�� ْر َن ال��زي��ن��ة الخفية ك��ال��وج��ه ،وال��ع��ن��ق ،وال��ي��دي��ن،
﴿ ﮤﮥ ﮦﮧ

وال�ساعدين �إال لأزواجهن ﴿~ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ
َ
ﯘ¬ ﴾»ªوه���ؤالء �أق��ارب المر�أة الذين هم محارمها .كما يباح ر�ؤية
ﯕﯖ ﯗ

هذه الزينة لآخرين وهم المذكورون في بقية الآية﴿:ﯜﯝ﴾ �أو ن�سائهن الم�سلمات﴿ ,ﯞﯟﯠ

ﯡ﴾ �أو ما ملكن مِ َن الرقيق﴿ ،ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ﴾ �أو التابعين من الرجال
الذين ال غر�ض وال حاجة لهم في الن�ساء ﴿ ،ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ﴾ �أو الأطفال

ال�صغار الذين لي�س لهم علم ب�أمور عورات الن�ساء ،ولم توجد فيهم ال�شهوة بعد.
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• اأنه يجوز للمراأة اأن تبدي زينته� الخفية ك�لراأ�س والوجه واليدين لهوؤلء المذكورين
دون من �سواهم.

ﻓ ﹼﻜﺮ

 -عدد المذكورين ممن يحل للمراأة اأن تبدي لهم زينته� الخفية:

11

12

13

﴿ ﴾ËÊÉÈÇÆÅÄول ي�سرب الن�س�ء عند َ�س ْيرهن ب�أرجلهن ل ُي ْ�سمِ ْعن
�سوت م� خفي من زينتهن ك�لخلخ�ل ونحوه ,لكيال يلفت اأنظ�ر الرج�ل.
وﻫذا يفيد:

• نهي المراأة عن ال�سرب برجله� اأثن�ء الم�سي عند الأج�نب ,لئال ي�سمع �سوت زينته� الخفية.

﴿ ﴾ÔÓÒÑÐÏÎÍرج�ء اأن تفوزوا بخيري الدني� والآخرة .

ومن ﻫذا نعلم:

وجوب المب�درة ب�لتوبة من جميع الذنوب �سغيره� وكبيره� ,لنظفر ب�لفوز في الدني� والآخرة.
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آثار سلوكية

� )1أغ�ض ب�صري عما ح ّرم اهلل النظر �إليه� ،أَ ْطه ُر لقلبي ،و�أَزكى لنف�سي ،و�أَحفظ
لفرجي.
 اكتب �أث ًرا �سلوك ًيا �آخر ت�ستنبطه من الآيات.......................................................................... )2

�س :1اخرت الإجابة ال�صحيحة فيما ي�أتي:
�أ-غ�����ض الب�صر واج���ب ع��ل��ى (ال���رج���ال ف��ق��ط  -الن�ساء
فقط -الرجال والن�ساء).
ب-املراد باخلمار هو غطاء (اجل�سم  -الر�أ�س  -اجل�سم
والر�أ�س).
ج-يجوز للمر�أة �أن تبدي زينتها للرجل (الكبري � -أخو
زوجها -املعتوه).
�س :2ا�ستدل من الآيات على ما ي�أتي:
�أ -غ�ض الب�صر وحفظ الفرج �سبب لطهارة القلب.
ب -يجب على املر�أة تغطية وجهها.
ج-ال يجوز للمر�أة �أن تبدي �شيئاً من زينتها للرجال
الأجانب.
�س :3علل:
�أ-تقدمي اهلل تعاىل الأمر بغ�ض الب�صر على حفظ الفرج.
ب-ال يجوز للمر�أة �أن ت�ضرب برجلها �أثناء م�شيتها عند
الرجال الأجانب.
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اإن من حفظ فرجه وب�سره طهر من الخبث الذي يتدن�س به
أﺿﻒ
اأهل الفواح�س ,وزكت اأعم�له ب�سبب ترك المحرم الذي تطمع اإليه
ﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻚ النف�س وتدعو اإليه ,فمن ترك �سيئ�ً هلل عو�سه اهلل خيراً منه ,ومن
غ�س ب�سره عن المحرم اأنــ�ر اهلل ب�سيرته ,ولأن العبد اإذا حفظ
ب�سره وفرجه عن الحرام ومقدم�ته مع داعي ال�سهوة ك�ن حفظه
لغيره اأبل ولهذا �سم�ه اهلل حفظ�ً ,ف�ل�سيء المحفوظ اإن لم يجتهد
ح�فظه في مراقبته وحفظه وعمل الأ�سب�ب الموجبة لحفظه لم
ينحفظ ,كذلك الب�سر والفرج اإن لم يجتهد العبد في حفظهم�
اأوقـعــ�ه في بالي� ومحن .وتـ�أمــل كيف اأمــر بحفظ الفرج مطلق�ً
لأنــه ل يب�ح في ح�لة من الأح ــوال ,واأمــ� الب�سر فق�ل ﴿ P
 ﴾R Qاأتــى ب ـ�أداة من الدالة على التبعي�س؛ ف�إنه يجوز
النظر في بع�س الأحوال لح�جة ,كنظر ال�س�هد والخ�طب ونحو
ذلك .ثم ذكرهم بعلمه ب�أعم�لهم ليجتهدوا في حفظ اأنف�سهم من
المحرم�ت(.)1

( )1تي�سير الكريم الرحمن في تف�سير كالم المن�ن لل�سي عبدالرحمن ال�سعدي رحمه اهلل ـ �سورة النور اآية (.)30

