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 مادة التوحيد 

 الوحدة الثانية: التطير والفأل  

   ردرس: التطي

 بما يقع من المرئيات أو المسموعات أو األيام أو الشهور او غيرها.  م هو التشاؤتعريف التطير: 

 مي التطير بذلك . س   عللي:

 ألن أصل التشاؤم عند العرب ابتدأ من الطيور.

 الناس. لما يتطير به   مثلي

 . عاهةالتشاؤم برؤية إنسان ذو   -2          التشاؤم برؤية بعض الطيور أو الحيوانات؛ مثل: الغراب.-1

 التشاؤم ببعض الشهور.-4                       التشاؤم بيوم حصلت مصيبة لشخص أو لبلد. -3

 التشاؤم باألبراج أو النجوم. - 6                                                التشاؤم ببعض األرقام.-5

 التشاؤم ببعض المسموعات.-7

 ما يتطير به المشركون 

 التشاؤم بالهامة: وهي طائر البومة.  •

 التشاؤم بشهر صفر  •

 إبطال اإلسالم للّطيرة 

نهى الرسول صلى هللا عليه وسلم عن التطير، فعن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما أّن الرسول صل هللا عليه وسلم قال: ))ال عدوى  
 وال طيرة(( 

 ؟  حكم التّطيرما  -

 سوء الظن باهلل عزوجل، فهو حرام، وهو من الشرك األصغر. التطير 

 الرسول صل هللا عليه وسلم:))من رّدته الّطيرة من حاجة فقد أشرك((  على ذلك قول الدليل

 ؟لماذا كان تطير شركا 

إما بذاته أو بكونه سببا في  ر.  الض هو تأثير في جلب النفع أو دفع تعالى الالفاسد بأن غير هللا  االعتقاد يعد التطير شركا لما يتضمنه من 
 . في قضائه وقدره  هللا والحركة الطير أو غيره ال أثر لها في ملكوت  ذلك، فإن

 ؟  ما هي الطيرة المنهي عنها

ما قد يجده اإلنسان في نفسه   فيه ،أماأو يمنعه من االستمرار   ،يحمل اإلنسان على االستمرار في ما أراده  هي: ما ،المنهي عنها الطيرة 
 .إال إذا استرسل معه أو ترتب عليه استمراره أو رجوعه  ؛ فهو أمر ال يالم عليه اإلنسان،يرى أو يسمع شيئا   االتأثر عندممن 

 ما البديل الشرعي للتطير ؟

 الخبرة .البديل مما شرعه هللا تعالى : صالة اإلستخارة واستشارة العقالء والمجربين وأهل 

 



 
 

 
 

 وكفارته  الطيرة  درس: عالج

رةعالج الطي      

 
 ؟   كفارة الطيرةما      

 من وقع في التطير المحرم، فالواجب عليه ان يتوب الى هللا تعالى ويسن له ان يقول ما علمه النبي ملسو هيلع هللا ىلص ألصحابه رضي هللا على    

 عنهم من كفارة للتطير كما في حديث عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ))من ردته الطيرة من حاجة فقد      

 ((.أن يقول أحدهم اللهم ال خير إال خيرك وال طير إال طيرك وال إله غيركأشرك((،قالوا: يا رسول هللا، ما كفارة ذلك؟ قال ))    

 ؟  في النهي عن التطير موقفا ألحد السلف اذكري      

 . ما عنده هذا ال خير وال شر :عباس  ابن خير! فقالفقال رجل خير   ،ر طائر فصاحفمّ  عباس   ابنعند  عكرمة: كنتقال     

 درس الفأل
 تعريف الفأل      

 العبد بربه جّل وعال، وال يوجب فعالً وال تركاً.انشراح الصدر وطمأنينته لما قد يسمعه من الخير، فهو من احسان ظن  الفأل هو:     

 بمثالين. اذكري حكم الفأل، مع التمثيل له       

 ( الحسنة ةالكلم الصالح: ال عدوى وال طيرة ويعجبني الفأل   :) النبي  قولذلك: والدليل على  مستحب ألالفحكم  

                                             فيتفاءل أنه يبرأ من مرضه، وتفرح نفسه.سالم، يا   :أن يكون مريضا فيسمع من ينادي- 1 أمثلته:من  
 .فيستبشر بالفالح والنجاح ،قموفّ  يقول: ياأن يكون ذاهبا لالختبار من أي نوع فيسمع من  -2

 النبي ملسو هيلع هللا ىلص ألأمثلة من ف             

 ((. أمركم لقد سهل لكم من ))   قال النبي و ا جاء سهيل بن عمرلمّ  أنه عكرمة:ذكر البخاري في صحيحه في قصة الحديبية عن     

صدق 
التوكل على 
هللا تعالى

العلم بأنه اذا وقع 
في اي امر شديد 
عند حدوث ما 
يتطير به بعض 
الناس فانما هو 
بقدر هللا تعالى

تقوية 
االيمان 
بقضاء هللا 
وقدره

العلم بأن 
ر التطير ال يض
اال اصحابه

العلم بأن حركة 
الطير أو غيره 
ال اثر لها في 
ملكوت هللا وال 
في قضائه 
وقدره

استعمال ما 
ارشد به النبي 
صلى هللا عليه 
وسلم من 
كفارة التطير



 
 

     

 

 
 

 

 

 
 استعاذ به  باهلل أوإجابة من سأل   الوحدة الثالثة:

 من سأل باهلل  ةدرس: إجاب

 .  باهلل تعالى  شيئا، متوساليطلب شخص من أحد  أن هو:المراد بالسؤال باهلل تعالى      

 .سألما   ه ؤإعطا  :وإجابته هي     

 ؟  مثلي للسؤال باهلل   -    

 . أسألك باهلل أن تساعدني في كذا •

 أنشدك باهلل أن تخبرني عن كذا •

 . باهلل عليك أعطني كذا •

 الدليل. مع   السائل؟ وما حكم إجابة  باهلل؟ حكم السؤال  ما    

َ الَِّذي تََساَءلُوَن بِِه  )َواتَّقُوا قول هللا تعالى :دليل على هذاالو جائزالسؤال باهلل       َحاَم( َّللاَّ َرأ  َواألأ

 . استحبابه   تستحب إجابة من سأل باهلل تعالى وإذا كان السائل باهلل يطلب شيئا واجبا على المسؤول تأكد وجوبه وإذا كان مستحبا تأكد     

 استعاذ باهلل فأعيذوه ، ومن سأل باهلل فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ، ومن صنع غليكم معروفا ً فكافئوه  )من قول الرسول  والدليل    

 فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتوه (  هما تكافئونفإن لم تجدوا     

 .  عنده الحاجة  أو المهمة،األمور  في  األولى أن الي سأل باهلل إال  عللي:     

      ً  ه. رده المسؤول بحتقر السؤال به أو يَ يُ ئال  لو  له،هلل تعالى وإجالالً  تعظيما

 السبب. مع ذكر  مكروهاً،يكون السؤال باهلل متى      

 مكروهاً إذا كان فيه ضرر أو مشقة على المسؤول باهلل ألنه يترتب عليه واحد من األمرين : يكون السؤال باهلل  

 . وفي هذا إساءة أدب مع هللا تعالى والذي تسبب في ذلك هو السائل إجابة المسؤول باهلل  عدم األولى:     

 مع حصول الضرر أو المشقة على المسؤول وفي هذا إضرار بأخيك المسلم ومن حقه عليك أن تحب له ما تحب   اإلجابةالثاني:     

 .  ما تكره لنفسكه وتكره ل لنفسك    



 
 

     

     

 ؟  الحكمة من تأكيد إجابة من سأل باهللما     

 . السؤال باهلل كالسؤال بغيره   تعالى، فليستعظيم هللا   - .1

 . ألنه ال يسأل باهلل تعالى إال في أمر عظيم عنده  ؛ما فيه من إجابة حاجة أخيه المسلم - .2

 ؟ شروط إجابة من سأل باهلل ما 

 . أسألك باهلل أن تشتري لي خمرا :أن ال يتضمن إثما كما لو قال - .1

 . باهلل أن تهبني منزلك قال: أسألكلو  المسؤول، كماأن ال يكون فيه ضرر على  - .2

  .أسألك باهلل أن تسقط عني يدينك  فقال: ،لو كان عليه دين لشخص  عليه، كماأن ال يتضمن إسقاط حق واجب  - .3

4.  

 من استعاذ باهللذة  إعا درس:
 االستعاذة باهلل معنى     

 .اللجوء إلى هللا تعالى وطلب حمايته   :االستعاذة باهلل هي     

 .إجابته فيما استعاذة باهلل منه هي:ته ذوإعا     

 مثال ذلك      

 

     

 

 الدليل. مع ذكر   ؟  باهلل ستعاذة من اذ حكم إعاما     

 يذاؤه. ة من استعاذة باهلل تعالى ويحرم إذ إعاتجب     

 فأعطوه ومن سأل باهلل أعيذوه، من استعاذة باهلل ف)) ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  :عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال حديث هذا: الدليل على    

 ((.أنكم قد كافأتموه افأدعو له حتى ترو ،فإن لم تجدوا ما تكافئونه   ،ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه  ه،دعاكم فأجيبو ومن    

 ا من حق واجب عليه ، أو هربًا من باطل فعله واستحق العقوبة عليه. رارً إعاذة من استعاذ باهلل ف   زتجوال  عللي:     

 . بجريمته ؤخذبل ي ،طل فال يعان على باطلهُمبلما يترتب على ذلك من إبطال الحقوق وتضيعها على أهلها وألنهم     

 ؟  باهلل ة من استعاذذالحكمة من إيجاب إعا اذكري     

 . لما في ذلك من تعظيم هللا تعالى فهو جل وعلى أعظم من كل عظيم  -    

 . ألنه ال يستعيذ باهلل تعالى إال في أمر عظيم عنده ؛وإغاثة لهفته  ،ته من إجابة حاجة أخيه المسلم ذ ما في إعال  -    

 

 

 

 

أعوذ باهلل 
من شرك 

أعوذ باهلل 
منك أن 
تؤذيني 

أعوذ باهلل 
منك أن تأخذ 
حقي 



 
 

 

 

 الرابعة: اإليمان الوحدة 

 قسام عليه تعظيم الحلف باهلل واإلدرس : 
 أوال الحلف باهلل تعالى      

 وشرع الحلف باهلل للتأكيد األمر المحلوف عليه بذكر اسم ء(تاال لواو والباء وا )بحرف من حروف القسم الثالثة  القسم   الحلف: ىمعن    

 . هللا العظيم     

 . باهلل وأسمائه وصفاته الحلفهو: المشروع  ف الحل    

 :  وفي روايةت( ليصمو من كان حالفا فليحلف باهلل أ)قال  عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما أن رسول هللا  حديثهذا: الدليل على     

 . ( من كان حالفا فال يحلف إال باهلل)     

 أمثلته      

 باهلل العظيم والرحمن، وأقسم وتاهلل، وباهلل،  هللا: وهللا،أمثلة الحلف بأسماء  •

 .اقسم بعظمة هللا:  هللاأمثلة الحلف بالصفات  •

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلص  يمين النبي  صفي

 : باسم آخر من أسمائه بصفة من صفاته فمن ذلك )هللا( أوال يحلف إال باهلل تعالى إما باسمه ملسو هيلع هللا ىلص كان الرسول     

 .  ورب الكعبة . 3    . الذي نفسي بيده و  محمد بيده أو والذي نفسً  .2       .وهللا  .1                

   ؟   أوجه تعظيم الحلف باهللاذكري     

 حفظ اليمين  -1

فَُظوا أَيأَمانَُكمأ ) : قال هللا تعالى       :ولحفظ اليمين عدة أمثلة منها(  َواحأ

 . أن يحفظ يمينه عن الحلف بغير أسماء هللا تعالى وصفاته*  .1

 .رعن يمينه إذا حنث فيهاكفِّ أن يُ *  .2

 الصدق في اليمين  -2 •

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عمر رضي هللا عنهما أن النبي   ابنعلى المسلم أن يصدق في جميع كالمه ويتأكد هذا إذا حلف باهلل تعالى فعن يجب     

 ((.من حلف باهلل فليصدق))    

 (.اليمين الغموس) وهو معصية كبيرة وتسمى اليمين الكاذبة  حراموالكذب في اليمين     

 تصديق الحالف باهلل  -3    

 .  على المسلم أن يصدق من حلف له باهلل تعالى ويرضى بيمينه ما لم يكن معروفا بالكذب في اليمين يجب    

 باهلل. يدل على وجوب تصديق الحالف   ((ومن حلف له باهلل فليرضوقوله ملسو هيلع هللا ىلص: ))    

   األيمان؟ مساوي اإلكثار من اذكري     

 . تعرض للكذب فيها -1  

 . ثر الحلفيك فيمنالثقة   دم ع  -3                                ث.وتعريض نفسه للحن التساهل في اليمين  -2    



 
 

   

     

 اإلقسام على هللا تعالى ا:ثانيً      

 . الحلف على هللا تعالى أن يفعل شيئا أو ال يفعله: اإلقسام على هللا هو    

  . وهللا ال يغفر هللا لفالن/ 2                             .أقسمت عليك يا رب أن تنصرنا /1   :مثال ذلك     

 

 

 الحلف بغير هللا تعالى  :درس

 الحلف بغير هللا ى  معن     

 (. والتاء)الواو، والباء قسام بغير هللا تعالى بحرف من حروف القسم الثالثة اإل: ف بغير هللا هولالح    

 ن . والحسي2   ي. والنب1:أمثلته    

 الدليل. مع  ؟ تعالىحكم الحلف بغير هللا  ما     

 أشرك(. حلف بغير هللا فقد   )من الدليل قوله  .وهو من الشرك األصغر محرمالحلف بغير هللا تعالى   

   ؟ الحكمة في تحريم الحلف بغير هللا ما     

 .ساواه في التعظيم باهلل تعالىأن الحلف تعظيم للمحلوف به فمن حلف بغير هللا تعالى فقد      

 كفارته؟وما   ؟ متى يكون الحلف بغير هللا شرك أكبر    

 . يكون الحلف بغير هللا شرك أكبر إذا صاحبه تعظيم المحلوف به كتاب عظيم هللا تعالى    

 من حلف فقال في حلفه : ))قال ملسو هيلع هللا ىلص والدليل على هذا النبي  (ال إله إال هللا ):أن يبادر بقول  همن حلف بغير هللا تعالى فكفارة حلف    

 ((. فليتصدق. تعال أقامرك:بالالت والعزى فليقل ال إله إال هللا ومن قال لصاحبه     

 ؟  الكذب مالشرك أا أيهما أشد إثمً     

 .   من أن أحلف بغيره صادقا  باهلل كاذبا أحب إليَّ قال عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه ألن احلف إثم الشرك اعظم من إثم الكذب ،     

 

أنواع األقسام على هللا 

أن يكون الباعث على القسم الغرور 
واإلعجاب بالنفس وأنه يستحق 
على هللا كذا وكذا أو تحجير فضل 

هللا تعالى على عباده 

:حكمه حرام ألسباب منها 
.سوء ادب مع هللا -

تحجير رحمة هللا الواسعة وسوء ظن -
ادعاء علم الغيب وغرور الحالف -باهلل 

وتطاوله على هللا

وهللا ال يهدي :  أن يقول : مثال
.فالن أوهللا ال يدخل فالن الجنة
أقسمت عليك يا هللا أن التغفر 

لفالن أو

أن يكون الباعث على القسم حسن الظن 
باهلل والثقة بعطائه مع قوة اإليمان 
واالعتراف بالضعف وعدم إلزام هللا 

بشيء 

حكمه 
جائز 

أن يقول :مثال
أقسمت عليك يا 
رب أن تيسر لي 
أمري أو أن 
تنصرني



 
 

 

 

 في األلفاظ الخامسة: الشركالوحدة 

 ألفاظ منهي عنها  درس:

 عنها. مثلي أللفاظ منهي      

 .لوال الطبيب مات فالن قول:    

 لكنا. لوال السائق له :قول    

 . هذا من بركات هللا وبركاتك قول:    

 وشئت( شاء هللا  )ما وفالن(،هللا  )لوال قول:    

 : هذه األلفاظ وهي من الشرك األصغر والدليل على هذاتحرم  :حكم هذه األلفاظ    

ِ أَنَداًدا َوأَنتُمأ  )فَاَل : قول هللا تعالى      عَلُوا ّلِِلَّ  الشرك.  هو:في تفسير اآلية األنداد  قال ابن عباس   تَعألَُموَن(.تَجأ

 وشئت؟ما العبارات المشروعة بداًل عن قول ما شاء هللا     

 وحده. شاء هللا   * ما المشروعة:العبارات     

 شئت. ما شاء هللا ثم *     

 السادسة: الدعاء الوحدة 

 الدعاء والتوسلدرس 

  التمثيل:كال من مع   مما حك    

 للمطلوب. دعاء هللا بأسمائه المناسبة  -1   

 الرحمنالغفور، الغفار،   بأسمائه:أ/ في الدعاء بالمغفرة والرحمة يدعى  ذلك:دعاء هللا بأسمائه المناسبة للمطلوب مثال يستحب   
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آداب الدعاء

اآلداب الواجبة 

الكسب الحالل وتجنب 
الكسب الحرام 

إخالص الدعاء هلل وحده ال 
شريك له دون غيره 

اآلداب المستحبة  
استحضار القلب حين 
الدعاء عدم الغفلة فيه 

أن يكون طهارة 

استقبال القبلة أثناء 
الدعاء 
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بإثم    ال يزال يستجاب للعبد ما لم يدع): أنه قال ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي حديث أبي هريرة  من الدعاء المحرم : هي هذين النوعين نالدليل على 

عند  يستحسر ف يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجيب لي  )): قال ؟ يا رسول هللا ما االستعجال:  قيل ( أو قطيعة رحم ما لم يستعجل
 .  ((ذلك ويدع الدعاء

 

موانع اإلجابة

استعجال اإلجابة، مما يؤدي 
به إلى ترك الدعاء

 ً استعمال الحرام أكالً وشربا
ولبساً وتغذية

أنواع الدعاء المحرم 

: الدعاء بما فيه قطيعة رحم، مثل: الثاني
ة الدعاء على الوالدين فهو من العقوق وقطيع

.الرحم

الدعاء بضالل أحد :الدعاء باإلثم، مثل : األول
من الناس أو الدعاء على شخص لم يظلمك ، 

او الدعاء على نفسه بذهاب المال 

أوقات اإلجابة

ه الصائم عند فطر ن ليالي العشر األخيرة م
رمضان التي يتحرى 
فيها ليلة القدر 

يوم عرفة ر آخر ساعة بعد العص
من يوم الجمعة 

عند اآلذان 
ا واإلقامة وبينهم

الثلث األخير 
من الليل 

عند صعود اإلمام يوم الجمعة 
على المنبر حتى تنقضي 

الصالة 
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 يرـــتفس
 سورة الفرقان   الثانية:الوحدة  

 من سورة الفرقان  (71 – 63)تفسير سورة اآليات 

 معاني الكلمات     

 معناها  الكلمة

 ً  مالزم لصاحبه .  َغراما

 يضيقوا في النفقة .  يَقأتُُروا 

 ً  وسطاً . قَواَما

 ً  عقابًا  أثَاَما

 ذلياًل حقيًرا  ُمَهانًا

 رجوًعا صحيًحا  َمتَابًا

 تفسير اآليات وما يستفاد منها :     

 فوائدها  تفسيرها اآليات 

ِض َوِعبَاُد  َرأ ُشوَن َعلَى األأ َمِن الَِّذيَن يَمأ حأ الرَّ
َساَلًما قَالُوا  الأَجاِهلُوَن  َخاَطبَُهُم  َوإِذَا  نًا   َهوأ

(63) 

 

بسكينة   األرض  على  يمشون  الرحمن  عباد 
الجهال  متواضعين، خاطبهم  السفهاء    ءوإذا 

باألذى اجابوهم بالمعروف وخاطبوهم خطاباً  
 يسلمون فيه من اإلثم. 

صفات   من  صفتين  اآلية  من  نستفيد 
 الرحمن: عباد 

أنهم    * الرحمن  عباد  صفات  من 
 ووقار.يمشون متواضعين بسكينة 

* أنهم إذا تعدى عليهم السفهاء بالّسب  
 الطيب. لم يقابلوهم إال بالقول 

ًدا َوقِيَاًماَوالَِّذيَن يَبِيتُ   (64) وَن ِلَربِِّهمأ ُسجَّ

ِرفأ َعنَّا َعذَاَب   َوالَِّذيَن يَقُولُوَن َربَّنَا اصأ
إِنََّها  (65) َجَهنََّم إِنَّ َعذَابََها َكاَن َغَراًما

ا َوُمقَاًما تَقَرًّ َوالَِّذيَن إِذَا   (66) َساَءتأ ُمسأ
ِرفُوا َولَمأ يَقأتُُروا َوَكاَن بَيأَن   أَنأفَقُوا لَمأ يُسأ

 (67) ذَِلَك قََواًما

  أي يكثرون من قيام الليل متذللين له
ويدعون ربهم أن يصرف   والقيام،بالسجود 

فعذاب جهنم مالزم   جهنم،عنهم عذاب  
كما أنهم في إنفاقهم   عنه، كال ينفلصاحبه 

الحد في العطاء ولم يضيقوا في  لم يتجاوزا 
النفقة بل قواًما أي وسًطا بين التبذير  

 والتضييق. 

نستفيد من اآليات ثالث صفات لعباد  
 الرحمن: 

 الليل. حرصهم على قيام  *
* خوفهم من ربهم ودعاؤهم أن 

 جهنم. يصرف هللا عنهم عذاب 
* إذا أنفقوا من أموالهم توسطوا بين  

 والتقتير. اإلسراف 

ِ إِلًَها آََخَر َواَل  ُعوَن َمَع َّللاَّ َوالَِّذيَن اَل يَدأ
ُ إِالَّ بِالأَحِقّ َواَل   َم َّللاَّ يَقأتُلُوَن النَّفأَس الَّتِي َحرَّ

نُوَن َوَمنأ يَفأعَلأ ذَِلَك يَلأَق أَثَاًما  (68) يَزأ

لُدأ فِيِه  يَُضاَعفأ لَهُ  ِقيَاَمِة َويَخأ َم الأ الأعَذَاُب يَوأ
إِالَّ َمنأ تَاَب َوآََمَن َوَعِمَل   (69) ُمَهانًا

ُ َسيِّئَاتِِهمأ   َعَماًل َصاِلًحا فَأُولَئَِك يُبَِدُّل َّللاَّ
ُ َغفُوًرا َرِحيًما  (70) َحَسنَاٍت َوَكاَن َّللاَّ

 إِلَى  َوَمنأ تَاَب َوَعِمَل َصاِلًحا فَإِنَّهُ يَتُوبُ 
ِ َمتَابًا  (71) َّللاَّ

مع هللا إلًها آخر فهم مخلصون   نال يدعو
النفس التي حرم هللا    نوال يقتلو دعائهم،في 

قتلها اال بما يحل قتلها به من خالل حكم  
ومن يفعل   القضائية،شرعي من السلطة 

هذه الكبائر يلق عقابًا في اآلخرة ويخلد في  
أما من تاب فأولئك يمحو هللا    ذليالً،النار  

 حسنات. عنهم سيئاتهم ويجعل مكانها 

 انهم: في اآليات صفات عباد الرحمن 
ال يشركون في عبادتهم مع هللا  *

 احًدا. 
* ال يتقلون النفس التي حرم هللا قتلها  

 بالحق. إال 
وا في معصية تابوا إلى هللا * إذا وقع
 وندموا. 

     



 
 

 

 

 من سورة الفرقان  ( 77 – 72)من  تتفسير اآليا

 الكلمات: معاني       

 معناها   الكلمة 

 ال ينفع. بالكالم القبيح وما  باللغو 

ا  مالزماً. عذابًا  ِلَزاَمَۢ

     

 منها:تفسير اآليات وما يستفاد  

 

 فوائدها  تفسيرها اآليات 

وا  وَر َوإِذَا َمرُّ َهُدوَن الزُّ َوالَِّذيَن اَل يَشأ
وا ِكَراًما َوالَِّذيَن إِذَا   (72) بِاللَّغأِو َمرُّ

ا   وا َعلَيأَها ُصمًّ ذُِكُّروا بِآَيَاِت َربِِّهمأ لَمأ يَِخرُّ
يَانًا  (73) َوُعمأ

َواِجنَا   َوالَِّذيَن يَقُولُوَن َربَّنَا َهبأ لَنَا ِمنأ أَزأ
يَّ  عَلأنَا ِللأُمتَِّقيَن إَِماًماَوذُِرّ يٍُن َواجأ ةَ أَعأ  اتِنَا قُرَّ

(74)  

الكذب   نال يشهدومن صفات عباد الرحمن 
وإذا مروا من غير   مجالسه، نوال يحضرو

بالكالم القبيح والكالم الذي ال فائدة منه  قصد  
وإذا   عنه،مروا معرضين منكرين يتنزهون 

وعظوا بالقرآن لم يتغافلوا عنه كأنهم صم لم  
يسمعوها بل وعتها قلوبهم وتفتحت لها  

كما انهم يدعون ألزواجهم   بصائرهم.
وذرياتهم ما تقر به أعينهم وأن يكونوا قدوة  

 يُقتدى بها في الخير. 

 

 الرحمن: من صفات عباد  
ال يشهدون شهادة الكذب   *

ويعرضون عن اللغو وال يحضرون  
 مجالسه. 

* إذا وعظوا أو تليت عليهم آيات هللا 
 مذعنين. قبلوها واستجابوا لها 

* يكثرون الدعاء بصالح أهليهم 
 وذرياتهم. 

فَةَ بَِما َصبَُروا أ َن الأغُرأ َزوأ ولَئَِك يُجأ
َن فِيَها تَِحيَّةً َوَساَلًما َخاِلِديَن   (75) َويُلَقَّوأ

ا َوُمقَاًما تَقَرًّ قُلأ َما   (76) فِيَها َحُسنَتأ ُمسأ
اَل ُدَعاُؤُكمأ فَقَدأ َكذَّبأتُمأ   يَعأبَأُ بُِكمأ َربِّي لَوأ

َف يَُكوُن ِلَزاًما  (77) فََسوأ

 

 

من اتصفوا بالصفات السابقة من عباد  
على منازل الجنة برحمة  الرحمن يثابون أ

 هللا،وبسبب صبرهم على طاعة هللا 
وسيلقون في الجنة التحية والتسليم من  
المالئكة والحياة الطيبة والسالمة من  

خالدين فيها حُسنت مستقًرا يِقرون    اآلفات،
 به. فيه ومقاًما يقيمون 

اَل ُدَعاُؤُكمأ ) ال ( قُلأ َما يَعأبَأُ بُِكمأ َربِّي لَوأ
لم تعبدوه ولم تؤمنوا   إذواليبالي بكم  ثيكتر

اً  به ألنكم كذبتم ، فسوف يكون تكذيبكم سبب
 لعذاب يلزمكم وال ينفك عنكم . 

جزاء عباد الرحمن في اآلخرة   *
 فيها. جنات عظيمة يخلدون 

* من أعظم اسباب دخول المؤمنين  
الجنة بعد رحمة هللا صبرهم على طاعة 

 دينه. هللا وثباتهم على 
يلزم الكافرين العذاب األليم بسبب  

 تكذيبهم. 

       

 

 

 

 



 
 

 

 

 سورة الشعراء  الثالثة:الوحدة  

 شعراء من سورة ال (122 – 105)تفسير اآليات من 

سورة الشعراء سورة مكية وسميت بسورة الشعراء ألنه ذكر فيها الشعراء دون غيرهم من السور لبيان دورهم في المجتمع وأنهم قد      
 والغواية. يكونون قادة في الخير والهداية أو الشر 

 معاني الكلمات      

 معناها  الكلمة
ذَلُونَ  َرأ  الناس. السفلة من  األأ

 فاحكم.  فَافأتَحأ 
 والمتاع.المملوء بالناس والدواب  لأَمشأُحونِ ا

 منها:تفسير اآليات وما يستفاد     

 فوائدها  تفسيرها اآليات 
َسِلينَ  ُم نُوحٍ الأُمرأ  (105) َكذَّبَتأ قَوأ

 
ألنهم كذبوا رسولهم ومن كذب بواحد من الرسل  

 جميعًا.فقد كذبهم  
أن من كذب برسول فقد كذب  *

بجميع رسل هللا عليهم السالم ألن 
 واحد. دعوة الرسل واحدة ودينهم 

إِذأ قَاَل لَُهمأ أَُخوُهمأ نُوٌح أاََل  
 (106) تَتَّقُونَ 

أن المسلم يبدأ في دعوته  * غيره. أال تخشون هللا بترك عبادة 
باالهم من دين هللا وهو تقوى هللا 

 وخشيته وتوحيده. 
 (107) ي لَُكمأ َرُسوٌل أَِمينٌ إِنِّ 

َ َوأَِطيعُونِ  َوَما  (108) فَاتَّقُوا َّللاَّ
ِرَي إِالَّ   ٍر إِنأ أَجأ أَلُُكمأ َعلَيأِه ِمنأ أَجأ أَسأ

َ  (109) َعلَى َرِبّ الأعَالَِمينَ  فَاتَّقُوا َّللاَّ
 (110) َوأَِطيعُونِ 

أي أمين فيما يبلغكم إياه من دين هللا وال أطلب  
  هللا،منكم أجرا على تبيلغ الرسالة بل أجري على 

فاحذروا عقاب هللا وأطيعوني بامتثال أوامره واجتناب  
 نواهيه. 

 بال يطل أن من يدعوا إلى هللا  *
على دعوته أجراً من الناس أو 

 جزاء  

ِمُن لََك َواتَّبَعََك   قَالُوا أَنُؤأ
 َ ذَلُونَ األأ قَاَل َوَما ِعلأِمي بَِما  (111) رأ

إِنأ ِحَسابُُهمأ إِالَّ   (112) َكانُوا يَعأَملُونَ 
عُُرونَ  َوَما   (113) َعلَى َربِّي لَوأ تَشأ

ِمنِينَ  إِنأ أَنَا إِالَّ   (114) أَنَا بَِطاِرِد الأُمؤأ
 (115) نَِذيٌر ُمبِينٌ 

 

قالوا كيف نصدقك ونتبعك والذين اتبعوك هم  
فقال لهم لست مكلفًا بمعرفة  وأسافلهم؟ اذل الناس أر

أعمالهم إنما كلفت أن أدعوهم إلى اإليمان وما 
ثم أعلن    ربي،حسابهم للجزاء على أعمالهم إال على 

وما أنا بطارد المؤمنين تلبية لرغابتكم   لقومه:قائاًل 
فالمهمة التي كلفت بها هي دعوتكم   بي،كي تؤمنوا 

 هللا. وإنذاركم من عذاب 

خطأ المنهج القائم على الحكم   *
على الناس من خالل صورهم 

 واجسادهم. وأموالهم 
* أن منزلة اإلنسان في اإلسالم  

 نسبه.وال  هال بحسببالتقوى 

قَالُوا لَئِنأ لَمأ تَنأتَِه يَا نُوُح لَتَُكونَنَّ 
ُجوِمينَ ِمَن   (116) الأَمرأ

 

من ان يترك دعوته هددوه   لما أيس قوم نوح 
 بالحجارة. بالقتل رميًا 

أن أعداء الرسل عليهم السالم   *
ال يقابلونهم بالحجج والبراهين بل  

 والبطش. يلجؤون إلى القوة 
ِمي َكذَّبُونِ   (117) قَاَل َرِبّ إِنَّ قَوأ

نِي َوَمنأ  فَافأتَحأ بَيأنِي َوبَيأنَُهمأ فَتأًحا َونَِجّ
ِمنِينَ    فَأَنأَجيأنَاهُ  (118) َمِعَي ِمَن الأُمؤأ

 َوَمنأ َمعَهُ فِي الأفُلأِك الأَمشأُحونِ 

َرقأنَا بَعأُد الأبَاقِينَ  (119)  (120) ثُمَّ أَغأ
ثَُرُهمأ  إِنَّ  فِي ذَِلَك آَلَيَةً َوَما َكاَن أَكأ

ِمنِينَ  لهو  َوإِنَّ َربََّك  (121) ُمؤأ
ِحيمُ  العزيز  (122) الرَّ

أي فاحكم بيني وبينهم حكًما تهلك من جحد توحيدك  
وكذب رسولك ونجني ومن معي من المؤمنين  

فاستجاب هللا دعوته في السفينة المملوءة بصنوف  
ثم أغرق هللا بعد إنجاء  معه، المخلوقات التي حملها

 قومه.نوح ومن معه الباقين وهم الذين لم يؤمنوا من 
أي في نبأ نوح وما كان من إنجاء  (آَلَيَةً إِنَّ فِي ذَِلَك )

وماكان  وعبرة،المؤمنين وإهالك المكذبين لعالمة 
 ورسوله. أكثر الذين سمعوا هذه القصة مؤمنين باهلل 

أن المؤمن يلجأ إلى هللا تعالى  *
 النصر. ويطلب منه 

* أن العقوبات آيات وعبر ال  
 المؤمنون. ينتفع بها إال  



 
 

 

 

 من سورة الشعراء  (140 -123)تفسير اآليات من 

كانوا يسكنون األحقاف واشتهروا بقوة   ذينمع قومه عاد ال  مع قومه ثم ذكر بعدها قصة هود  في اآليات السابقة قصة نوح  
 البطش. األجسام وشدة  

 معاني الكلمات 

 معناها  الكلمة
 مرتفع.مكان  ِريعٍ 
 عالياً. بناء  آَيَةً 

 مشيدة.قصوراً منيعة وحصوناً  َمَصانِعَ 
 عليكم. أعطاكم وأنعم  أََمدَُّكمأ 
 وعادة. دين  ُخلُقُ 

 منها:تفسير اآليات وما يستفاد     

 فوائدها تفسيرها  اآليات 
َسِلينَ  إِذأ   (123) َكذَّبَتأ َعاٌد الأُمرأ

 قَاَل لَُهمأ أَُخوهُمأ هُوٌد أاََل تَتَّقُونَ 

(124) 

فكانوا بهذا   -عليه السالم-كذَّبت قبيلة عاد رسولهم هوًدا 
بين لجميع الرسل؛   اِلتِّحاد دعوتهم في أصولها وغايتها.مكذِّ

اذكر حين قال لهم أخوهم هود أال تخشون هللا فتخلصوا له  
 العبادة 

أنبياء منهم   يبعث للناسأن هللا  *
ليعرفوا لغتهم  عنهم،وليسوا أجانب 

بهم * أن األنبياء يبدؤون   واوليثق
 بالتوحيد.الدعوة 

  (125) إِنِّي لَُكمأ َرُسوٌل أَِمينٌ 
َ َوأَِطيعُونِ  َوَما  (126) فَاتَّقُوا َّللاَّ

ِرَي إاِلَّ  ٍر إِنأ أَجأ أَلُُكمأ َعلَيأِه ِمنأ أَجأ أَسأ
 (127) َعلَى َرِبّ الأعَالَِمينَ 

 ربي.أبلغها لكم كما أمرني   هللا،أي حفيظ على رسالة 
 رسوله. أوامره واجتناب نواهيه وطاعة  بامتثالفاتقوا هللا 

م إلى التوحيد أي نوع من أنواع وما أطلب على إرشادك
 الجزاء الدنيوي.

 

بدعوتهم   نال يطلبوالمؤمنون  *
 جاهاً.ماالً وال متاعاً وال 

 أَتَبأنُوَن بُِكِلّ ِريعٍ آَيَةً تَعأبَثُونَ 

َوتَتَِّخذُوَن َمَصانَِع لَعَلَُّكمأ  (128)
لُُدونَ   (129) تَخأ

تُمأ  تُمأ بََطشأ  َجبَّاِرينَ َوإِذَا بََطشأ

(130) 

أتبنون بكل مكان مرتفع بناء عاليًا تشرفون منه فتسخرون من  
وذلك عبث وإسراف ال يعود عليكم بفائدة في الدين   المارة؟
وتتخذون قصوًرا منيعة وحصونًا مكانكم تخلدون في   والدنيا،

وإذا بطشتم بأحد الخلق قتالً أو ضراً فعلتم   تموتون،الدنيا وال 
 والظلم. ذلك على وجه القهر 

هللا استخلفنا في هذه األموال   *
* القسوة  بها؟ليبتلينا فينظر ما نصنع 

وشدة البطش والعلو على الخلق من 
 الظالمين.أفعال 

 َواتَّقُوا الَِّذي أََمدَُّكمأ بَِما تَعألَُمونَ 

(132) 

 َ  (133) نأعَاٍم َوبَنِينَ أََمدَُّكمأ بِأ
 (134) َوَجنَّاٍت َوُعيُونٍ 

من أنواع النعم ما ال خفاء فيه أي اخشوا هللا الذي أعطاكم 
   فقال:عليكم ثم فضل هللا نعمه عليهم 

اإلبل والبقر والنعم  ( أعطاكم األنعام منأََمدَُّكمأ بِأَنأعَاٍم َوبَنِينَ )
 والغنم وأعطاكم األوالد 

وأعطاكم البساتين المثمرة وفّجر لكم الماء  َوُعيُوٍن(َوَجنَّاٍت  (
 من العيون الجارية  

التذكير بنعم   المسلم:أن من مهمات  *
هللا على الناس ليعرفوا فضل هللا عليهم 

 يكفروه.فيشكروه وال  

ٍم   إِنِّي أََخاُف َعلَيأُكمأ َعذَاَب يَوأ
قَالُوا َسَواٌء َعلَيأنَا   (135) َعِظيمٍ 

َت أَمأ لَمأ تَُكنأ ِمَن الأَواِعِظينَ   أََوَعظأ

ِلينَ  (136) َوَّ  إِنأ َهذَا إاِلَّ ُخلُُق األأ

ُن بُِمعَذَّبِينَ  (137)  (138) َوَما نَحأ

إِنِّي )ا قومه إن أصروا على التكذيب رً محذ ثم قال هود 
ٍم   َعِظيٍم(أََخاُف َعلَيأُكمأ َعذَاَب يَوأ

عندنا تذكيرك وتخويفك لنا   يال يستو  واستعالء:بكبر  فأجابوه
ذي نحن عليه إال دين األولين وعاداتهم ال  اما هذ  لك،فلن نؤمن 

 عذاب.وسنبقى عليها ولن ينزل بنا 

أن المكذبين يأبون أتباع األنبياء  *
محتجين بتقليد اآلباء وهذه حجة واهية 

 يتبع.فالحق أحق أن 

نَاهُمأ إِنَّ فِي ذَِلَك   لَكأ فََكذَّبُوهُ فَأَهأ
ثَُرهُمأ  ِمنِينَ آَلَيَةً َوَما َكاَن أَكأ  ُمؤأ

َوإِنَّ َربََّك لَُهَو الأعَِزيُز   (139)
ِحيمُ   (140) الرَّ

 

 

عبرةً أي استمروا في تكذيبه فأهلكهم هللا بريح باردة شديدة 
وما كان أكثر من سمع القصة مؤمنين بك يا   بعدهم،لمن 

 محمد.
ِحيُم(َوإِنَّ َربََّك لَُهَو الأعَِزيُز )  الغالب على ما يريده من إ  الرَّ

أن هللا ال يعذب قوماً حتى يرسل   *
إليهم رسوالً يأمرهم بتوحيد هللا 

 وطاعته 



 
 

 

 

 من سورة الشعراء  (175 – 160)تفسير اآليات من 

سدوم شرقي بيت  فأرسله هللا إلى قرى   على الهجرة إلى األرض المباركة بعد تكذيب قومه هاجر معه لوط  لما هاجر إبراهيم  
 أليًما.لكنهم كذبوه وهموا بطرده فأنزل هللا بهم عذابًا   المقدس وكانوا مع كفرهم يأتون الذكران من العالمين فدعاهم لوط  

 معاني الكلمات       

 معناها  الكلمة
 الحرام. متجاوزون ما أباحه هللا لكم من الحالل إلى  َعاُدونَ 
 المبغضين له بغًضا شديًدا  الأقَاِلينَ 

 العذاب. الباقين في  الأغَابِِرينَ 
 قبُح.  فََساءَ 

 منها:تفسير اآليات وما يستفاد     

 فوائدها  تفسيرها  اآليات  
ُم لُوٍط  َسِلينَ َكذَّبَتأ قَوأ  الأُمرأ

إِذأ قَاَل لَُهمأ أَُخوهُمأ لُوٌط   (160)
إِنِّي لَُكمأ   (161) أاََل تَتَّقُونَ 

َ   (162) َرُسوٌل أَِمينٌ  فَاتَّقُوا َّللاَّ
أَلُُكمأ  (163) َوأَِطيعُونِ  َوَما أَسأ

ِرَي إاِلَّ   ٍر إِنأ أَجأ َعلَيأِه ِمنأ أَجأ
  (164) َعلَى َرِبّ الأعَالَِمينَ 

َراَن ِمَن الأعَالَِمينَ  أَتَأأتُونَ   الذُّكأ

(165) 

كذبوا بالمرسلين ألنهم لما كذبوا رسولهم كانوا بهذا 
مكذبين لسائر الرسل عليهم السالم فدين األنبياء ودعوتهم 

 واحدة.
أال تخشون هللا وأنا حفيظ على  إذ قال لهم أخوهم لوط 

جر  تبليغ رسالته إليكم وال أطلب منكم أجراً على الدعوة أيَّ أ
ِرَي إاِلَّ َعلَى َرِبّ )  الأعَالَِميَن(إِنأ أَجأ

وهو نكاح الرجال بعضهم  نما يفعلوثم ذكرهم بشناعة 
َراَن ِمَن  ) فقال:بعًضا  وتتركون النساء  الأعَالَِميَن(أَتَأأتُوَن الذُّكأ

منهن زوجاً شرعياً  )بالزواجاللواتي خلقهن هللا الستمتاعكم 
ما أباحه هللا لكم من الحالل  زون وبقاء نسلكم اإلنساني متجاو

 الحرام. إلى 
 

ويؤدي   للفطرة،فعل قوم لوط مخالف  *
وهذا ظلم عظيم لهن كما  النساء،إلى هجر  

ويتسبب في   آدم،يؤدي إلى فناء بني 
 الفتاكة. األمراض 

قَالُوا لَئِنأ لَمأ تَنأتَِه يَا لُوُط  
َرِجينَ    (167) لَتَُكونَنَّ ِمَن الأُمخأ

 قَاَل إِنِّي ِلعََمِلُكمأ ِمَن الأقَاِلينَ 

(168) 

   رد: جواب وأقبح  بأسوأقومه أجابوه  لما وعظ لوط 
قالوا لئن لم تترك يا لوط نَهينا عن إتيان الذكور وتقبيح فعله 

قال إني لعملكم وهو فعل الفاحشة   فأجابهم:من بالنا  لنطردنك
 بالذكور من المبغضين له بغًضا شديًدا .  

 بالحجة. يقابل الحجة  ان صاحب الباطل ال *

ا  ِلي ِممَّ نِي َوأَهأ َرِبّ نَِجّ
 (169) يَعأَملُونَ 

َمِعينَ  لَهُ أَجأ يأنَاهُ َوأَهأ  فَنَجَّ

إاِلَّ َعُجوًزا فِي   (170)
 (171) الأغَابِِرينَ 

 قائاًل: ثم دعا لوط ربه حينما يئس من استجاباتهم له 
ا) ِلي ِممَّ نِي َوأَهأ اهلي   وأنقذ أنقذني( أي يَعأَملُونَ  َرِبّ نَِجّ

ومن عقوبتك مما يعمله قومي من هذه المعصية القبيحة 
يأنَاهُ  فقال:فاستجاب هللا دعاءه  لَهُ  )فَنَجَّ َمِعيَن(َوأَهأ أهل بيته   أَجأ

إال عجوًزا وهي امرأته لم   أجمعين،والمستجيبين لدعوته 
 والهالك.تؤمن فكانت من الباقين في العذاب 

 المظلوم. هللا يجيب دعوة الداعي وينصر  *
 تعالى. * الهداية بيد هللا 

نَا َعلَيأِهمأ َمَطًرا فََساَء  َطرأ َوأَمأ
فِي   إِنَّ  (173) َمَطُر الأُمنأذَِرينَ 

ثَُرهُمأ  ذَِلَك آَلَيَةً َوَما َكاَن أَكأ
ِمنِينَ  َوإِنَّ َربََّك لَُهَو   (174) ُمؤأ

ِحيمُ     (175) الأعَِزيُز الرَّ

وأنزلنا عليهم حجارة من السماء كالمطر الذي أهلكتهم 
فقبُح مطر من أنذرهم رسلهم ولم يستجيبوا لهم فقد أُنزل بهم  

وعظة وما كان أكثر وفي ذلك عبرة وم الهالك،أشد أنواع 
 بمؤمنين. من سمعوا قصتهم 

ِحيمُ  ( الغالب الذي يقهر المكذبينَربََّك لَُهَو الأعَِزيزُ  )َوإِنَّ   الرَّ

(175) 

أن عقوبة قوم لوط من أبلغ العقوبات   *
لعظم جرمهم حيث طمس على اعينهم ثم 
نزل جبريل فاقتلع قراهم من األرض ثم 

 بالحجارة.أمطرها هللا 

   

  

 



 
 

 

 

 من سورة الشعراء  (191 – 176)تفسير اآليات من 

في المكان والزمان ، لهذا ذكروا بعدهم وكانوا مشهورين بتطفيف المكاييل والموازين وقد بعث   قوم مدين قريبون من قوم لوط 
 بأسه. من أنفسهم شعيب عليه السالم ولكنهم عاندوه واتهموه بأنه مسحور فأحل هللا بهم بي هللا فيهم ن 

 معاني الكلمات      

 معناها  الكلمة
َيأَكةِ  َحاُب األأ  الشجر الملتف . أصحاب الشجرة أو  أَصأ

َطاِس ب  بالميزان.  الأِقسأ
 األمم.  َوالأِجبِلَّةَ 

ِسِرينَ   بعقولهم. من أصابهم سحر شديد فذهب   الأُمخأ
 العذاب. قطعاً من  ِكَسفًا 
 أظلتهم. سحابة  الظُّلَّةِ 

 منها:تفسير اآليات وما يستفاد     

 فوائدها  تفسيرها اآليات 
َحاُب   َسِلينَ َكذََّب أَصأ َيأَكِة الأُمرأ  األأ

(176) 

 إِذأ قَاَل لَُهمأ ُشعَيأٌب أاََل تَتَّقُونَ 

 (178) إِنِّي لَُكمأ َرُسوٌل أَِمينٌ  (177)
َ َوأَِطيعُونِ  َوَما  (179) فَاتَّقُوا َّللاَّ

ِرَي إِالَّ   ٍر إِنأ أَجأ أَلُُكمأ َعلَيأِه ِمنأ أَجأ أَسأ
فُ  (180) َعلَى َرِبّ الأعَالَِمينَ  وا أَوأ

ِسِرينَ   الأَكيأَل َواَل تَُكونُوا ِمَن الأُمخأ

تَِقيمِ  اَوِزنُو (181) َطاِس الأُمسأ  بِالأِقسأ

يَاَءُهمأ  (182) َواَل تَبأَخُسوا النَّاَس أَشأ
ِض ُمفأِسِدينَ  َرأ ا فِي األأ  َواَل تَعأثَوأ

(183) 

أصحاب البساتين الملتفة  األيكة:كذب أصحاب  
 مدين. هم أصحاب أشجارها و

أال تخشون عقاب هللا    إذ قال لهم شعيب 
 إلّي منوأنا حفيظ على ما أوحى هللا به على شرككم 

هللا بإمتثال أوامره واجتناب نواهيه  فاتقوا  الرسالة،
 عنه. وأطيعوني فيما آمركم به وأنهاكم 

التطفيف في المكاييل والموازين  من  حذرهمثم  
بأن يُتموا الكيل للناس عند البيع وال يكونوا ممن 

ويِزنوا بالميزان المستقيم  ينقص الكيل إذا باع للناس 
يل  العادل وال ينقصوا الناس شيئًا من حقوقهم في ك

أو وزن وال يفسدوا في األرض بالشرك أو القتل  
 المعاصي. والنهب وتخويف الناس وارتكاب 

أن التطفيف في المكاييل والموازين  *
 الذنوب.وأخطر   الظلم،من أعظم 

َواتَّقُوا الَِّذي َخلَقَُكمأ َوالأِجبِلَّةَ  
ِلينَ  َوَّ  (184) األأ
 

ِرينَ قَالُوا إِنََّما أَنأَت ِمَن    الأُمَسحَّ

َوَما أَنأَت إِالَّ بََشٌر ِمثألُنَا َوإِنأ  (185)
ِقطأ   (186) نَُظنَُّك لَِمَن الأَكاِذبِينَ  فَأَسأ

َعلَيأنَا ِكَسفًا ِمَن السََّماِء إِنأ ُكنأَت ِمَن 
اِدقِينَ  لَُم بَِما   (187) الصَّ قَاَل َربِّي أَعأ

 (188) تَعأَملُونَ 

خلقكم وخلق األمم    أي احذروا عقوبة هللا الذي
 عليكم. السابقة 

إنما أنت من  فقالوا   رد أصحاب األيكة على شعيب 
الذين أصابهم السحر مراًرا حتى غلب السحر على  

لست إال بشًرا مثلنا فال مزية لك  و ،  عقلك، فَغَيَّبه
هللا أن يسقط قطع  فادع  علينا، فكيف تكون رسواًل؟ 

 شعيب: عذاب من السماء إن كنت صادق فأجابهم 
ربي أعلم بما تعملونه من الشرك والمعاصي وبما  

 العقاب. تستوجبونه من 
 

أن الكفار يسارعون في اتهام   *
  الباطلة،األنبياء عليهم السالم بالتهم  

ليصدوا الناس عن متابعتهم واإليمان 
 بهم  

* يستعجل الكفار بطلب العذاب 
 ألنهم ال يؤمنون باهلل وال باليوم اآلخر  

* أدب األنبياء عليهم السالم مع 
مقام هللا تعالى حيث وكلو نزول 

 وحده. العذاب بأقوامهم إلى هللا 

ِم الظُّلَِّة  فََكذَّبُوهُ فَأََخذَُهمأ َعذَاُب يَوأ
ٍم َعِظيمٍ إِنَّ  إِنَّ  (189) هُ َكاَن َعذَاَب يَوأ

ثَُرُهمأ   فِي ذَِلَك آَلَيَةً َوَما َكاَن أَكأ
ِمنِينَ  َوإِنَّ َربََّك لَُهَو   (190) ُمؤأ

ِحيمُ   (191) الأعَِزيُز الرَّ

فأصابهم الحر الشديد وصاروا يبحثون عن مالذ  
يستظلون به فأظلتهم سحابة وجدوا لها برًدا ونسيًما  

فلما اجتمعوا تحتها التهبت عليهم النار فأحرقتهم  
 جميعًا.فكان هالكهم 

ان الحق واالستهزاء بأهله  *
 البليغ. سبب لوقوع العذاب   وإيذاؤهم 



 
 

    

 

 من سورة الشعراء  (212 – 192تفسير اآليات من )

القرآن الكريم ولهذا تحداهم بأن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو  معجزة تدل على صدقه ومعجزة نبينا محمد جعل هللا لكل نبي 
 التالية: لم يستطيعوا فدل على عجزهم على أنه من عند هللا وهناك دالئل أخرى تبينها اآليات بحديث مثله ف

 معاني الكلمات      

 معناها  الكلمة
ِلينَ  َوَّ  السابقين. كتب األنبياء  ُزبُِر األأ
َجِمينَ  َعأ  بالعربية. الذين ال يتكلمون  األأ
هلون  ُمنأَظُرونَ   مؤخرون. ُممأ

 منها:تفسير اآليات وما يستفاد     

 فوائدها تفسيرها  اآليات 
(  192إِنَّهُ لَتَنأِزيُل َرِبّ الأعَالَِميَن )

َِميُن ) وُح األأ ( َعلَى 193نََزَل بِِه الرُّ
( 194الأُمنأِذِريَن )قَلأبَِك ِلتَُكوَن ِمَن 

 (195) بِِلَساٍن َعَربِيٍّ ُمبِينٍ 

نزل به   عنده،يبين لنا هللا حقيقة القرآن بأنه منزل من 
حتى   فتاله على قلب النبي  الروح وهو جبريل 

بلغة عربية واضحة مبيِّنة ما يحتاجونه لصالح  وعيه،
 معاشهم ومعادهم 

أن القرآن كالم هللا نَّزله على   *
ليكون هداية للخلق وتحذيًرا  رسوله 

 العذاب. من 
* سمي جبريل بالروح ألنه ينزل 

 األرواح.بالوحي الذي هو غذاء  
* ما بعث هللا نبيا إال بلسان قومه 

فعلى المسلم أن يعرف لسان   لهم،ليبين 
 هللا.من يدعوهم ليفهمهم أمر 

ِليَن ) َوَّ (  196َوإِنَّهُ لَِفي ُزبُِر األأ
أََولَمأ يَُكنأ لَُهمأ آيَةً أَنأ يَعألََمهُ ُعلََماُء 

َرائِيلَ   (197) بَنِي إِسأ

اء السابقين قد وإن هذا القرآن ُمثبت في كتب األنبي
 وصدَّقته. بَشَّرت به 

َرائِيَل(أََولَمأ يَُكنأ لَُهمأ آيَةً أَنأ يَعألََمهُ ُعلََماُء بَنِي ) أو لم   إِسأ
يكِف قومك الذين كذبوك ِعلم علماء بني إسرائيل بنبوتك  

 حق. وأن ما جئت به من القرآن 

أن خبر القرآن موجود في كتب  *
األنبياء السابقين عليهم السالم وأن علماء  

 أهل الكتاب يعرفونه حقًا 

لأنَاهُ َعلَى بَعأِض  َولَوأ نَزَّ
َجِميَن ) َعأ ( فَقََرأَهُ َعلَيأِهمأ َما 198األأ

ِمنِيَن ) ( َكذَِلَك 199َكانُوا بِِه ُمؤأ
نَاهُ فِي قُلُوِب  ِرِميَن )َسلَكأ ( 200الأُمجأ

ِمنُوَن بِِه َحتَّى يََرُوا الأعَذَاَب   اَل يُؤأ
َِليَم ) ( فَيَأأتِيَُهمأ بَغأتَةً َوهُمأ اَل 201األأ

ُن 202يَشأعُُروَن ) ( فَيَقُولُوا َهلأ نَحأ
 (203) ُمنأَظُرونَ 

 فقال: ثم بيّن شدة عنادهم 
ولو نزلنا هذا القرآن على بعض األعاجم الذين ال  

ون باللسان العربي فقرأه على كفار قريش قراءة عربية  يتكلم 
كذلك أدخل هللا في قلوب المجرمين   به،لكفروا صحيحة 

جحود القرآن وصار متمكنًا فيها وذلك بسبب ظلمهم  
ا هم عليه من إنكار  وإجرامهم، فال سبيل إلى أن يتغيروا عمَّ

  القرآن حتى يعاينوا العذاب الشديد فينزل بهم العذاب فجأة
هلون  بمجيئهقبل ذلك  نال يعلمووهم  فيقولوا هل نحن ُممأ

رون لنتوب إلى   هللا.مؤخَّ

أن من أصرَّ على الكفر والعناد لن   *
تنفع معه الدالئل والبينات مع شدة 

ظهورها ولن يتعظ إال بالعذاب الشديد 
 اإليمان.وحينئذ ال ينفعه 

تَعأِجلُوَن ) (  204أَفَبِعَذَابِنَا يَسأ
( ثُمَّ 205أَفََرأَيأَت إِنأ َمتَّعأنَاهُمأ ِسنِيَن )
( َما 206َجاَءهُمأ َما َكانُوا يُوَعُدوَن )

نَى َعنأُهمأ َما َكانُوا  أَغأ
نَا ِمنأ 207يَُمتَّعُوَن ) لَكأ ( َوَما أَهأ

يٍَة إاِلَّ لََها ُمنأِذُروَن ) ( ِذكأَرى 208قَرأ
 (209) َوَما ُكنَّا َظاِلِمينَ 

أغرَّ هؤالء إمهالي فيستعجلون نزول العذاب عليهم من  
إن متعناهم بالحياة سنين  –أيها الرسول   –أفعلمت  السماء ؟

فال يفيدهم واليغني  الموعود،طويلة ثم نزل بهم العذاب 
ثم يخبر هللا عن   العيش،عنهم تمتعهم بطول العمر وطيب 

ما أوقع بقرية هالكاً إال  وأنه المكذبين،كمال عدله في إهالك  
تذكرة لهم   هللا،بعد أن يرسل لهم رسوال يخوفهم عذاب 

من نجاتهم وما كنا ظالمين فنعذب أمة   هما فيوتنبيهاً على 
 رسواًل.قبل أن نرسل إليهم 

أن هللا حكم عدل ال يعذب أحًدا  *
 الحجة. حتى يقيم عليه 
 
 

لَتأ بِِه الشَّيَاِطيُن ) ( 210َوَما تَنَزَّ
تَِطيعُونَ   َوَما يَنأبَِغي لَُهمأ َوَما يَسأ

(211) 

  نوال يستطيعوالشياطين على تنزيل القرآن  رال تقدأي 
ثم بين تعالى السبب وهو أنهم قد ُحجبوا عن استماع القرآن  

الوصول إلى السماء ويُرمون بالشهب   نال يستطيعوألنهم 
 إذا دنوا منها 

أن القرآن ال يمكن أن يكون من   *
كهانة الشياطين ألنه نور وهدى 
والشياطين ال يسمعون إال بالفساد 

 ضالل. واإل



 
 

    

 

 من سورة الشعراء  (220 – 213)تفسير اآليات من 

   الكلمات:معاني     

 معناها  الكلمة

ِفضأ َجنَاَحكَ   تواضعاً. ألن جانبك وكالمك  َواخأ

 وحده. تصلي الليل  مِحيَن تَقُو

 منها:تفسير اآليات وما يستفاد     

 فوائدها  تفسيرها اآليات 

عُ َمَع  ِ إِلًَها آََخَر فَتَُكوَن ِمَن فَاَل تَدأ َّللاَّ
 (213) الأُمعَذَّبِينَ 

 

فال تعبد مع هللا معبوًدا غيره فينزل بك  
العذاب ما نزل بهؤالء الذين عبدوا هللا مع  

 غيره. 

* أن الشرك أعظم الذنوب وأن هللا 
حذر منه العباد حتى األنبياء عليهم  

 السالم. 

َقأَربِينَ َوأَنأِذرأ َعِشيَرتََك   (214) األأ
ِفضأ َجنَاَحَك ِلَمِن اتَّبَعََك ِمَن  َواخأ

ِمنِينَ   (215) الأُمؤأ

ر أيها الرسول األقرب فاألقرب من  وحذِّ
جانبك  وأِلن  بهم، قومك من عذابنا أن ينزل 

وكالمك تواضعًا ورحمة لمن ظهر لك منه 
 دعوتك. إجابة 

البدء في الدعوة باألقارب ألن  *
هم أوجب وألنهم إذا  حقهم أعظم وصلت

 بقوة. آمنوا دافعوا عن الداعي 
* وجوب لين الجانب والتواضع 

 عليهم. ألهل اإليمان وتحريم التعالي  
ا  َك فَقُلأ إِنِّي بَِريٌء ِممَّ فَإِنأ َعَصوأ

 (216) تَعأَملُونَ 
أ من    يتبعوك،فإن خالفوا أمرك ولم  فتبرَّ

 والضالل. أعمالهم وما هم عليه من الشرك 
أن هللا ال يكلف المسلم إال البالغ  *

وإقامة الحجة فإن رفض الناس القبول  
 فليبرأ إلى هللا من عملهم وال جناح عليه  

ِحيمِ   (217) َوتََوكَّلأ َعلَى الأعَِزيِز الرَّ
فِي   َوتَقَلُّبَكَ  (218) الَِّذي يََراَك ِحيَن تَقُومُ 

 إِنَّهُ ُهَو السَِّميُع الأعَِليمُ  (219) السَّاِجِدينَ 

(220) 

فّوِض أمرك إلى هللا العزيز الذي ال  
 وال يُقَهر الرحيم الذي ال يخذل أولياءهيغالب 

وهو الذي يراك حين تقوم للصالة وحدك  
ويرى تقلُّبك مع الساجدين   الليل،في جوف 

في صالتهم معك قائًما وراكعًا وساجًدا  
 وجالًسا. 

لتالوتك وذكرك  )السميع(إنه هو 
   وعملك.بنيتك(  و)العليم 

* أن على المؤمن أن يفوض أمره 
إلى هللا وال يخاف أحد سواه وذلك ال  

 باألسباب. يعارض أخذه  
أن يحرص المسلم الموفق على  *

 ربه.قيام الليل ليزداد قربه من 
* أن يستشعر المسلم مراقبة هللا له 

 حال.في كل 

 

 من سورة الشعراء  (227 – 221)تفسير اآليات من 

 معاني الكلمات      

 معناها  الكلمة

 كذاب.  فَّاكٍ أ

 الكذب. فن من فنون  َوادٍ 

 يخوضون.  ِهيُمونَ ي

   



 
 

 

 

 :تفسير اآليات وما يستفاد منها  

 فوائدها  تفسيرها اآليات 

ُل الشَّيَاِطينُ   َهلأ أُنَبِّئُُكمأ َعلَٰى َمن تَنَزَّ

ُل َعلَٰى ُكّلِ أَفَّاٍك  (221)  (222) أَثِيمٍ تَنَزَّ

ثَُرُهمأ َكاِذبُونَ  َع َوأَكأ  (223) يُلأقُوَن السَّمأ

لما زعموا أن الشياطين تنزلت بالقرآن  
بين لهم تعالى أن الشياطين تتنزل على كل 
كل كذّاب كثير اآلثام من الكهنة حيث أنهم  
يتلقون األخبار من الشياطين التي تسترق  

 األعلى. السمع من المأل 

بعدما يسترق الشياطين السمع يلقونه إلى  
هؤالء كاذبون يصدق أحدهم  الكهان وأكثر 

 كذبة. مة فيزيد فيها أكثر من مئة في كل

أنه ال يجوز لنا تصديق الكهنة  *
الذين يدعون علم الغيب فمن صدقهم فقد  

كفر بما أنزل على محمد ومن آتاهم لم  
 يوما. تقبل له صالة أربعين 

* أن مسترقي السمع من الشياطين قد  
يخطفون كلمة من السماء قبل أن تحرقهم  

من الكهنة  الشهب فيلقونها إلى أوليائهم 
 كذبة. فيضيفون إليها مئة 

  أَلَمأ  (224) َوالشُّعََراُء يَتَّبِعُُهُم الأغَاُوونَ 
َوأَنَُّهمأ   (225) تََر أَنَُّهمأ فِي ُكّلِ َواٍد يَِهيُمونَ 

 (226) يَقُولُوَن َما اَل يَفأعَلُونَ 

وبعد أن نفى تعالى عن رسول هللا 
نفى أن يكون شاعًرا وأن يكون  الكهانة،

َوالشُّعََراُء يَتَّبِعُُهُم  القرآن شعر فقال )
( والشعراء يقوم شعرهم على  الأغَاُوونَ 

الباطل والكذب ويجاريهم الضالون الزائغون 
 أمثالهم. من 

ألم ترأيها النبي أنهم يذهبون كالهائم على  
وجهه يخوضون فنون الكذب والزور  

ريح النساء والطعن في األنساب وتج
العفيفات وأنهم يقولون ماال يفعلون يبالغون 

 الحق. في مدح أهل الباطل وينتقصون أهل 

  والشعر،الفرق بين القرآن  *
   والشاعر(والرسول 

  الناس،فالشعراء يتبعهم الغاوون من 
ومن رأى  المهتدون، ورسول هللا يتبعه 

 بينهم. هؤالء وهؤالء عرف الفرق الكبير 
والشعراء يخوضون في كل واٍد   *

 حقًا. ورسول هللا ال يقول إال  
 نال يفعلو* والشعراء يقولون ما 

 يفعله.ورسول هللا ال يقول إال شيئًا 

اِلَحاِت  إِالَّ الَِّذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
 َ َكثِيًرا َوانأتََصُروا ِمنأ بَعأِد َما  َوذََكُروا َّللاَّ

ُظِلُموا َوَسيَعألَُم الَِّذيَن َظلَُموا أَيَّ ُمنأقَلٍَب  
 (227) يَنأقَِلبُونَ 

 

استثنى هللا من الشعراء من آمن باهلل وعمل  
صالًحا وأكثر من ذكر وانتصر من الظلم  

ثم  ،   فصار شعرهم من األعمال الصالحة 
لموا أنفسهم بالكفر  بين سبحانه عاقبة الذين ظ 

والمعاصي وظلموا غيرهم بمغط حقوقهم ،  
أي مرجع يرجعون إليه ؟ إنه مرجع سوء 

 ومنقلب شر وهالك . 

* أن العدل واإلنصاف عدم تعميم الحكم  
في الشعراء ، فنسيئ الظن بالشعراء 

 الصالحين . 
* أن الشعر من وسائل الدفاع عن 

 الدين ، ونصر الحق وبيانه للناس .
* أن من أساء إلى الحق أو الخلق  

 بشعره فهو ظالم وسيلقى جزاءه عند هللا  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 مادة الحديث 

 وسلوك نهى عنها اإلسالم   الثانية: أخالقالوحدة 

 ة الظلمعاقبدرس: 
 ((. سبع أرضينيوم القيامة من إياه هللا ه طوقاً من اقتطع شبرا من األرض ظلمملسو هيلع هللا ىلص قال: )) أن رسول هللاعن سعيد بن زيد  

ح أهلك من كان فإن الشُّ  ،حالشُّ   و اتقوا ،فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ،اتقوا الظلم: ))قالملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول هللا  عن جابر بن عبد هللا  
 (. دمائهم واستحلوا محارمهم وا  سفك قبلكم حملهم على أن

 عنه سعيد بن زيد رضي هللا       الحديث:  رواة 

 السابقين األولين   بالجنة، منهو الصحابي الجليل سعيد بن زيد بن عمرو أحد العشرة المشهود لهم  

 عنهما جابر بن عبد هللا هللا رضي هللا 

 جابر بن عبد هللا بن عمرو األنصاري، شهد بيعة العقبة مع السبعين وكان أصغرهم هو الصحابي الجليل

 الكلمات: معاني  

 

     

 

 

   

 معاني الحديث وإرشاداته  من    

 ؟الرسول جزاء الظالم كما أخبرنا  اذكري

 .ظلمات يوم القيامة * أن يكون في الظالم:من جزاء      

 . أن من ظلم شيئا من األرض فإنه يجعل في عنقه يوم القيامة طوقا من سبع أرضين*      

 ؟عددي أنواع الظلم

 ظلمك لنفسك بتعدي حدود هللا -1 .1

 : منهاظلمك لغيرك من الناس وهي أنواع كثيرة  -2 .2

 . الظلم في الجسد مثل االعتداء على الغير بالضرب أو القتل*  .3

 المال. الظلم في  *  

   .ةدون بينّ  عفته الظلم في العرض مثل أن يتهموا في أخالقه أو في *    

 م؟ما أعظم أسباب الظل

 الشح. أعظم أسباب الظلم 

 ؟هل دعوة الظالم مستجابة 

 ((اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين هللا حجاب)) :لقول النبي ترد، دعوة المظلوم مسلما كان أو كافرا مستجابة ال 

 معناها  الكلمة

 موضعهوضع الشيء في غير  الظلم

 جعل طوقاً في عنقه طوقه 

 البخل بأداء الحقوق والحرص على ما ليس له وجمع المال بحله وبغير حله ح الشُّ 

 استباحوا الحرام استحلوا محارمهم 



 
 

 

 

 اإلضرار باآلخرين : درس
فرخيها في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا  ملسو هيلع هللا ىلص عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال كنا مع رسول هللا عن 

 ((.وا ولدها إليها دُّ رُ  بولدها؟ من فجع هذه  : ))فقالملسو هيلع هللا ىلص فجاء النبي   شالحمرة فجعلت تفر فجاءت

 ((. هللا عليه شاقّ  هللا به ومن شاقّ  ضارّ  ارَّ من ض: ))قالملسو هيلع هللا ىلص ن رسول هللا أعن أبي صرمة رضي هللا عنه 

 عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه راوي الحديث :          

 الرسول بأبي عبد الرحمن ناه  ك الهذلي،هو الصحابي الجليل عبد هللا بن مسعود  

 النحل.إذا هدأت العيون قام فسمع له دوي كدوي  وكان ( أم عبدابن كما أنزل فليقرأ قراءة اً أحب أن يقرأ القرآن غض  من)

 رضي هللا عنه  رمةأبو صراوي الحديث :          

 ملسو هيلع هللا ىلص. وما بعدها من الغزوات مع رسول هللا هو الصحابي الجليل مالك بن قيس األنصاري شهد بدراً 

 معاني الكلمات :  

 معناها  الكلمة              

 طائر صغير يشبه العصفور  ةمرحُ 

 الطائر   ولد الفرخ: فرخان

 بجناحها  رفترف تفرش 

 أوصل الضرر  ضار

 أوصل المشقة  شاق

 : معاني الحديث وإرشاداته من

 ؟ذكريهاا صوروالمشقة عليهم آلخرين ا  ضرارإل

 . االعتداء على الممتلكات: اإلضرار المالي مثل -1 •

 .  السخرية واالستهزاء: اإلضرار النفسي مثل -2 •

 .الغيبة  ،القذف: العرض والسمعة مثلاإلضرار في  -3 •

 ؟المشقة باآلخرينو  بيني جزاء من أوقع اإلضرار

 يؤجل هللا عقوبته إلى    العمل، وقدن هللا يوقع به الضرر في ماله وممتلكاته ويلحق به المشقة في نفسه وبدنه فالجزاء من جنس أ

 . الدار اآلخرة  

 درس: الغيبة 
 رسول ملسو هيلع هللا ىلص قال: ))أتدرون ما الغيبة؟(( قالوا: هللا ورسوله أعلم، قال: ))ذكرك اخاك بما يكره(( عن ابي هريرة رضي هللا عنه أن 

 قيل: أفرأيت ان كان في أخي ما أقول؟ قال: ))ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه فقد بهته((.  

 معناها  الكلمة

 ذكرته بما ليس فيه من الصفات الذميمة بهتة



 
 

 

 

 مصطلحات    

 

 

 

 من معاني الحديث وارشاداته 

 اللسان. ما يسبب العقاب لصاحبه   عللي: أكثر

 آفاته وآثامه التي منها الغيبة والنميمة.لكثرة  

 اذكري المواضع التي تباح فيها الغيبة؟

 .لمن اشتهر بهذا الوصف ولم يكرهه (فالن األعرج)مثل  التعريف -1     

 (. يتكاسلون عن الصالة  )ألبناءمثل أن يقول المستفتي  االستفتاء -2     

 . ذكره بما يجاهر به  الخمر( فيجوزمجاهر بشرب  الك)المجاهر بالفسق  -3     

 (. الخلق  يصلي، سيئفالنا فإنه ال  اال تنكحو)المستشار التحذير مثل أن يقول  -4     

 (. فالن ظلمني: )التظلم مثل أن يقول عند القاضي -5     

 درس: النميمة 
   من البول وأما  أما أحدهما فكان ال يستتر ،عذبان في كبير عذبان وما يُ يُ إنهما لَ فقال: )قال مر النبي بقبرين  عن عبد هللا بن عباس  

 : ))لعلهقال؟ هذا رز في كل قبر واحدة قالوا يا رسول هللا لم فعلتغف أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين  ثم   . بالنميمة(اآلخر فكان يمشي 
 (. يخفف عنهما ما لم ييبسها

 : معاني الكلمات     

 

 

 

 

 مصطلحات : 

 

 من معاني الحديث وإرشاداته 

 ؟اذكري بعض اآلثار المترتبة على النميمة

 . اإلفساد والتفرقة بين األصحاب وأسرعها في قطع أواصر المحبةالنميمة أشد اآلفات في 

 ؟ما حكم عدم التحرز والتوقي من إصابة البول

 الموجبة للعقاب .  من الكبائر بعدم التحرز والتوقي من إصابة البول والنجاسات للجسم أو الثو

 

 معناها  الكلمة

 على من يريد التوقي منه الذنب، يسيرسبب عذابهما كبير في  وما يعذبان في كبير 

 ال يتقي منه  ستتر من البول ال يَ 

 عسيب النخل المجرد من ورقة جريدة

.ذكر اإلنسان في غيبته بما يكره من صفاته : الغيبة 

نقل كالم اآلخرين بقصد اإلفساد: النميمة 

.  مةذكر اإلنسان في غيبته بما ليس فيه من الصفات الذمي: البهتان



 
 

 

 

 درس: الغضب 
 ورجالن يستبان فأحدهما أحمر وجهه وانتفخت أوداجه فقال   ملسو هيلع هللا ىلص كنت جالسا مع النبي: ))قال  دعن سليمان بن صر 

 (( إني ألعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ باهلل من الشيطان ذهب عنه ما يجدملسو هيلع هللا ىلص  النبي     

 ((. ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب: ))قالملسو هيلع هللا ىلص أن رسول هللا  أبي هريرة عن 

 سليمان بن صرد رضي هللا عنه  الحديث: اوي ر       

 سليمان.هللا ملسو هيلع هللا ىلص فسماه رسول اً في الجاهلية يسار  اسمههو الصحابي الجليل سليمان بن صرد الخزاعي كان 

   الكلمات:معاني  

 معناها  الكلمة

 عرق في العنق ينتفخ عند الغضب  دج:الو أوداجه

 القوي  الشديد 

 الذي يغلب كل من صارعه الصرعة

 

 : وإرشاداتهمن معاني الحديث 

 اذكريها؟يترتب على األعمال واألقوال التي يعملها اإلنسان حال غضبه أمور 

 .إفساد العالقات وذهاب المودة بين األقارب واألصدقاء -2                     .الظلم واالعتداء على اآلخرين بغير حق -1 •

 ؟التخلص من خلق الغضب المذموم   اإلنسان كيف يستطيع

 الوضوء أثناء الغضب  -2                               عنك.سؤال هللا تعالى أن يذهبه   -1 •

 . االستعاذة من الشيطان الرجيم أثناء الغضب فإنه هو الذي يوقد نار الغضب -3 •

 . نفس على الحلم وتذكيرها بفوائده وتذكر مفاسد الغضبتعويد ال -5.       ير الحال أثناء الغضب مثال إن كان واقفا فليجلسيتغ -4 •

 ؟متى يكون االنتصار والقوة الحقيقية في حالة الغضب 

 وتنظر في عواقب األمور وال تجعل الغضب يتالعب بك فإن هذا هو االنتصار  ،وتتحكم في تصرفاتك  ،تسيطر على غضبك عندما

 . والقوة الحقيقية 

 درس: جوامع الدعاء
   هم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق اللّ ملسو هيلع هللا ىلص: )) قد دعوت بدعوات سمعتهن من رسول هللا: عن عمار بن ياسر رضي هللا عنهما قال

هم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في  لي اللّ ذا علمت الوفاة خيرا ًلي وتوفني إ  أحيني ما علمت الحياة خيراً 
الرضا والغضب وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما ال ينفد وأسألك قرة عين ال تنقطع وأسألك الرضى بعد القضاء وأسألك  

ة اللهم زينا بزينة  لقائك في غير ضراء مضرة وال فتنة مضلّ  لعيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلىا برد 
 ((.اإليمان واجعلنا هداة المهتدين

 بن ياسر رضي هللا عنهما  الحديث: عمارراوي        

 ملسو هيلع هللا ىلص. أحد السابقين األولين شهد بدرا وبقية الغزوات مع رسول هللا ،هو الصحابي الجليل عمار بن ياسر العنسي 



 
 

 

 

   الكلمات:معاني  

 معناها  الكلمة

 في السر والعالنية ةالغيب والشهاد في

 ال ينقضي  د نعيما ال ينف

 سعادة قرة عين 

 العيش الهنيء الطيب الخالي من الكدر  برد العيش 

 ال يصبر عليها ة شد  ضراء مضرة

 ثابتين على الهدايا الدين، مهتدين: إلى   اه: هادينهد مهتدين ة هدا

 

 من معاني الحديث وإرشاداته 

 ؟ما حكم تمني الموت

 أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت   )اللهمالنهي عن تمني الموت عند نزول المصائب وحلول النكبات ويجوز أن يقول 

 مفتون( أردت فتنة في قوم فتوفني غير  )إذا  ووقال  لي(الوفاة خيرا 

 ؟العين قرة  ما المراد 

 والغم. ألنه دليل السرور كما أن حر الدمع دليل الحزن  دمعها؛برد   -1 أقوال:في مراد العين ثالثة  .1

 ألنه يكون مع ذهاب الحزن وفراغ الخاطر من الشواغل   ؛نوم العين  -2 .2

 به. ا ضيت بحصولي فلم تفارق مكانه فرحً ا رالعين قررت فيم حصول الرضى؛ كأن -3 .3

   ؟ مهتدين( هداة  )وجعلناوقول   اإليمان(زينا بزينة   )اللهمبـ  على ماذا يشمل الدعاء

 . ن القلب بخصال اإليمان وشعبه كالتوكل واإلخالصيتزي اإليمان(زينا بزينة  )اللهم بـ  الدعاء يشمل

 .  والدعوة إليه، واتباعه، معرفة الحق :يشمل ثالثة أمور (( وجعلنا هداة مهتدين))وقول  •

 واآلخرة؟باي شيء يطيب عيش اإلنسان في الدنيا  •

 الصالح. يطيب عيش اإلنسان باإليمان والعمل  •

 ال ينفذ؟النعيم الذي  ما •

 ينفذ. الجنة هي النعيم الذي ال  •

 درس: كبائر الذنوب 
باهلل  عن ابي بكرة رضي هللا عنه قال: قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: ))اال انبئكم بأكبر الكبائر؟(( ثالثاً، قالوا: بلى يا رسول هللا، قال: ))االشراك 

 الوالدين(( وجلس وكان متكئاً فقال: ))اال وقول الزور(( قال: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت.  وعقوق

 رضي هللا عنه  رة أبو بك الحديث: راوي        

من حصن الطائف   ملسو هيلع هللا ىلص ببكرة ألنه تدلى إلى النبي ة يقول هو الصحابي الجليل نفيع بين الحارث الثقفي رضي هللا عنه قيل له أبو بكر 
 ني أبا بكرة. فك



 
 

 

 

 

 الكلمات: معاني  

 

 

 ات مصطلح

 

 من معاني الكلمات وإرشاداته 

 . كبائر الذنوب التي ال تكفرها إال التوبة   :مثلي

 .رقول الزو*              باهلل.اإلشراك *  .1

 الربا. أكل *           الوالدين.عقوق *  .2

 ؟ر اذكري مفاسد قول الزور والشهادة عليه والتزوي

 الحق بالباطل اختالط   •

 الظلم والتعدي   رضياع الحقوق وانتشا •

 مرات. أال أنبئكم بأكبر الكبائر ثالث ه  قولول ملسو هيلع هللا ىلص الرسكرر  عللي:

 . ليلفت سمع الحاضرين ألهمية الكالم الذي سيذكره 

 البعد عن مواضع الريب : الوحدة الثالثة

 الخلوة بغير المحارم  :درس

أفرأيت  فقال رجل من األنصار يا رسول هللا (( إياكم والدخول على النساء)) ملسو هيلع هللا ىلص قال:  هللاعن عقبة بن عامر رضي هللا عنه أن رسول 
  ((.الحمو الموت)): قال؟ الحمو

      هو الصحابي الجليل عقبة بن عامر الجهني رضي هللا عنه كان عالما مقرأ  بن عامر رضي هللا عنه عقبة: الحديثراوي 
 . وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن

 

   لكلمات:امعاني  

 

 

 

 من معاني الحديث وإرشاداته     

 والمرأة؟عددي أسباب الفتنة بين الرجل 

 / اإلختالط . 2     .الخلوة بالمرأة التي ليست من محارمه/ 1

 . ما حكم دخول الرجل على المرأة التي ليست من محارمه

 . المرأة التي ليست من محارمه وهي وحدها كما يحرم على المرأة الخلوة مع الرجل بدون محرم يحرم على الرجل الدخول على 

 معناها  الكلمة

 أو اإلساءة إليهما بالقول أو الفعل أو عدم اإلحسان إليهما هما عصيان عقوق الوالدين 

 الكذب  الزورقول 

 معناها  الكلمة

 احذروا الخلوة بالنساء غير المحارم إياكم والدخول على النساء

 ملسو هيلع هللا ىلص  هم مؤمنون أهل المدينة الذين قاموا بنصرة رسول هللا األنصار 

 الزوج كأخيه وابن عمه ونحوهماقريب  الحمو 

ي اآلخرةما توعد عليه الشرع بلعن أو غضب أو رتب عليه حدا في الدنيا أو عذابا ف: الكبائر



 
 

 

 

 درس: سوء الظن
،  ليقلبني فأتيته أزوره ليال فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي، معتكفاملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول هللا : عن صفية بنت حيي رضي هللا عنها قالت

على رسلكما إنها صفية  ملسو هيلع هللا ىلص اسرعا، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص : )) أن النبي افلما رأي، رجالن من األنصارفمر ، مسكنها في دار أسامة بن زيد
يجري من اإلنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما  إن الشيطان))  :قال، فقال سبحان هللا يا رسول هللا (( ،بنت حيي

 ((. شيئا او قالسوءا 

 صفية بنت حيي رضي هللا عنها

كانت عاقلة ذات حسب   ،سنة سبعة من الهجرةملسو هيلع هللا ىلص  تزوجها النبي ،يي بن أخطب النظيرية أم المؤمنين رضي هللا عنهاصفية بنت ح
 .  الكرم  :وجمال ودين رضي هللا عنها ومن صفاتها

 الكلمات: معاني  

 

 

 

 

 

 

 

   اتطلحصم

 

 من معاني الحديث وإرشاداته 

 ؟اذكري مفاسد سوء الظن واالتهام بغير دليل

 العداوة والبغضاء بين الناس  انتشار •

 . احتقار اآلخرين والتعجب نفسه ويرى نفسه على حق •

 ؟ريبةالطن  لمواتعرض ال تصرف الصحيح عندل ا ام

 . فإن ذلك يذهب ما يلقيه الشيطان ويبعد التهمة ويسلم المشاهد من إثم سوء الظن شاهده  أن يوضح األمر لمن     

 

 

 

 

 

 

 معناها  الكلمة

 فرجعت فانقلبت 

 ليرجعني إلى بيتي  ليقلبني

   ألسامة بن زيدالدار التي صارت بعد ذلك  وكان مسكنها في دار أسامة

 في المشي ا ال تسرع على رسلكما

 نظن السوء برسول هللا فبمعنى: كي تعجبا  سبحان هللا يا رسول هللا 

.لزوم المسجد بنية التعبد هلل تعالى : اإلعتكاف 



 
 

 

 

 درس: آداب التناجي 
 

إذا كنتم ثالثة فال يتناجى إثنين دون اآلخر حتى تختلط بالناس من أجل أن  ملسو هيلع هللا ىلص: ))  قال النبي: هللا بن مسعود رضي هللا عنه قالعن عبد 
 يحزنه((. ذلك  

   الكلمات:معاني  

 معناها  الكلمة
 سراً. يتحدث   يتناجى 

 بغيرهم. تمتزجوا بهم فيختلط الثالثة  تختلطوا بالناس  
 ألن ذلك يؤذيه ويدخل الحزن في نفسه.  من أجل أن ذلك يحزنه 

 

  وإرشاداته: من معاني الحديث 

 ثالثهما؟ما حكم تناجي إثنين دون  

 فجائز. أما لو كانوا أربعة فأكثر فتناجى اثنان دون البقية  ثالثهما،يحرم تناجي اثنين دون 

ً  شرع  ؟اذكريها ، كثيرة يظهر فيها مراعاة المشاعر اإلسالم أحكاما

 مشروعية القول الحسن واختيار الكلمات واأللفاظ المناسبة -1 •

 مشروعية التهنئة في األعياد وعند الزواج وعند قدوم المولود   -2 •

 مشروعية التعزية في حال وفاة قريب وصديق  -3 •

 حتساب استحباب زيارة المريض والدعاء له وتذكيره بالصبر واال -4 •

 المسلم ألخيه بأحب األسماء إليه  ودعوة مشروعية ابتداء السالم ورده والتصافح  -5 •

 استحباب التبسم عند التقاء المسلم بأخيه المسلم واإلفساح له في المكان والحذر من القطيعة والتهاجر -6 •

 .  هالحث والترغيب في قضاء المسلم حاجة أخي -7

 للنجوى؟على ماذا يدل تحريم اإلسالم  

 . مشاعره ومن ذلك إيذاء  المسلم،يدل على أن الدين اإلسالمي دين شامل حرم إيذاء  

 عللي : تحريم تناجي اثنين دون الثالث . 

 ألن فيه إيذاء لمشاعر من اُستثنى من النجوى وقد يوقع الشيطان في نفسه الشكوك واألوهام . 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 مادة الفقه 
 وجوبهما.الوحدة األولى الحج والعمرة فضلهما وشروط 

 محظورات اإلحرام  درس:

 

 وهي:  ثمانية محظورات اإلحرام     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 إحرامها؟ تختص به المرأة في  اذكري ما     
 يلي:  المرأة كالرجل في اإلحرام إال إنها تختص بما                        

 تتبرج. بدنها وال  عتستر جميحرم فيما شاءت من الثياب غير أنها تُ   -1                      

 بالغطاء. ويجب عليها تغطية وجهها عن الرجال األجانب   البرقعأن تلبس النقاب أو  ال يجوز  -2                      

 القفازين( المرأة المسلمة وال تلبس   ب)ال تنتق  ال يجوز أن تلبس القفازين على يديها ويدل على ذلك قول النبي  -3                      

 

 

 

 حلق الشعر 

قص 
األظفارمن اليد  

 أو الرجل

تغطية الرجل 
لراسه بمالصق  
مثل الطاغية أو  

 الغترة

لبس الرجل  
 اللباس المخيط 

 صيد البر  التطيب 

 

 عقد النكاح 
الجماع  
 ودواعيه 



 
 

 

 

 صفة العمرة درس:
 

 

 كل شوط دورة كاملة على الكعبة تبدأ من الحجر األسود وتنتهي به   أشواط،يبدأ به المعتمر أن يطوف بالكعبة سبعة  أول ما     

   يلي:صفة الطواف كما      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

             

 (1 ) 

يكون في طوافه متطهراً ساتراً عورته من السرة إلى 
 الركبة 

 (2 ) 

 يسن االضطباع في جميع الطواف .

أن يكشف منكبه األيمن ، ويجعل الرداء تحت  واالضطباع :
ويجعل طرفي الرداء على المنكب األيسر.وإذا أكمل منكبه ، 

 وغطى منكبيه بردائه. الشوط السابع ترك االضطباع

 

 (3) 

وإن تقبيل الحجر األسواد واستالمه باليد اليمين إن تمكن ، 
لم يتمكن من تقبيله استلمه وقبل يده ، وان لم يتيسر له 

استالم الحجر أشارإليه رافعا يده اليمنى قائال ) هللا أكبر ( 
 مرة واحدة وال يقبل يده وال يقف .

 (4 ) 

يطوف الكعبة جاعالً الكعبة عن يساره ويسن الرمل في 
 .األشواط الثالثة األولى 

 . سرعة المشي مع مقاربة الخطى والرمل :

 (5 ) 

للكعبة فإن تيسر له إذا مر بالركن اليماني وهو الركن الرابع 
استلمه بيده اليمنى بدون تقبيل والتكبير ، وإن لم يتيسر 

 من غير إشارة إليه وال تكبير. مضى

 (6 ) 

كلما حاذى الحجر األسود قبله واستلمه ، فإن لم يتيسر له 
أشار رافعا يده اليمنى ) هللا أكبر ( مرة واحدة ويمضي 

 واليقف ويستلم الركن اليماني في كل شوط وال يقبله

 (7 ) 

ليس للطواف ذكر خاص سوى ماتقدم فيدعو ويذكر 
 .تيسر من القرآن ويقرأ ما

إذا انتهى من الطواف صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم إن تيسر وإال 
 صالها في أي موضع في المسجد الحرام .

والسنة أن يقرأ في الركعة األولى بعد الفاتحة سورة )الكافرون ( وفي 
 سورة اإلخالص(الركعة الثانية بعد الفاتحة ) 

 

 : صالة ركعتي الطواف   اثانيً 

 أوالً الطواف بالبيت 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

        

        

 

 

 

 (1 ) 

يبدأ السعي بالصفا ، فإذا اقترب منه قرأ قوله تعالى 
ن َشعَآئ ر  ٱّللَّ  ) فَا َوٱْلَمْرَوةَ م  ثم يقول ) أبدأ ، ( إ نَّ ٱلصَّ

 وهذا خاص بالشوط األول فقط .بما بدا هللا به ( 

 (2 ) 

يرقى على الصفا إن تيسر ويستقبل القبلة ، ويرفع يديه بالدعاء 
وحده الشريك له ، له ويقول ) هللا اكبر ، هللا أكبر الإله إال هللا 

الملك وله الحمد وهو على كل شي قدير الحمد هلل وحده أنجز 
ثم يدعو بما تيسر  وعده ، ونصر عبده  وهزم األحزاب وحده ( 

 والدعاء ثالث مرات . ويكر هذا الذكر

 (3 ) 

يحاذي األعمدة فيمشي حتى  ثم ينزل متهجاً إلى المروة ،
على جانبي المسعى ، فإذا حاذاها  واألنوار الخضراء

استحب للرجل أن يسعى سعياً شديداً حتى يصل األعمدة 
 يكمل مشيه إلى المروة.واألنوار الخضراء التي تليها ، ثم 

 (4 ) 

فقد اكمل شوطا ، ويفعل عليها كما فعل على إذا وصل المروة 
 يقرأ اآلية إذا دنا من المروة وال إذا صعد . الصفا ، غير أنه ال

 (5 ) 

ود إلى الصفا ماشياً في موضع المشي مسرعاً في ثم يع
 موضع اإلسراع

 (6 ) 

شوط ، حتى يكمل سبعة أشواط ، يفعل ما تقدم في كل 
الذهاب شوط والرجوع شوط آخر وينتهي السعي عند 

 المروة .

 (7 ) 

ليس للسعي ذكر خاص سوى ما تقدم ، فيدعو ويذكر 
 هللا ويقرأ ما تيسر من القرآن .

 (8 ) 

اليقف للدعاء والذكر بعد الشوط السابع ، لعدم وروده 
 . عن النبي 

 (9  ) 

 يجوز السعي في الطوابق العليا للمسعى أو في سطحه

ق أو قصر الشعر والحلق أفضل من التقصير لحديث أبي هريرة لإذا أتم السعي ح
( قالوا : وللمقصرين . قال ) اللهم ) اللهم اغفر للمحلقين  قال : قال رسول هللا 

 قالوا : وللمقصرين .قالها ثالثاً ، ثم قال ) وللمقصرين (. اغفر للمحلقين (

أفضل ، ويترك الحلق وإذا كان الحاج متمتعاً بالعمرة إلى الحج فإن التقصير 
 للحج .

 وبهذا يكون قد انتهت عمرته وحل منها التحلل الكامل .

رابعاً : الحلق أو  
 التقصير 

 السعي بين الصفا والمروة  اثالثً 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

  

    

 حتى يأتي به بعضه لم تنعقد عمرته وال يتحللمن ترك أي ركن من اركان العمرة كله أو  :العمرةحكم من ترك أحد أركان       

ِ لقوله تعالى )        َرةَ ّلِِلَّ وا الأَحجَّ َوالأعُمأ  (   َوأَتِمُّ

 

 

 

 

  

 مكة(. شاة داخل حدود الحرم وتوزيعها على الفقراء في  )ذبحعليه دم   العمرة: حكم من ترك أحد واجبات      

 

 

 درس : أركان العمرة وواجباتها

أركان العمرة
ثالثة

الركن األول 
اإلحرام 

ي الركن الثان
الطواف

الركن الثالث
السعي 

واجبات العمرة اثنان

ا تذكر الحلق أو التقصير فمن نسيه وجب عليه أإذ
.صرأن يعيد لبس مالبس اإلحرام ثم يحلق او يق

اإلحرام من الميقات ، فمن تجاوزه وهو 
ع مريد للحج أو العمرة وجب عليه الرجو

.إلى الميقات لإلحرام منه 

ما تختص به المراة في العمرة

ع تطوف ساترة لجمي
بدنها 

ال تحلق شعرها 
ير منه وتكتفي بالتقص

قدر أنملة وهي رأس 
اإلصبع  

ي ال تسرع في السع
بين العالمتين 
الخضراوين 

يحرم على المرأة مزاحمة 
الرجال للوصول إلى 

الحجر األسود 

المرأة ال يشرع عليها 
الرمل وال االضطباع في

الطواف 



 
 

 

 

 

 

 األيام: وتنتهي في اليوم الثالث عشر كما بيانها حسب  الحجة،تبدأ أعمال الحج في اليوم الثامن من ذي                  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  صفة الحجدرس : 

 أعمال اليوم الثامن من ذي الحجة ) يوم التروية (

ن أحلين ولمن يريد الحج من اهل مكة نة للمُ السُّ 
هر ي هذا اليوم قبل الظحرم بالحج من مكانه فيُ 

 ويقول في إحرامه ) لبيك حجاً (

ن يصلوا أسن في هذا اليوم اإلكثار من التلبية ويُ 
الحجاج الظهر في هذا اليوم بمنى ويبقوا فيها إلى 

 صباح اليوم التاسع.

 أعمال اليوم التاسع من ذي الحجة ) يوم عرفة (

نة  في هذا اليوم أن يتجه الحجاج إلى عرفة السُّ 
ملبين ، ويسن أن يخطب اإلمام قبل صالة الظهر 

واحدة تناسب الحال ، ويذكر الناس فيها خطبة 
رر التوحيد ، ثم يصلون الظهر قِ بأصول الدين ويُ 

 بأذان إقامتين .والعصر جمعاً وقصراً 

 

 أحكام الوقوف بعرفة 

 أوال: معناه  
 جالساً أم مضطجعاً ، راكباً أم سائراً على قدميه . معنى الوقوف بعرفة : هو بقاء الحاج فيها هذا اليوم ، سواء قائماً أم  

 ثانياً : حكمه 
) الحج عرفة فمن جاء قبل صالة الفجر من   الوقوف بعرفه ركن من أركان الحج ال يصح الحج بدونه لحديث النبي 

 ليله جمع فقد تم حجه ( 
 ثالثا : وقته

ولو  يبدا وقت الوقوف بعرفة من طلوع الفجر يوم التاسع إلى طلوع الفجر من يوم العاشر الوقت المجزئ للوقوف :  
 وقف لحظه صح حجه. 

السنة الوقوف بها من بعد صالتي الظهر والعصر ، إلى غروب الشمس .والدليل على ذلك  الوقت المستحب للوقوف : 
ع ، ووقف صلى معنا صالة الغداة  من)  حديث النبي ى نُفيض ، وقد أفاض قبل ذلك من عرفات ليالً أو  حت معنا بَجمأ

 المراد بـ ) التفث ( أعمال الحج .  ) نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه

 رابعاً : مكان الوقوف  
) وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف ( . وال يصح الوقوف بالوادي الذي قبيل عرفة    عرفة كلها موقف لحديث النبي 

 واسمه : وادي ُعرنة . 
 مايشرع اثناء الوقوف بعرفة 

 يستحب للحاج أن يصلي الظهر والعصر في هذا اليوم جمعاً وقصراً . -1
ول ) ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،  يستحب للحاج أن يستقبل القبلة ويظهر التضرع ويلح في الدعاء ويكثر من ق -2

 له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير (  
 .  يستحب أن يهلل ويكبر ويلبي اقتداء بالنبي  -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 فضل يوم عرفة 
 كثرة العتق من النار في يوم عرفة . -1

 عرفات أهل السماء فيقول عز وجل ) انظروا إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين (أفضل األيام عند هللا ، يباهي هللا بأهل  -2



 
 

 

                    

 

 

           نهاراً، وال يجوز اإلنصراف من عرفة قبل غروب الشمس لمن وقف بها  مزدلفة،إذا غربت الشمس يوم عرفة انصرف الحجاج إلى     

 . فمن فعل لزمه الرجوع ليقف بعرفة ولو يسيرا ً     

 وإذا وصل إلى مزدلفة بادر بصالة المغرب والعشاء   ووقار،وأن يمشي بسكينة  ملبياً،يسن للحاج في انصرافه من عرفة أن يكون     

 ويبيت في ليلته ويبقى إلى آذان الفجر ويجوز للحاج أن يخرج من مزدلفة بعد منتصف الليل.  وإقامتين،لعشاء بأذان جمعاً وقصراً ل    

      مزدلفة كلها موقف لحديث جابر  أن رسول هللا  موقف(.هاُهنا وجمٌع كلها  )وقفتُ قال 

     

   

     

 المشروعة  وقبل شروق الشمس فإذا وصل إلى منى قام باألعمال الصبح،السنة أن ينصرف الحاج ملبياً من مزدلفة إلى منى إذا أسفر     

 خمسة: في يوم العيد وهي     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

       يلي:الجمرة الكبرى وهي آخر الجمرات الثالث وبيان رميها فيما  وتسمى:أول األعمال في هذا اليوم         

 تعالى.ينبغي أن يستشعر أن الرمي عبادة وإقامة لذكر هللا إذا وصل الحاج جمرة العقبة قطع التلبية و •

 حصاة. يرفع يده ويكبر مع كل   واحدة،يرمي الجمرة بيده اليمنى بسبع حصيات واحدة  •

 يساره. عن  ومكةوهو ان يستقبل الجمرة ويجعل منى في يمينه  رمى أجزأه واألفضل موقف النبي   جهةمن أي  •

 الليل. ويجوز تأخير الرمي إلى  لرمي،الواجب أن تسقط الجمرات في الحوض المخصص  •

 قليالً. جمار في حجم حصى الحذف أكبر من حبة الحمص يكون حصى ال •

 
 

 صفة الحج ) أعمال اليوم العاشر ( 

 يوم النحر ( –اعمال اليوم العاشر من ذي الحجة ) يوم العيد 

رمي جمرة العقبة( 1)

نحر الهدي( 2)

الحلق أو ( 3)
التقصير

طواف ( 4)
اإلفاضة

السعي ( 5)

 أوالً : رمي جمرة العقبة  



 
 

 
 

 
 

 

 وأما المرأة تقصر شعرها. رأسه،بعد ذلك األفضل أن يحلق الرجل              المساكين. وأطعم وأكل منه  ذبحه،  هدي،إذا معه     

 

    

 
 ويسن له ان يخلع مالبس اإلحرام ويلبس مالبسه المعتادة ويتطيب لفعل النبي  التحلل األول بعد الحلق أو التقصير يتحلل الحاج      
 ركعتين. ثم يصلي  اضطباع،ويطوف بدون رمل وال  الزيارة،ثم يخرج لطواف الضيافة ويسمى طواف      

       

 

 

 فإن كان قد سعى بعد طواف القدوم فال يلزمه وإن كان قارناً أو مفرداً  متمتعاً،بعد الطواف يتجه الحاج للمسعى ويلزمه السعي إن كان      
 طواف اإلفاضة.         
   العيد؟ ما حكم ترتيب أعمال     
  لحديث عبد هللا بن عمرو بن العاص السنة ترتيب أعمال يوم العيد على النحو السابق فإن قدم بعضها على بعض فال بأس      
ر هذا اليوم إال  النبي   )أن       حرج(.افعل وال  قال:ما سئل عن شيء قُدَّم او أُخَّ

 
 التشريق( أيام  )اعمالصفة الحج  درس:

 .   (13 ،12 ،11)هي األيام الثالثة التالية ليوم عيد األضحى  أيام التشريق      
     عللي : تسمية أيام التشريق بهذا اإلسم .     
 اللحم. تقطيعها شرائح ثم تجفيفها وتمليحها لئال يفسد وسميت بأيام التشريق ألن الناس قديماً كانوا يقومون بتشريق اللحوم أي      

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثالثاً : الحلق او التقصير  ثانياً : نحر الهدي

 اإلفاضةرابعاً : طواف 

 خامساً : السعي

أعمال اليوم الحادي عشر من ذي الحجة ) اليوم األول 
 من أيام التشريق (

يجب على الحاج أن يبيت بمزدلفة ليلة الحادي عشر * 
 يبقى بها أكثر الليل .ومعنى البيات أن 

 يرمي الجمرات الثالث بعد الزوال .* 

يستحب للحاج في هذا اليوم وما بعده من أيام * 
 التشريق التسبيح والتحميد والتهليل.

 صفة الرمي

رمي الجمرات الثالث ابتداء بالجمرة الصغرى  يتم
فالوسطى ثم الكبرى وهي جمرة العقبة بسبع حصيات 

 . صاةلكل جمرة ، يكبر مع كل ح

أعمال اليوم الثاني عشر من ذي الحجة ) اليوم الثاني 
 يوم النفر األول ( –من أيام التشريق 

 يجب على الحاج أن يبيت بمنى ليلة الثاني عشر .

 إذا زالت الشمس رمى الجمرات الثالث.

إذا أراد التعجل فيلزمه اإلنصراف من منى قبل غروب 
 الشمس وال شيء عليه إذا تـأخر بسبب الزحام .

أعمال اليوم الثالث من ذي الحجة ) اليوم الثالث من أيام 
 يوم النفر الثاني ( –التشريق 

األفضل التأخر إلى هذا اليوم فيبيت في منى ليلة الثالث من 
ذي الحجة ، ويبقى في منى حتى إذا زالت الشمس رمى 

 الجمرات الثالث واليؤخر الرمي إلى غروب الشمس .

 طواف الوداع

هو آخر واجبات الحج وال يجب هذا الطواف على المرأة 
 الحائض أو النفساء .

ر الحاج طواف اإلفاضة وأتى به بعد الرمي األخير  وإذا أخَّ
 فإنه يجزئه عن طواف الوداع .



 
 

 

 

 أركان الحج وواجباته  درس:

 

 

 

 

 

 

 

       

 األركان:حكم من ترك أحد هذه        

 أصالً. من ترك اإلحرام لم ينعقد حجه  -1      

 بعمرة. ويلزمه ان يتحلل   الحج،من ترك الوقوف بعرفة فقد فاته  -2      

 به. من ترك الطواف أو بعضه أو ترك السعي أو بعضه لم يتم حجه حتى يأتي   -3      

        

   الواجبات:حكم من ترك شيئاً من     

 الحرم. شاة يذبحها ويوزعها على فقراء  وهو:   النقص،من ترك واجباً من هذه الواجبات وجب عليه ما يجبر به هذا     

 

 

أركان الحج 

:الركن الرابع 
السعي

:الركن الثالث 
طواف اإلفاضة

:الركن الثاني 
الوقوف بعرفة

:الركن األول 
اإلحرام

واجبات الحج

طواف : السابع 
.الوداع 

الحلق أو: السادس 
التقصير 

رمي : الخامس 
الجمار  المبيت : الرابع 

يق بمنى أيام التشر
دلفة المبيت بمز: الثالث 

ليلة العاشر من ذي 
لالحجة إلى نصف اللي

اإلحرام : األولى 
من الميقات

الوقوف بعرفة إلى :الثانية 
غروب الشمس لمن وقف  نهارا 



 
 

            
 

 األخطاء في الحج والعمرة                                                                      
 

 

 

 

 ء في السعي األخطا

 رفع اليدين كهيئة الصالة على الصفا والمروة وتكرار ذلك   2 السعي.اإلضطباع في   1

 معين.تخصيص كل شوط بدعاء  4 خضرين. األسعي المرأة سعيا شديداً بين العلمين  3

ظن ان الذهاب واإلياب في السعي يعتبر شوطا ً   5
 واحداً. 

 نسك. غير   تطوعاً فيالسعي  6

 

 رمي األخطاء في ال
 رمي.وضع الجمار وضعاً دون  2 الرمي بالنعال والحصى الكبار 1

  واحدة.السبع دفعة رمي الجمار  4 واألوسط. تسمية الجمار بالشياطين األصغر واألكبر  3

الرمي من موضع بعيد مع عدم التأكد من وصوله في  5
 المرمى.حوض 

  

 اإلفراد  القران  التمتع  العنصر م
 حج فقط عمرة وحج عمرة ثم حج  وصفه 1
يحرم مرتين األولى للعمرة ويحل   اإلحرام  2

 للحج. منها ثم يحرم الثانية 
 

 يحرم مرة واحدة  يحرم مرة واحدة

 لفظ التلبية  3
 عند اإلحرام 

ثم عند اإلحرام بالحج   عمرة،لبيك 
 حجاً.لبيك  يقول:يوم التروية 

 

 حجاً.لبيك  أو حجاً وعمرة. وحجاً،لبيك عمرة 

 واجب الهدي  4
 

 مستحب  واجب

للعمرة   واجبان: األولطوافان  الطواف  5
والثاني للحج وهما ركنان من  

 والعمرة. أركان الحج 
 

 أركانه،طواف واجب للحج وهو من  
 وصوله. وآخر مستحب للقدوم أول 

طواف واجب للحج وهو من  
وآخر مستحب للقدوم   أركانه،

 وصوله. أول 

للعمرة  واجبان: األولسعيان  السعي 6
والثاني للحج وهما ركنان من  

 أركان الحج والعمرة
 

 سعي واجب للحج وهو من أركان الحج  
 القدوم. ن شاء قدمه بعد طواف  إو

سعي واجب للحج وهو من  
 أركان الحج  

ن شاء قدمه بعد طواف  إو
 القدوم. 

 األخطاء في الطواف 
 فيه.الوقوف مقابل الحجر األسود وقتاً يؤخر الناس  2 بالنية. النطق   1
   النساء.المزاحمة الشديدة عند الحجر األسود وخاصة  4 الكعبة. التمسح والتبرك بأستار  3
 األسود.تقبيل اليد إذا أشار للحجر  6 ذلك. رفع اليدين كهيئة الصالة وتكرار  5
 شوط. أدعية معينة لكل   التزام  8  به.الذكر الجماعي ورفع الصوت  7

 الفرق بين أنساك الحج الثالثة



 
 

 

 

 األضحية  درس:

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 تعريف االضحية

يذبح من بهيمة األنعام في أيام عيد األضحى تقرباً  ما
 إلى هللا تعالى .

 هاـحكم

قال ) ضحى النبي  سنة مؤكدة والدليل حديث أنس 
  َّر ووضع بكبشين أملَحين أقرنَين ذبحهما بيده وكب

 رجله على صفاحهما (

 فضلها

شعيرة من شعائر هللا وعالمات دينه المعظَّمة قال 
ن َشعَائ ر  َّللاَّ  لَك ْم ف يَها تعالى )  َواْلب ْدَن َجَعْلنَاَها لَك م ّم 

 ( َخْير  

لَك ْم ف يَها اإلبل والبقر . قال ابن كثير ) يوالبدن : ه
 ( أي ثواب في الدار اآلخرة . َخْير  

 ذبحهاوقت 

أربعة أيام ، أولها من بعد صالة العيد ) يوم النحر ( 
إلى غروب الشمس من آخر يوم التشريق وهو اليوم 

 الثالث من ذي الحجة

 المجزئ في األضحية

يجزئ عن الشخص الواحد وأهل أوالً : من حيث المقدار : 
، بيته شاة واحدة ، أو سبع بدنة ، أو سبع بقرة 

ويجوزاإلشتراك لسبعة أشخاص في البقرة أو البدنة، وله أن 
 يشرك معه في أجر أضحيته من شاء من أهل بيته .

يجزئ في األضحية : ) الجذع ( ثانياً : من حيث السن : 
و ) الثَّني ( من اعداً وهو ما أتم ستة أشهر من الضأن فص

غيره من األنعام : المعز والبقر واإلبل، وثَنيُّ المعز ما أتم 
سنة ،وثني البقر ما اتم سنتين ، وثني اإلبل ما أتم خمس 

 . سنوات

 ما ال يجزئ في األضحية

مرضها والعرجاء  العوراء البيِّن عورها ، والمريضة البيِّن
رجها والعجفاء التي ال تنقى ) أي ليس في عظمها البيِّن ع

 مخ من شدة الهزال (

أما العيوب اليسيرة فهو مجزئ مثل الخرق في األذن او 
 الكسر في القرن .

 يأفضل األضاح

أفضل األضاحي اإلبل إن اخرجها الشخص كاملة عن 
نفسه ألنها انفع للفقراء وأكثر نفعاَ ، ثم البقر إذا 

 (اخرجها كاملة ثم الغنم ) والضأن افضل من المعز 
 ما يشرع في لحوم األضاحي

يشرع لمن ذبح أضحية ان ياكل منها ويجب أن يطعم 
وا اْلبَائ َس الفقراء لقوله تعالى )  م  ْنَها َوأَْطع  فَك ل وا م 

 ( اْلفَق يرَ 

 وإذا أهدى لجيرانه وأقاربه فهو أفضل .

 



 
 

 

 

 عشر ذي الحجة درس:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عشر ذي الحجة 

ما يشرع فيها 

من أراد أن 
يضحى فال 
يأخذ شيئا من
شعره او ظفره
أو بشرته في
ى أيام العشر حت

.يضحي 

بير الجهربالتك
واإلعالن به 
في األسواق 

والمساجد 
والتكبير 

المشروع 
:نوعان هما 

اإلكثار من 
تهليلالتسبيح وال

مد والتكبيروالح
.واإلستغفار 

ام الصدقة والصي
وبخاصة صيام
يوم عرفة لغير

.الحاج 

الحرص على 
أداء الواجب 

ن برالوالدي: مثل
وصلة الرحم 

والصلوات 
.لخمس 

فضلها 

هي أفضل أيام 
ث السنة  ففي حدي

أن ابن عباس 
ا م) : قال النبي 

من أيام العمل 
الصالح فيها أحب
إلى هللا من هذه 

يعني أيام( األيام
يا: العشر  قالوا 

رسول هللا وال 
هللا الجهاد في سبيل

وال الجهاد )؟ قال 
في سبيل هللا إال

رجل خرج بنفسه
وماله ثم لم يرجع

(من ذلك بشيء 

التكبير المطلق وهو غير مقيَّد  
بأدبار الصلوات فيكبر في  

جميع األوقات ، ويبدأ وقته من 
ليلة من ليالي العشر من  اول 

ذي الحجة ويستمر الى غروب  
الشمس من اليوم الثالث عشر  

 من ذي الحجة 

التكبير المقيد : وهو التكبير 
أ  المقيد بأدبار الصلوات ويبد

وقته لغير الحاج عقب صالة  
الفجر من يوم عرفة وللحاج  
عقب صالة الضهر من يوم  
النحر ، ويستمر لهما إلى 
صالة العصر من آخر أيام  
التشريق وهو اليوم الثالث 

 عشر من ذي الحجة . 



 
 

      

درس العقيقة 
العقيقة

قةما يجزئ في العقي
ما يجزئ في العقيقة

ة يجزئ في األضحي
من حيث السن 

والخلو من العيوب 
إال أنه ال يجزئ في

ة وال العقيقة سبع بدن
سبع بقرة إذ ال 
اك يجزئ فيها اإلشتر

.

ةوقت ذبح العقيق
قة السنة ذبح العقي
من في اليوم السابع

والدة المولود فإن 
فات اليوم السابع
ع فيذبحها في الراب

عشر ، او الحادي 
ات والعشرين فإن ف

ففي أي يوم بعده
ويبادر في أقرب 
وقت أمكنه للذبح 

فيه

قة ما يشرع في العقي
:عن اإلبن والبنت 
.عن اإلبن شاتان 
.عن البنت شاة 

عن ) لقول النبي 
الغالم شاتان 

مكافئتان ، وعن 
(الجارية شاة 

الحكمة من 
: ة مشروعية العقيق

شكر هللا على * 
.نعمة الولد 

إظهار الفرح * 
والسرور بهذه 

.النعمة 

ما يقال لمن رزق 
بمولود 

تُسن التهنئة 
باألدعية الطيبة
مثل جعله هللا 

مباركاً ، وجعله 
هللا من حفظة 

.كتابه 

:حكمها 
سنة مؤكدة لقول

كل ) النبي 
غالم مرتهن 

بح بعقيقته ، تذ
عنه يوم السابع
ويُحلق رأسه 

(ويُسمى 

العقيقة
هي ما يذبح عن المولود تقرباً هلل 

تسمية المولود درس
أحكام تسمية المولود

م يجب ستحبويتغييراإلسم المحرَّ
تغيير اإلسم المكروه 
ان ك) لقول عائشة رضي هللا عنها 

وعن (يغير اإلسم القبيح النبي 
غيّر اسم ان النبي عمر 

(  انت جميلة ) عاصية وقال 

اجتناب األسماء 
.القبيحة 

عبَّد التسمية باسم مُ تستحب
عبد عبد هللا و: هلل وأفضلها 

ن إ) الرحمن لقول النبي 
أحب أسمائكم إلى هللا عبد

(هللا وعبد الرحمن 

ي تسمية المولود فيستحب
يوم والدته لقول النبي 

م ُوِلد لي في الليلة غال) 
يته باسم أبي  (راهيم إب: فسمَّ

أو في اليوم السابع من 
.والدته 

:  مثل التسمية بأسماء غير معبَّدة لغير هللاتحرم
د علي عبد الكعبة وعبد الرسول وعبد النبي وعب
غالم :وعبد الحسين ومما يحرم أيضا التسمية بـ 

الرسول وغالم احمد ونحوها إذ هي بمعنى عبد 
.الرسول 


