


ماديت أصول الدين والتجويد٢



٣ الربنامج التأهييل

بسم اهللا الرحمن الرحيم

إن الحمد للَّه نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونصلي ونسلم على خاتم األنبياء والمرسلين 
معلم الناس الخير والهادي إلى سواء السبيل.

            أما بعـد:
فهذا محتو البرنامج التأهيلي للحاصلين على الشهادة اإلعدادية العامة في مادتي أصول الدين 
والتجويد، وهو محتو جمع بين دفتيه أصول الدين من عقيدة وتفسيرٍ لبعض آيات كتاب اهللا تعالى، 
وبعضٍ من أحاديث رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، وجانبٍ من السيرة النبوية المشرفة، وجانبٍ من أحكام التالوة، 
ينا عرض المحتو العلمي لهذا البرنامج بأسلوب شيق وبعبارة سهلة تُقرب المعنى، مع  وقد توخَّ

االلتزام بالدقة العلمية.
نهاية  في  تتحقق  أن  ينبغي  التي  باألهداف  الموضوعات  هذه  رنا  صدَّ العرض  حسن  في  وزيادةً 
عزَّ  اهللا  نسأل  ألبنائنا  العلمي   المحتو هذا  نقدم  إذ  ونحن  بمناقشات،  وحدة  كل  ذيلنا  ثم  دراستها، 
ا لهم على إتقان تالوة كتاب الله عز وجل، وعلى التحلي بالسماحة والوسطية،  وجلَّ أن يكون عونً
ودعوة الناس إليها، بما يحقق سعادة المجتمع، وتوصيل صورة اإلسالم الصحيحة للناس أجمعين.

* * *
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أوًال
أصول الدين
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ماديت أصول الدين والتجويد٨



٩ الربنامج التأهييل

عُ من التلميذ أن: قَّ تَوَ بنهاية دراسة هذا الموضوع، يُ
يذكر تعريف علم التوحيد في اللغة واالصطالح.ـ ١
يحدد موضوع علم التوحيد، وفائدته، وواضعه.ـ ٢
ا.ـ ٣ يحدد أسماء علم التوحيد، ومباحثه، وحكم دراسته شرعً
يستشعر أهمية علم التوحيد.ـ ٤

مبادئ علم التوحيد

تعريفه لغة واصطالحاً
موضوعه
فائدته
واضعه
اسمه

حكم معرفة العقائد الدينية
مباحثه



ماديت أصول الدين والتجويد١٠



١١ الربنامج التأهييل

L; z;

التوحيد في اللغة: العلمُ بأنَّ الشيء واحد.
وفي االصطالح: علمٌ يبحثُ في بيان ما يجب، وما يجوز، وما يستحيل في حقِّ اللَّه تعالى، وما 
معيَّة التي ال تــثبت  ل عليهم السالم، وبيان األمورِ السَّ يجب، وما يجوز، وما يستحيل في حقِّ الرسُ

ا على الوحي. بارٍ من الرسولِ ملسو هيلع هللا ىلص، اعتمادً إال بإخْ
M; z;

عليهم  رسله  وذوات  تعالى،  حقه  في  يجوز  وما  يستحيل  وما  يجب  ما  حيث  من  تعالى  اللَّه  ذات 
معيات التي أخبر بها النبي ملسو هيلع هللا ىلص، كالبعث والحساب والثواب والعقاب والجنة  الصالة والسالم، والسَّ

والنار وسؤال القبر ونعيمه وعذابه من حيث اعتقادها.
N; z;

، وإقامة األدلة عليها من الكتاب والسنة والعقل. (أ ) معرفةُ العقائد اإليمانية معرفةً صحيحةً
كين في العقيدة اإلسالميَّة. (ب)  القدرةُ على ردِّ شبهات المشكِّ

O; z;

الفوزُ بالسعادة في الدنيا واآلخرة.
P; z

وتثبيت  الخصوم،  ضد  العقيدة  عن  للدفاع  العلم؛  هذا  نشأة  إلى  أدت  وأسباب  ظروف  وجدت 
العقيدة عند السائلين.

ا عن غيره من العلوم. ا متميزً وقد أسهم في تأسيس علم التوحيد كثير من العلماء، حتى أصبح علمً
ومن أبرز الذين أسسوا هذا العلم:

الماتُريدي(٢)  منصور  وأبو  وتالمذته،  األشعري(١)  الحسن  أبو  والجماعة):  نة  السُّ (أهل  ة  أئمَّ
ن سواهم، فأصبح مذهبهم هو المذهب السائد. مَّ وتالمذته، حتى اشتهروا عَ

(١) أبو احلسن األشعري ولد سنة ٢٦٠هـ وتويف سنة ٣٢٤هـ، وهو ينتسب إىل الصحايب اجلليل أيب موسى األشعري.
(٢) أبو منصور املاتُريدي تويف سنة ٣٣٣هـ، وهو من (ماتُريد) إحد بالد ما وراء النهر(أوز بكستان، وطاجاكستان 

حاليًا).



ماديت أصول الدين والتجويد١٢

Q; z;

لهذا العلم أسماء كثيرة، أشهرها:
علم التوحيد.ـ ١
علم أصول الدين.ـ ٢
علم الكالم.ـ ٣

علم العقيدة.٤ـ 
علم الفقة األكبر.٥ـ 

R; z;
معرفة المعتقدات الدينية فرضُ عينٍ على كلِّ بالغٍ عاقل، باألدلَّةِ اإلجماليَّة، مثل أن يعتقد وجود 

ا للعالم. اللَّه، وكونه خالقً
به عنها، ففرضُ كفاية؛  رُ على إيضاحها ودفعِ الشُّ دِ قْ أما معرفة العقائد باألدلة التفصيلية، بحيث يَ

إذا قام بها بعض الناس من طالب العلم المتخصصين، سقط اإلثم عن الباقين.
S; z;

لهذا العلم أربعة مباحث أساسية:
اإللهيَّات.  ـ ١
ات.  ـ ٢ والنُّبوَّ
عِيات. ـ ٣ مْ والسَّ

والمقدمات التى توصل إلى معرفة هذه المباحث.٤ ـ 
* * *



١٣ الربنامج التأهييل

ا؟ وما موضوعه؟ ومن واضعه؟ ف علم التوحيد لغة واصطالحً س١: عرِّ
س٢: ضع عالمة (√) أما العبارة الصحيحة و عالمة (X) أما العبارة الخطأ مع تصويب العبارة 

الخطأ، فيما يأتي:
من فوائد علم التوحيد: معرفة العقائد اإليمانية معرفة صحيحة.                                 (          )ـ 
)ـ       ) علم التوحيد ليس له سو هذا االسم.                                  
)ـ      ) دراسة علم التوحيد: فرض عين على كل مسلم.                     
)ـ      ) معرفة اللَّه واجبة على المكلفين.                          

س٣: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين األقواس:
 موضوع علم التوحيدـ 

(ذات اللَّه ـ ذات رسله ـ السمعيات ـ جميع ما سبق).
 مباحث علم التوحيدـ 

(مبحثان ـ ثالثة ـ خمسة).
* * *



ماديت أصول الدين والتجويد١٤

بنهاية دراسة هذا الموضوع، يتوقع من التلميذ أن:
ا المقصود بكل قسم.ـ ١ د أقسام الحكم العقلي، موضحً دِّ عَ يُ
يوضح معنى الواجب والجائز والمستحيل.ـ ٢
يضرب أمثلة ألقسام الحكم العقلي الثالثة.ـ ٣

* * *٤ـ 



١٥ الربنامج التأهييل

هُ اللَّه تعالى(١): ديرُ رحمَ رْ قال اإلمامُ الدَّ
*** الَهْ حمَ ال  لِ  قْ الْعَ مِ  كْ حُ سامُ  تِحالَهْأقْ سْ االِ مَّ  ثُ جوبُ  الْوُ يَ  هِ
*** سامِ قْ األْ ثالِثُ  وازُ  الْـجَ مَّ  هامِثُ األفْ ةَ  لَذَّ تَ  نِحْ مُ مْ  هَ فافْ

الوجوب،  أوصاف:  ثالثةِ  عن  تخرجُ  ال  اإلنسان،  عقلُ  يدركها  التي  والمعاني  األمورِ  جميعُ 
واالستحالة، والجواز، وتلك هي أقسام الحكم العقلي؛ ألن العقل يستطيع أن يحكم على كل معنى 

يدركه بأحد هذه األوصاف الثالثة؛ فسميت أقسام الحكم العقلي.

هُ اللَّه تعالى: ديرُ رحمَ رْ قال اإلمامُ الدَّ

*** بَلِ قْ يَ  ْ ملَ ما  يلُّ  قْ الْعَ بُ  ــلِفالْواجِ تَهِ فابْ ـهِ  ذاتـِ يف  تِفــا  نْ اَالِ
*** ــلِ بَ قْ ْ يَ لُّ مــا ملَ ــتَحيلُ كُ لِواملُْسْ وَّ ــدُّ األْ يف ذاتِــهِ الثُّبــوتَ ضِ
*** تِفــا نْ لالِ ـلٍ  قابـِ ــرٍ  أمْ لُّ  كُ ــاوَ ف ــال خَ ــزٌ بِ ــوتِ جائِ لِلثُّب وَ

نِ الواحد نصفَ االثنين، وكوجود اللَّه تعالى. وْ ه، ككَ مِ ق العقلُ بعدَ دِّ : هو ما ال يُصَ الواجبُ العقليُّ
لَد أكبرَ من أبيه، وكوجود شريكٍ  نِ الوَ وْ قُ العقلُ بوجوده، ككَ دِّ : هو ما ال يُصَ والمستحيلُ العقليُّ

للَّه تعالى.

(١) هو أبو الربكات أمحد بن حممد بن أمحد العدوي، شيخ الفقهاء بمرص يف عرصه، فقيه مالكي، صويف، ت ١٢٠١هـ.



ماديت أصول الدين والتجويد١٦

وكإحياء  حياته،  أو  فالن  وت  كمَ وللعدم،  للوجود  بقابليته  العقلُ  ق  دِّ يُصَ ما  هو   : العقليُّ والجائزُ 
اللَّه العباد بعد موتهم.

والمستحيلَ  وجوده،  من  البد  بل  م،  دَ العَ قبَلُ  يَ ال  الواجبَ  أنَّ  الثالثة:  األقسام  هذه  بين  والفرقُ 
قبلُ الوجودَ ويقبل العدم، وكلُّ مسائلِ العقيدةِ داخلةٌ تحتَ  ا، والجائزَ يَ قبَلُ الوجود أبدً عكسه فال يَ

واحدٍ من هذه األحكام الثالثة.

احلــكم العــقيل

جائــزمستحيلواجب

هُ اللَّه تعالى: ديرُ رحمَ رْ قال اإلمامُ الدَّ
*** لَّفِ ا عىل املُكَ عً ْ بٌ رشَ واجِ فِوَ ــرِ ــيلِّ فاعْ ــةُ    الْعَ فَ رِ عْ مَ
*** اال بَ واملُْحَ فُ الْواجِ ــاىلأَيْ يَعرِ ــهِ تَع قِّ ــزٍ يف حَ ــعْ جائِ مَ
*** اللَّه لِ  سْ رُ قِّ  حَ في  ذا  ثْلُ  مِ لَــهِوَ اإلْ يَّـــةُ  تَـحِ يْهــمُ  لَ عَ

فَ  يَعرِ أن  أنثى:  أو  كان  ا  رً كَ ذَ المكلف،  وهو   ، عاقالً غَ  لَ بَ من  كلِّ  على  اإلسالم  شريعة  في  يجبُ 
وهي  والعجز،  كالجهل  عليه  المستحيلةَ  فاتِ  والصِّ والقدرة،  كالعلم  تعالى  للَّه  الواجبةَ  فاتِ  الصِّ
ه وهي التي ال تخالف كماله المطلق كبعث الرسل  فاتِ الجائزةَ في حقِّ عكس الصفات الواجبة والصِّ
واألمانة،  الصدق  مثل  والسالم  الصالة  عليهم  لِ  سُ للرُّ الواجبةَ  فاتِ  الصِّ فَ  يَعرِ وأن  الكتب.  وإنزال 
الجائزةَ  فاتِ  والصِّ بها  يتصفوا  أن  يمكن  وال  والخيانة،  الكذب  مثل  عليهم  المستحيلةَ  فاتِ  والصِّ
فَ ما أخبرَ به النبيُّ  ملسو هيلع هللا ىلص، من أحوالِ الموت  في حقِّهم كالمرض والصحة والموت والحياة. وأن يَعرِ
، وغيرِ ذلك مما  ، ثم السؤال والحسابِ والجنَّةِ والنّارِ والقبر، وما بعدهما من أحوال البعث والحشرِ

يتعلق بالحياة اآلخرة.



١٧ الربنامج التأهييل

س١: اذكر أقسام الحكم العقلي؟ مع التمثيل لكلِّ قسم.
س٢: ضع عالمة (√) أما العبارة الصحيحة و عالمة (X) أما العبارة الخطأ مع تصويب العبارة 

الخطأ، فيما يأتي:
المستحيل العقلي هو ما ال يصدق العقل بوجوده.                (        )ـ ١
معرفة اللَّه تعالى واجب عقلي.                                                (         )ـ ٢
ا.                              (         )ـ ٣ الجائز العقلي هو ما ال يقبل الوجود أبدً

* * *



ماديت أصول الدين والتجويد١٨

بنهاية دراسة هذا الموضوع يتوقع من التلميذ أن:
، بالدليل النقلي والعقلي.ـ ١ يتعرف على ما يجب للَّه تعالى إجماالً
.ـ ٢ د أقسام الصفات الواجبة للَّه تعالى تفصيالً يحدِّ
.ـ ٣ يستشعر أهمية معرفة الصفات الواجبة للَّه تعالى تفصيالً

* * *



١٩ الربنامج التأهييل

سة، وكماالتُ اللَّه ـ تعالى ـ ال تتناهى، وال  : كلُّ كمالٍ يليق بذاته المقدَّ يجبُ لله تعالى إجماالً
نا؛ فيجبُ على المكلَّف أن يؤمنَ بذلك. لمُ ، وال يحيطُ بها عِ ها العدُّ يحصرُ

ه تعالى بشيء من النقائص،  سة؛ لجازَ اتِّصافُ أنه لو لم يجبْ للَّه تعالى كلُّ كمالٍ يليقُ بذاته المقدَّ
ا عن دفع النقائصِ عن نفسه، فال يكونُ تعالى  ه تعالى بشيءٍ منها؛ لكان تعالى عاجزً ولو جاز اتِّصافُ

ا مستحقا للتعظيم والعبادة. إلهً

 ~  }  |  {  z  y   xw   v  u  ts      r  q  p  o  n  m نث  تعالى:  قوله 
 ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 
  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾½   ¼   »  º¹   ¸  ¶  μ  ´  ³   ²  ±  °

È      Ç     Æ ÅÄ  مث (١).
المعاني  أحسن  على  تدل  اإللهية  الحسنى  واألسماء  نقص.  كلِّ  عن  ه  زَّ المنـَ وس:  القدُّ ومعنى 

وأكمل الصفات.

م إلى ثالثة أقسام: فة، تنقسِ يجب لله تعالى تفصيالً ثالثَ عشرةَ صِ
األول: صفات نفسيَّة، وهي: صفةُ الوجود فقط.

والمخالفة  بالنَّفْس،  والقيام  والبقاء،  م،  دَ القِ صفات:  خمس  وهي  بية،  لْ السَّ الصفات  الثاني: 
للحوادث، والوحدانية.

(١) سورة احلرش. اآليات: ٢٢: ٢٤.
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مع، والبصر، والكالم،  الثالث: صفات المعاني، وهي سبع صفات: العِلم، واإلرادة، والقدرة، والسَّ
والحياة.

حصر  ال  ـ  تعالى  ـ  اللَّه  كماالت  أنَّ  مع  عشرة،  الثالث  الصفات  هذه  على  العلماء  اقتصر  وإنما 
من  غيرها  تحتها  ويدخل  ـ،  تعالى  ـ  للَّه  واجبٍ  كمالٍ  كلِّ  عن  تعبِّر  التي  هي  الصفات  هذه  ألن  لها؛ 
ا  دَّ ذلك نقصً فات، ومن لم يعرف واحدةً من الصفات الواجبة لله ـ تعالى ـ بأقسامها الثالثة؛ عُ الصِّ

في معرفته باللَّه ـ تعالى ـ.

ح ما يجب للَّه تعالى إجماالً مع ذكر الدليل. س١: وضِّ
. س٢: اذكر أقسام الصفات الواجبة للَّه تعالى تفصيالً

س٣: لماذا اقتصر العلماء على دراسة عدد معين من الصفات في علم التوحيد؟
س٤: أكمل ما يلي:

ـ  يجب للَّه ـ تعالى ـ إجماالً كل ........... المقدسة.
ـ  يجب للَّه ـ تعالى ـ تفصيالً .............. صفة.

ـ  تنقسم الصفات الواجبة للَّه ـ تعالى ـ تفصيالً إلى .............. أقسام.
* * *



٢١ الربنامج التأهييل

بنهاية دراسة هذا الموضوع، يتوقع من التلميذ أن:
د األدلة العقلية والنقلية على وجود اللَّه تعالى.ـ ١ يعدِّ
يتعرف على المقصود بالصفات السلبية وصفات المعاني.ـ ٢
يبين باألدلة العقلية والنقلية وجوب الصفات السلبية للَّه تعالى.ـ ٣
يدرك حكم أضداد هذه الصفات بالنسبة للَّه تعالى.ـ ٤
يستشعر وجود اللَّه ـ تعالى ـ بالدليل.ـ ٥

* * *



ماديت أصول الدين والتجويد٢٢

هُ اللَّه: ديرُ رحمَ رْ قال اإلمامُ الدَّ
*** جود فَ بِالْوُ صْ مْ بِأنَّ الوَ لَ بودِفاعْ عْ دِ الْـمَ باتِ الْواحِ نْ واجِ مِ
*** ــرِ أثَ لَّ  كُ ـأنَّ  بـِ ــرٌ  ظاهِ ِإذْ  تَــربِ فاعْ ــرٍ  ثِّ ؤَ مُ إىل  ْــدي  هيَ
*** يِّـــهْ سِ فْ ــةً نَ فَ ى صِ ــمَّ ذِي تُسَ .وَ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

عقلٍ  ذي  كلُّ  ه  يدركُ إذ  برهان؛  على  يتوقَّفَ  أو  بيان،  إلى  يحتاج  أن  من  أوضحُ  تعالى  اللَّه  وجود 
ه إليه  ه سبحانه بلسانه، يتوجَّ نكِرُ وجودَ رشيد، وفطرةٍ سليمةٍ خاليةٍ عن الهو والعِناد، حتى الذي يُ
لسان  على  يحكيه  فيما  تعالى  اللَّه  وجود  بداهة  إلى  الكريم  القرآن  أشار  وقد  االضطرار،  عند  بقلبِه 

الرسل عليهم السالم من خطابهم ألقوامهم، وذلك في قوله تعالى: نث ¥ ¦ § ¨  © 
ª»مث(١).

ةَ أدلَّةٍ  نها عدَّ ؛ نستَنتِجَ مِ ةِ في القرآنِ الكريمِ لْقِ والقُدرَ حدانيةِ والخَ الةَ على الوَ حينما نتتبعُ اآلياتِ الدَّ
هِ األدلَّةِ ما يلي: رُ هذِ على وجودِ اللَّه تعالى، وأشهَ

 a نث_`  تعالى:  اللَّه  قال  ه،  قَ لَ خَ خالقٍ  وجودِ  على  لُّ  يدُ ذاتِهِ  دِّ  حَ في  المخلوقِ  وجودُ 
cbمث(٢). وقال اللَّه تعالى: نث ¾ ¿ Â   Á    Àمث(٣). وقال تعالى: نث : ; >   = < ? 

@ A مث(٤).
أم  نا؟  سَ أنفُ نا  قْ خلَ فهل  م،  دَ العَ من  د  جِ وُ ثمَّ  ا،  موجودً ن  يكُ لم  أنه  يدركُ  ه؛  نفسَ عَ  راجَ إذا  منَّا  فكلٌّ 

نا إلهٌ عليمٌ حكيم؟ قَ لَ لِقنا مِن غيرِ شيء؟ أم خَ ثلِنا؟ أم خُ نا أحدٌ من المخلوقين مِ قَ لَ خَ
لُ إلى استحالةِ الفروضِ الثالثةِ األولى،  ومن هنا يظهر أنَّ خالقنا  ليمَ سيَصِ ال شكَّ أنَّ العقلَ السَّ

هُ وتعالى. ، وهو اللَّه سبحانَ هو إلهٌ قادرٌ عليمٌ حكيمٌ
(١) سورة إبراهيم. اآلية: ١٠.

(٢) سورة الزمر. اآلية: ٦٢.
(٣) سورة الفرقان. اآلية: ٢.
(٤) سورة الطور. اآلية: ٣٥.



٢٣ الربنامج التأهييل

إلى  نا  لَ يوصِ أنْ  دَّ  بُ ال  العالَم،  عليه  لِقَ  خُ الذي  نِ  المتقَ النِّظامِ  هذا  في  والنَّظَرِ  العقلِ  إعمالِ  دُ  مجرَّ
تعالى:  اللَّه  يقولُ  ه،  نِظامُ يَختَلَّ  ال  حتى  شئونَه،  رُ  دبِّ ويُ العالَمِ  بهذا  يعتني  حكيمٍ  عالمٍ  خالقٍ  وجودِ 

نث! " # $ % & 'مث(١).
لْقِ ودليلِ النظام الكوني، كقوله تعالى:نث ! "  نُ الجمعَ بين دليلِ الخَ وكثيرٌ من آيات القرآنِ تتضمَّ
 4  3 2 1 0 / .   - , + * )  ( ' & % $ #
  E  D  C  B  A  @  ?    >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5

K J I H G F مث(٢).

هُ اللَّه تعالى: ديرُ رحمَ رْ قال اإلمامُ الدَّ
*** الْعاملَا هذا  بِأنَّ  نْ  لَمَ اعْ مَّ  الْعاملِاثُ يلِّ  الْعَ اهللاِ   و سِ ما  أيْ 
*** رُ تَقِ فْ مُ حادِثٌ  كٍّ  شَ  ِ ريْ غَ نْ  ُمِ ــريُّ التَّغَ ـهِ  بـِ قــامَ  ــهُ  نَّ ألِ
*** مْ دَ الْعَ دَ  عْ بَ هُ  ودُ جُ وُ هُ  دوثُ مْحُ دَ بِالْقِ ى  مَّ سَ الْـمُ وَ  هُ هُ  دُّ ضِ وَ

موجود،  ثٍ  دِ حْ مُ من  له  دَّ  بُ ال  حادِثٍ  وكلُّ  تَغيَّر،  تَ لكونها  حادثة(٣)؛  لَنا  وْ حَ التي  الكائناتِ  كلُّ 
تعالى:نث! " #$  قال  القرآن.  بذلك  أخبر  كما  تعالى،  اللَّه  هو  الموجودُ  ثُ  دِ حْ المُ وذلك 
مث(٥).   Â    Á     À  ¿  ¾ نث  تعالى:  وقال  -.مث(٤).   ,  +  *  )(  '  &  %
ه تعالى ثابتٌ  ستَحيلٌ في حقِّ اللَّه تعالى فوجب له القدم، فوجودُ م مُ دَ م، والعَ دَ دُّ الوجود: العَ وضِ

قبلُ االنتفاءَ أصال. ا(٦)، وال يَ أزالً وأبدً
ـ  ذاتــه  غــيرَ  شــيئًا  ــتْ  ليسَ الصفــة  وهذه  تعــالى،  اللَّه  وجودُ  السابقة  باألدلة  لك  ثبت  فقد 

يَّة». ى: «صفةً نَفسِ ة، ولذا تُسمّ ةِ الموجودَ قَ سبحانه وتعالى ـ، فهي تدلُّ على الذات نفسها المتحقِّ
(١) سورة النحل. اآلية: ١٥.

(٢) سورة البقرة. اآلية: ١٦٤.
(٣) احلادث هو املوجود بعد العدم.

(٤) سورة األنعام. اآلية: ١٠٢.
(٥) سورة الفرقان. اآلية: ٢.

(٦) األزل استمرار القدم يف املايض إىل ما ال بداية واألبد االستمرار الدائم يف املستقبل إىل ما ال هناية.



ماديت أصول الدين والتجويد٢٤

هُ اللَّه: ديرُ رحمَ رْ قال اإلمامُ الدَّ
*** بِيَّهْ......................... ــلْ سَ ــةٌ  ْسَ مخَ تَليهــا  ثُــمَّ 
*** الْبَقا مْ وَ لَ اتِ فاعْ مْ بِالذَّ دَ يَ الْقِ هْ ــىوَ ــتَ التُّق ــهِ نِلْ سِ ــهُ بِنَفْ قِيامُ
*** دانِيَّــهْ حْ وَ  ِ ــريْ لِلْغَ الُــفٌ  ــهْختَ لِيَّ ــهِ الْعَ فاتِ اتِ أوْ صِ ــذَّ يف ال

هي كلُّ صفة تدلُّ على نفي أمرٍ ال يليق باللَّه سبحانه وتعالى.
ا كثيرة األشكال فيجب علينا معرفة هذه الصفات  وكما أنَّ الكماالتِ كثيرة ال تتناهى، فإن النقائص أيضً
لبية، بمعنى  فات السَّ هات الصِّ الخمس القدم، البقاء، المخالفة للحوادث، القيام بالنفس والوحدانية هي أمَّ

هن. ره في الذِّ أنَّ ثبوتَها لله تعالى ينفي عنه كلَّ نقصٍ يمكن تصوُّ

١

بعضهم:  يها  ويسمِّ م.  دَ عَ يَسبِقه  لم  وأنه  لوجوده،  ابتداء  ال  سبحانه  اللَّه  أن  معناه:  تعالى  اللَّه  م  قِدَ
 ÇÆليَّة ويدل عليها اسمهـ  تعالىـ  األول»؛ موافقة لنَصِّ القرآن، في قول اللَّه تعالى: نث «صفة األوَّ

È مث.

أنَّه قد ثبَتَ للَّه تعالى وجوب الوجود، وقد عرفت أن الواجب العقلى هو ما ال يقبل العدم، ومن 
م، وانتفاء العدم. دَ ثبَتَ له وجوب الوجود؛ فقد ثبَتَ له وجوب القِ

قال تعالى: نث È Ç   Æ مث(١).
ل): الموجودُ قبل كلِّ شيء، فال بداية لوجوده. ومعنى (األوَّ

م: الحدوث، والحدوثُ وهو الوجود المسبوق بالعدم مستحيل عليه تعالى . دَ وضدُّ القِ
(١) سورة احلديد. اآلية: ٣.



٢٥ الربنامج التأهييل

٢

المستقبل في  موت  أو  عدم  يلحقه  ال  وأنه  لوجوده،  انتهاء  ال  سبحانه  أنه  معناه:  تعالى  اللَّه  بقاء 
إلى ما ال نهاية.

م؛ ثبَتَ له وجوب  دَ م، ومن ثبَتَ له وجوب الوجود والقِ دَ أنه قد ثبَتَ له تعالى وجوب الوجود والقِ
ناء؛ إذ انعدام ذاته مستحيل في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل لتناقضه  البقاء، واستحال عليه الفَ

مع وجوب الوجود.

 h g   f مث(١). وقال تعالى: نثY X W V U  T S R Q P O قال تعالى:نث
kj i مث(٢) . والمقصود بالوجه الذات المقدسة العلية.

م، وكالهما مستحيل على اللَّه تعالى. وضدُّ البقاء: الفنَاء والعدَ

٣

فات  والصِّ الذات  في  للمخلــوقات،  سبحانه  مماثلته  عدمُ  معناها:  للحوادث  تعالى  اللَّه  مخالفةُ 
كأفعال  ليست  وأفعاله  الخلق  كصفات  ليست  وصفاته  الخلق،  كذواتِ  ليست  فذاتُه  األفعال؛  وفى 

الخلق.
ه زمان، وال يسألُ  لُّ في األجسام، وال يحويه مكان، وال يحدُّ ا، وال يَحُ فليس اللَّه ـ تعالى ـ جسمً
دَ له تعالى،  مان والمكان، ال يوجد في جهة، وال يَ لْقِ الزَّ عنه بأينَ كان، وال كيفَ كان، بل كان قبلَ خَ
يْن بمعنى العضو والجارحة، وال يوصف بصفات المخلوقات كالنزول، والمجيء  جه، وال عَ وال وَ

يَّة . ، أو االستواء على األجسام، أو الفوقية الحسِّ يَّيْنِ سِّ الحِ
(١) سورة الرمحن. اآليتان: ٢٦، ٢٧.

(٢) سورة القصص. اآلية: ٨٨.



ماديت أصول الدين والتجويد٢٦

ه مشابهة اللَّهـ  تعالىـ  للمخلوقات، فمعناه  مُ ظاهرُ ا قد يوهِ نة ممّ دَ من نصوصِ الكِتابِ أو السُّ ما ورَ
ر بمعنى يليق بذاته ـ تعالى ـ وكماله المطلق وأنه ال يماثل المخــلوقات  سَّ فَ ليس على ظاهره، وإنما يُ

ال في الذات وال في الصفات وال فى األفعال.
فمعنى «اليد» في قوله تعالى: نث ' ) ( *+مث(١) : القُدرة أي: قدرة الله فوق قدرتكم.

تبــقى  أي:  الذات،  Yمث(٢):   X  W  V  U   T نث  تعــالى:  قوله  في  «الوجه»  ومعنى 
ذاتــه تعالى.

لْك. ومعنى «االستواء» في قوله تعالى:نث Z Y ] \ مث(٣): االستيالء والمِ
ــلَكٌ  ومعنى «جاء» في قــوله تـعالى:نث « ¼ ½ ¾ ¿ مث(٤) : وجــاء أمر ربك، أو مَ

من عند ربك.
ومن العلماء من يفوض معانى هذه األلفاظ إلى الله تعالى ويقول: (أعزوها كما جاءت) بعد أن 

يبقى المعنى الماد لها الذي يستحيل على الله تعالى .

ا،  ا للمخلوقات في ذاته وصفاته، لكان مماثالً لها، فيكون تعالى مخلوقً أنه تعالى لو لم يكن مخالفً
له  ــبَت  ووجَ للمخلوقات،  المماثلــة  عليه  فاستحالــت  مه،  قِدَ ثبَتَ  ألنه  باطل؛  ا  مخلوقً وكونه 

المخالفة لها.

قال تعالى:نث 1 2 43مث (٥).
وضدُّ المخالفة للمخلوقات: المماثلة لها، وهي مستحيلة على اللَّه تعالى.

* * *

(١) سورة الفتح. اآلية: ١٠.
(٢) سورة الرمحن. اآلية: ٢٧.

(٣) سورة طه. اآلية: ٥.
(٤) سورة الفجر. اآلية: ٢٢.

(٥) سورة الشور. اآلية: ١١.



٢٧ الربنامج التأهييل

٤

ه، وأنه غنيٌّ عن كلِّ شيء  دُ دٍ يُوجِ وجِ قيام اللَّه ـ تعالى ـ بنفسه معناه: عدم احتياجه ـ تعالى ـ إلى مُ
سواه بل كل ما سواه مفتقر إليه.

ا. ا لم يكن إلهً ا ناقصً ا، ولو كان فقيرً ا ناقصً ه لكان فقيرً دُ دٍ يُوجِ ا لموجِ أنه ـ تعالى ـ لو كان محتاجً

قال تعالى: نث z   y x w v u} | {  ~       ے   مث(١).
وقال تعالى: نث © ª » ¬ ®      مث(٢).

فدلَّت اآليتان على أن اللَّه  ـ تعالى ـ  غني عن العالمين، أي: عن جميعِ ما سواه، ولو كان ـ تعالى ـ 
حتاجاً إلى أحد؛ لما كان غنيا عن العالمين. مُ

وضدُّ القيام بالنَّفس: االحتياج إلى الغير، وهو نقص، والنقص مستحيل عليه تعالى.

٥

دِ في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، فليس هناك أحد يشارك  حدانيَّةُ اللَّه تعالى معناها: عدمُ التعدُّ وَ
اللَّه في األلوهية، فاللَّه إله واحد ال شريك له فهو وحده المستحق للعبادة.

ر إال عن إلهٍ واحدٍ  ، ال تصدُ نَنُه الكونِية الجارية، وما فيها من ترتيبٍ دقيقٍ م وسُ كَ حْ نظامُ العالَم المُ
. دٍ مَ فردٍ صَ

(١) سورة فاطر. اآلية: ١٥.
(٢) سورة آل عمران. اآلية: ٩٧.



ماديت أصول الدين والتجويد٢٨

قال تعالىنث ! " # $ مث(١). 
وقال تعالى:نث ° ±    μ   ´ ³      ² ¶¸ مث(٢). 

نث , - . / 10 2 3 4    5 6 7 8  9 : ;> = <  تعالى:  وقال 
? @ مث(٣).

* * *

(١) سورة اإلخالص. اآلية: ١.
(٢) سورة األنبياء. اآلية: ٢٢.

(٣) سورة املؤمنون. اآلية: ٩١.



٢٩ الربنامج التأهييل

هُ اللَّه تعالى: ديرُ رحمَ رْ قال اإلمامُ الدَّ
*** ائي لِلرَّ ةٌ  بْعَ سَ عاين  الْـمَ مَّ  ياءِثُ شْ حيطُ بِاألْ هُ الْـمُ لْمُ أيْ عِ
*** هْ إرادَ ةٌ  رَ ــدْ قُ وَ ــهُ  ياتُ هْحَ ادَ أرَ كائــنٌ  ءٍ  ْ يشَ لُّ  كُ وَ
*** بْصارُ اإلْ وَ عُ  مْ السَّ وَ هُ  تارُكَالمُ خْ الْـمُ لُ  الْفاعِ لَهُ  اإلْ وَ  هْ فَ

١

ها  مُ دُ بها الممكنات ويُعدِ قدرة اللَّهـ  تعالىـ  معناها: صفةٌ وجودية قديمة قائمة بذاتهـ  تعالىـ   يُوجِ
على وفق علمه ـ تعالى ـ وإرادته.

ماواتِ واألرضِ  أنَّه قد ثبَتَ باألدلَّة القطعيَّةِ أنَّ اللَّه ـ تعالى ـ هو الخالقُ لجميعِ الكائنات من السَّ
ا؛ ألن العاجز ال يوجد شيئًا. دَّ أن يكونَ قادرً وما فيهن، والخالقُ لهذه الكائناتِ ال بُ

قال تعالى: نث N  M L K J   I مث(١). وقال تعالى: نث è ç  æ å ä ã مث(٢).
ز، والعَجزُ مستَحيلٌ عليه تعالى. : العَجْ وضدُّ القدرةِ

٢

صُ الممكِنَ ببعضِ ما  إرادةُ اللَّه ـ تعالى ـ معناها: صفةٌ وجودية قديمة قائمة بذاته ـ تعالى ـ تُخصِّ
يجوزُ عليه من األمورِ المتقابلَة.

بدل  ر  وبالقِصَ وبالعكس،  مِ  العدَ بدلَ  بالوجودِ  المخلوق  بإرادتِه  صُ  يخصِّ هُ  وحدَ ـ  تعالى  ـ  فاللَّه 
الطول وبالعكس، وبالوجود في مكان معين وزمان معين بدل غيرهما.

(١) سورة النور. اآلية: ٤٥.
(٢) سورة الكهف. اآلية: ٤٥.



ماديت أصول الدين والتجويد٣٠

ا لما  أنَّه ثبَتَ باألدلَّةِ القطعيَّةِ أنَّ اللَّه ـ تعالى ـ هو الخالق لكل شيء، والخالق البد  أن يكون مختارً
يفعله.

وهذا  طويل،  فهذا  مطلقة،  بإرادة  خلقها  خالقها  أن  على  يدل  المخلوقات  بين  التفاوت  ووجود 
قصير، وهذا أبيض، وهذا أسود...إلخ.

قال تعالى:نث § ¨ ©   مث(١). وقال تعالى: نث Ó Ò  Ñ Ð Ï مث(٢). وقال تعالى: نث ¯  ° 
± ² ³´ مث(٣).

وقال ملسو هيلع هللا ىلص: «ما شاء اللَّه كان وما لم يشأ لم يكن».
ختار، وال اختيارَ بدونِ إرادة، ودلَّ  هُ مُ ه اآلياتُ على أنَّ اللَّه تعالى يفعلُ ما يُريد، وعلى أنَّ فدلَّت هذِ

الحديث على أن ما أراد وجوده وجد ومالم يرد لم يوجد.
وضدُّ اإلرادة: اإلكراه، وهو نقص، والنقص مستحيل عليه تعالى.

٣

مُ اللَّه ـ تعالى ـ معناه: صفة وجودية قديمة قائمة بذاته ـ تعالى ـ بها انكشاف جميع الواجبات،  لْ عِ
والجائزات، والمستحيالت، دون ســبق خــفاء أو جهل.

هذه  لت  واشتَمَ ـ،  تعالى  ـ  اللَّه  هو  ثَها  حدِ مُ وأنَّ  حادِثة،  الكائناتِ  جميعَ  أنَّ  ليلِ  بالدَّ ثبَتَ  قد  أنه 
دَّ أن يكونَ  ة، ال بُ ورَ جيب، وتَرتيبٍ دقيق، وكلُّ فِعلٍ على هذه الصُّ نعٍ عَ الكائناتُ على نظامٍ بديع، وصُ
بَ  جَ ووَ الجهل،  ـ  تعالى  ـ  عليهِ  فاستحالَ  ل،  جاهِ من  هذا  مثلُ  رَ  يَصدُ أن  يستحيلُ  إذ  ا؛  عالِمً لُه  فاعِ

فةِ العِلْم. ه ـ تعالى ـ بصِ اتِّصافُ
(١) سورة الربوج. اآلية: ١٦.

(٢) سورة احلج. اآلية: ١٤.
(٣) سورة القصص. اآلية: ٦٨.



٣١ الربنامج التأهييل

 ¼  »  º    ¹ نث  ـ:  تعالى  ـ  وقال  مث(١).   G  F  E  D  C  B ـ:نث  تعالى  ـ  قال 
 Í Ì ËÊ É È Ç Æ ÅÄ Ã Â Á À ¿ ¾ مث(٢). وقال ـ تعالى ـ: نث½

Þ         Ý Ü Û Ú  Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î مث(٣).
وضدُّ العِلم: الجهل، وهو نقص، والنقص مستحيل عليه تعالى.

٤

مِ  لْ بالعِ االتِّصافَ  تقتضي   ـ  تعالى  ـ  بذاته  قائمة  قديمة  وجودية  صفةٌ  معناها:  ـ  تعالى  ـ  اللَّه  حياةُ 
، والجماد الخالي من الحياة ال  يٌّ فاتِ إال حَ فُ بهذه الصِّ ها؛ إذ ال يتَّصِ مع والبصر، وغيرِ واإلرادةِ والسَّ

ا. يتصف بهذه الصفات مطلقً

فَ  اتَّصَ من  إال  فاتِ  الصِّ بهذه  يتَّصفُ  وال  والكالم،  رِ  والبَصَ معِ  والسَّ بالعِلمِ  متَّصفٌ  ـ  تعالى  ـ  أنه 
ا. ا بصيرً ا سميعً ريدً ا مُ بصفةِ الحياة؛ إذ يستحيلُ أن يكونَ غيرُ الحيِّ عالمً

واه،  ن سِ داه، والمحتاجُ إليه كلُّ مَ ق، المستغني عما عَ رُ عاقلٌ أن يكونَ اإلله المعبودُ بحَ وَّ تَصَ وهل يَ
؟! يٍّ والخالقُ للسماواتِ واألرض غيرَ حَ

قال تعالى:نث 6  7 8  9  : ; مث(٤). وقال تعالى:نثzy x  w  v u t sمث(٥). 
وقال تعالى:نث ¡ ¢  £ ¤    ¥       ¦   مث(٦).

حال عليه تعالى. وضدُّ الحياة: الموت، وهو نقص، والنقص مُ
(١) سورة غافر. اآلية: ١٩.

(٢) سورة العنكبوت. اآلية: ٦٢.
(٣) سورة األنعام. اآلية: ٥٩.

(٤) سورة الفرقان. اآلية: ٥٨.

(٥) سورة البقرة. اآلية: ٢٥٥.
(٦) سورة غافر. اآلية: ٦٥.



ماديت أصول الدين والتجويد٣٢

٥

اف جميعِ المسموعات  عُ اللَّهـ  تعالىـ  معناه: صفةٌ وجودية قديمة قائمة بذاتهـ  تعالىـ  بها انكشِ مْ سَ
ا تاما يغاير االنكشاف بصفتي العلم والبصر. انكشافً

فَ تعالى  فْ بها التَّصَ ع كمال، وكلُّ كمالٍ واجبٌ للَّه ـ تعالى ـ، فلو لم يتَّصِ مْ أنَّ االتِّصافَ بالسَّ
ها وهو الصمم والصمم نقص والنقص  مستحيل في حقه سبحانه وتعالى . دِّ بضِ

: نث ¯  °±  قال ـ تعالى ـ:نث 5 6 7 مث(١). وقال تعالى مخاطبًا موسى وهارون 
μ ´ ³ ²  مث(٢). وقال ـ تعالى ـ: نث í ì    ë ê é è ç مث(٣).

٦

اف جميع الموجودات  رُ اللَّهـ  تعالىـ  معناه: صفةٌ وجودية قديمة قائمة بذاتهـ  تعالىـ  بها انكشِ بصَ
ا يغاير االنكشاف بصفتي العلم والسمع. ا تامً انكشافً

فَ  التَّصَ بها  ف  يتَّصِ لم  ولو  ـ،  تعالى  ـ  له  بٌ  واجِ كمالٍ  وكلُّ  كمال،  رِ  البَصَ ةِ  فَ بصِ االتِّصافَ  أنَّ 
ها، وهو العمى، والعمى نقص والنقص مستحيل عليه تعالى. بضدِّ

قال ـ تعالى ـ:نث ç æ å ä مث(٤).

(١) سورة الشور. اآلية: ١١.
(٢) سورة طه. اآلية: ٤٦.

(٣) سورة الطالق. اآلية: ١٢.
(٤) سورة لقامن. اآلية: ٢٨.



٣٣ الربنامج التأهييل

٧
هُ اللَّه تعالى: ديرُ رحمَ رْ قال اإلمامُ الدَّ

*** روفِ بِالْـحُ لَيْسَ  المُ  الْكَ مَّ  أْلوفِثُ تيبِ كالْـمَ ْ لَيْسَ بِالرتَّ وَ

شابهةِ كالمِ المخلوقات،  هةٌ عن مُ نزَّ ت، مُ وْ فٍ وال صَ رْ ت بِحَ كالمُ اللَّه ـ تعالى ـ معناه: صفةٌ ليسَ
من التَّأخيرِ والتَّقديمِ والتَّرتيب، وتدلُّ على جميعِ الواجباتِ والمستحيالتِ والجائزات.

ها. دِّ فَ بضِ ف بها التَّصَ أنَّ االتِّصافَ بصفةِ الكالمِ كمال، وكلُّ كمالِ واجبٌ لله تعالى، ولو لم يتَّصِ

قال تعالى:نث L  K J I مث(١).
م والخرس، وهو نقص، والنَّقصُ مستحيل عليه تعالى. وضدُّ الكالم: البَكَ

* * *

(١) سورة النساء. اآلية: ١٦٤.



ماديت أصول الدين والتجويد٣٤

س١: اذكر دليلين من أدلة وجود اللَّه تعالى.
س٢: اذكر الصفات السلبية.

س٣: ما الدليل العقلي والنقلي على صفة القدم؟
س٤: عرف الوحدانية، واذكر الدليل العقلي عليها.

س٥: ما المقصود بصفة العلم؟ واذكر دليلها العقلي والنقلي.
س٦: ما المقصود بصفة القدرة؟ مع ذكر األدلة عليها.

س٧: ضع عالمة (√) أما العبارة الصحيحة و عالمة (X) أما العبارة الخطأ مع تصويب العبارة 
الخطأ، فيما يأتي:

ـ بقاء اللَّه معناه: أنه سبحانه ال انتهاء لوجوده.                                                          (     )
ـ قدم اللَّه معناه: أن اللَّه سبحانه ال ابتداء لوجوده .                                                      (      )
ـ صفة الوحدانية معناها: عدم التعدد في الذات فقط.      (      )
ـ يحتاج اللَّه إلى موجد يوجده.                (      )
ـ يجوز أن يشبه اللَّه مخلوقاته.               (      )
م يجوز عليه العدم .              (      ) دَ ـ من ثبت له القِ
ـ وظيفة صفة القدرة إيجاد الكائنات وإعدامها.             (      )
ـ   صفة اإلرادة تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه من األمور المتقابلة.                               (        )
ـ علم اللَّه صفة تنكشف بها الواجبات فقط.                                                        (      )
ـ كالم اللَّه تعالى يشبه كالم البشر.                                                                      (       )

س٨: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين األقواس:
ـ صفتا القدم والبقاء من الصفات.                 (النفسية ـ السلبية ـ المعاني)

ـ ضد القيام بالنفس.                                        (االحتياج إلى الغير ـ التعدد ـ العدم)



٣٥ الربنامج التأهييل

ـ الصفات السلبية.                                           (خمس صفات ـ سبع صفات ـ عشر صفات)
ـ عدد صفات المعاني.                                                               (سبعة ـ ثمانية ـ تسعة)

ـ قوله تعالى: نث § ¨ ©   مث  دليل على.                                (علم اللَّه ـ إرادة اللَّه ـ سمع اللَّه)
ـ قوله تعالى نث L  K J I مث  دليل على.        (صفة القدرة ـ العلم ـ الكالم)

ـ ضد اإلرادة.                                                                                (العجز ـ اإلكراه ـ الجهل)
( مْ مَ ى ـ الصَّ ـ ضد الحياة.                                                                                 (الموت ـ العَمَ

* * *



ماديت أصول الدين والتجويد٣٦

بنهاية دراسة هذا الموضوع، يتوقع من الطالب أن:
يبين المراد بالجائز والمستحيل فى حقه تعالى.ـ ١
ه تعالى.ـ ٢ دُ أمثلة على الجائزات والمستحيالت في حقِّ دِّ عَ يُ
يستشعر تنزيه اللَّه تعالى عن كل نقص.ـ ٣

* * *



٣٧ الربنامج التأهييل

هُ اللَّه تعالى: ديرُ رحمَ رْ قال اإلمامُ الدَّ
*** جيادُ اإلْ هِ  قِّ حَ يف  جائزٌ  عادُوَ سْ اإلْ وَ قاءُ  شْ اإلْ وَ كُ  ْ الرتَّ وَ

ه  حقِّ في  يَجوزُ  (أنَّه  وهي:  ة،  دَ قاعِ ها  عُ وتَجمَ لها،  نِهايةَ  ال  كثيرة،  أمورٌ  ـ  تعالى  ـ  ه  حقِّ في  يجوزُ 
الخلق  له  بل  تركه،  أو  شيء  فعل  على  يجبره  أو  هُ  مُ زِ لْ يُ ه  يرَ غَ أحدَ  ال  ه)،  كُ وترْ ممكنٍ  كلِّ  لُ  فِعْ تعالى 
والتَّعذيب،  واإلثابةِ  يشاء،  لمن  والمنع  واإلعطاءِ  واإلشقاء،  واإلسعادِ  واإلعدام،  كاإليجادِ  واألمر، 
م  وإثابةِ العاصي وتَعذيبِ المطيع لو أراد، ولكنه وعد أال يفعلها، وأوجب على نفسه الرحمة، وحرَّ

على نفسه الظلم.

حدانيَّة، فثبَتَ  لهُ االختيــارُ المطــلَقُ  ةِ والعِلمِ والوَ ةِ واإلرادَ هُ ـ تعالى ـ بالقُدرَ بَ اتِّصافُ جَ هُ قد وَ أنَّ
ه. كُ لِّ ممكنٍ وتَرْ لُ كُ في جميعِ شئونِه، فيجوزُ منهُ ـ تعالى ـ فِعْ

قال ـ تعالى ـ:نث ¯  ° ± ² ³´ مث(١) . 
وقال ـ تعالى ـ: نث Ó Ò  Ñ Ð Ï مث(٢).

* * *

(١) سورة القصص. اآلية: ٦٨.
(٢) سورة احلج. اآلية: ١٤.



ماديت أصول الدين والتجويد٣٨

هُ اللَّه تعالى: ديرُ رحمَ رْ قال اإلمامُ الدَّ
*** مــا دَّ قَ ــدُّ مــا تَ ــتَحيلُ ضِ سْ يَ لَاموَ اتِ فاعْ اخمِ فاتِ الشَّ نَ الصِّ مِ
*** ــا وف صُ وْ ــنْ مَ كُ ْ يَ ــوْ ملَ ــهُ لَ نَّ عْروفاألِ مَ  و بِالسِّ لَكانَ  ا  هبِ
*** ــواها ــهِ سِ ــامَ بِ ــنْ ق لُّ مَ كُ دْ تَناهىوَ رِ قَ قْ وَ الَّذي يف الْفَ هْ فَ
*** رُ تَقِ فْ يَ ال  بودُ  عْ الْـمَ دُ  الْواحِ رُوَ تَدِ قْ الْـمُ نيْ  الْغَ لَّ  جَ هِ  ِ ريْ لِغَ

: كلُّ نقصٍ ال يليقُ بذاتِه المقدسة. يستحيلُ عليهِ ـ تعالى ـ إجماالً

يكونَ  كأنْ  وادث  للحَ ةُ  والمماثلَ ناء،  والفَ دوث،  والحُ م،  دَ العَ  : تفصيالً تعالى  ـ  حقه  فى  يستحيلُ 
ا بزمان، وعدمُ القيامِ بالنَّفْس بأنْ يكونَ  ا في مكان، أو مخصوصً حصورً سم، أومَ ا، أو حاال في جِ سمً جِ
رُ  هْ والقَ واإلكراهُ  ز،  والعَجْ واألفعال،  فاتِ  والصِّ الذاتِ  في  المشابهة  أو  دُ  والتَّعدُّ ه،  غيرِ إلى  ا  حتاجً مُ
التي  النقص  صفات  من  وغيرها  والبكم،  والصمم،  والعمى،  والموت،  هل،  والجَ االختيار،  مُ  وعدَ
عشرة  الثالث  الصفات  وهي  والنقل  العقل  بدالئل  كماالت  من  ـ  تعالى  ـ  له  ثبت  ما  ا  تمامً تناقض 

السابقة.

األلوهية،  جاللَ  تنافي  نقائص  كونُها  أوالً:  ـ:  تعالى  ـ  اللَّه  على  األمورِ  هِ  هذِ استحالَةِ  على  يدلُّ 
بَ  ويسمو عنها مقام العظمة والربوبية، والنقص محال في حقه تعالى. ثانيًا: وألنَّ اللَّه تعالى قد وجَ
ةِ لهذهِ الصفات؛ فتستحيلُ فى حقه تعالى تلكَ الصفات (صفات النقص)  فاتِ المضادَّ هُ بالصِّ اتِّصافُ

ووجبت له صفات الكمال.

ه عن كلِّ نقص. وس: المنزَّ قال تعالى:نث ¥ ¦ مث(١). ومعنى القدُّ
(١) سورة احلرش. اآلية: ٢٣.



٣٩ الربنامج التأهييل

بمعرفة ما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق الله ـ تعالى ـ  يصل المسلم إلى تنزيه اللَّه ١ ـ 
تعالى.

، ويبعد عنه مشاعر ٢ ـ  اإليمان باللَّهـ  تعالىـ  وصفاته يولد في النفس البشرية ثقة في اللَّهـ  تعالىـ 
اليأس والقنوط.

والسعادة ٣ ـ  والرضا  األمن  من  حالة  المؤمن  يعطي  وصفاته  ـ  تعالى  ـ  اللَّه  بأسماء  اإليمان 
والطمأنينة التي يفتقدها الملحد والكافر.

بربه ٤ ـ  تصله  صالحة  بأعمال  القيام  إلى  المؤمن  يدفع  وصفاته  ـ  تعالى  ـ  اللَّه  بأسماء  اإليمان 
وخالقه تعالى.

* * *

س١: بيِّن ما يجوز في حق اللَّه ـ تعالى ـ إجماالً مع الدليل.
س٢: اذكر ما يستحيل في حق اللَّه ـ تعالى ـ تفصيالً مع الدليل.

س٣: لماذا يجب تنزيه اللَّه ـ تعالى ـ عن كل نقص؟
س٤: أكمل العبارات اآلتية:

ـ يستحيل على اللَّه ـ تعالى ـ إجماالً .............
ـ يجوز في حق اللَّه ـ تعالى ـ إجماالً .............
ـ ضد القدم ........، وضد القدرة ...............

***



ماديت أصول الدين والتجويد٤٠



٤١ الربنامج التأهييل

بنهاية دراسة هذا الموضوع يتوقع من التلميذ أن:
ا.ـ ١ ف معنى اإليمان واإلسالم لغة وشرعً عْرِ يَ
يحدد أركان اإليمان واإلسالم.ـ ٢
يوضح العالقة بين اإليمان والعمل.ـ ٣
يستشعر وجوب الخضوع والقبول واالستسالم لما جاء به النبي ملسو هيلع هللا ىلص.ـ ٤
يستنتج حكم زيادة اإليمان ونقصانه.ـ ٥
يستدل بالنصوص الشرعية على ما يذكره من أحكام عقدية.ـ ٦



ماديت أصول الدين والتجويد٤٢

. قٍ ا، ومنه قوله تعالى:نث HG    F Eمث(١) أي: بمصدِّ يقُ مطلقً اإليمانُ في اللغة: التَّصدِ
ا: التصديق القلبى بكل ما جاء به النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وعلم من الدين بالضرورة. واصطالحً

̄ ° ± ³²´مث(٢).   ® ¬ « ª ©قال تعالى: نث
الدين  من  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  به  جاء  لما  القلبي  والتسليم  والقبول  والخضوع  االقتناع  يق:  بالتَّصدِ والمراد 

رَ بين أهل اإلسالم، بحيث يعلمه جميع الناس، كوجوب الصالة، وحرمة السرقة. تُهِ واشْ
، كالتَّصديقِ بالرسل  أجمعين، وتفصيالً فيما  فَ إجماالً رِ ويكفي التصديقُ إجماالً فيما عُ

، كالتَّصديقِ بأنَّ عيسى  رسول اهللا وأنه أرسل إىل بني إرسائيل خاصة. عرف تفصيالً
حـلُّ التصـديق القلـب، قـال ـ تعالـى ـ: نث 7 8 9  :;مث(٣). ومَ

وقال سبحانه: نث X W V مث(٤).
وقال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «اذهب فمن لقيت خلف هذا الحائط يشهد أن ال إله إال اهللا مستيقنًا بها قلبه؛ 

فبشره بالجنة»(٥)والمراد بالحائط البستان.

اإليمان بالله. ـ ١
اإليمان بالمالئكة.ـ ٢
ماوية. ـ ٣ اإليمان بالكتب السَّ
اإليمان بالرسل.ـ ٤
اإليمان باليوم اآلخر. ـ ٥
ر.ـ ٦ دَ اإليمان بالقَ

(١) سورة يوسف. اآلية: ١٧.
(٢) سورة آل عمران. اآلية: ١٩٣.

(٣) سورة املجادلة. اآلية: ٢٢.
(٤) سورة النحل. اآلية: ١٠٦.

(٥) رواه أمحد .



٤٣ الربنامج التأهييل

‡]¥¸\;‡]—Ñ^

اإليامن باهللا
اإليامن باملالئكة

اإليامن بالكتب الساموية
اإليامن بالرسل

اإليامن باليوم اآلخر
اإليامن بالقدر

النطق بالشهادتين شرطٌ إلجراء األحكام الدنيوية، كبقية األعمال من صالةٍ وصومٍ وزكاةٍ وحج، 
وهو عالمة على التصديق القلبي، فهو شرطٌ لمعاملةِ اإلنسان معاملةَ المسلمين في األمور الدنيوية، 

كالزواج والميراث، وفي أن يدفن في مقابر المسلمين، وغير ذلك.
لِبَ منه النطق بالشهادتين  ق بقلبه ولم ينطق بلسانه، من غير رفض منه للنطق، بحيث لو طُ فمن صدَّ
لفعل؛ فهو مؤمن عند اهللا ـ تعالى ـ، ناجٍ من الخلود في النار. لكننا ال نعتبره مؤمنًا، وال نعامله معاملة 

المسلمين ، إال إذا علمنا أنه نطق بالشهادتين .

المعاصى  عن  واالبتعاد  ذلك،  وغير  وحجٍّ  وصومٍ  وزكاةٍ  صالةٍ  من  الصالحة  باألعمال  اإلتيان 
كالسرقة والكذب ومثل ذلك شرط كمال لإليمان، فمن أد هذه األعمال فقد ازداد إيمانه، ومن لم 

يمتثل فهو مؤمن عاصٍ ينقص من كمال إيمانه بقدر معصيته.



ماديت أصول الدين والتجويد٤٤

والدليل على ذلك قوله تعالى: نث m l k  j iمث(١) فدلت اآلية على أن اإليمان 
والمعاصي قد يجتمعان، فإن اقتتال المسلمين ليس من األعمال الصالحة، ومع ذلك وصف اهللا - عز 

وجل - الطائفتين باإليمان.

إيمان  يساوي  ال  والعصاة  اق  سَّ الفُ إيمان  فإن  ونقصها،  األعمال  بزيادة  وينقص،  يزيد  اإليمان 
الصديقين واألنبياء والمرسلين. ودليل ذلك قوله تعالى: نث ? @ D C  B A  مث(٢). 

وقوله جل شأنه:نث Ó Ò     Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È مث(٣).
ل  ولقوله ملسو هيلع هللا ىلص البن عمر  حين سأله: اإليمــان يزيــد وينقــص؟ قال: «نعم، يزيد حتى يُدخِ
لَ صاحبَه النار»(٤)، أ : بقدر معصيته، وال يخلد فيها ، فمصيره إلى  صاحبَه الجنة، وينقص حتى يُدخِ
الجنة: ألن الجنة تنال باإليمان ودرجاتها باألعمال الصالحات ودخوله النار هنا بقدر ما ارتكب من 

معصية، فهو ال يخلد فيها بفضل الله تعالى ، فقد يعفو الله تعالى عنه ابتداء ويدخله الجنة.
بِّبُ ضعفه. بِّبُ زيادة اإليمان في القلب، وقلتها تُسَ فزيادة األعمال الصالحة الباطنة والظاهرة؛ تُسَ

اإلسالم في اللغة يعني: الخضوع واالنقياد واالستسالم.
التي  باألركان  العمل  أي  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  به  جاء  ما  لكل  الظاهري  واإلذعان  االمتثال  هو  ا:  واصطالحً

شرعها اهللا ـ تعالى ـ في كتابه وسنة نبيه ملسو هيلع هللا ىلص.
لكل  بظاهره  وانقاد  اإليمان  عقائد  بكل  بقلبه  صدق  فيمن  ويتالزمان  يتفقان  واإلسالم  اإليمان 

ا. شرائع اإلسالم، وهنا يكون كل مسلم مؤمنًا، وكل مؤمن مسلمً

وينفرد اإليمان: فيمن صدق بقلبه ولم يعمل بشرائع اإلسالم.
(١) سورة احلجرات. اآلية: ٩.

(٢) سورة األنفال. اآلية: ٢.
(٣) سورة آل عمران. اآلية: ١٧٣.

(٤) رواه احلاكم ىف املستدرك .



٤٥ الربنامج التأهييل

وينفرد اإلسالم: فيمن فعل شرائــع اإلســالم دون أن يصــدق بقلــبه، وهذا هو المنافق.
ا رسول اهللا  وقد سئل النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن اإلسالم فقال: «اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهللا وأن محمدً

وتقيم الصالة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيال».

ا رسول اهللا.ـ ١ شهادة أن ال إله إال اهللا وأن محمدً
وإقام الصالة.ـ ٢
وإيتاء الزكاة.ـ ٣
وصوم رمضان.ـ ٤
.ـ ٥ وحجّ البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيالً

‹˜à¸\;‡]—Ñ^

الشهادتان
الصالة
الزكاة

صوم رمضان
حج بيت اهللا احلرام

***



ماديت أصول الدين والتجويد٤٦

ا؟ وما أركانه؟ س١: ما المقصود باإليمان لغةً وشرعً
س٢: هل اإليمان يزيد وينقص؟

س٣: ضع عالمة(√) أمام العبارة الصحيحة، أوعالمة (X) أمام العبارة الخطأ مع تصويب العبارة 
الخطأ:

ـ اإليمان واإلسالم معناهما واحد.                             (          )
ـ العمل جزء من اإليمان.                                             (           )
ـ اإليمان يزيد وينقص.                                                (           )
ـ النطق بالشهادتين شرط كمال في اإليمان.                  (          )

س٤: أكمل ما يلي:
محل التصديق ............... لقوله تعالى .....................ـ ١
من أركان اإلسالم ..............، ...............، .............ـ ٢

* * *



٤٧ الربنامج التأهييل

بنهاية دراسة هذا الموضوع يتوقع من التلميذ أن:
يستنتج حاجة البشر إلى الرسالة.ـ ١
يوضح مد عالقة النبوة بتحقيق سعادة المجتمع.ـ ٢
يميز بين مفهوم النبي والرسول.ـ ٣
د أسماء أولي العزم من الرسل.ـ ٤ دِّ عَ يُ
ين.ـ ٥ يعلِّل حاجةَ العقل إلى الدِّ
.ـ ٦ يستشعر وجوب اإليمان بالرسل إجماالً

* * *



ماديت أصول الدين والتجويد٤٨

توجيه،  دون  يتركهما  أال  حكمته  واقتضت  ذريتهما،  منهما  وكان  وحواء،  آدم  تعالى  الله  خلق 
ا مث(١) واستمرت البشرية على  هَ لَّ اء كُ مَ مَ األَسْ مَ آدَ لَّ عَ فكان أبوهم (آدم) رسوالً إليهم، قال تعالى :نثوَ
التوحيد إلى أن حدث االنحراف بالشرك، وعبادة غير الله، فكان الحق سبحانه وتعالى يرسل رسله 
وأنبياءه، فتعددت الرساالت إلى البشرية تفضالً منه تعالى، لحاجة الخلق إليها، وهذه الحاجة نذكر 

منها ما يلى :
أن  فى  الملحة  ورغبته  الشديدة،  بحاجته  ويشعر  اإلنسان،  على  نفسها  تفرض  أسئلة  هناك   :
يســير؟  وكيف  ؟  العالم  نشأ  كيف  مثل:  باله.وذلك  ويهدأ  قلبه،  ليطمئن  الصحيح؛  جوابها  يعرف 

وإلى أين يتجه؟ وهل له نهاية؟ وما دور اإلنسان فى هذا الوجود ؟
والرساالت السماوية هى التى تجيب عن هذه األسئلة ومثلها.

: اإلنسان فى حاجة إلى من يبين له النظام األمثل لحياته فى جوانبها المختلفة، من عبادات 
تقربه من ربه، ومن تشريعات: سياسية، واجتماعية، واقتصادية، وأخالقية، تحقق له السعادة.

ا منعزالً عن بنى جنسه. فإن اإلنسان ال يستطيع أن يعيش منفردً
فهو فى حاجة ألن يعيش وسط جماعة يتعاون معهم: يأخذ ويعطى، وهذا يحتاج إلى نظام وقواعد 

تضبطه، ليتحقق العدل؛ وإال ألكل القو الضعيف.
والرساالت السماوية هى التى تضع النظام الذ يحقق العدل ويمنع الظلم.

الفاسدة  والبيئة  الخاطئة،  التنشئة  بسبب   السو الصراط  عن  تنجرف  قد  البشرية  والنظرة   
فكانت الرساالت لصيانة الفطرة من االنحراف ولتقويمها إذا اعوجت، وعالجها إذا انحرفت.

ا: إن وسائل المعرفة لد اإلنسان من: حواس (سمع وبصر، وذوق، وشم، ولمس) تدرك  رابعً
األمور المادية فقط.

ويركب  فيحلل،  الحواس  معطيات  بين  يؤلف  فهو  الخاص،  مجاله  له   البشر العقل  أن  كما 
ويكتشف، ويخترع، ويحتاج إلى الدين ليوجه نتاجه للخير والتعمير، ال للشر والتدمير.

وأما الغيبيات، واألخالق، فالبد لمعرفتها من الوحى السماو عن طريق الرساالت .

(١) سورة البقرة. اآلية: ٣١.



٤٩ الربنامج التأهييل

تفضل اهللا ـ تعاىل ـ على عباده فأرسل إليهم رسالً كثيرين للهداية واإلرشاد والتهذيب واإلصالح 
من بني آدم.

هُ بالتبليغ. رَ الرسول: إنسان ذكر حر أَوحى اهللا إليه بشرع وأَمَ
ر بالتبليغ. النبي: إنسان ذكر حر أَوحى اهللا إليه بشرع ولم يُؤمَ

ا وليس امرأة؛ ألن النبوة إمامة وقيادة، وتقتضي  فالنبي أو الرسول ال بد أن يكون من بني البشر، ذكرً
مباشرة أمور تصعب على النساء، أو تستدعي مواقف تحظر على النساء، كما يجب أن يكون النبي 
نفرة، واألخالق الرديئة التي تتنافى مع مهمة التبليغ عن اهللا، ويبقى  عدية والمُ ا من األمراض المُ معصومً
ا في كل من النبوة والرسالة ، فكل رسول نبىٍّ وليس كل نبىٍّ رسوالً، فيشتركان  ا مشتركً الوحي عنصرً
ى  وحَ الً منهما وأوحى إليه، ويختص الرسول بأن الله أمره بتبليغ الشرع المُ في أن الله - تعالى - نبأ كُ

إليه.

 g نث تعالى:  قال  اإليمان،  أركان  من  ركن  بهم  اإليمان  ألن  واألنبياء؛  بالرسل  اإليمان  يجب 
 z  y  x  w  v  u   t  s  r  q  p  on  m  l   k   j  i  h

} مث(١).
وقال ملسو هيلع هللا ىلص : «اإليمان أن تؤمن بالله ومالئكته وكتبه ورسله» فيجب اإليمان إجماالً بأن اهللا أرسل 
ا إلى اهللا - عز وجل-، ويجب اإليمان  رسالً إلى عباده، مع تفويض العلم بعددهم وأسمائهم جميعً
تفصيالً بمن ذُكروا على سبيل التفصيل، وهم خمسة وعشرون رسوالً على الصحيح: سيدنا محمد، 
وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ونوح، وآدم، وإدريس، وهود، وشعيب، وصالح، وذو الكفل، وإسحاق، 
وإسماعيل،  وإلياس،  ويحيى،  وزكريا،  وهارون،  ويوسف،  وأيوب،  وسليمان،  وداود،  ويعقوب، 

واليسع، ويونس، ولوط، عليهم السالم أجمعين، وقد جمعهم بعض العلماء في قوله:
 (٢) *** ثامنية منهم  حجتنا  تلك  من بعد عرش ويبقى سبعة وهميف      

(١) سورة البقرة. اآلية: ٢٨٥.
(٢) يقصد قول اهللا ـ تعاىل ـ: نث - . / 0    1   32 4 5 6 87 9   : ; >  
 P  O N M L K JI H G  F ED C BA @ ? >  =
 b  a   `  _  ^            ]  \[  Z  Y  X   W  V  U  T  SR  Q

i  h g f ed c مث   [األنعام: ٨٣: ٨٦].



ماديت أصول الدين والتجويد٥٠

*** ذو الكفل آدم باملختار قد ختمواإدريس هود شعيب صالح وكذا
وعيسى  وموسى،  وإبراهيم،  ونوح،  محمد،  سيدنا  وهم:  خمسة  الرسل  من  العزم  وأولو 

 .-   ,  +  *   )  (  '  &  %  $  #  "  ! نث  تعالى:  قوله  في  ذكروا 
/ 0 1 2مث(١).

لِهم المشاق أكثــر من غيــرهم من بقية الرســل قــال تــعالى:  هم وتحمُّ وسموا بذلك؛ لصبرِ
نث " # $ % & ' مث(٢).

  '   & نث  تعالى:  قال  قصصهم  علينا  تعالى  الله  يقص  لم  رسالً  هناك  بأن  اإليمان  يجب  كما 
)  (   *  +  ,  -  ./ مث(٣).

* * *

(١) سورة األحزاب. اآلية: ٧.

(٢) سورة البقرة. اآلية: ٢٥٣.
(٣) سورة غافر. اآلية: ٧٨.



٥١ الربنامج التأهييل

س١: عرف النبي والرسول، واذكر الفرق بينهما.
س٢: ما حكم اإليمان بالرسل؟ وما دليله؟

س٣: هل يستطيع العقل أن يجيب على جميع األسئلة التي تدور في ذهن اإلنسان؟
س٤: حاجة البشر إلى الرسالة حاجة أخالقية .. وضح ذلك.

س٥: بِمَ تفسر:
 احتياج العقل إلى الدين، واحتياج الدين إلى العقل.ـ ١
 إرسال الرسل ضرورة تقتضيها الحياة اإلنسانية.ـ ٢

س٦: ضع عالمة(√) أمام العبارة الصحيحة، أوعالمة (X) أمام العبارة الخطأ مع تصويبها فيما 
يأتي:

(       ) ـ الرسول لم يأمره اهللا بالتبليغ.                          
(       ) ـ الرسول والنبي معناهما واحد .                      
ـ أمر اهللا النبي بتبليغ الرسالة إلى الناس.                      (       )

س٧: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين األقواس:
 أولو العزم من الرسل: (خمسة، سبعة، تسعة).ـ ١
 يجب اإليمان بــ ................ رسوالً على سبيل التفصيل.ـ ٢

(ثالثة وعشرين، خمسة وعشرين، سبعة وعشرين)
* * *



ماديت أصول الدين والتجويد٥٢

بنهاية دراسة هذا الموضوع يتوقع من التلميذ أن:
.ـ ١ ف ما يجب للرسل إجماالً عْرِ يَ
.ـ ٢ ح الصفات الواجبة للرسل تفصيالً يوضِّ
.ـ ٣ يبيِّن معاني الصفات الواجبة للرسل تفصيالً
.ـ ٤ لِّل بالنقل والعقل على وجوب اتصاف الرسل بالصفات الواجبة لهم تفصيالً دَ يُ
.ـ ٥ سل  يكتب قائمة باألدلة النقليَّة المدلِّلة على كمال الرُّ

* * *



٥٣ الربنامج التأهييل

قال اإلمام الدردير رحمه اهللا:
*** باألمانه ل  سْ الرُّ مجيعَ  فْ  صِ طَانَهوَ والفَ والتبليغِ  والصدقِ 

 ، والقناعةِ  ، والصبرِ  ، كالعدلِ ومهمتهم،  بذواتهم  يليق  بشريٍّ  كمالٍ  كلُّ  إجماالً  للرسل  يجب 
، والوفاءِ، ورفعةِ النسب، وكل ما اليليق بذواتهم وال يتناسب مع مهماتهم فهو  ، والكرمِ والشجاعةِ

مستحيل في حقهم.

. ، والفطانةُ ، والتبليغُ ، والصدقُ يجب للرسل تفصيالً أربع صفات هي: األمانةُ
(أ) األمانة أو العصمة:

ــرَ األنبيــاء وبواطنهم عن المعاصــي؛ الكبائر والصغائر. تعريفها: هي حفظ اهللا ظواهِ
بهم  االقتداءَ  أتباعهم  من  وطلب   ، حسنةً أُسوةً  جعلهم  ـ  تعالى  ـ  اهللا  ألن  واجبة؛  األنبياء  وعصمة 
ا فيما يتعلق بأمر الشرائع  فيما يقولون ويفعلون. وهذا يعني أن األنبياء معصومون من الكذب خصوصً

وتبليغ األحكام وإرشاد األمة.
قال تعالى:نث È  Ç Æ Å Ä Ã       Â Á مث(١).

وقال تعالى: نث Ò Ñ  Ð     Ï  مث(٢).
وقال سبحانه:نث z y xw v   u  t s r q p} |    { ~ ےمث(٣).

والدليل على وجوب العصمة:
بَاعهم، ولو جاز عليهم فعل أمر محرم أو منهي عنه؛ لكنا مأمورين بفعل المحرم ،  أن اهللا أمرنا باتِّ
لكن اهللا ال يأمر بذلك، فاستحال عليهم فعل المنهي عنه والخيــانة، وثبتت لهم األمانة. قال تعالى: 

نث¨ ©  ª » ¬®مث(٤).

(١) سورة األحزاب. اآلية: ٢١.
(٢) سورة الشعراء. اآلية: ١٠٧.

(٣) سورة احلرش. اآلية: ٧.
(٤) سورة األعراف. اآلية: ٢٨.



ماديت أصول الدين والتجويد٥٤

(ب) الصدق:
الصدق معناه: مطابقة خبر الرسل للواقع في دعو الرسالة وفيما يبلغونه عن اهللا تعالى.

قهم بالمعجزات، وكأنه تعالى يقول عن كل منهم: صدق عبدي  والدليل على وجوبه: أن اهللا صدَّ
عليه  يجوز  من  تصديق  ألن  وجل -؛  عز  اهللا -  قهم  صدَّ ما  الكذب  عليهم  جاز  ولو  عني.  يبلغ  فيما 
، والكذبُ محالٌ على اهللا - عز وجل -؛ فاستحال عليهم الكذب ووجب لهم الصدق. الكذبُ كذبٌ

قال تعالى:نث àß Þ Ý مث(١) ، وقال سبحانه : نث+ ,  - .مث(٢).
وقال تعالى: نث c b  a ` _ ^ ] \ [    Z      Y X W  V      مث(٣). هذا ولو لم 

يتصفوا بالصدق التصفوا بنقيضه وهو الكذب، والكذب نقص  وهو محال عليهم.
(ج) التبليغ:

لُوا إليهم،  وال يكتمون أو يخفون  سِ ومعناه: إيصالُ الرسلِ جميعَ ما أمرهم اهللا بتبليغه إلى من أُرْ
منه شيئًا قط، فيجب اإليمان بأنهم بلَّغوا ما أمروا بتبليغه.

ثبتت  وقد  خيانة،  بتبليغه  أمروا  مما  شيء  وكتمان  بالتبليغ،  أمرهم  اهللا  أن  التبليغ:  وجوب  ودليل 
روا به، ووجب لهم التبليغ. أمانتهم وعدم خيانتهم، فاستحال عليهم كتمان شيء مما أُمِ
قال تعالى:نث YX W V U   T S RQ P  O N M L K J مث(٤).

ر في تبليغه. قَصِّ وقال تعالى:نث £ ¤     ¥   ¦ §   مث(٥) أي ما هو بمُ
(د) الفطانة:

كمال العقل والذكاء ومعناها: قوة الرأ والحجة، والتيقظ ألساليب المجادلين وإبطال أقوالهم 
الفاسدة وإلزامهم الحجة.

(١) سورة األحزاب. اآلية: ٢٢.
(٢) سورة النجم. اآلية: ٣.

(٣) سورة احلاقة. اآليات: ٤٤: ٤٦.
(٤) سورة املائدة. اآلية: ٦٧.

(٥) سورة التكوير. اآلية: ٢٤.



٥٥ الربنامج التأهييل

بَهِ  ودليل وجوب الفطانة للرسل: أن اهللا أرسلهم إلرشاد الناس وإقامة العقائد الصحيحة، وإبطال شُ
المجادلين والمنكرين، وذلك ال يكون إال من ذكيٍّ فَطِن، فلو لم يكونوا فطناء لما كنا مأمورين باالقتداء 
ا، وقد أمرنا اهللا باالقتداء بهم؛ فاستحالت عليهم البالدة وثبتت لهم الفطانة.  به ال يكون بليدً بهم، والمقتدَ

قال ـ تعالى ـ: نث ~ ے ¡ ¢£مث(١).
 h وقال ـ تعالى ـ: نث - . / 0 1   32مث(٢)وقال ـ سبحانه وتعالى ـ: نث
m l k j iمث(٣). وقال ـ سبحانه ـ عن جهادهم وإخالصهم: نث½ ¾ ¿ 
 Ï Î   Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å ÄÃ Â Á À

Ô     Ó Ò Ñ Ð مث(٤).

* * *

(١) سورة النحل. اآلية: ١٢٥.
(٢) سورة األنعام. اآلية: ٨٣.

(٣) سورة هود. اآلية: ٣٢.
(٤) سورة يوسف. اآلية: ١١١.



ماديت أصول الدين والتجويد٥٦

. س١: بيِّن ما يجب للرسل إجماالً وتفصيالً
ف العصمة، واذكر دليلها. س٢: عرِّ

س٣: ضع عالمة (√) أمام العبارة الصحيحة، أوعالمة (X) أمام العبارة الخطأ مع تصويب العبارة 
الخطأ:

ـ الصدق معناه مطابقة الخبر للواقع في دعو الرسالة والتبليغ.   (      )
ـ ال يجب إثبات التبليغ للرسل عليهم السالم.                 (      )
ـ يجوز أن يكون النبي فطنًا.                   (      )
(      )                   . ـ يجب للرسل أربع صفات تفصيالً

* * *



٥٧ الربنامج التأهييل

;

بنهاية دراسة هذا الموضوع يتوقع من التلميذ أن:
.ـ ١ ف ما يستحيل على الرسل إجماالً عْرِ يَ
.ـ ٢ ح ما يستحيل على الرسل تفصيالً يوضِّ
لُّ برسالة الرسل.ـ ٣ لِّل بالنقل والعقل على استحالة الصفات التي تُخِ دَ يُ
.ـ ٤ ف ما يجوز في حق رسل اهللا ـ تعالى ـ  عْرِ يَ
لِّل على جواز اتصافهم بذلك.ـ ٥ دَ يُ
فَ حكم إرسال اهللا ـ عز وجل ـ للرسل.ـ ٦ رِ عْ يَ
يدلِّل على إرسال الرسل.ـ ٧
يستشعر فضل اهللا ـ عز وجل ـ على عباده.ـ ٨
يستشعر تنزيه الرسل عن كل نقص بشري.ـ ٩

* * *



ماديت أصول الدين والتجويد٥٨

منهم؛  الناس  نفور  إلى  يؤدي  أو  برسالتهم،  لُّ  يُخِ بشريٍّ  نقصٍ  كلُّ  إجماالً  الرسل  على  يستحيلُ 
رُ الناس منها. نْفِ بن، والظلم، والغدر، ونقض العهد، واألمراض المزمنة التي يَ كقسوة القلب، والجُ

وهي  والبالدة،  والكتمان،  والخيانة،  الكذب،  هي:  صفاتٍ  أربعُ  تفصيالً  الرسل  على  ويستحيل 
أضداد الصفات األربع الواجبة لهم كما ذكر اإلمام الدردير، قال اإلمام الدردير رحمه اهللا تعاىل:

*** مِ يْهِ لَ عَ ها  دُّ ضِ تَحيلُ  يَسْ . ................ . . . . . . .وَ
لِّ برسالتهم، وتُضيِّع فائدتها، وتؤدي إلى نفور  والدليل على استحالة هذه األمور: أنها نقائص تُخِ
لُّ بالرسالة يستحيل على الرسل،  وألن العصمة والصدق والتبليغ والفطانة  الناس منهم، وكل ما يُخِ

قد ثبت وجوبها لهم، فيستحيل أضدادها عليهم.
قال تعالى: نث z y x w v u t s r  q p }  | { ~ے ¡ 

¢ £ ¤ ¥  مث(١) .
وقال ـ تعالى ـ: نث c b  a ` _ ^ ] \ [    Z      Y X W  V      مث(٢).

***

(١) سورة البقرة. اآلية: ١٥٢.
(٢) سورة احلاقة. اآليات: ٤٤: ٤٦.



٥٩ الربنامج التأهييل

قال اإلمام الدردير رحمه اهللا:
*** مِ........................... هِ قِّ حَ يف  لِ  كاألَكْ وجائزٌ 

لِيَّة، أو إلى  يجوز في حق الرسل كلُّ أمر من أمور البشر التي ال تؤدي إلى نقصٍ  في مراتبهم العَ
نفور الناس منهم؛ كاألكل، والشرب، والنوم، والمشي في األسواق، والزواج، والزراعة، والتجارة، 

واألمراض غير المعدية، ونحو ذلك.
والدليل على جواز ذلك: وقوعها منهم عليهم السالم، ومشاهدتها.

قال تعالى:نث § ¨ © ª  » ¬     ® ¯ مث(١).
 ¾  ½   ¼    »    º     ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³ تعالى:نث  وقال 

¿À مث(٢).
وقال عز من قائل على لسان سيدنا إبراهيم: نث Å Ä Ã Âمث(٣).

* * *

(١) سورة اإلرساء. اآلية: ٩٣.
(٢) سورة الفرقان. اآلية: ٢٠.

(٣) سورة الشعراء. اآلية: ٨٠.



ماديت أصول الدين والتجويد٦٠

قال اإلمام الدردير رحمه اهللا تعاىل:
*** ـــلٌ ورمحـــهْ ضُّ م تَفَ ـــاهلُ سَ هْإِرْ مَ النــِّعْ ويلِ  مُ جلَّ  املَني  للعَ

ليس بواجب على اهللاـ  تعالىـ  إرسالُ الرسلِ إلى الناس، إنما هو محضُ  فضل، ورحمة، واختيار، 
ومنحة، وهبة منه سبحانه وتعالى؛ ألنه سبحانه: نث Å Ä Ã Â   Á À مث(١).

    T SR Q P     O N  M L والدليلُ على ذلك: قوله ـ سبحــانه ـ: نث
W V U مث(٢).

وقال ـ سبحانه ـ: نث ´ º ¹ ¸ ¶ μ « ¼ ½ ¾ ¿مث(٣)
 فذلك تصريحٌ من اهللا بأن إرسال سيدنا محمد ملسو هيلع هللا ىلص منِةٌ ومنحةٌ وفضلٌ منهـ  سبحانهـ  للناس، وليس 

ا. ا كبيرً بواجب عليه نحو أحد ـ تعالى عن ذلك علوً
* * *

(١) سورة األنبياء. اآلية: ٢٣.
(٢) سورة احلج. اآلية: ٧٥.

(٣) سورة آل عمران. اآلية: ١٦٤.



٦١ الربنامج التأهييل

. س١: اذكر المستحيل في حق الرسل إجماالً وتفصيالً
س٢: ما الجائز في حق الرسل؟

س٣: ما رأ أهل السنة في حكم  إرسال اهللا الرسل للناس؟
س٤: دلِّل على إرسال الرسل.

س٥: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:
 .................. ـ يستحيل على الرسل تفصيالً

(ثالث صفات، أربع صفات، خمس صفات).
ـ يجوز في حق الرسل ......................... 

(األكل والشرب، العصمة، البالدة).
ـ الظلم والغدر من الصفات التي ..............

(تجب، تستحيل، تجوز) في حق الرسل.
* * *



ماديت أصول الدين والتجويد٦٢

بنهاية دراسة هذا الموضوع يتوقع من التلميذ أن:
ف معنى المعجزة.ـ ١ عْرِ يَ
يميِّز بين المعجزة وما يشبهها من غرائب األمور.ـ ٢
كمة من المعجزة.ـ ٣ يستنبط الحِ
د بعض المعجزات التي أيد اهللا عز وجل بها رسله.ـ ٤ دِّ عَ يُ
لِّل بالنقل والعقل على نبوة سيدنا محمد ملسو هيلع هللا ىلص.ـ ٥ دَ يُ
د معجزات النبي ملسو هيلع هللا ىلص.ـ ٦ يعدِّ
يعلِّل تأييد اهللا رسله بالمعجزات.ـ ٧

* * *



٦٣ الربنامج التأهييل

ا أرسل اهللا الرسل إلى الناس، أظهر على أيديهم معجزات تدل على صدقهم وأنهم رسل اهللا  لمَّ
ا وجب علينا قبول أقوالهم واالقتداء بهم؛ لعجزنا عن التفرقة بين  حقا؛ إذ لوال ظهور المعجزة لـمَ

النبي المرسل ومدعي النبوة.

ا له في دعواه،  قَ مرادِه تصديقً فْ عِي النبوة وَ دَّ ه اهللا على يد مُ رُ ظْهِ المعجزة: هي أمر خارق للعادة، يُ
ا بالتحدي، مع عدم المعارضة. مقرونً

شرح التعريف:
المعجزة قولٌ كالقرآن الكريم، أو فعلٌ مثل ناقة سيدنا صالح   أو ترك، مثل عدم إحراق النار 

لسيدنا إبراهيم   وهي مخالفة لما اعتاده الناس  في قوانين الكون وسننه.
وهذه األمور غير العادية يظهرها الله ـ تعالى ـ على يد من يريد تصديقه بأنه نبي مرسل فال يستطيع 

قومه اإلتيان بمثلها.
٥ـ  واالستدراج.  ٤ـ  واإلرهاص.  ٣ـ  والمعونة.  ٢ـ  الكرامة.   ١ـ  وهى:  للعادة  خوارق  وهناك 

واإلهانة، وإليك بيانها.

ا له. ه اهللا على يد عبد صالح إكرامً رُ ظْهِ الكرامة: هي أمر خارق للعادة، يُ

 ، ،  أو لعـبدٍ صــالحٍ لِيٍّ ا للنبوة، أما الكرامةُ فتكــون لِوَ أن المعجزة تكونُ مقرونة ًبالتحدي تأييدً
وال تكونُ مقرونةً بالتحدي، بل غالبًا ما يحاول العبد الصالح الذي جرت على يده إخفاءها.

عند   ، مثالً ةٍ  دَّ شِ من  لهم  ا  تخليصً العوام  بعض  يد  على  اهللا  هُ  رُ ظْهِ يُ للعادة  خارقٌ  أَمرٌ  هي  المعونة: 
لجوئهم إلى اهللا رب العالمين.



ماديت أصول الدين والتجويد٦٤

اب للرسول قبل  حَ ا للنبوة كإظالل السَّ بَيْل بعثة نبي تأسيسً ه اهللا قُ رُ ظْهِ اإلرهاص: أمر خارقٌ للعادة يُ
بعثته.

قِ  فْ وَ على  لأللوهية  المدعى  الكافر  أو  الفاسق  يد  على  اهللا  رهُ  ظْهِ يُ للعادة  خارق  أمر  االستدراج: 
ال في آخر الزمان. جَّ ا به وخديعة، كالخوارق التي ستظهر على يد الدَّ مراده مكرً

اإلهانة:
ا لمطلوبه ومراده تكذيبًا له كما حصل  ا مخالفً أمر خارق للعادة يظهره اهللا على يد مدعي النبوة كذبً

لمسيلمة الكذاب فإنه تفل في عين أعور لتبرأ فعميت السليمة.

لرسلِه  ـ  تعاىل  ـ  اهللا  تصديق  من  ا  مانعً تجد  ال  السليمة  العقول  أن  على  المسلمين  جمهور  أجمع 
مما  ألنها  الوقوع،  ممكنة  أنها  الكونية:  للسنن  مخالفة  المعجزة  كون  يمنع  وال  العادات،  بخوارق 
عَ السنن الكونية ـ وهو اهللا عز وجل ـ يملك إيقافها أو خرقها، وهو  ضَ ن وَ يشاهد وقوعه وحدوثه، ومَ

تأكيد للسنن ال إلغاء لها.

يجب على المسلم أن يعتقد بأن اهللا ـ عز وجل ـ قد أيَّد أنبياءه ورسله الذين  أرسلهم إلى الناس 
بمعجزات تبين صدق دعوتهم وتوضح ارتباطهم بالله ـ جل جالله ـ وأنهم مؤيدون منه.

لقد أيَّد اهللا ـ سبحانه وتعالى ـ رسله بالمعجزات الحسية والعقلية.
ا لنبينا محمد ملسو هيلع هللا ىلص خاتم النبيين: والمعجزاتُ الحسيَّةُ كثيرةٌ ومنها ما ورد تصديقً

انشقاق القمر قال تعالى: نث | { ~ ےمث(١).ـ ١
بْعُ الماء من بين أصابعه الشريفة ملسو هيلع هللا ىلص.ـ ٢ ونَ
وحنين الجذع إليه ملسو هيلع هللا ىلص الذ كان يخطب عليه ثم انتقل إلى المنبر.ـ ٣

(١) سورة القمر. اآلية: ١.



٦٥ الربنامج التأهييل

ا: ومن المعجزات الحسية أيضً
انقالب العصا حية لسيدنا موسى.ـ ١
.ـ ٢ إحياء الموتى لسيدنا عيسى 

والمعجزة الكبر للرسول ملسو هيلع هللا ىلص:هي القرآن الكريم الذي تحد به العرب والعجم واإلنس والجن؛ 
فعجزوا عن اإلتيان بمثله أو بسورة من مثله.

* * *



ماديت أصول الدين والتجويد٦٦

;ملسو هيلع هللا ىلص;

ا وهدايةً لهم إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا  ا ملسو هيلع هللا ىلص رحمة للعالمين، وإرشادً أرسل اهللا سيدنا محمدً
واآلخرة، وقد بعثه اهللا لتطهير القلوب وتهذيب النفوس، وإقامة العدل بين الناس كافة، وأرسله بدين 
صالح لكل زمان ومكان، وجعل رسالته ناسخةً لما قبلها من الشرائع ، وجعلها عامة لإلنس والجن 

إلى يوم القيامة.
ل لإلنس والجن  رسَ ا ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا وخاتم النبيين والمرسلين، وأنه مُ فيجب اإليمان بأن محمدً

أجمعين.
والدليل على إثبات نبوة سيدنا محمد ملسو هيلع هللا ىلص: أنه جاء بالرسالة، وأيده اهللا بالمعجزات، وكل من جاء 

بالرسالة وأيده اهللا بالمعجزات هو رسول اهللا حقا.
لِم بالتواتر، وال ينكر ذلك مؤمن وال كافر. أما دعواه الرسالة: فقد عُ

دَ بنوعين من المعجزات: معجزة عقلية علمية  وأما إظهار المعجزة على يديه ملسو هيلع هللا ىلص: فقد تواتر أنه أُيِّ
وهي القرآن الكريم، ومعجزات حسية وهي كثيرة.

 اهللا به العربَ مع كمال بالغتهم، وقوتهم على   القرآن الكريم والذي تحدَّ
معرفة أساليب الكالم، وطلب من اإلنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فلم يستطيعوا أن يأتوا بآية 

منه.
قال تعالى: نث,  - . / 0 1 2 3 4 5 6  7 8 9 : ;    

> = < مث(١).
نث !  "  #$ % & ' )  ا  أيضً يقدروا  فلم  مثله  من  سور  بعشر  يأتوا  أن  اهم  فتحدَّ

( *  + , - . / 0 1 2   3 مث(٢).
 « ª ©     ¨ § ¦ ¥¤ £ ¢ اهم أن يأتوا بسورة واحدة من مثله فعجزوا نث فتحدَّ

¬ ® ¯ ° ± ²  ³ مث(٣).
فالقرآن الكريم هو المعجزة الكبر الباقية إلى يوم الدين.

(١) سورة اإلرساء. اآلية: ٨٨.
(٢) سورة هود. اآلية: ١٣.

(٣) سورة يونس. اآلية: ٣٨.



٦٧ الربنامج التأهييل

دَ الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  بخوارق عادات، بلغ القدر المشترك منها  ـ وأما المعجزات الحسية: فكثيرة، فقد أُيِّ
حد التواتر، كما في تسبيح الحصى في كفه، وانشقاق القمر.

;ملسو هيلع هللا ىلص

نِّهم، ورسالتُه ملسو هيلع هللا ىلص  م وجِ هِ ، إنسِ ا ملسو هيلع هللا ىلص إلى العالمين كافةً في كل زمانٍ ومكانٍ أرسل اهللا سيدنا محمدً
إنْ  فَ نث  تعالى:  وقال  مث(١)،     d c  b a ` نث تعالى:  قال  القيامة،  يوم  إلى  باقية  عامة 
واْ  لَمُ إِنْ أَسْ تُمْ فَ لَمْ يِّينَ أَأَسْ األُمِّ واْ الْكِتَابَ وَ تُ ينَ أُوْ قُل لِّلَّذِ نِ وَ بَعَ نِ اتَّ مَ هِ وَ يَ لِلّ هِ جْ تُ وَ لَمْ لْ أَسْ قُ وكَ فَ آجُّ حَ
بَرُ  ءٍ أَكْ يْ لْ أَيُّ شَ مث (٢)، وقال تعالى: نث قُ بَادِ يرٌ بِالْعِ هُ بَصِ اللّ يْكَ الْبَالَغُ وَ لَ ا عَ إِنَّمَ اْ فَ لَّوْ وَ إِن تَ واْ وَّ تَدَ دِ اهْ قَ فَ
عَ  ونَ أَنَّ مَ دُ هَ مْ لَتَشْ غَ أَئِنَّكُ لَ ن بَ مَ كُم بِهِ وَ رَ آنُ ألُنذِ رْ ا الْقُ ذَ يَ إِلَيَّ هَ أُوحِ مْ وَ يْنَكُ بَ يدٌ بِيْنِي وَ هِ هِ شَ لِ اللّ ادةً قُ هَ شَ

مث (٣). ونَ كُ رِ ا تُشْ مَّ يءٌ مِّ نِي بَرِ إِنَّ دٌ وَ احِ وَ إِلَـهٌ وَ ا هُ لْ إِنَّمَ دُ قُ هَ  قُل الَّ أَشْ رَ ةً أُخْ هِ آلِهَ اللّ
 /  .  -,+  *   )  (  '  &  %  $   #  "  ! نث  تعالى:  وقال 
 B A @ ? >  = < ; : 9 8  7 6 5 4  3 2 1 0

G F E D  C  مث(٢).
وقال ملسو هيلع هللا ىلص:«وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة»(٣)، وقد بعث رسائل إلى 

ملوك العالم يدعوهم فيها إلى دين اإلسالم.
;ملسو هيلع هللا ىلص

ا أن ينقذوا الناس من الضالالت، ويخرجوهم من الظلمات إلى النور،  كانت رسالة األنبياء جميعً
سيدنا  ببعثة  البناء  لَ  مِ استُكْ حتى  سبقه،  من  بناه  ما  على  ليبني  اآلخر؛  عقب  يأتي  رسولٍ  كلُّ  وكان 
لةً لما سبقتها من شرائع، وهي الدعوة الجديرة  مِّ كَ محمد ملسو هيلع هللا ىلص، وكانت دعوتُه جامعةً ومصححةً ومُ
بالبقاء، إلى أن يرث اهللا األرض ومن عليها؛ لما فيها من عناصر الحياة ومعالم اإلصالح، وما يجعلها 
بيتًا  بنى  رجل  كمثل  قبلي  من  األنبياء  ومثل  ملسو هيلع هللا ىلص: «مثلي  اهللا  رسول  قال  ومكان.  زمان  لكل  صالحة 

له إال موضع لبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين»(٤). فجمَّ
(١) سورة األنبياء. اآلية: ١٠٧.

(٢) سورة األحقاف. اآليتان: ٢٩، ٣٠.
(٣) رواه البخاري.
(٤) رواه الرتمذي.
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ا ملسو هيلع هللا ىلص خاتم األنبــياء والمرسليــن، فال نبــي بعــده  وقد أجمع المسلمون على أن سيدنا محمدً
 ÅÄ  Ã  Â  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º تعالى:نث¹  لقوله  يعقبه؛  رسول  وال 

Ê É È Ç Æ مث(١).
وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «أنا العاقب فال نبي بعدي»(٢).

االقتداء بهم والتخلق بأخالقهم من صدق وأمانة وغير ذلك.١ـ 
تُعِين المؤمن على الصبر وتحمل المشاق.٢ـ 
وضع أهداف وغايات يسعى المؤمن إلى تحقيقها في حياته.٣ـ 
ية مع واقع الحياة.٤ـ  دِّ التعامل بصدق وجِ

* * *

(١) سورة األحزاب. اآلية: ٤٠.
(٢) رواه البخاري.



٦٩ الربنامج التأهييل

س١: عرف المعجزة. وما الفرق بينها وبين الكرامة؟
س٢: ما الدليل على عموم رسالة سيدنا محمد ملسو هيلع هللا ىلص؟
س٣: ما حكم منكر ختم النبوة بسيدنا محمد ملسو هيلع هللا ىلص؟

س٤: بِمَ تفسر:
ـ تأييد اهللا رسلَه بالمعجزات؟

ـ ظهورَ خوارق العادات على أيدي األنبياء قبل بعثتهم؟
ـ ختمَ النبوة بسيدنا محمد ملسو هيلع هللا ىلص؟

ـ ظهورَ خوارق العادات على يد الفاسق أو الكافر؟
س٥: ضع عالمة (√) أمام العبارة الصحيحة، أوعالمة (X) أمام العبارة الخطأ مع تصويب العبارة 

الخطأ:
(         )    .ـ المعجزة أمر خارق للعادة غير مقرونة بالتحد
(         ) ا للنبوة.  بيل بَعثه نبي تأسيسً ـ اإلرهاص: أمر خارق للعادة يظهره اهللا قُ
(         ) ا ملسو هيلع هللا ىلص بمعجزات حسية وعقلية .    ـ أيد اهللا سيدنا محمدً
(         ) تمت النبوةُ برسول اهللا محمد ملسو هيلع هللا ىلص وإنكار ذلك كفر.    ـ خُ

* * *
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k]Ë¬⁄â’\
ÏËà\ÑÅ’\Ã\Å·¯\

قَّع من التلميذ أن: تَوَ بنهاية دراسة هذه الوحدة يُ
يحدد معنى السمعيات (سؤال القبر ـ نعيم القبر وعذابه).ـ ١

 يبيِّن حكم اإليمان بما سبق.٢ـ 
يدلِّل على ما سبق من القرآن والسنة.ـ ٣

k]Ë¬⁄â’\

سؤال القرب
نعيم القرب وعذابه

النرش

الثواب والعقاب

امليزان

اجلنة والنار

احلساب

املالئكة

الرصاط

اجلن

احلرش
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k]Ë¬⁄ Ćâ’\€âÕ

هُ اهللا - تعاىل -: مَ حِ رديرُ رَ قالَ اإلمامُ الدَّ
*** سابِ بالْــحِ يـامنُ  اإلْ مُ  ـزَ لْ يَ الثَّوابِوَ وَ الْعِقابِ  وَ  ِ رشْ الْـحَ وَ
*** الْــميزانِ وَ اطِ  الرصِّ وَ  ِ النَّرشْ نانِوَ الْـجِ النِّريانِ وَ ضِ وَ وْ الْـحَ وَ
*** يا بـِ نْ األْ مَّ  ثُ الكِ  مْ األْ وَ نِّ  الْـجِ ياوَ لـِ وْ مَّ األْ لْدانِ ثُ الْوِ ورِ وَ الْـحُ وَ

U]‚ÁÖ¬h

ال  ألنَّها  بإدراكِها؛  قلُ  العَ لُّ  يَستقِ وال  ملسو هيلع هللا ىلص،  النَّبيِّ  بارِ  بإخْ إال  ذُ  تؤخَ ال  التي  األمورُ  هي:  معيات  السَّ
نَّة . ة، وإنَّما طريقُ ثُبوتِها الكتابُ والسُّ دَ كُ بالحواسِّ وال بالمشاهَ تُدرَ

Uk]ĆË¬⁄â’]d‡]⁄Á¸\€“t

كنٌ من أركانِ اإليمان. قال  ب؛ ألنَّها رُ معِيّات ـ كالحشر والحساب والميزان ـ واجِ اإليمانُ بالسَّ
تعالى: نث- . / 0 1  2 3 4مث(١) .
* * *

(١) سورة البقرة. اآلية: ٣.
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L;z;1Œ’\ÿ\ıà

U„ÁÖ¬h

بيِّه. هِ ودِينِه ونَ بِّ هِ عن رَ برِ يتِ في قَ يْنِ للمَ بر هو: سؤالُ الملَكَ سؤالُ القَ
تهُ النَّار. باعُ أو األسماكُ أو أحرقَ تهُ السِّ برٍ أم لم يُدفَن، كأنْ أكلَ فِنَ الميتُ في قَ واءٌ دُ وسَ

بور. نوا في القُ دفَ بر؛ ألنَّ الغالِبَ في الموتى أن يُ ولكنَّهم أطلقوا عليه: سؤالَ القَ
U„d‡]⁄Á¸\€“t

 ، قالً عَ جائزٌ  أمرٌ  وهو  نَّة،  والسُّ بالكتابِ  ثابتٌ  ألنَّه  ة؛  بِدعَ هُ  وإنكارُ  ، بٌ واجِ بر:  القَ بسؤالِ  اإليمانُ 
عَ عليه أهل العلم. وأجمَ

وال يكفر منكره على الراجح مادام المنكر يؤمن بالجزاء األخروي.
U„÷Ë’Ä

من القرآن الكريم:
 I HG F E  D C B A @ ? > = قولُ اهللا تعالى: نث
في  عنها  يسألون  الشهادة  تفسيره:  في  عباس  ابن  قال  فقد  مث(١).   P  O  N   M  LK  J

قبورهم بعد موتهم.
نَّة الشريفة: من السُّ

دَ أن ال إله إال اهللا  هِ بر؛ شَ ئلَ في القَ ، أن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: «المسلمُ إذا سُ عن البراء بن عازب 
  D C B A @ ? > =نث جاللُه:  جلَّ  قولُهُ  فذلك  اهللا،  رسولُ  ا  محمدً وأن 

HG F Eمث»(٢). 
ـ وما رو عن سيدنا عثمان رضى الله عنه كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: 

«استغفروا ألخيكم وسلوا له التثبيت فإنه اآلن يسأل»(٣).
(١) سورة إبراهيم. اآلية: ٢٧.

(٢) متفق عليه .
(٣) رواه أبو داود وصححه احلاكم.



ماديت أصول الدين والتجويد٧٤

ر ولآلخر نَكِير  نكَ ومنها ما روي أنه بعد انصراف الناس من دفن الميت يأتيه ملكان يقال ألحدهما مُ
دُّ إليه من الحواس والعقل  رُ يقعدانه فيعيد اهللا الروح فيه فيحيا حياة متوسطة بين الموت والحياة المعروفة ويَ
ما يتوقف عليه فهم الخطاب، ويتأتى معه رد الجواب حين يُسأل، وعندئذ يقول الملكان له: من ربك؟ 
وما دينك؟ وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول المؤمن: ربي اهللا وديني اإلسالم والرجل 
الجنة  فى  ا  مقعدً به  اهللا  أبدلك  قد  النار  من  مقعدك  إلى  انظر  له:  فيقوالن  ملسو هيلع هللا ىلص  محمد  فينا  المبعوث 
ا، أما الكافر أو المنافق فيقول: ال أدري، كنت أقول ما يقوله الناس فيه، فيقوالن له: ال  فيراهما جميعً

دريت وال تليت ثم يصيبه من العذاب ما قدر له.
ويسأل من غرق أو أحرق أو أكله سبع بكيفية يعلمها اهللا تعالى.

* * *
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M;z;]⁄‚÷Ë’ÄÂ„d\É¡Â1Œ’\€Ë¬›
]⁄‚d‡]¥¸\€“tÂ

U„ÁÖ¬h

على   ، العذابِ  أو  النعــيم  من  البعــث  بلَ  قَ ه  برِ قَ في  بدُ  العَ لهُ  ضُ  تعرَّ يَ ما  هو:  وعذابُه  القبرِ  نعيمُ 
فر، والطَّاعةِ والمعصيَة. بِ حالِهِ من اإليمانِ والكُ سَ حَ

U„d‡]⁄Á¸\€“t

ظهور  قبل  السلف  وقوعهما  على  وأجمعَ  نَّة،  والسُّ بالقرآنِ  الثابتةِ  األمورِ  من  وعذابُه  القبرِ  نعيمُ 
اللَة. وليس بالكفر. ةٌ وضَ هما بِدعَ ب، وإنكارُ البدع، فاإليمانُ بهما واجِ

U]⁄‚÷Ë’Ä

 q p o n m lk j i   h g f e d هداء: نث قولُه تعالى في حقِّ الشُّ
ے ¡   ¢ £ ¤   ¥   ~ }    | { z y x w v u  t  s r

¦مث(١).
 x   w v u t sr q p o  n ون :نث وقوله تعالى في حقِّ آلِ فِرعَ

z y }مث(٢).
ثبِتُ  تامَ اآلية يُ بر؛ ألنَّ خِ ، وهذا العَرضُ في القَ ساءً ا ومَ باحً ضونَ على النارِ صَ ثبِتُ أنَّهم يُعرَ فاآلية تُ

ة. كما أن يوم القيامة ال غدو فيه وال عشي. لونَ النَّارَ يومَ القيامَ أنَّهم يُدخَ
مَّ قال: بلى  بير. ثُ بانِ في كَ بان، وما يُعذَّ يْن، فقال: «إنَّهما ليُعذَّ برَ رَّّ بقَ هُ ملسو هيلع هللا ىلص مَ وعن ابنِ عبَّاسٍ  أنَّ

ئُ من بَولِه»(٣). ا اآلخرُ فكانَ ال يَستبرِ ة، وأمّ هما فكانَ يَمشي بالنَّميمَ إنَّه كبير، أما أحدُ
ا، ومما تقدم يستفاد أن ألهل القبور  ب عند أهل السنة الجسد والروح جميعً هذا والمنعَّم والمعذَّ
فأمرها  تعذيبهم  أو  تنعيمهم  كيفية  أجسادهم، وأما  تفتت  والعذاب ولو  النعيم  أثر  بها  يدركون  حياة 

(١) سورة آل عمران. اآليتان: ١٦٩: ١٧٠.
(٢) سورة غافر. اآلية: ٤٦.

(٣) رواه البخار ومسلم بلفظ (ال يسترت...) وعند ابن ماجه (ال يستتنره).
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غيبي ال تعرف حقيقته، وحال الميت في ذلك كحال النائم يشعر باللذة أو األلم، وال يشعر من ينام 
  ´ ³ ²  ± ° نث   : تعالى  قال  البرزخ)  (حياة  تسمى  الحياة  وهذه  ذلك،  من  بشيء  بجواره 

μمث(١)  أي: هي بين حياة الدنيا، وحياة اآلخرة، وهى حياة القبر.

* * *

Ï÷Òà¯\

س١: ما المقصود بالسمعيات؟ وما طريق ثبوتها؟ وما حكم اإليمان بها؟
س٢: ما المراد بسؤال القبر؟ وما دليله؟ وما حكم اإليمان به؟ وما حكم من أنكره؟

س٣: ضع عالمة (√) أو عالمة (X) أمام كل عبارة مما يلي مع تصويب العبارة الخطأ:
سؤال الملكين يكون في القبر للمؤمن فقط.            (        )ـ 
منكر سؤال القبر كافر.              (        )ـ 
هناك نعيم وعذاب لإلنسان في القبر.             (        )ـ 
اإليمان بالغيبيات واجب.               (        )ـ 

س٤: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين األقواس:
ـ  سؤال القبر ونعيمه وعذابه من األمور التي (يجب، يجوز، يستحيل) اإليمان بها.

ا). ـ طريق ثبوت السمعيات (الكتاب فقط، السنة فقط، الكتاب والسنة معً
* * *

(١) سورة املؤمنون. اآلية: ١٠٠.



٧٧ الربنامج التأهييل

„l\Åt^ÂÏŸ]ËŒ’\‹ÊÁÿ\Ê·^
ÏËà\ÑÅ’\Ã\Å·¯\

بنهاية دراسة هذه الموضوعات يتوقع من التلميذ أن:
يتَعَّرف مفهوم (النشرـ  الحشرـ  الحسابـ  الميزانـ  الصراط)، وحكم اإليمان بذلك والدليل ـ ١

عليه.
بيِّن أحوال الناس في (الحشر ـ الحساب).ـ ٢ يُ
يستشعر عظمة وضرورة يوم القيامة.ـ ٣

* * *



ماديت أصول الدين والتجويد٧٨

;z;NÖ łçĆfi’\Â;n¬e’\
U„ÁÖ¬h

هم يومَ  بورِ هم بعد جمع أجزائهم األصلية من قُ البعث والنشر ـ هو: إحياءُ اهللا الموتى، وإخراجُ
هم. بادِ إلى أجسامِ نيا، ويكون ذلك بردِّ اهللا ـ تعالى ـ أرواحَ العِ ناء الدُّ القيامةِ بعدَ فَ

U„d‡]⁄Á¸\€“t

األمورِ   من  هُ  ألنَّ كفر؛  وإنكاره  اإليمان،  أركانِ  من  ركنٌ  هو  بل  واجب،  رِ  والنَّشْ بالبعث   اإليمان 
. رائعُ كلُّها، وهو من األمور الجائزةِ عقالً عَت عليه الشَّ نَّة، وقد أجمَ الثابتةِ بالقرآن والسُّ

U„÷Ë’Ä

م، وإذا ماتوا وأراد اهللا أن  دَ ثبَتَ باألدلَّةِ اليقينيَّة أنَّ اهللا سبحانه وتعالى خلَقَ الناسَ بقُدرتِه من العَ
م، قادرٌ على إعادتهم  دَ ةٍ من العَ م أولَ مرَّ هُ ، فإن الذي خلقَ هم بعدَ الموتِ فال مانعَ من ذلكَ عقالً يُعيدَ
نَعَ شيئًا  ن صَ ل، فإنَّ مَ ها اإلعادة، بل اإلعادةُ أسهَ زُ ، وال يُعجِ ةً ل موجودَ بعدَ موتِهم، فقدرةُ اهللا لم تَزَ

ةً ثانيةً بسهولة. تَه مرَّ عيدَ صناعَ يَستطيعُ أن يُ
  e d تعالى:نث وقال  مث(١).   FE D C B A     @ ? >  = نث تعالى:  قال 
 z      y  x  wv  u  t  s  r  q   p  o  n  m  l  k  j  ih   g  f

}  مث(٢) .
وقال تعالى: نث ~ ے   ¡ ¢ £ ¤¥ ¦  § ¨    © ª   » ¬ ®¯ ° ± ² ³مث(٣) . وقال 

  4  3  2  1  0  /  .   -  ,          +  *   )     (     '  &    %  $  #    "  ! نث  تعالى: 
5 6 7 8 9  :    مث(٤) .

تَّه بيده، وقال يامحمد: أتر أن اهللا يبعث  مَّ ثم فَ وقد روي أن أبي بن خلف جاء النبي بعظم قد رَ
؟ فقال ملسو هيلع هللا ىلص: «نعم ويبعثك ويدخلك النار»(٥). مَّ هذا بعدما رُ

(١) سورة الروم. اآلية: ٢٧.
(٢) سورة يس. اآليتان: ٧٨، ٧٩.

(٣) سورة التغابن. اآلية:٧.
(٤) سورة احلج. اآليتان: ٦، ٧.

.(٥) تفسري البغو



٧٩ الربنامج التأهييل

O;z;Ö łç¢̨\

U„ÁÖ¬h

وفيه  الخالئق  فيه  يجتمع  الذي  الحسابِ  وقِفِ  مَ إلى  بَعثِهم  بعدَ  العبادَ  اهللا  قُ  وْ سَ معناه:  الحشرُ 
يحاسبون وتوزن أعمالهم ويعرف كلٌّ مصيره.

U„d‡]⁄Á¸\€“t

ة، حيثُ وردَت به نصوصٌ  رورَ ين بالضَّ علومٍ من الدِّ اإليمانُ بالحشرِ واجب، وإنكاره كفر؛ إلنكارِ مَ
شرعيَّةٌ كثيرة.

U„÷Ë’Ä

تعالى: وقوله  :مث(١).   9  8  7  6  5  4   3  2  1 نث0  تعالى:  قوله 
 }|  {   z  y  x نث  تعالى:  وقوله  مث(٢).   =   <  ;  :  9  8 نث 

~ ے ¡ ¢ مث(٣).
UÖçu’\È…ã]fi’\ÿ\Êt^

م  جلَيه وهُ اكبُ وهم المتَّقون، ومنهم الماشي على رِ م الرّ نهُ ة، فمِ رِ مختلِفَ وأحوالُ الناسِ في الحشْ
ار، ومنهم األعمى وهو الجائرُ  فّ ه وهم الكُ م المسحوبُ على وجهِ أصحابُ الطاعات القليلَة، ومنهُ

لِه. مَ بُ بعَ مُ وهو المعجَ م األصمُّ واألبكَ كم، ومنهُ في الحُ
كبانًا،  رُ نفٌ  وصِ شاة،  مُ نفٌ  صِ أصناف:  ثالثةِ  على  القيامةِ  يومَ  الناسُ  ملسو هيلع هللا ىلص: «يُحشرُ  اهللا  رسولُ  قالَ 

هم»(٤).  جوهِ نفٌ يَمشونَ على وُ وصِ
من  لُ  وأوَّ ر،  المحشَ دُ  رِ يَ من  لُ  أوََّ هُ  أنَّ كما  ملسو هيلع هللا ىلص،  دٌ  محمَّ نا  سيِّدُ بعَثُ  ويُ األرضُ  عنه  تنشقُّ  ن  مَ لُ  وأوَّ

لُ الجنَّة. يَدخُ

(١) سورة الكهف. اآلية: ٤٧.

(٢) سورة البقرة. اآلية: ٢٠٣.
(٣) سورة ق. اآلية: ٤٤.

.(٤) رواه أبو داود، والرتمذ



ماديت أصول الدين والتجويد٨٠

P;z;‡\áË∏\

U„ÁÖ¬h

، أو أعمالُهم، أو صحائفُ أعمالِهم. نُ بها العِبادُ الميزانُ آلةٌ يُوزَ
والميزانُ واحدٌ لكلِّ األعمالِ ولجميعِ األمم، والوزنُ يكونُ للمؤمنِ والكافر، وال يكونُ لألنبياءِ 

ساب. ن يدخلُ الجنَّةَ بغيرِ حِ والمالئكةِ ومَ
U„d‡]⁄Á¸\€“t

كافرٌ  نكِرُ ذلك  ا وميزانًا، ومُ يجبُ على العبدِ أن يؤمنَ به بالنسبةِ للميزانِ هو: أنَّ هناكَ وزنً الذي 
دُّ إنكاره  عَ بُ على العبدِ اإليمانُ به، وال يُ ا ما سو ذلك من تَفصيالت، فال يجِ بإجماعِ العلماء، أمّ

ا. كفرً
U„÷Ë’Ä

قولُ اهللا تعالى:  نث kj i h مث(١). وقوله تعالى:  نث : ;     > = < مث(٢). 
 Î  Í  Ì  Ë   Ê  É  ÈÇÆÅ  Ä  Ã نث  تعالى:  وقوله 

Ó Ò Ñ Ð Ï مث(٣) .
عيرةٍ من  ن قال ال إله إال اهللا وفي قلبِه وزنُ شَ جُ من النارِ مَ وعن أنسٍ  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: «يُخرَ
ن قال ال إله  جُ من النار مَ ير، ويُخرَ ةٍ من خَ رَّ زنُ بُ جُ من النارِ من قالَ ال إله إال اهللا وفي قلبه وَ ير، ويُخرَ خَ

ير»(٤). ةٍ من خَ رَّ إال اهللا وفي قلبِه وزنُ ذَ
، أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان  وعن أبي هريرة 

إلى الرحمن سبحان اهللا وبحمده سبحان اهللا العظيم»(٥).
رؤوس  على  ا  خزيً ليزداد  له  حسنة  ال  من   حتى  يحاسب  من  كل  عمل  يوزن  أنه  يعلم  تقدم  ومما 

األشهاد وبالوزن يظهر العدل في العذاب والعفو عن الذنوب واآلثام.

(١) سورة األعراف. اآلية: ٨.

(٢) سورة األنبياء. اآلية: ٤٧.
(٣) سورة املؤمنون. اآليتان: ١٠٢، ١٠٣.

.(٤) رواه البخار
(٥) أخرجه أمحد والشيخان والرتمذي.



٨١ الربنامج التأهييل

Q;z;g]â¢\

U„ÁÖ¬h

موهُ في  رِ على أعمالهم وما قدَّ رافِهم من أرضِ المحشَ الحسابُ معناه: اطْالعُ اهللا الناسَ قبلَ انصِ
ها إال اهللا. بعد أخذ  ا كانَت أو شرا، بطريقةٍ ال يعلَمُ ة، خيرً وليةٍ أو اعتقادِيّ فاتٍ فِعليةٍ أو قَ نيا من تَصرُّ الدُّ

كتبهم، وكيفيته:أمر غيبي لم يرد ما يدل عليه.
U„d‡]⁄Á¸\€“t

ة. رورَ ينِ بالضَّ ب، وإنكاره كفر؛ إلنكارِ أمرٍ معلومٍ من الدِّ اإليمان بالحسابِ واجِ
U„÷Ë’Ä

/مث(١).   .  -      ,  +*  )  (  '&  %  $   #  "  ! نث  تعالى:  قوله 
Aمث(٢).     @  ?  >   =    <  ;  :  9  8    7  6  5 نث  تعالى:  وقوله 
وقوله تعالى: نث X    W  V  U T S R Q P O    N  M  L K J  مث(٣).

Ug]âu’\È…ã]fi’\ÿ\Êt^

الناسُ في الحسابِ على ثالثةِ أصناف:
من الناس من يدخل الجنة بغير حساب، وال يسألون عن أعمالهم، قال ملسو هيلع هللا ىلص: «يدخل الجنة من ـ ١

ا ليس عليهم حساب»(٤)، منهم الصابرون والشهداء. أمتي سبعون ألفً
طائفة تدخل النار بغير حساب؛ الشتداد غضب اهللا عليهم لقوله تعالى: نث : ;   > = ـ ٢

< مث(٥) .

(١) سورة غافر. اآلية: ١٧.

(٢) سورة غافر. اآلية: ٢٧.
(٣) سورة االنشقاق. اآليات: ٧: ٩.

(٤) رواه أمحد.
(٥) سورة القصص. اآلية: ٧٨.



ماديت أصول الدين والتجويد٨٢

طائفة توقف للحساب، فيحاسبهم اهللا على أعمالهم الحسنة والسيئة، وهؤالء منهم من يكون ـ ٣
ا. ا، ومنهم من يكون عسيرً حسابه يسيرً

 Y  X  W  V  U T S R Q P O  N  M  L K J قال تعالى: نث
f e d c b  a ` _ ^ ] \ [ Z مث(١) .

* * *

(١) سورة االنشقاق. اآليات: ٧: ١٢.



٨٣ الربنامج التأهييل

R;z;º\Öë’\

إذا ما انتهى الناس من الحساب ووزن أعمالهم وعرف كل إنسان نتيجة عمله أخذ الخلق طريقهم إلى 
الصراط.

U„ÁÖ¬h

هم. عبُرُ عليه جميعُ الخالئقِ من المؤمنينِ وغيرِ ، يَ رٌ ممدود على ظَهرِ جهنَّمَ سْ راطُ هو: جِ الصِّ
Uº\Öë’]d‡]⁄Á¸\€“t

والسنة  القرآن  من  عليــه  الواردة  األدلة  أن  السنة  أهل  ويعتقد  ا؛  شرعً واجبٌ  راطِ  بالصِّ اإليمانُ 
على ظاهرها وحقيقتها، وكثير من المقترلة يصرفها عن ظاهرها ويقول: المراد بها األدلة الواضحة 
ينِ  علومٍ من الدِّ ا حقيقيًا، أو هو طريق الجنة والنار دون تفاصيل ؛ وإنكاره كفر، إلنكارِ مَ وليس جسرً

ة. رورَ بالضَّ
U„÷Ë’Ä

قولُه تعالى: نث| { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥مث(١) .
ملسو هيلع هللا ىلص:  الله  رسول  قال   ، نَّمَ هَ جَ رَ  سْ جِ ويُضربُ   ...  » قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسولَ  أنَّ   ، ةَ  هريرَ أبي  وعن 

فأكونُ أول من يُجيز ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم ... »(٢).
Uº\Öë’\Ì÷¡ã]fi’\ÿ\Êt^

تحتَ  يضيق  من  م  فمنهُ وأعمالِهم،  درجاتِهم  بِ  سَ حَ على  راطِ  الصِّ على  الناسِ  أحوالُ  تختلفُ 
طُ  نبَسِ يَ من  ومنهم  جهنم،  نار  في  ويهوي  فوقِه  من  فيترنَّحُ  يف،  السَّ من  قُّ  أدَ هُ  أنَّ له  يظهرَ  حتى  يه  مَ قدَ

رُّ من فوقِه إلى الجنَّة. يه فيمُ مَ ا تحتَ قدَ الصراط عريضً
(١) سورة يس. اآلية: ٦٦.

(٢) رواه البخار، كتاب الرقاق ج ٨، ص١١٧: رقم: ٦٥٧٣.



ماديت أصول الدين والتجويد٨٤

 (١) كٌ سَ يْهِ حَ لَ عَ ، وَ نَّمَ هَ رِ جَ سْ لَى جِ رُّ النَّاسُ عَ مُ يِّ  قال: قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «يَ رِ دْ عن أبي سعيدٍ الخُ
 ، لِّمْ مْ سَ لِّ مَّ سَ : اللهُ ولُونَ قُ ةٌ يَ ئِكَ الَ نْبَتَيْهِ مَ بِجَ ، وَ االً مَ شِ ينًا وَ مِ طَفُ النَّاسَ يَ (٣) تَخْ طَاطِيفُ خَ (٢) وَ لِيبُ الَ كَ وَ
مْ  نْهُ مِ ، وَ يِّ رِ جْ سِ الْمُ رَ ثْلَ الْفَ رُّ مِ مُ نْ يَ مْ مَ نْهُ مِ ، وَ يحِ ثْلَ الرِّ رُّ مِ مُ نْ يَ مْ مَ نْهُ مِ ، وَ قِ ثْلَ الْبَرْ رُّ مِ مُ نْ يَ نَ النَّاسِ مَ مِ فَ

ا»(٥). فً حْ فُ زَ حَ زْ نْ يَ مْ مَ نْهُ مِ ا(٤)، وَ بْوً بُو حَ نْ يَحْ مْ مَ نْهُ مِ يًا، وَ عْ عَى سَ نْ يَسْ مَ
* * *

(١) احلسك نبات له شوكة خشنة تعلق باألصواف وما يشاهبها.
لُ هبا اليشء أو يُعلق. نْشَ (٢) كالليب: مجع كُالَّب: حديدة معوجة يُ

جة. وَ عْ طَّاف، وهو حديدة مُ (٣) خطاطيف مجع خُ
ا: يزحف عىل يديه وبطنه أو عىل أسته ويرفع صدره مجهرة اللغة. (٤) حيبو حبوً

(٥) صحيح ابن حيان ومعجم الطربانى.



٨٥ الربنامج التأهييل

fl°\ÂÏ“˜∏\ÂÑ]fi’\ÂÏfi°\Âg]Œ¬’\Âg\Êm’\

ÏËà\ÑÅ’\Ã\Å·¯\

قَّع من التلميذ أن: تَوَ بنهاية دراسة هذا الدرس، يُ
ف مفهوم (الثواب والعقاب ـ الجنة والنار ـ المالئكة ـ الجن).ـ ١ تَعرَّ يَ
يبين حكم اإليمان بما سبق.ـ ٢
يدلل على ثبوت ما سبق.ـ ٣
يحدد مفهوم الخلود في دار الجزاء.ـ ٤
يستشعر الشوق إلى الجنة.ـ ٥
يذكر صفات المالئكة وحكم اإليمان بهم والدليل على ذلك.ـ ٦
ف كل نوع.ـ ٧ د أنواع المالئكة ويعرِّ يعدِّ
يتعرف على الجن وصفاتهم وحكم اإليمان بهم.ـ ٨
يميز بين صفات كل من المالئكة والجن.ـ ٩

* * *



ماديت أصول الدين والتجويد٨٦

S;z;g]Œ¬’\Âg\Êm’\

المعاصي،  عن  م  ونهاهُ بالثَّواب،  عليها  هم  عدَ ووَ بالطَّاعات،  ه  عبادَ وتعالى  سبحانه  اهللا  أمرَ 
هم عليها بالعقابِ يومَ القيامة. دَ وتوعَّ

Ug]Œ¬’\Âg\Êm’\ÀÁÖ¬h

الً منه سبحانه. ه اهللا لعبادِه الطائعينَ من النَّعيم المقيم في الجنة تفضُّ : هو ما أعدَّ الثوابُ
دالً منه سبحانه. اةِ والكفارِ من العذابِ في النارِ عَ ه اهللا للعُصَ : هو ما أعدَّ والعقابُ

مُّ  الهَ العقاب:  في  ويدخلُ   ، طِيعِ المُ على  اهللا  ه  يُفيضُ الذي  رورُ  والسُّ السعادةُ  الثواب:  في  خلُ  دْ يَ وَ
ار. نُ الذي يُصيبُ العصاةَ والكفّ زْ والحُ

مِ اهللا على اإلنسان،  كرِ نِعَ ؛ والطَّاعاتُ مهما كثُرت ال تفي بشُ والثوابُ رحمةٌ من اهللا تعالى وفضلٌ
ضلِه عن العاصي إنْ شاء. دلٌ من اهللا سبحانه وتعالى، وقد يعفو اهللا بفَ والعقابُ عَ

U]⁄‚d‡]⁄Á¸\€“t

ا في اآلخرة، لورودِ اآلياتِ واألحاديثِ الكثيرةِ  ا وعقابً يجبُ على المسلِمِ اإليمانُ بأنَّ هناكَ ثوابً
. رورةِ ينِ بالضَّ لِمَ من الدِّ بذلك، وإنكار وجودَ الثوابِ والعقابِ كفر، إلنكارِ ما عُ

U]⁄‚÷Ë’Ä

لوال الثواب والعقاب لم يكن فرق في اآلخرة بين الطائع والعاصي، ولضاعت أعمال الصالحين 
وعبادتهم هباء.

 ²  ±  °¯   ®  ¬  «  ª  ©¨  § نث¦  تعالى:  قال 
 À  ¿  ¾  ½   ¼  »  º  ¹  ¸¶  μ     ´  ³

É È Ç Æ ÅÄ   Ã Â Áمث(١).
 b  a  `  _  ^  ]  \   [  Z  Y  X  Wنث سبحانه:  وقــال 

c مث(٢).

(١) سورة النساء. اآليتان: ١٣، ١٤.
(٢) سورة الزلزلة. اآليتان: ٧، ٨.



٨٧ الربنامج التأهييل

T;z;Ñ]fi’\ÂÏfi°\

U]⁄‚ÁÖ¬h

. ها اللهُ سبحانه للمطيعينَ الجنة: هي دارُ الثواب التي أعدَّ
. ها اللهُ للعاصينَ والنار: هي دارُ العقابِ التي أعدَّ

U]⁄‚d‡]⁄Á¸\€“t

أهلِ  بين  رَ  واشتَهَ ينِ  الدِّ من  لِمَ  عُ شيءٍ  إلنكارِ  كفر؛  وإنكارهما  واجب،  والنارِ  بالجنة  اإليمانُ 
اإلسالم.

U]⁄‚÷Ë’Ä

  U  T  S  R  Q  P  O  N   M  L  K  J  I نث  تعالى:  قال 
 g  fe  d  c  b  a`_  ^  ]  \  [  Z  Y  X   W  V
 } | { z y x w v  u t s rq p o n m l k j i  h

~ ے  ¡  ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨© ª » ¬     ® ¯ ° مث(١).
 ª  ©  ¨  §¦  ¥      ¤  £  ¢   ¡ ے   ~  }   |  {  z نث   : تعالى  اهللا  وقال 

» ¬® ¯ ° ± μ´ ³ ² ¶ مث(٢) .
لُ أهلُ الجنَّةِ الجنَّة وأهل النار النار، ثم يقول  خُ دْ يِّ  أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: «يَ رِ دْ وعن أبي سعيدٍ الخُ

.(٣)«... دلٍ من إيمانٍ رْ وا من النَّار من كان في قلبه مثقال حبة من خَ جُ رِ اهللا تعالى: أَخْ
UÑ]fi’\ÂÏfiq’\ÄÊ÷|

، فعن عبد اهللا بن عمر  عن النبي  الجنةُ والنار خالدتان ال تفنيان، ونعيمهما وعذابهما خالدٌ
 ، تَ وْ مَ ال  النار،  ياأهل   : بينهم  نٌ  ذِّ ؤَ مُ يقوم  ثم  النار،  النار  وأهل  الجنة،  الجنة  أهلُ  خلُ  دْ قال: «يَ ملسو هيلع هللا ىلص 

 .(٤)« تَ وْ وياأهل الجنة ال مَ
(١) سورة الرعد. اآليات: ٢٢: ٢٥.

(٢) سورة البينة. اآليتان: ٦، ٧.
.(٣) رواه البخار
.(٤) رواه البخار
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UflËfiŸı⁄’\flŸÎ]ë¬’\€“t

فإنهم  الكفار؛  وكذلك  فيها،  ا  خالدً يكون  فإنه  المؤمنين،  من  الجنة  بدخول  عليه  اهللا  أنعم  نْ  مَ
يخلدون في النار.

اهللا  بعفو  منها  يخرجون  بل  فيها،  يخلدوا  لن  فإنهم  النار،  أدخلوا  الذين  المؤمنين  من  العصاةُ  أما 
اآلثام،  من  فعلوا  ما  على  عاقبوا  يُ أن  بعد  الصالحين،  من  غيره  شفاعة  أو  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  بشفاعة  أو  عنهم 

ويكون العقاب على قدر الذنب.
* * *
Ï÷Òà¯\

س١: عرف البعث، وما حكم اإليمان به؟ وما دليله؟
س٢: ما الحساب؟ وما حكم اإليمان به؟ وما أحوال الناس فيه؟

س٣: ما الثواب؟ وما العقاب؟ وما الدليل عليهما؟
س٤: أكمل العبارات اآلتية:

الجنة : هي دار .......ـ 
النار: هي دار ........ـ 
الصراط: جسر يوضع على ظهر ........، يعبر عليه ........... من... ........... وغيرهم.ـ 
الميزان آلة .............. .ـ 

تصويب  مع  الخطأ،  العبارة  أمام   (X) عالمة  أو  الصحيحة،  العبارة  أمام   (√) عالمة  ضع  س٥: 
العبارة الخطأ فيما يأتي:

(       )ـ  الحشر معناه سوق اهللا العباد بعد بعثهم إلى موقف الحساب. 
(      )ـ  منكر سؤال القبر مبتدع، ومنكر الحشر كافر.   
(      )ـ  منكر نعيم القبر والميزان كافر.     

* * *
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LK; z;Ï“˜∏\
U]‚ÁÖ¬h

يتشكل  أن  فيمكن  فقط،  حسنة  بأشكال  التشكل  على  قادرون  النُّور،  من  مخلوقةٌ  لطيفةٌ  أجسامٌ 
وغير  والعطش  الجوع  من  الرجال  على  يسري  ما  عليه  يسري  ال  ولكنه  ؛  مثالً رجلٍ  بصورة  لَكُ  المَ

ذلك.
.(١)« لِقَتِ المالئكةُ مِن نُورٍ وعن عائشة  أن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: «خُ

UÏ“˜⁄’\fl“âŸ
نْ يسكن األرض. مسكن غالبهم السماء، ومنهم مَ

UÏ“˜⁄’\Ïê
ون،  رُ مَ ؤْ اليأكلون وال يشربون، وال ينامون، وال يتوالدون، وال يعصون اهللا ما أمرهم ويفعلون ما يُ
نْ  ومَ به،  له  مَ  لْ عِ ال  فيما  للخوض  ؛  قَ فَسَ بذكورةٍ  م  هُ وصفَ نْ  ومَ بأنوثة،  وال  بذكورةٍ  يوصفون  وال 

م بأنوثةٍ كفر لمعارضة قول اهللا تعالى: نثے ¡ ¢£ ¤¥ ¦§¨  هُ فَ وصَ
©ª»¬®مث(٢).

. ، ألنه نسب إليهم العيب والنقص بال دليلٍ نُوثةٍ م بخُ هُ فَ نْ وصَ رِ مَ فْ لَى بالكُ وأَوْ
UÏ“˜⁄’]d‡]⁄Á¸\€“t

اإليمان بهم واجب، وهو ركن من أركان اإليمان، وإنكار وجودِهم كفر؛ إلنكار معلومٍ من الدين 
بالضرورة.

كِرَ  ذُ نْ  بمَ تفصيالً  اإليمانُ  ويجب  اهللا.  إال  عددهم  يعلم  ال  مالئكةً  بأن لله  إجماالً  اإليمانُ  فيجب 
ه في القرآن والسنة. عِ باسمه أو نَوْ

U„÷Ë’Ä

 v u  t s r q  p on m l  k  j i h g قوله تعالى: نث
z y x w }|مث(٣).

وقال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «اإليمان أن تؤمن بالله ومالئكته وكتبه ورسله ...»(٤).
(١) رواه مسلم.

(٢) سورة الزخرف. اآلية: ١٩.
(٣) سورة البقرة. اآلية: ٢٨٥.

.(٤) رواه البخار
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UÏ“˜⁄’\ƒ\Ê›^

كِرَ باسمه: سيدنا جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك عليهم السالم. نْ ذُ مَّ مِ
 ^  ]  \  [  Z  YX  W  V نث  تعالى:  قال  العرش،  كحملة  بنوعه  ثبت  والذي 

_مث(١) .

فظة: وهم الذين يحفظون اإلنسان من األضرار بأمر اهللا تعالى. ومنهم الحَ
ا  ا خيرً ومنهم الكتبة: وهم الذين يحفظون ما يصدر من العبد ويكتبونه قوالً كان أو فعالً أو اعتقادً

أو شرا، حتى قوله: أكلت، شربت، ذهبت قال تعالى: نث T  S R Q P O  مث(٢) .
والحفظة والكتبة ال يفارقون العبد، ولو كان في بيت فيه جرس أو كلب أو صورة، وقد يفارقونه 
في حاالت ثالث: عند الجماع، وعند االغتسال، وعند الغائط، ويجعل اهللا لهم عالمة على ما يصدر 

من العبد في هذه الحاالت فيكتبونه.
، أحدهما: لكتابة الحسنات، والثاني: لكتابة السيئات. حيحُ في الكتبة: أنهما ملكانِ والصَّ

وكاتب الحسنات: أمين على كاتب السيئات، فإذا فعل حسنة بادر بكتابتها كاتب الحسنات، وإذا 
فعل سيئة قال كاتب السيئات لكاتب الحسنات: أأكتب؟ فيقول له: ال، لعله يستغفر أو يتوب، فإذا 
مضى بضع ساعات بدون استغفار قال كاتب الحسنات لكاتب السيئات: اكتب أراحنا اهللا منه(٣) ، قال 

تعالى:  نث :; > = <   ? @ A مث(٤) .
ومعنى رقيب: حافظ، ومعنى عتيد: حاضر، وهما وصفان لكل ملك من مالئكة الكتابة، وليس 

. مُ هَّ تَوَ لَكٍ آخر كما يُ لَكٍ وعتيدٌ اسما لمَ ا لمَ رقيبٌ اسمً

(١) سورة احلاقة. اآلية: ١٧.
(٢) سورة االنفطار. اآليتان: ١٠، ١١.

(٣) الآللئ املنثورة ىف األحاديث املشهورة.
(٤) سورة ق. اآلية: ١٨.
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LL; z;fl°\

U„ÁÖ¬h

الجنّ أجسامٌ لطيفةٌ مخلوقةٌ من النَّار، لهم قدرة على التشكل باألشكال الحسنة أو القبيحة، لكن 
لو تمثل الجن في صورة ثعبان مثال، فقتله أحدٌ من الناس مات الجن، والجن لهم القدرة على اإلتيان 

ة كالغوصِ في الماء، والصعود إلى السماء. باألفعال الشاقّ
Uflq’\Ïêيأكلون ويشربون ويتناكحون ويتوالدون.

U€·ÄÊpÊd‡]⁄Á¸\€“t

ة على وجودهم، فمن أنكر  اإليمان بوجود الجن واجب، لوروده في القرآن والسنة، وإجماع األمّ
ا من الدين بالضرورة. وجودهم كفر؛ إلنكاره معلومً

U„÷Ë’Ä

قال تعالى: نث a `  _ ^      ] \    [ Z Y   X W مث(١) 
Uflq’\ÀË÷“h

 G  F  E  D   Cنث تعالى:  لقوله  اإلنس  مثل  والطاعة  باإليمان  مكلفون  الجن 
Hمث(٢)، وقوله تعالى: نث© ª » ¬  ®   ¯ ° مث(٣).

وعن جابر بن عبد اهللا  قال: «خرج رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص على أصحابه فقرأ سورة الرحمن من أولها 
ا منكم، كنت كلما أتيت على  إلى آخرها فسكتوا، فقال: لقد قرأتها على الجنّ فكانوا أحسن مردودً

قوله تعالى:  نثz } | { مث  قالوا: وال بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد»(٤).

(١) سورة اجلن. اآلية: ٦.
(٢) سورة الذاريات. اآلية: ٥٦.
(٣) سورة األنعام. اآلية: ١٣٠.

.(٤) رواه الرتمذ
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Uk]Ë¬⁄â’]d‡]⁄Á¸\Öl^

األثر الفكري: حيث يعلم اإلنسان حقيقة وقيمة الدنيا بجوار اآلخرة.ـ ١
األثر النفسي: يتمثل في طمأنينة اإلنسان في عدل اهللا تعالى في انتصاف المظلوم من الظالم.ـ ٢
األثر األخالقي: ويتمثل في أن الفرد إذا علم أنه سيحاسب على عمله استقام سلوكه، وتحلى ـ ٣

باألخالق الفاضلة.
* * *
Ï÷Òà¯\

س١: عرف المالئكة، واذكر حكم اإليمان بهم، ومن هم الحفظة؟ وما دليل اإليمان بالمالئكة؟
س٢: ما الجن؟ وما حكم اإليمان بوجودهم؟ وما الدليل على ذلك؟

تصويب  مع  الخطأ،  العبارة  أمام   (X) عالمة  أو  الصحيحة،  العبارة  أمام   (√) عالمة  ضع  س٣: 
العبارة الخطأ فيما يأتي:

الجن أجسام لطيفة مخلوقة من نار.                               (      )ـ 
المالئكة أجسام لطيفة مخلوقة من نار.                            (      )ـ 
الجن مكلفون بالطاعة واإليمان.                                              (      )ـ 
الكتبة من المالئكة يحفظون ما يفعله العبد ويكتبونه.           (      )ـ 
حملة العرش ثمانية.             (      )ـ 

* * *
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ÃÊëi’\€âÕÏà\ÑÄÃ\Å·^

بنهاية دراسة هذا الموضوع، يتوقع من التلميذ أن:
يتعرف مفهوم التصوف.ـ ١
.ـ ٢ يعدد أصول التصوف إجماالً وتفصيالً
يبين عالمات العارف بالله.ـ ٣
يذكر أنواع الذكر، ويفرق بينها.ـ ٤
يتعرف الفرق الثالث التي حفظت دين األمة.ـ ٥
يستشعر حالوة التصوف.ـ ٦

* * *
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ÃÊëi’\€âÕ

في  بـها  اهللا  أمرنا  التي  اهللا   تقو هي:  تعالى  اهللا  إلى  وسيرهم  نهجهم  عليها  التي  الصوفية  طريق 
كتابـه العزيز، وعلى لسان نبيه ملسو هيلع هللا ىلص، ورتَّب عليها سعادة الدنيا واآلخرة، وحصولَ المعارف واألسرار 

اإللهية.
بأصول  إال  للنفس  يمكن  ال  األكمل  الوجه  على   بالتقو التمسك  أن  تعالى  اهللا  أهل   رأ ولما 

وآداب؛ شـرطوا على من أراد أن يسير في هذه الطريق التمسك بـتلك األصول واآلداب.
فالتصوف هو: تنقية النفس من األخالق القبيحة، وتحليتها باألخالق الحسنة.

ÃÊëi’\ÿÊê^

UÎÖç¡ÃÊëi’\ÿÊê_…

U\ ÖË∆êÊ’Âf›Ç◊—flŸÏdÊi’\UÿÂ¯\

والتوبة هي: الرجوع إلى اهللا تعالى بعد ارتكاب المعاصي.
وأركانها ثالثة:

االمتناع عن الذنب في الحال، إذا كان في حالة التلبس به، فإن كان يشرب الخمر وخطر على ـ ١
ا. قلبه التوبة، ينبغي أن يلقي الكأس من يده فورً

الندم على ما وقع منه من المخالفات؛ مراعاة لحق اهللا سبحانه وتعالى.ـ ٢
العزم على أن ال يعود للذنب مرة أخر.ـ ٣

رد المظالم والحقوق إلى أهلها أو طلب العفو منهم.٤ـ 
والسير إلى اهللا تعالى إنما يصح بالتوبة عن جميع الذنوب، وتجب المبادرة بها؛ فتأخيرها ذنب 

آخر.
وال تنتقض التوبة بالرجوع إلى الذنب، ولو رجع إليه في اليوم ألف مرة، ويجب تجديدها كلما 
رجع اإلنسان إليه، وال تيأس من رحمة الغفار الستار للذنوب؛ فإن رحمة اهللا تعالى وسعت كل شيء.
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والولي هو الذي كلما وقع في ذنبٍ تاب، قال تعالى: نث ª » ¬ ®مث(١)  وهم الذين كلما 
للتوبة،  المؤمن  تجديد  من  الشيطان  على  أشد  شيء  وليس  به،  قرَّ تعالى  اهللا  أحبه  ومن  تابوا،  أذنبوا 
واليأس من رحمة اهللا تعالى كبيرة أو كفر، قال اهللا تعالى:نث - . / 0 1 2 3    4 5  مث(٢).

U€¬đfi’\Ì÷¡Ö“ç’\UÈ›]m’\

وهو استخدام العبد جميع ما أنعم اهللا به عليه من عقل وسمع وبصر ولسان وغيرها في طاعة اهللا 
تعالى.

UÔ˜e’\Ì÷¡Öeë’\Un’]m’\

وهو التسليم بتقدير اهللا تعالى من غير انزعاج، فإنه تعالى يحب عبده الصبور قال تعالى:نث ;  
>   مث(٣)، وقال تعالى: نث ê é è ç  æ  å مث(٤).

فُ أولي العزم والهمم العالية، وقد ورد فيه وفي الشكر من اآليات واألحاديث الشريفة  صْ والصبر وَ
الكثير، إذ يدخل تحتهما كل الدين من المأمورات والمنهيات.

إذن  فيجب  والقدر،  القضاء  بسبب  فهو  الوجود  في  يحدث  ما  كل  ألن  الصبر؛  منك  طُلب  وإنما 
الصبر والتسليم لما قدره العليم الحكيم، فإن من لم يصبر وانقلب على وجهه خسر الدنيا واآلخرة، 

من غير تخفيف عنه، وال ناصر ينصره.
U]îÖ’\U√d\Ö’\

وهو الخروج عن رضا نفسه بالدخول في رضا ربه بال إعراض وال اعتراض، فكن أيها الطالب 
بأن  عنه،  نهى  أو  الدين  أحكام  من  به  أمر  أو  وقضاه،  قدره  ما  كل  في  تعالى  له  ا  لِمً سَ مُ موالك  لرضا 

ترضى بذلك من غير إعراض وال اعتراض؛ كي تسلم من آفات الدنيا واآلخرة .
U‹]¬Ş’\È…Ã\Öà¸\‹Å¡UäŸ]}’\

بأن ال يزيد على ثلث البطن عند شدة الجوع. ولكن المبتدئ ال قـدرة لـه على ذلك غالبًا؛ فيكثر 
من الصوم في ابتداء أمره حتى تعتاد النفس على ذلك. وفي الحديث: «ما مأل ابن آدم وعاءً شرا من 

(١) سورة البقرة. اآلية: ٢٢٢.

(٢) سورة يوسف. اآلية: ٨٧.

(٣) سورة البقرة. اآلية: ١٥٥.
(٤) سورة الزمر. اآلية: ١٠.
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وثلث  لشرابه،  وثلث  لطعامه،  فثلث  محالة:  ال  كان  فإن  صلبه،  يقمن  أُكُالت  آدم  ابن  حسب  بطن، 
ه»(١). سِ لنَفَ

Uã]fi’\fl¡fl“Ÿ^]ŸÏ’á¬’\UãÄ]â’\

القلب  تكسب  الناس  مخالطة  إذ  شراء؛  أو  بيع  لضرورة  إال  والهمة،  الطاعة  على  يعينه  ن  عمَّ إال 
ونميمة  غيبة  عن  منها  مجلس  يخلو  وال  فكيف  المحرمات،  ارتكاب  عن  تخلو  أنها  فرض  لو  ظلمةً 

وغيرها.
Uj⁄ë’\U√d]â’\

القلب  يخلص  أن  عليه  ينبغي  ألنه  ونحوه،  العلم  طلب  من  معناه  في  وما  تعالى  اهللا  ذكر  عن  إال 
 s r q  p اهللا تعالى، ويكون ذلك باالجتهاد، قال تعالى:نث من االشتغال بما سو

utمث    والمجاهدة تكون بمخالفة النفس في هواها مع الخوف من اهللا تعالى.
UÖ—É’\UflŸ]m’\

الذكر أعظم أركان الطريق؛ ألن المقصود منها تخليص القلب مما سو اهللا تعالى، وهو أعظمها 
في ذلك؛ ألن كثرته توجب استيالء المذكور على القلب حتى ال يكون فيه سواه، بل جميع األركان 
ا به يزهد الدنيا التي حبها رأس كل خطيئة؛ ولذا قالوا: من  ا ساطعً تنشأ عنه؛ ألنه يورث القلب نورً

أُعطي الذكر فقد أعطي منشور الوالية.
ولكونه أعظم األركان وقع الحث عليه في القرآن المجيد أكثر من غيره من األركان، قال تعالى: 

  m l k j i h g f e نث «  ¼ مث(٢)، وقال تعالى: نث
ثِيراً  هَ كَ واْ اللّ رُ كُ اذْ بُتُواْ وَ اثْ يتُمْ فِئَةً فَ ا لَقِ نُواْ إِذَ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ p o n مث(٣)، وقال تعالى: نث يَ

مث(٤)، وقال تعالى: نث ÉÈ Ç Æ  Å ÄÃ Â Áمث(٥)،  ونَ لَحُ فْ مْ تُ لَّكُ لَّعَ

(١) رواه أمحد وغريه.
(٢) سورة البقرة. اآلية: ١٥٢.

(٣) سورة آل عمران. اآلية: ١٩١.
(٤) سورة األنفال. اآلية: ٤٥.

(٥) سورة الشعراء. اآلية: ٢٢٧.



٩٧ الربنامج التأهييل

وقال تعالى: نث ¼  ½ ¾¿ مث(١)، وقال تعالى: نث § ¨©ªمث(٢) 
إلى غير ذلك.

والذكر نوعان:
وأسرعها ـ ١ ذلك،  وغير  القرآن  وتالوة  والتكبير  التسبيح  منها:  كثيرة،  وأنواعه  باللسان،  الذكر 

إجابة: ال إله إال اهللا.
الذكر بالقلب، ومنه: التفكر في بدائع المصنوعات، وعجيب خلق اهللا تعالى.ـ ٢

U!\k]ÕÊ÷}ŸÈ…Ö“i’\U√à]i’\

ي في النفس اليقين بالله تعالى وبقدرته  إعمال الفكر في مخلوقات اهللا تعالى وعجائب صنعه، يقوِّ
وبديع حكمته، قال تعالى: نث z   y x w      v u t s} مث(٣).

UÖå]¬’\

االقتداء بمن سلك طريق أهل اهللا على يد عارف بالله عالم بشرعه وبطرق تربية النفوس كذلك 
إلى أن ينتهي إلى رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص.

فقد  علم،  أو  عبادة  من  عنده  ما  على  واعتمد  اهللا  إلى  الطريق  على  يدله  شيخا  يصحب  لم  ومن 
تعرض إلغراء الشيطان له.

وعالمة العارف بالله: السخاء، وحسن الخلق، والشفقة على خلق اهللا تعالى، وعدم الشكو من 
البركة  أصحابه  على  تظهر  وأن  للشهرة،  محبًا  يكون  ال  وأن  عنه،  الناس  إعراض  من  أو  الدنيا  ضيق 

والصالح.
فالسلف الصالح ومن تبعهم بإحسان، سبيلهم منحصر في: اعتقاد، وعلم، وعمل على وفق العلم.

U–Ö…o˜lÌ÷¡ÏŸ¯\Ï⁄^flŸ€·Å¬dÔ]pflŸ–Öi…\Â

ةٌ قامت ببيان األحكام الشرعية العملية، وهم األئمة األربعة وغيرهم من المجتهدين، لكن ـ ١ قَ فِرْ
لم يستقر من المذاهب المرضية سو مذاهب األئمة األربعة (أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد).

(١) سورة العنكبوت. اآلية: ٤٥.
(٢) سورة األحزاب. اآلية: ٣٥.

(٣) سورة العنكبوت. جزء من اآلية: ٢٠.
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ةٌ قامت ببيان العقائد التي كان عليها السلف، وهم اإلمامان: أبو الحسن األشعري وأبو ـ ٢ قَ وفرّ
منصور الماتريدي ومن تبعهما.

وهم ـ ٣ المتقدمتان،  الفرقتان  إليه  ذهب  ما  وفق  على  والمجاهدات  العمل  ببيان  قامت  ة  رقَ وفْ
اإلمام أبو القاسم الجنيد ومن تبعه، كاإلمام أبي الحسن الشاذلي واإلمام أحمد الرفاعي.

فهؤالء الفرق الثالثة هم خواص األمة المحمدية، ومن عداهم من جميع الفرق على ضالل، وإن 
م له باإلسالم. كَ كان البعض منهم يُحْ

ا من األئمة  نة، وقلَّد في األحكام العملية إمامً قِ ما بينه أهل السُّ فْ فالناجي من كان في عقيدته على وَ
األربعة المرضية، ثم تمام النعمة والنجاة في سلوك مسلك اإلمام الجنيد وأتباعه، بعد أن أحكم دينه 

على وفق ما بينه الفريقان المتقدمان.
* * *
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Ï÷Òà¯\

س١: اذكر أصول التصوف إجماالً.
س٢: ما التوبة؟ وما أركانها؟

س٣: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:
الندم، العزم، من أركان (الشكر، التوبة، الصبر على البالء).ـ 
التوبة تكون من كل ذنب (صغير، كبير، صغير وكبير).ـ 
من أصول التصوف (الرضا، الصمت، الذكر، كل ما سبق).ـ 
من عالمات الشيخ العارف (السخاء، البخل، الشفقة على الخلق).ـ 

س٤: بم تفسر:
طلب اهللا من اإلنسان الصبر؟ـ 
عدم نقض التوبة بالرجوع إلى الذنب؟ـ 
كون الذكر أعظم أركان الطريق؟ـ 

تصويب  مع  الخطأ،  العبارة  أمام   (X) عالمة  أو  الصحيحة،  العبارة  أمام   (√) عالمة  ضع  س٥: 
العبارة الخطأ فيما يأتي:

(      )ـ  الذكر نوعان، نوع باللسان، ونوع بالقلب.                      
(      )ـ  من عالمات الشيخ العارف أن يكون محبا للشهرة.         
من أصول التصوف اإلسراف في الطعام.                                  (      )ـ 

طريق السلف الصالح منحصر في اعتقاد وعلم، وعمل على وفق العلم      (       )ـ 
* * *
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Ïà\ÑÅ’\Ã\Å·^

توقع من التلميذ أن: بنهاية دراسة وحدة التفسير يُ
يذكر معاني المفردات الواردة في اآليات.ـ ١
يفسر اآليات القرآنية، ويشرح المعنى اإلجمالي لها.ـ ٢
يستنبط الدروس المستفادة من اآليات.ـ ٣
ف خطورة اإلفساد في األرض وجزاء فاعله.ـ ٤ يتعرَّ
يستنبط الطريقة الحسنى في مجادلة أهل الكتاب.ـ ٥
يتعرف بعض السلوكيات المذمومة التي نهى عنها القرآن، والغاية من ذلك.ـ ٦
يتذوق فصاحة القرآن وبالغته التي أعجزت البشر.ـ ٧
يستشعر محبة رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص.ـ ٨
فيه ـ ٩ وتنتشر  األعراض،  فيه  تُصان  عفيفٍ  طاهر  مجتمع  إقامة  على  اإلسالم  حرص  يُدرك 

الفضائل.
 يتعرف الطالب آداب المجالس.ـ ١٠
 يدرك أهمية التثبت في األخبار.ـ ١١
يتعرف الطالب صفات عباد الرحمن.ـ ١٢
يستشعر الطالب خطورة حرمة مال الغير وقتل النفس. ـ ١٣

* * *
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ÿÂ¯\ƒÊîÊ∏\
„÷m±‡Êh_Áˆ

 Â Á À ¿ ¾  ½ ¼  » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ قال اهللا تعالى: نث
 Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð   Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç     Æ  Å   Ä  Ã

Ö مث(١).
Uk\ÄÖ⁄’\È›]¬Ÿ

¶: شك.
روا آلهتكم وأنصاركم ورؤساءكم. ضِ Á À: أَحْ

½: السورة: طائفة من القرآن، لها بداية ونهاية، وأقلها ثالث آيات.
Ä Ã Â: غير اهللا.

 Ñ: الوقود: ما يُلقى في النار إلشعالها كالحطب ونحوه.
U‡]Ëe’\ÂÖËâi’\

يثبت اهللا تعالى أنَّ القرآن الكريم منزلٌ من عنده، بدليل أنَّه معجز، لم يتمكن أحد من اإلتيان بمثله، 
وفي هاتين اآليتين يتحد اهللا العرب، فيقول:

إن كنتم ـ أيها العرب ـ في شكٍ من صدق القرآن، الذي أُنزل على عبدي ورسولي محمد ملسو هيلع هللا ىلص، 
    Æ Å  نث اهللا  دون  من  المعبودة  وآلهتَكم  وفصحاءَكم  أنصاركم  وأحضروا  مثله،  من  بسورة  فأتوا 
قلتم:  حيث  يشبهه  بكالمٍ  تتكلموا  أنْ  تستطيعون  وأنَّكم  البشر،  كالم  من  أنَّه  زعمكم  في  Çمث 
على  المزعومة  واآللهة  واألشراف  الرؤساء  من  شئتم  نْ  بمَ واستعينوا  ...مث(٢)،   } | { zنث
ذلك، وإذا عجزتم عن اإلتيان بسورةٍ واحدةٍ تُشبه القرآن ـ وأنتم فرسان البالغة، وأئمة الفصاحةـ، 

ا في المستقبل، قال تعالى:نث ,  - . / 0 1 2 3 4 5  فسيظل العجز دائمً
6  7 8 9 : ;    > = < مث(٣).

(١) سورة البقرة. اآليتان: ٢٣، ٢٤.
(٢) سورة األنفال. جزء من اآلية: ٣١.

(٣) سورة اإلرساء. اآلية: ٨٨.
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الصالة  عليه  بالنّبي  والتصديق  بالقرآن،  واإليمان  الحق،  إلى  فارجعوا  عجزكم،  ثبت  وإذا  ـ 
بالقرآن،  المكذبين  الجاحدين  للكافرين  وهيَّأها  اهللا  ها  أعدَّ التي  النار  من  النجاة  ذلك  ففي  والسالم، 

جزاء لكفرهم وجحودهم.
UÀ]Ş÷’\

ا. ـ قال تعالى: نث  ¹ مث، لإلشارة إلى أنَّ القرآن قد نزل مفرقً
ـ وصف الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بالعبودية، وإضافته إلى اهللا في قوله تعالى: نث  º «مث، إشارة إلى شرف 

منزلته، وعلو قدره ـ صلوات اهللا وسالمه عليه.
UÎÄ]iâ⁄’\ãÂÑÅ’\flŸ

القرآن معجزةٌ باقية إلى قيام الساعة.ـ ١
ثبوت عجز البشر عن اإلتيان بمثل القرآن الكريم في الماضي والحاضر والمستقبل.ـ ٢
استحقاق الكافرين النار إلنكارهم نبوة النّبي ملسو هيلع هللا ىلص، ولعدم تصديقهم بالقرآن.ـ ٣

* * *
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Ï÷Òà¯\

بيّن معاني الكلمات التالية:ـ ١
(Ñ  ـ Á   ـ ¶)

اشرح اآليتين الكريمتين. مع بيان ما يستفاد منهما من دروس.ـ ٢
ما سر وصف الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بالعبودية في قوله تعالى: «عبدنا»؟٣ـ 

* * *
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Ì›]m’\ƒÊîÊ∏\
ØŒ…]fi∏\k]êflŸ

قال اهللا تعالى:
 P  O  N  M   K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @ نث? 
 c  b  a  `  _  ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q

n m lk j ih g f e d مث (١).

Uk\ÄÖ⁄’\È›]¬Ÿ

صومة. O N: شديد الخُ

R: انصرف عن مجلسك.

رع. Y: الزَّ

Z: الحيوان.

j: كافيه.

n: الفراش يأوي إليه المرء للراحة.

U‡]Ëe’\ÂÖËâi’\

في هذه اآليات الكريمة يُظهر اهللا تبارك وتعالى لعباده المؤمنين بعض أوصاف أهل النفاق، حتى 
اقة، وهذه األوصاف على النحو التالي: رهم المؤمنون، وال ينخدعوا بأقوالهم البرَّ يَحذَ

نونه، حتى يُعجب بكالمهم ـ ١ يِّنون الكالم ويُحسِّ زَ حالوة اللسان مع فساد القلب: أهل النفاق يُ
يحلفون  فتراهم  قلوبهم،  في  ما  يعرف  ال  ألنَّه  بيانهم؛  بسحر  وينخدع  بل  حديثهم،  إلى  يستمع  نْ  مَ

ثونه مع أنَّهم في أشدِّ درجات الخصومة والبغض له. نْ يُحدِّ دون اهللا على حبِّ مَ بالله، ويُشهِ
اإلفساد في األرض: إذا انتقل أهل النفاق من مرحلة الكالم إلى مرحلة العمل، وجدت أعمالهم ـ ٢

ال تخرج عن اإلفساد في األرض بكلِّ ما يملكون من وسائل، والله سبحانه وتعالى يُبغضهم، ويكره 
فعلهم.

(١) سورة البقرة. اآليات: ٢٠٤: ٢٠٦.
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ر أهل النفاق بالله، غضبوا وثاروا، ودفعهم كبرهم إلى ـ ٣ كِّ التعالي على النصح والتوجيه، وإذا ذُ
التمادي في الشر والفساد؛ لذلك كان جزاء هؤالء المنافقين جهنَّم، وبئس الجزاء.

UÀ]Ş÷’\

ر لفظ اإلثم بعد العزة في قوله تعالى: نث h   g f مث؛ للداللة على أنَّها عزة مذمومة.ـ  ذِكْ
في قوله تعالى: نث n m مث بيان لسوء مصير أهل النفاق.ـ 

UÎÄ]iâ⁄’\ãÂÑÅ’\flŸ

 بعض الناس قد تعجب بحالوة لسانه لكنه شر مستطير يجب الحذر منه.ـ ١
التعالي على النصح والتوجيه ذنب كبير يؤدي بصاحبه إلى النار.ـ ٢
وجوب االبتعاد عن هذه األوصاف المذمومة.ـ ٣
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Ï÷Òà¯\

 بين معاني المفردات التالية:ـ ١
(ON ـ  R ـ  Y  ـ     ـ  n)؟

لماذا أظهر اهللا تعالى لعباده المؤمنين بعض أوصاف أهل النفاق؟ـ ٢
بين أوصاف أهل النفاق المذكورة في اآليات بإيجاز.ـ ٣
لماذا ذكر لفظ اإلثم بعد لفظ العزة؟ ـ ٤
 اذكر الدروس المستفادة من اآليات الكريمة.ـ ٥

* * *
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n’]m’\ƒÊîÊ∏\

Å⁄•]›ÅËàÿ]àÑcdÄ]e¬’\Ì÷¡!\◊ï…

 Â  Á  À      ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´ :نث  تعالى  اهللا  قال 
Í Ì Ë Ê É   È Ç Æ  Å Ä Ã مث(١).

Uk\ÄÖ⁄’\È›]¬Ÿ

لَ وأنْعَم. μ: تَفضَّ
هم.  نسِ ¿: جِ

هم . رُ Ã: يُطهِّ
Å: القُرآن .

ـنَّة . Æ: السُّ
ثتِه . عْ  Ê É: مِن قبلِ بَ

حٍ . اضِ يِّنٍ وَ اللٍ بَ Í Ì: ضَ
U‡]Ëe’\ÂÖËâi’\

محمدا  سيدنا  نبيه  أرسل  إذ  الناس،  على  به  وأنعم  تفضل  ما  الكريمة  اآلية  هذه  في  تعالى  بيّن     
، فمن أوصافه: أنه عربيّ من ولد إسماعيل من جنس قومه، مما  ا بمهامٍ كلفً ، ومُ ا بأوصافٍ ملسو هيلع هللا ىلص متَّصفً
يدعوهم إلى االهتداء به والثقة برسالته؛ ألنهم إذا كانوا على قرب منه وقفوا على أحواله من الصدق 

واألمانة وغيرها، فضالً عن أنهم شرفوا به، كما قال تعالى: نث ¦ §   ¨ ©ª  مث (٢).
وقال الشاعر:

*** ال بابنٍ ذُرا رشفٍ كَم أبٍ  قد عَ لَت برسول اهللا عدنانُوَ كام عَ

(١) سورة آل عمران. اآلية: ١٦٤.
(٢) سورة الزخرف. جزء من اآلية: ٤٤.



١١١ الربنامج التأهييل

وتخصيص المؤمنين بالذكر دون غيرهم ألنهم المنتفعون برسالته وإن كانت بعثته للناس كافة، 
كما قال تعالى: نث` d c        b aمث(١).

ومن مهامه:
- أنه يتلو عليهم آيات اهللا الدالة على قدرته ووحدانيته وعلمه وكمال أوصافه، ويوجه النفوس 

 _ ^ ] \ [  Z Yإلى االستفادة منها، واالعتبار بها كما جاء في قوله: نث
` c b    aمث(٢)  وقوله: نث z y x } | { ~ ے ¡ ¢       £ 

¤ ¥ ¦ §      ¨ © ª »  ¬  ® مث  (٣).

ـ أنه يزكيهم ويطهرهم من العقائد الزائفة، ووساوس الوثنية وأدرانها، إذ أن العرب وغيرهم قبل 
جذور  منهم  يقتلع  ملسو هيلع هللا ىلص  محمد  سيدنا  فقام  وآدابهم،  وعقائدهم  أخالقهم  في  فوضى  كانوا  اإلسالم 
نفوسهم،  لتزكو  المنكر؛  عن  وينهاهم  بالمعروف  ويأمرهم  الباطلة،  العقائد  عنهم  ويدفع  الوثنية، 

وتطهر من الدنس والخبث الذي كانوا متلبسين به في حال شركهم وجاهليتهم.
العلوم  وأساتذة  والقادة  والحكماء  والكتاب  العلماء  منهم  فيصبح  والسنة،  القرآن  يعلمهم  أنه  ـ 

والمعارف والثقافات المتنوعة.
نث Í Ì Ë Ê É   È Çمث أي: وإن كانوا من قبل هذا الرسول لفي ضالل بين واضح 
متمدنة  أمة  الحياة  ومعرفة  القرآن،  وعلم  اإلسالم،  بنور  فأصبحوا   ، يَّةً أُمِّ ةً  أُمّ انوا  كَ إذْ  ظاهر،  وجهل 

متحضرة نافست األمم األخر وسبقتهم.
الحياة  أصول  وتعلم  والعلم  النور  مفتاح  للعرب  كانت  والسنة  القرآن  معرفة  أن  إلى  يشير  وهذا 

الراقية.

(١) سورة األنبياء. اآلية: ١٠٧.
(٢) سورة آل عمران. اآلية: ١٩٠.

(٣) سورة الغاشية. اآليات: ١٧: ٢٠.



ماديت أصول الدين والتجويد١١٢

UÀ]Ş÷’\

نّته وفضلَه بالمؤمنين؛ ألنهم هم الذين انتفعوا بنعمة اإلسالم. صّ اهللا ـ تعالى ـ مِ ـ خَ
القرآن  معرفة  أن  إلى  إشارة  Íمث(١)       Ì  Ë  Ê  É    È  Ç نث  تعالى:  بقوله  اآلية  ختم  ـ 

والسنة كانت مفتاح النور والعلم وتعلم أصول الحياة الراقية.
UÎÄ]iâ⁄’\ãÂÑÅ’\flŸ

وجوب شكر اهللا تعالى على فضله بإرسال سيدنا محمد ملسو هيلع هللا ىلص.ـ ١
دوام التفكر في آيات اهللا الدالة على قدرته ووحدانيته وعلمه وكمال أوصافه.ـ ٢
وجوب مسارعة العرب خاصة، والناس كافة إلى اإليمان برسالته، واتباع شريعته.ـ ٣

* * *

Ï÷Òà¯\

اذكر معاني المفردات التالية:ـ ١
.(Í Ì   ـ       ـ    Å   ـ   ¿  ـ μ)

ما مهام الرسول الكريم ملسو هيلع هللا ىلص التي وردت في اآلية؟ـ ٢
لماذا خص اهللا تعالى منته وفضله بالمؤمنين؟ـ ٣
لماذا ختمت اآلية بقوله تعالى: نث Í Ì Ë Ê É   È Çمث؟ـ ٤
ما المستفاد من اآلية الكريمة؟ـ ٥

* * *

(١) سورة آل عمران. جزء من اآلية: ١٦٤.



١١٣ الربنامج التأهييل

√d\Ö’\ƒÊîÊ∏\
äfi’\◊iÕÂ3∆’\ÿ]ŸÏŸÖt

 C   B  A  @  ?  >  =  <  ;  : نث9  تعالى:  اهللا  قال 
 W   V  U  T  S  R  Q  P   O  N  M   LK  J  I  HG  F  E  D
 i h g f e d c b a `  _ ^ ] \[Z Y X

m l k jمث(١).
Uk\ÄÖ⁄’\È›]¬Ÿ

ه. كم مال بعضٍ ويتملَّكُ > =: ال يأخذ بعضُ
@: بما هو محرم في الشرع.
 HG F E: عن طيب نفس.

LK J I  : ال تقتلوا أنفسكم بارتكاب ما يُؤدِّي إلى هالكها، أو ال يقتل بعضكم بعضا.
ا. يً V: تعدِّ

ا. Z Y: ندخله نارً
دٌّ كالزنا والقذف، أو اقترن بها وعيد شديد كترك الصالة  d: جمع كبيرة، والكبيرة: ما ورد فيها حَ

وعقوق الوالدين.
j: جمع سيئة، والسيئة: المعصية الصغيرة.

ا حسنًا وهو الجنة. m l: مكانً
U‡]Ëe’\ÂÖËâi’\

يأخذ  أن  عن  المؤمنين  عباده  اهللا  ينهى  ولذلك   ، متماسكٍ متعاونٍ  مجتمعٍ  إقامة  إلى  يهدف  اإلسالم  إنَّ 
مها الشرع، كالربا والقمار والغش والرشوة واالحتكار واالتجار في  بعضهم أموال بعضٍ  بأي طريقة حرَّ
المحرمات، وبيَّن سبحانه وتعالى أنَّ التجارة في المباحات ال تدخل في النهي، بشرط أن تكون عن طيب نفس 

من الطرفين.

(١) سورة النساء. اآليات: ٢٩: ٣١.



ماديت أصول الدين والتجويد١١٤

يحمل  كأن  النفس،  قتل  إلى  يُؤدِّي  ما  أحدهم  يرتكب  أن  عن  المؤمنين  عباده  وتعالى  سبحانه  ينهى  ثم 
فهو  ما،  ا  يومً منه  سيُقتصُّ  غيره  يقتل  الذي  ألنَّ  بعضا؛  بعضهم  يقتل  أن  عن  ينهاهم  أو  طاقتها،  فوق  نفسه 

بذلك يقتل نفسه.
شديدة  ا  نارً سيدخلون  أنَّهم  وبيَّن  ا،  وتجاوزً ا  يً تعدِّ فيها  ويقعون  بالنواهي،  يتهاونون  الذين  اهللا  د  هدَّ ثم 

الهول، وأنَّ إدخالهم هذه النار أمرٌ هيِّنٌ على اهللا تعالى ال عسر فيه وال مشقة.
د، ويبتعدون عن هذه األمور وأشباهها  ثم وعد اهللا سبحانه وتعالى الذين يأخذون هذه النواهي مأخذ الجِ

من الكبائر، بأن يغفر لهم الصغائر، ثم يدخلهم الجنة، وهذا من تمام عدله، وعظيم رحمته بعباده.
UÀ]Ş÷’\

ا نُهوا عنه.ـ  النداء بصفة اإليمان للحثِّ على ضرورة االستجابة لِمَ
تقديم النهى عن أكل األموال بالباطل على النهى عن قتل األنفس مع أنَّ الثاني أخطر؛ للتدرج ـ 

في النهى من الشديد إلى األشد، وألنَّ الوقوع في أكل األموال بالباطل أكثر.
ختم اآلية الكريمة بقوله تعالى: نث  Q P  O N Mمث لبيان أنَّ الله رحيم بهم؛ حيث لم ـ 

يكلفهم إال بما هو في قدرتهم واستطاعتهم.
UÎÄ]iâ⁄’\ãÂÑÅ’\flŸ

تحريم أخذ أموال الناس بالباطل.ـ ١
تحريم قتل النفس أو تعريضها للقتل.ـ ٢
ا شديدة الهول.ـ ٣ من تجاوز حدود اهللا تعالى فإن له نارً
اجتناب الكبائر يمحو إثم الصغائر.ـ ٤

* * *



١١٥ الربنامج التأهييل

Ï÷Òà¯\

بين معاني المفردات التالية:ـ ١
.(m l   ـ d   ـ  V   ـ F   ـ   @ ـ = <)

 لماذا ناد ـ سبحانه ـ عباده بصفة اإليمان؟ـ ٢
ما جزاء من اجتنب الكبائر؟ـ ٣
اذكر الدروس المستفادة من اآليات الكريمة.ـ ٤

* * *



ماديت أصول الدين والتجويد١١٦

äŸ]£\ƒÊîÊ∏\

ôÑ¯\∫flÁÅâ∏\Ô\áp

 V  U  T   S  R  Q  P  O  N  M  L   K نث  تعالى:  اهللا  قال 
 g f e  d cb a ` _ ^ ] \  [ Z Y XW
 {  z   y  xw  v  u   t  s  r  q  p  o   n  m  l  k  j  ih

| { مث(١).

Uk\ÄÖ⁄’\È›]¬Ÿ

لْم، والمراد بها هنا: قطع الطريق على اآلمنين. N: المـُحاربة: من الحرب، وهي ضد السِّ
ا يقال: إنه قد  ا نافعً T: الفساد ضد الصالح وكل ما يخرج عن وضعه الذي يكون به صالحً

د . فَسَ
 بعد القتل؛  ا على مكان مرتفع يُرَ راد قتله مشدودً  XW: التصليب: وضع الجاني الذي يُ

ا لغيره عن ارتكاب المعاصي والجرائم. ليكون عبرةً وردعً
` b a: يُطردوا من األرض التي ارتكبوا فيها جرائمهم.

f: عذاب فاضح وهوان.

U‡]Ëe’\ÂÖËâi’\

فيه  وينعم  واألمان،  األمن  يسوده  متماسك،  مجتمع  إقامة  إلى  تدعو  الحنيف  اإلسالم  تعاليم  إنَّ 
هاتان  بيّنت  الهدف  ذلك  قق  ويتحَّ المقصد،  هذا  يتمَّ  وحتى  واالطمئنان،  باالستقرار  ا  جميعً الناس 
هذه  وتنطبق  األرض،  في  اإلفساد  جريمة  إنّها  جرائم،  لعدة  أصلٌ  هي  كبيرةٍ  جريمةٍ  عقوبةَ  اآليتان 

هم. عُ وِّ رَ الجريمة على كل من يُهدد اآلمنين ويُ
وقد افتُتِحت اآلية بـ نث  K مث؛ لتأكيد العقاب ولبيان أنه عقابٌ ال هوادة فيه؛ ألنّه حدٌّ من حدود 

ا، حيث إنّها هادمةٌ لبُنيان المجتمع وأمنه. اهللا ـ تعالى ـ ، وجريمته أشدُ الجرائم خطرً
(١) سورة املائدة. اآليتان: ٣٣، ٣٤.



١١٧ الربنامج التأهييل

عل هذا النوع من العدوان  من هنا جاءت العقوبة على قدر الذنب، والجزاء من جنس العمل وقد جُ
محاربةً لله ورسوله؛ ألنه اعتداء على حقوق الناس وأموالهم وأعراضهم، ولذا جاز لحاكم المسلمين 
من  لَهم  وأرجَ م  يهُ أيدَ يُقطِّع  أو  والقتل،  المال  أخذ  بين  جمعوا  إنْ  م  بَهُ لِّ يُصَ أو  تلوا،  قَ إنْ  قتلهم  يَ أن 
م من األرض إنْ أخافوا الناس وقطعوا الطريق عليهم. نْفيَهُ خالف، إنْ اقتصروا على أخذ المال، أو يَ

يٍ أشدُّ من أن يُروا وقد قُطِّعت  زْ رٌ لشوكتهم، وأي خِ سْ يٌ لهم وكَ زْ هذا عقابهم في الدنيا، وفيه خِ
بعَدين في أقاصي األرض؟ أيديهم وأرجلُهم من خالف؟ أو يراهم الناس مصلوبين أو محبوسين، أو مُ
أن  قبل  تاب  نْ  مَ إال  له،  تحمّ أحدٌ  يستطيع  ال  الذي  العظيم  العذاب  فهو  اآلخرة،  في  عقابهم  أما 
أنْ تكون توبةً خالصةً للَّه، يسقط عنه  درَ على عقوبته، فإنّ توبته حينئذٍ جديرةٌ بَ قْ ن الحاكم منه، ويَ تمكَّ يَ
بها حدُ الحرابة، وتبقى المؤاخذة على ما ارتكب من حقوق اآلدميين وما أتلف من مال أو دم، وفي 

هذه الحالة تنتقل العقوبة من الحد إلى القصاص.
ل له نفسه السعي باإلفساد في األرض، بأيّ وسيلة  إنّ هذا النّص الكريم يقطع الطريق على من تُسوّ
أمنه  للمجتمع  يحفظ  التشريع  هذا  ومثل  األعراض،  أو  األموال  أو  األرواح  على  اعتداءٍ  من  كانت 

وسالمه.
UÀ]Ş÷’\

تصدير اآلية الكريمة بـ نث  K مث يفيد الحصر والتوكيد .ـ ١
في قوله تعالى: نث   P O Nمث  تشبيهٌ لمخالفة أوامر اهللا ـ تعالى ـ وأوامر رسوله ـ ٢

ملسو هيلع هللا ىلص بمن يحارب اهللا ـ تعالى ـ مع العلم بأنه ال أحد يستطيع محاربة اهللا ـ تعالى ـ على وجه الحقيقة، 
وفي هذا تنفيرٌ من اإلقدام على مثل هذا الفعل الشنيع.

قَطَّع ) يفيد المبالغة في الفعل بعدم أخذ الرأفة ـ ٣ بوا ـ تُ قتَّلوا ـ يُصلّ التشديد في هذه األفعال ( يُ
بهؤالء.



ماديت أصول الدين والتجويد١١٨

UÎÄ]iâ⁄’\ãÂÑÅ’\flŸ

من مقاصد الشريعة الغراء حماية المجتمع المسلم من األخطار واألشرار، فال بدَّ للحق من ـ ١
قوة تحميه.

نظام العقوبة في اإلسالم من شأنه أنْ يقتلع الشر من جذوره، وأنْ يقطع الطريق على المجرمين.ـ ٢
التوبة الصادقة تهدم ما قبلها من الذنوب، وترفع المؤاخذة فيما هو من حقوق اهللا ـ تعالى ـ ـ ٣

دون حقوق العباد.
* * *
Ï÷Òà¯\

ما معنى المفردات التالية:ـ ١
(b a `  ـ X  ـ N)

ما جزاء المفسدين في األرض كما بينته اآليتان الكريمتان.ـ ٢
اشرح األهداف السامية لآليات الكريمة.ـ ٣

* * *



١١٩ الربنامج التأهييل

ãÄ]â’\ƒÊîÊ∏\
„iŸ_d€ËtÖ’\ÿÊàÖ’\

 ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡ ے   ~  }  | نث  تعالى:  اهللا  قال 
 º¹ ¸ ¶μ     ´        ³   ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©   ¨ §

«   ¼ ½ ¾   مث(١).
Uk\ÄÖ⁄’\È›]¬Ÿ

 ے ¡: من جنسكم.
¢: شديد، عزَّ على فالن األمر: اشتدَّ عليه.

¥: مشقَّتكم وتعبكم.
 ¦ §: شديد الرغبة في هدايتكم.

®: أعرضوا.
°: كافيني.

¸ ¹: وثقت به واعتمدتُ عليه.
U‡]Ëe’\ÂÖËâi’\

ـ وصف اهللا رسوله ملسو هيلع هللا ىلص في اآلية األولى بخمس صفات:
األولى: نث | { ~ ے ¡ مث أ: لقد جاءكم ـ يا معشر العرب ـ رسول 
كريم من جنسكم، ومن نسبكم، فهو عربي مثلكم، ويتكلم بلغتكم، فمن الواجب عليكم أن تؤمنوا به 

 ¹¸¶μ  ́وتطيعوه. قال تعالى: نث./ 0 1 2 3 4 مث(٢) وقال أيضا: نث
º « ¼ ½ ¾ ¿     مث(٣).

(١) سورة التوبة. اآليتان: ١٢٨، ١٢٩.
(٢) سورة اجلمعة. اآلية: ٢.

(٣) سورة آل عمران. اآلية: ١٦٤.



ماديت أصول الدين والتجويد١٢٠

يتألم  منكم،  ألنَّه  ومشقتكم،  تعبكم  عليه  وشاق  شديد  أي:  ¥مث      ¤  £   ¢ نث  الثانية: 
أللمكم، ويخاف عليكم سوء العاقبة، والوقوع في العذاب.

الثالثة: نث  ¦ §مث أي: حريص على إيمانكم وهدايتكم وعزتكم وسعادتكم في 
الدنيا واآلخرة.

الرابعة، والخامسة: نث ¨   © ªمث أي شديد الرأفة والرحمة بالمؤمنين، يسعى 
بشدة في إيصال الخير والنفع لهم، وفي إزالة كل مكروه عنهم.

وتأييده، ـ  طاعته  وفي  به  اإليمان  في  ترغيبٌ  الكريمة  الصفات  بهذه  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  وصف  وفي 
واالهتداء  فإن أعرض المشركون والمنافقون عنك ـ أيها الرسول الكريم ـ وعن اإليمان برسالتك 

بشرعك، فال تحزن، بل قل:نث ° ±مث، أي الله كافيني في النصر على األعداء.
نث μ     ´ ³   ²مث     أي: ال معبود سواه أدعوه وأخضع له، نث ¸ ¹مث أي فوضت أمري 
إليه وحده، فال أتوكل إال عليه، نث«   ¼ ½ ¾مث    الذي ال يعلم مقدار عظمته إال اهللا عزَّ 

. وجلَّ
UÀ]Ş÷’\

ـ في قوله تعالى: نث ے ¡مث مدحٌ لنسب النبي ملسو هيلع هللا ىلص وإعالمٌ بأنَّه من صميم العرب وخالصها.
ـ لم يجمع اهللاـ  تعالىـ  ألحد من األنبياء اسمين من أسمائه إال للنبي ملسو هيلع هللا ىلص، فإنَّه قال نث ̈    

© ªمث، وقال عن ذاته ـ سبحانه ـ  نث j i  h g f مث(١).
UÎÄ]iâ⁄’\ãÂÑÅ’\flŸ

اتصاف النبي ملسو هيلع هللا ىلص بهذه الصفات الخمس ترغيبٌ للمؤمنين في اتباعه وطاعته.ـ ١
قِ عليهم، واألب الرحيم بهم.ـ ٢ بيان شدة حرص النبي ملسو هيلع هللا ىلص وشفقته بأمته، فهو كالطبيب المشفِ
اهللا كافٍ رسوله ملسو هيلع هللا ىلص وناصره.ـ ٣

* * *

(١) سورة البقرة. لآلية : ١٤٣.
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Ï÷Òà¯\

ما معنى كلٍ من:ـ ١
(¢ ـ   ¥ ـ  ¦ ـ  ®  ).

بيّن أوصاف النبي ملسو هيلع هللا ىلص في ضوء اآليتين الكريمتين.ـ ٢
ما الذي يستفاد من اآليتين الكريمتين؟ـ ٣

* * *
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√d]â’\ƒÊîÊ∏\

ô\Ö¡¯\øtÏ¬ÁÖç’\Åê]ŒŸflŸ

 \  [   Z  YX  W  V   UT  S  R  Q  P   O  N نث  تعالى:   قال 
 k  j  i  h  g  f  e  d  c  b    a  `  _  ^  ]
 |  {  z  yx  w  v  u  t   sr  q  p  o  nm  l
    ®  ¬ « ª    ©  ¨ §     ¦ ¥ ¤  £ ¢   ¡ ے ~ }
 Á À ¿ ¾ ½  ¼    » º  ¹ ¸ ¶ μ   ´   ³ ² ± ° ¯
 Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï    Î   Í  ÌË  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä   ÃÂ

Ô مث(١).
Uk\ÄÖ⁄’\È›]¬Ÿ

وا أبصارهم عن النظر. فّ كُ P: أي: يَ
مار، وهو ما تُغطي به المرأة رأسها. p: جمع خِ

يْب، وهو فتحة في أعلى الثوب يبدو منها بعض الجسد. sr: جمع جَ
، ومفردها بَعْل. x:أي أزواجهنَّ

    ¯ ° ± ²: المراد به اإلماء دون العبيد.
¸: الحاجة إلى النساء.

 ¾ ¿: لم يعرفوا عورات النساء لصغرهم.
U‡]Ëe’\ÂÖËâi’\

لُو  عْ وتَ األعراض،  فيه  وتُصان  الحرمات،  فيه  تُحفظ  نظيف،  مجتمع  إقامة  إلى  يهدف  اإلسالم  إن 
ر والعفاف، لذا جاء هذا التوجيه الربانيُّ واألمر اإللهيُّ للمؤمنين بغض البصر، وحفظ  فيه قِيمُ الطُهْ
الفرج من الوقوع في الحرام، قال تعالى: نث  UT S R Q P  O N مث 

(١) سورة النور. اآليتان: ٣٠، ٣١.
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إلى  ذريعةٌ  المريبة  النظرة  وألنَّ  القلب،  إلى  األكبر  الباب  ألنّه  ؛  البصر  بغض  باألمر  سبحانه  وابتدأ 
، فإنَّ لك األولى وليست  تْبِع النّظرةَ النّظرةَ ارتكاب المعصية، كما حذر النبي ملسو هيلع هللا ىلص من ذلك فقال: «ال تُ

لك اآلخرة»(١).
بعَ اهللا ـ تعالى ـ ذلك الخطاب  ا كانت النساءُ شقائقَ الرجال، وتجري عليهن نفسُ األحكام، أَتْ ولمّ
رن مواضع الزينة  ظْهِ ضن من أبصارهن، ويحفظن فروجهن وال يُ غْضُ نَّ أنْ يَ هُ رَ أمَ بأمرٍ خاص للنساء فَ

منهن، إال ما جرت العادة بكشفه للضـرورة كالوجه والكفين؛ ألنه ال غنى عن كشفهما.
ا نهى اهللا سبحانه المؤمنات عن إبداء الزينة أرشدهن إلى كيفية إخفاء بعض مواضع الزينة، قال  ولمّ
تعالى: نث  sr q p o  مث وهذا أمرٌ بإسدال غطاء الرأس على نحورهن وصدورهن؛ 

ا لهذه المفاتن عن األنظار. سترً
أمامهم  لزينتها  المرأة  إبداء  فأجاز  المرأة،  يخالطون  الذين  المحارم  الكريم  القرآن  استثنى  وقد 

وهؤالء األصناف هم:
تحسن من غري استهجان.ـ ١ األزواج يف قوله تعاىل: نث   xمث فإنَّ إبداء الزينة هلم من املسُ
مٌ هلا، وزينتها ترسه وال تضــره ـ ٢ ْرَ اآلباء، قال تعاىل: نث   z yمث   ألهنا قطعة منه، وهو حمَ

وال تغريه.
 بامرأة ـ ٣ مٌ هلا، وال يُغرَ ْرَ آباء األزواج، يف قوله تعاىل: نث   } | {مث ألنّ أبا الزوج حمَ

، وخارجٌ عامّ تقتضيه الفطرة السليمة. ابنه إال لئيمٌ
م قطعة منها، وال يُغر بأمه إال من انتَكست ـ ٤ األبناء يف قوله تعاىل:نث   ~ ےمث: ألهنّ

فِطرته.
أبناء األزواج يف قوله تعاىل:نث ¡   ¢ £مث فإنَّ ابن الزوج ربيبها كابنها.ـ ٥

.(١) رواه أمحد والرتمذ
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اإلخوة، وأبناء اإلخوة، وأبناء األخوات يف قوله تعاىل: نث   ¤ ¥ ¦     § ¨  ©    ª ـ ٦
»مث   لعدم توقع الفتنة منهم.

النساء املختصات بصحبة املرأة وخدمتها يف قوله تعاىل: نث ¬  ®مث فإنه جيوز إبداء الزينة ـ ٧
أمامهن.
مِلك اليمني من النساء يف قوله تعاىل:نث ¯ ° ± ²مث.ـ ٨
 نث º  ¹ ¸ ¶ μ  ´   ³مث   وهو كل من ليست له شهوة أو حاجة يف النساء.ـ ٩
م مل يبلغوا سن الشهوة والقدرة عىل ـ ١٠  نث «    ¼  ½ ¾ ¿ ÃÂ Á À مث؛ ألهنَّ

مالمسة النساء.
ا للحرج، وهذا لكثرة المخالطة الضرورية  وإنَّما جاز إظهار الزينة بحضرة هؤالء، انتفاءً للفتنة ورفعً

بين النّساء وبينهم.
الحركات  عن  المؤمنات  تنهى  اآلية  مضت  فقد  اإلجراء،  بهذا  المقصود  هي  الوقاية  كانت  ا  ولمّ

 Æ Å Ä التي من شأنها أنْ تُظهر الزينة المستورة وتثير المشاعر الهادئة، فقال تعالى: نث
بيتها  من  تخرج  كأَنْ  الطرق،  من  طريق  بأي  الفتنة  إثارة  عن  نهيٌ  فهذا  مث   ÌË Ê É È Ç
هم وتهيج مشاعرهم، والقرآن يسد الطريق على هذا  متعطرة متطيبة، فيَجد الرجالُ طيبها فتثير حواسَّ

ن خلق، وهو اللطيف الخبير. لَه هو الذي خلق وهو الذي يعلم مَ نزِّ كله؛ ألنَّ مُ
 Ï    Î   Íنث تعالى:  فقال  التوبة  باب  اهللا  فتح  بطبيعتها،  تَضعُف  البشرية  النّفس  كانت  ا  ولمّ
ÌÔ Ó Ò Ñ Ðمث وهذا من عظيم لطف اهللا بعباده ورحمته بهم، وعونه لهم.

UÀ]Ş÷’\

في تصدير اآليتين بـ نث   Nمث: زيادة اعتناء بما يأتي بعده من أوامر وتكاليف.ـ ١
ذكر لفظه نث   Q مث في قوله : نث   R Qمث، وفي قوله نث   R Qمث؛ألنَّ من البصر ـ ٢

ما ال يُمكن لإلنسان االحتراز منه.
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البصر ـ ٣ بغَضِ  األمر  بعد  جاءت  مث   Z نث    بـ  مؤكدة  جملة  ^مث   ]  \  [   Z نث    قوله 
 ، طَّلعٌ على كل أفعال العبد، ال يخفى عليه منها شيءٌ وحفظ الفرج، لإلشارة إلى أنَّ اهللا ـ تعالى ـ مُ

وفي هذا تهديدٌ ووعيدٌ لمن خالف األمر.
UÎÄ]iâ⁄’\ãÂÑÅ’\flŸ

وجوب غض البصر، حتى ال يجر إلى كبائر الذنوب.ـ ١
عدم جواز إبداء المرأة زينتها، إال لألصناف التي ذكرتها اآلية الكريمة.ـ ٢
وجوب التوبة واإلنابة إلى اهللا ـ تعالى ـ في كل األحوال.ـ ٣

* * *
Ï÷Òà¯\

بيّن معاني المفردات التالية:ـ ١
(P ـ p ـ sr ـ ¸ ـ ¿)

استنتج الحكمة من األمر القرآني للمؤمنين والمؤمنات بغض البصر.ـ ٢
نْ األشخاص الذين يجوز للمرأة إظهار زينتها أمامهم؟ـ ٣ مَ
ما معنى قوله تعالى:ـ ٤

نث ÌË Ê É È Ç Æ Å Ä مث.

* * *
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flŸ]m’\ƒÊîÊ∏\
fl∂Ö’\Ä]e¡k]êflŸ

 ¯ ® ¬ « ª © ¨  §  ¦ ¥ ¤  £ ¢ قال تعالى: نث
°  ± ²     ³ ´ مث(١).

Uk\ÄÖ⁄’\Ì›]¬Ÿ

¨: اللين والرفق، والمراد أنهم يمشون بسكينة وتواضع ووقار، دون تكبر وال تجبر.
الجاهلون: السفهاء.

±: يدركون الليل، ناموا أو لم يناموا.
بُّد. عَ ³: جمع ساجد، والساجد هو من وضع جبهته على األرض فى تَ

´: أ قائمين يصلون بالليل.
U‡]Ëe’\Â{Öç’\

يخبر اهللا تعالى فى هاتين اآليتين أن من صفات عباد الرحمن الذين استحقوا أعلى الدرجات فى 
الجنة:
الذين ـ ١ هم  ربهم  من  الحسن  الجزاء  لهم  الذين  الربانيين  المخلصين  اهللا  وعباد  أي  التواضع: 

يمشون في سكينة ووقار، من غير تجبر وال استكبار، يطؤون األرض برفق، ويعاملون الناس، بلين، 
ا فى األرض وال فسادا. ال يريدون علوّ

وليس المراد أنهم يمشون كالمرضى تصنعا ورياء، وإنما بعزة وأنفة هي عزة المؤمن المتواضع 
لله وحده.

الحلم أو الكالم الطيب: نث © ª » ¬ ® مث  أي:   إذا سفه عليهم الجهال ـ ٢
بالقول السيء، لم يقابلوهم بمثله، بل يعفون ويصفحون، وال يقولون إال خيرا. وقوله تعالى: نث ¬ 

® مث يعنى قالوا سداد، أو ردوا معروفا من القول.
(١) سورة الفرقان. اآليتان: ٦٣، ٦٤.
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ا، قال: حلماء ال يجهلون وإن جهل عليهم حلموا، يصاحبون  وقال الحسن البصري: قالوا: سالمً
ا بما تسمعون. عباد اهللا نهارً

.هاتان صفتان بينهم وبين الناس وهما ترك اإليذاء وتحمل األذ
خير ـ ٣ وليلهم  نهار،  خير  فنهارهم  النهار،  في  كسيرتهم  الليل  فى  سيرتهم  أن  أي  ليال:  التهجد 

ليل، فإذا أمسوا أو أدركوا الليل باتوا ساجدين قائمين لربهم، يصلون بعض الليل أو أكثره، طائعين 
عابدين.

UÀ]Ş÷’\

إضافة العباد إلى الرحمن فى قوله تعالى: نث ¢ £ مث للتشريف والتكريم .
بينت اآليتان أن سيرة عباد الرحمن في الليل كسيرتهم في النهار، فنهارهم، خير، وليلهم خير.

UÎÄ]iâ⁄’\ãÂÑÅ’\flŸ

التواضع يكون بالعلم بالله والخوف منه ، والمعرفة بأحكامه، والخشية من عذابه وعقابه.ـ ١
مقابلة اإلساءة باإلحسان.ـ ٢
ا، وأبعد عن الرياء.ـ ٣ العبادة الخالصة لله تعالى في جوف الليل أكثر خشوعً

* * *
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Ï÷Òà¯\

بين معانى المفردات اآلتية:ـ ١
(¨ ـ »ـ  ± ـ ³)

من صفات عباد الرحمن: التواضع. وضح ذلك.ـ ٢
من صفات عباد الرحمن: الحلم. وضح ذلك.ـ ٣
ما الدروس المستفادة من اآليتين الكريمتين؟ـ ٤

* * *
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√à]i’\ƒÊîÊ∏\

g]i“’\◊·^Ï’Ä]§

نث "   # $ % & ' ) ( *    +   , -. / 0  تعالى:  اهللا  قال 
1 2 3 4   5 6 7 8 9 :  ; مث(١).

Uk\ÄÖ⁄’\È›]¬Ÿ

اج، والمناظرة، والمناقشة. جَ "   #: المجادلة والجدل: الحِ

.اليهود والنصار :% $

& ' ) (: إال بالطريقة التي هي أحسن.

U‡]Ëe’\ÂÖËâi’\

في هذه اآلية الكريمة، دعوةٌ للمؤمنين إلى استعمال الطريقة الحسنى في مجادلتهم ألهل الكتاب:
 نث "   # $ % & ' ) ( مث أ: وال تحاوروا، وال تناقشواـ  أيها المؤمنون ـ 

ـ اليهود والنصار إال بالطريقة الحسنة، بأن ترشدوهم إلى طريق الحق بأسلوب لين كريم، كما قال 
تعالى: نث z y x  w v  } |{ ~ ے ¡ ¢£ مث(٢).

ناقشوهم وأرشدوهم إلى الحق بالتي هي أحسن، نث *    +   , -.مث  بأن أساءوا إليكم، ـ 
ولم يستعملوا األدب معكم، فعاملوهم باألسلوب المناسب لردعهم وزجرهم وتأديبهم.

وقولوا لهم على سبيل التعليم واإلرشادنث 0 1 2 3مث  وهو القرآن، وآمنا بالذي أنزل ـ 
إليكم من التوراة واإلنجيل  نث 6 87مث أي: معبودنا ومعبودكم واحدٌ ال شريك له في 
ا معاشر المؤمنين نث :  ; مث مطيعون أمره ونهيه وعابدون  ذاته وال في صفاته، نث 9 مث   جميعً

له وحده.
(١) سورة العنكبوت. اآلية: ٤٦.

(٢) سورة النحل. جزء من اآلية: ١٢٥.
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UÌfiâu’]dg]i“’\◊·^Ï’Ä]qŸflŸ sÇÊ⁄›

: كان أهل الكتاب يقرأون التوراة بالعبرانية ويفسرونه بالعربية ألهل اإلسالم،  قال أبو هريرة 
نث / 0 1 2 3 4    تكذبوهم،  وال  الكتاب،  أهل  تصدقوا  ملسو هيلع هللا ىلص: «ال  اهللا  رسول  فقال 

5مث»(١).

UÀ]Ş÷’\

وبين  بينهم  ألنَّ  بالحسنى؛  بجدالهم  األمر  في  سواهم  دون  بالذكر  الكتاب  أهل  تخصيص  ـ 
واالقتناع  لقبواللحجة  ـ  غيرهم  دون  ـ  أهلٌ  فهم  تعالى،  بالله  اإليمان  من  ا  مشتركً ا  قـدرً المسلمين 

بالبرهان.
UÎÄ]iâ⁄’\ãÂÑÅ’\flŸ

مناقشـة أهل الكتاب ومحاورتهم بالطريقـة الحسنة، وباألسلوب الهادئ.ـ ١
بعض أهل الكتاب متعصبون يصعب معهم الجدال، وحينئذ ال يؤدي النقاش معهم إلى نتيجة.ـ ٢
اإلسالم يقر حرية الرأي والتعبير واالعتقاد نث ÕÔ Ó   Ò Ñ مث(٢).ـ ٣

* * *

.(١) رواه البخار
(٢) سورة البقرة. اآلية: ٢٥٦.



١٣١ الربنامج التأهييل

Ï÷Òà¯\

ما معنى الكلمات اآلتية:ـ ١
(# ـ  $ % ـ ' ) ()؟

اشرح اآلية الكريمة بأسلوبك.ـ ٢
اكتب ما ترشد إليه اآلية الكريمة.ـ ٣

* * *
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Öå]¬’\ƒÊîÊ∏\

Ñ]e|¯\flŸjemi’\gÊpÂ

نث / 0 1 2    3 4 5 6  7 8 9 :    ; > =  تعالى:   اهللا  قال 
< ? مث(١).

Uk\ÄÖ⁄’\È›]¬Ÿ

4: خارج عن حدود الشرع.
5: بخبر هام.

6: اطلبوا بيان الحقيقة.
ه ودون وجه حق. فَ :: بسَ

;: فتصيروا.
ا. ين غما دائمً تَمِّ غْ ?: مُ

U‡]Ëe’\ÂÖËâi’\

هذه اآلية ترشد المؤمنين في كل زمان ومكان إلى وجوب التثبت من األخبار التي يسمعونها أو 
ع الناس في تصديق األخبار، يؤدي إلى إفساد العالقات فيما بينهم، وقد يتبيَّن لهم بعد  نَّ تسرَّ يقرؤونها؛ ألَ
مٌ  ذلك كذب هذه األخبار التي نقلت إليهم، فيصيرون مغتمين على ما حدث، متمنين أنه لم يقع، لكنه نَدَ

ال يفيد غالبًا.
ويصدقون  بالناس،  الظن  يحسنون  الصالحين  بعض  ألن  اق؛  الفسَّ أخبار  على  التثبت  يقتصر  وال 

أقوالهم، وينقلونها بعد ذلك لمن حولهم، ومن ثم وجب االحتياط والتثبت من أخبارهم كذلك.
في  الكاذبة  واإلشاعات  األخبار  على  يقضي  اإللهي  اإلرشاد  بهذا  االلتزام  أن  فيه  ريب  ال  ا  وممَّ

مهدها، فعلى كل مسلم أن يلتزم التثبت من األخبار، حتى ال يندم بعد فوات األوان.
(١) سورة احلجرات. اآلية: ٦.
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UÀ]Ş÷’\

قرأ حمزة والكسائي «`» وقرأ الباقون نث 6  مث ومعناهما واحد، إذ هما بمعنى التأني ـ 
وعدم التعجل في األمور حتى تظهر الحقيقة فيما أخبر به الفاسق.

» المفيدة للشك، في قوله تعالى: نث 2    3 مث لإلشعار بأنَّ الغالب في المؤمن أن ـ  التعبير بـ «إِنْ
م عقله فيما يسمع من أنباء. يكون يقظًا، يُحكِّ

نبأ ـ  بأيِّ  جاءكم  فاسق  أيُّ  قال:  كأنَّه  واألنباء،  الفساق  في  العموم  إلفادة  والنبأ؛  الفاسق  تنكير 
فتوقفوا فيه، وتطلبوا بيان األمر.

UÎÄ]iâ⁄’\ãÂÑÅ’\flŸ

وجوب التثبت من األخبار التي نسمعها أو نقرؤها.ـ ١
م عقله فيما يسمع من أنباء.ـ ٢ األصل في المؤمن أن يكون يقظا يحكِّ
عدم التثبت من األخبار يؤدي إلى الندم بعد فوات األوان.ـ ٣

* * *
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Ï÷Òà¯\

 بيِّن معاني المفردات اآلتية:ـ ١
(4 ـ 5 ـ 6 ـ ; ـ ?).

 هل يقتصر وجوب التثبت من األخبار على أخبار الفساق؟ ولماذا؟ـ ٢
ما فائدة التثبت من األخبار؟ـ ٣
ما المستفاد من اآلية الكريمة؟ـ ٤

* * *
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Öç¡ÍÄ]¢\ƒÊîÊ∏\

‹˜à¸\]‚fi¡Ì‚›ÏŸÊŸÉŸk]Ë—Ê÷à

 Ë Ê É   È Ç Æ Å Ä Ã Â  Á À   ¿  ¾   ½ ¼ » º قال اهللا تعالى: نث
 á  à  ß  Þ  ÝÜ  Û  Ú   Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ     Î   Í  Ì
 32   1  0  /  .  -   ,+  *  )  (  '  &    %  $  #  "  !  ä  ã  â

C  B A  @ ?> = <; : 9 8 7  6 5 4 مث(١).

Uk\ÄÖ⁄’\È›]¬Ÿ

½   ¾: السخرية: االحتقار وذكر العيوب والنقائص على سبيل االستهزاء. 

ا بقولٍ أو إشارة باليد أو العين أو نحوهما. كم بعضً عِبْ بعضُ Ò Ñ: ال يَ

ألخيه  يقول  كأنْ  ويكرهه،  يسوءه  الذي  باللقب  ا  بعضً كم  بعضُ عُ  يدْ ال  أي   :Ö  Õ  Ô
المسلم: يا فاسق، يا منافق، يا كافر.
Ù: الذكر والصيت والشهرة.

- .: التجسس البحث عن العورات والعيوب.

وال يغتب: ذكر اإلنسان بما يكره في غيبته.
U‡]Ëe’\ÂÖËâi’\

ينهى اهللا المؤمنين عن صفات مذمومة من شأنها أن تفرق المجتمع وتقطع أوصاله فيقول:
رذيلة ـ ١ بالناس  فالسخرية  بآخرين،  املؤمنني  من  ناس  هيزأ  ال  يعني:  مث   Á À   ¿  ¾   ½ نث  

بث النّية  ثير كوامن الفتن، وبواعث الشر، وهي دليلٌ على خُ تُغضب الرحمن، وتُرضي الشيطان، وتُ
ا عند اهللا من الساخرين. وسوء السريرة، ودناءة النفس، فقد يكون المسخور منهم خيرً

(١) سورة احلجرات. اآليتان: ١١، ١٢.
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من  اهللا  عند  ا  خيرً منها  المسخور  كانت  فلربّما   ،أخر امرأةٍ  من  امرأةٌ  تسخر  أن  يصح  ال  كما 
الساخرة وأفضل.

.(١)« هُ رَّ َبَ لَى اللهِ ألَ مَ عَ سَ فُوعٍ بِاألبوابِ لَوْ أَقْ دْ ، مَ عَثَ بَّ أَشْ يؤيد هذا ويؤكده قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «رُ
ولذا ال يصح أن يقطع العبد بمدح أحدٍ لِما ير عليه من صور الطاعة ، كما ال يصح أن يقطع بعيبه 
ا  ا مذمومً لما ير عليه من صور المعصية، فلعل من يحافظ على األعمال الظاهرة يعلم اهللا من قلبه وصفً
ا يَغفر  ا محمودً ال تصح معه تلك األعمال، ولعل من نر منه تفريطًا أو معصيةً يعلم اهللا من قلبه وصفً

له بسببه، فالمدار كله على القلوب ، وهذه ال يعلم ما فيها إال الذي خلقها.
ا نفسٌ واحدةٌ فال يجوز ألحد أن يعيب ـ ٢  نثÓ Ò Ñ مث إشارة إلى أن المؤمنين جميعً

أخاه.
ذلك ـ ٣ من  ويستثنى  األلقاب،  من  يكره  بما  المسلم  مناداة  يجوز  فال  مث   Ö Õ Ô نث  

، كما قيل ألبي بكر رضي اهللا عنه:  هُ رَ ا فال تُكْ ا وصدقً ا وتكون حقً ا ومدحً ب حمدً األلقاب التي تُكسِ
: الفاروق. الصديق، ولعمر 

ـ وبعد بيان ما يجب مراعاته في حق المسلم وهو حاضر، شرعت اآلية التالية في بيان حق المسلم 
إذا غاب، فأمرت المؤمنين باالبتعاد عن التهمة وسوء الظن بالناس.

 نث-  . مث نهيٌ عن البحث عن عورات المسلمين واتباع معايبهم، وقد قال رسول اهللا ٤ـ 
نْ آمن بلسانه ولم يدخل اإليمان قلبه: ال تغتابوا المسلمين، وال تتبعوا عوراتهم، فإنه  ملسو هيلع هللا ىلص: «يا معشر مَ

من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته»(٢). 
 نث / 0 1  32مث  نهيٌ كذلك عن الوقوع في أعراض الناس وذلك بالغيبة المذمومة ـ ٥

المنفر منها بصورة من يأكل لحم أخيه وهو ميت، وتلك صورة مستبشعة مستهجنة تنفر منها الطباع 
لى بالمؤمنين أن ينأَوا بأنفسهم عنها، وأن يتوبوا إلى اهللا منها. طَر القويمة، وأَوْ السليمة، والفِ

(١) رواه مسلم.
(٢) رواه أبو داود.
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يكره،  بما  أخاك  ذكرك  قال:  أعلم،  ورسوله  اهللا  قالوا:  الغِيبة؟  ما  ملسو هيلع هللا ىلص: «أتدرون  اهللا  رسول  قال  ـ 
قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول 

فقد بهتَّه»(١).
: الغِيبة على ثالثة أوجه كلها في كتاب اهللا، الغِيبة، واإلفك، والبهتان. ـ قال الحسن 

ـ أما الغِيبة: فهي أن تقول في أخيك ما هو فيه.
ـ وأما اإلفك: فأن تقول فيه ما بلغك عنه مما يكرهه.

ـ وأما البهتان: فأن تقول فيه ما ليس فيه.
ـ إنّ اإلسالم حريص كل الحرص على طهارة المجتمع المسلم من هذه اآلفات، ومن كل ما من 
شأنه أن يُوغِر الصدور أو يوقد نار الحقد والعداوة بين المسلمين، إذ المجتمع المسلم تحكمه قِيمُ 

األخوة والوحدة والترابط بين جميع أفراده، قال تعالى: نث ¬ ® ¯ مث(٢).
UÀ]Ş÷’\

بهذا ـ ١ المسلم  ألخيه  المسلم  غيبة  من  تنفير  مث   :  9  8  7   6 نث  تعالى:  قوله  في 
التصوير الشنيع.

ا نفس واحدة، فمن عاب ـ ٢ في قوله تعالى: نث Ó Ò Ñ مث  إشعار بأن المسلمين جميعً
ا عاب نفسه. أخاه المسلم، فكأنمّ

UÎÄ]iâ⁄’\ãÂÑÅ’\flŸ

قَطِّع أوصاله من سلوكيات خاطئة، كالسخرية والطعن ـ ١ البعد عما يفرق المجتمع المسلم ويُ
والتنابز باأللقاب والظن السيئ والغيبة.

وجوب المبادرة بالتوبة واإلنابة إلى اهللا ـ تعالى ـ من هذه الذنوب واآلفات.ـ ٢
تقو اهللا ـ تعالى ـ طريق لعصمة الفرد والمجتمع.ـ ٣

(١) رواه مسلم صحيح مسلم (باب: حتريم الغيبة).
(٢) سورة احلجرات. اآلية: ١٠.
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Ï÷Òà¯\

ما معانى الكلمات اآلتية:ـ ١
( ½   ¾ ـ Ò Ñ  ـ Ö Õ Ô ـ  - .) ؟

نهى القرآن الكريم المسلمين عن سلوكيات مذمومة، اذكرها.ـ ٢
ح ما تهدف إليه اآليتان الكريمتان.ـ ٣ وضّ

* * *
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Öç¡È›]m’\ƒÊîÊ∏\
ä’]-\g\Ä`flŸ

 × Ö ÕÔ Ó   Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê    É È قال اهللا تعالى: نث
ç æ    å ä ãâ   á à ß Þ  Ý Ü Û Ú Ù Ø مث(١) .

Uk\ÄÖ⁄’\È›]¬Ÿ

عوا فيها.  Ð Ï Î: توسَّ
Ø: انهضوا وقوموا.

ç: عالم مطلع على جميع أعمالكم.
U‡]Ëe’\ÂÖËâi’\

قبالً ، ضنوا بمجلسهم عند رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، فنزلت اآلية  نْ جاءهم مُ كان الصحابة الكرام إذا رأوا مَ
الكريمة تأمرهم والمؤمنين في كل زمان ومكان أن يفسح بعضهم لبعض خاصة إذا طلب منهم ذلك؛ 
ألن هذا يزيد األلفة والمحبة بينهم، ويكون سببا لتوسيع اهللا عليهم في كل ما يحبون التوسعة فيه، من 
مكان ورزق وصدر وقبر وجنة، وإذا طلب منهم النهوض إلى أي عمل من أعمال الخير، فليسارعوا 
بالقيام ألداء ما طلب منهم ، وكذلك إذا طلب منهم االنصراف النتهاء المجلس ، فلينصرفوا؛ ليتفرغ 

.الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أو المعلم ـ مثال ـ ألموره األخر
الدنيا  في  الكرامة  درجات  برفعة  خاصة  العلم  وأهل  عامة،  المؤمنين  من  المطيعين  اهللا  وعد  ثم    
، والثواب في اآلخرة ، وفي ختام اآلية هدد اهللا المخالفين ألوامره، بأنه عز وجل عالم مطلع على 

جميع أعمالهم ، وسيجازيهم عليها بما يستحقون.
UÀ]Ş÷’\

ـ حذف ـ سبحانه ـ مفعول نث ÕÔ Ó   Ò مث ليشمل كل ما يرجو الناس أن يفسح اهللا لهم فيه.
والتنويه  التعظيم  على  للداللة  مث   Ý Ü  نث على  ـ  نث á à ßمث    ـ  سبحانه  ـ  عطف  ـ 

بقدر العلماء.
(١) سورة املجادلة. اآلية: ١١.
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UÎÄ]iâ⁄’\ãÂÑÅ’\flŸ

ترشدنا اآلية الكريمة إلى بعض آداب المجالس وهي:ـ ١
ا للقادم. (أ) أن نفسح مكانً

(ب) أن نقوم من أماكننا إذا تطلب األمر ذلك.
(جـ) أن ننصرف من المجلس وقت انتهائه.

ضرورة المسارعة إلى القيام بأداء ما طلب من أعمال الخير بال تكاسل أو إبطاء.ـ ٢
اهللا تعالى عالم بجميع أمورنا وسيجازينا عليها بما نستحق.ـ ٣

* * *
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Ï÷Òà¯\

اذكر معاني المفردات التالية:ـ ١
.(ç ـ Ø ـ Î)

اذكر سبب نزول اآلية الكريمة.ـ ٢
ما آداب المجالس الواردة في اآلية الكريمة؟ـ ٣
لماذا عطف قوله تعالى: نث á à ßمث على قوله تعالى: نث  Þ Ý Üمث؟ـ ٤
بين المستفاد من اآلية الكريمة؟ـ ٥

* * *
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nÁÅ¢\ÎÅtÂÏà\ÑÄÃ\Å·^

بنهاية دراسة وحدة الحديث يتوقع من الطالب أن:
يذكر حق المسلم على أخيه، وحق الجار.ـ ١
يدرك قيمة العمل، وأهمية تحمل المسؤولية.ـ ٢
يدرك خطورة ترويع اآلمنين وأهمية الكلمة، وآداب الطريق.ـ ٣
يتعرف أحب األعمال إلى اهللا تعالى.ـ ٤
يذكر السبعة الذين يظلهم اهللا في ظله.ـ ٥
يحفظ عشرة أحاديث بعد فهم معانيها.ـ ٦
يفهم معاني المفردات الواردة في األحاديث.ـ ٧
يشرح المعنى العام لألحاديث بسهولة ويسر.ـ ٨
يستنتج ما يرشد إليه األحاديث.ـ ٩

* * *
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ÿÂ¯\nÁÅ¢\

€÷â∏\Ì÷¡€÷â∏\œt

ه وال يسلمه، ومن  ظْلِمُ عن عبد اهللا بن عمر   أن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: «المسلمُ أخوُ المسلمِ ال يَ
باتِ يوم  رُ نْ كُ بةً مِ رْ جَ اهللاُ عنه كُ ، فرَّ ربةً جَ عن مسلمٍ كُ كان في حاجة أخيه كان اهللا في حاجته، ومن فرَّ

.(١)« ا سترهُ اهللاُ يوم القيامةِ سلِمً تَرَ مُ القيامة، ومن سَ
k\ÄÖ⁄’\Ì›]¬Ÿ

وال يسلمه: ال يلقيه في الهلكة، وال يترك حمايته من عدوه.
فرج: بمعنى كشف وأزال عنه همه.

كربة: الغم الشديد الذي تضيق له النفس.
ا: رآه على قبيح فلم يظهر للناس. ومن ستر مسلمً

‹]¬’\Ìfi¬⁄’\

والرفق،  والمودة،  المحبة،  يستدعي  ا  توثيقً بينهما  العالقة  توثيق  تعني  للمسلم،  المسلم  أخوة  ـ 
والتعاون في الخير، وبذل النصيحة.

وإن مما يضعف العالقة بين الناس الظلم، وهو ظلمات يوم القيامة؛ لذا نهى عنه النبي ملسو هيلع هللا ىلص.
ومن أقبح الظلم: ظلم المسلم أخاه المسلم؛ ألن له حقين: حق اإلنسانية، وحق اإلسالم.
وحق المسلم على المسلم أن يعينه حين يُظلم، ويساعده على رفع الظلم عنه بقدر طاقته.

ويرغبنا رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص في سد حاجة المسلم، وتخفيف الشدة عنه؛ فمن سعى في حاجة أخيه ـ 
أقرب  من  ا  نفعً منه  ينتظر  أن  دون  أخيه  حاجة  في  المسلم  فسعي  حاجته،  له  يقضي  تعالى  الله  فإن 

القربات إلى الله تعالى.
(١) متفق عليه (اللؤلؤ واملرجان فيام اتفق عليه الشيخان).
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وفي الحديث حث على ستر المسلم أخاه إذا ما رآه على معصية، فال يفضحه بين الناس،  وال ـ 
يشيع ذلك عنه، بل ينصحه بالتزام أحكام الدين لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «الدين النصيحة»(١).

يجاهر  الذي  وأما   ، ورفقٍ بلطفٍ  عليه  اإلنكار  أو  له،  النصح  من  يمنع  ال  المسلم  على  والستر 
بالمعصية فال غيبة له.

UnÁÅu’\„Ë’bÅåÖÁ]Ÿ

حض المسلمين على التعاون والتراحم والتناصر والتناصح فيما بينهم.ـ ١
العمل على تقوية الروابط اإلسالمية والوفاء بحقها.ـ ٢
ا لله، وثقة بما وعد به سبحانه من كريم الجزاء.ـ ٣ ينبغي للمسلم أن يقوم بحقوق أخيه احتسابً
الجزاء في اآلخرة يكون من جنس الطاعات فى الدنيا.ـ ٤

* * *

(١) رواه مسلم.



ماديت أصول الدين والتجويد١٤٨

Ï÷Òà^

س١: ضع عالمة (√) أمام العبارة الصحيحة، وعالمة (X) أمام العبارة الخطأ:
(       ) (أ) ظلم المسلم ألخيه المسلم حرام.    
(       ) (ب) الستر على المسلم يمنع من نصيحته.   
(       ) (جـ) حق المسلم على المسلم أال يعينه على الشدائد.  

ا مما يرشد إليه الحديث. س٢: اكتب بعضً
س٣: أكمل ما يلى:

 المسلم أخو المسلم .....................ـ 
 «ال يسلمه» معناها ...........................ـ 
 مما يضعف العالقة بين الناس ...................ـ 
 الحقوق اإلسالمية التي ذكرها الحديث هي .........ـ 

* * *



١٤٩ الربنامج التأهييل

È›]m’\nÁÅ¢\
Ñ]°]dÏËêÊ’\

أنه  ظننت  حتى  بالجار،  يوصيني  جبريل  زال  «ما  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللا  رسول  قال  قال:  عمر   ابن  عن 
سيورثه»(١).

k\ÄÖ⁄’\È›]¬Ÿ

ظننت: أي حسبت أنه يأمرني عن اهللا بتوريث الجار من جاره.
سيورثه: سيجعل له نصيبًا في الميراث.

‹]¬’\Ìfi¬⁄’\

في هذا الحديث بيان عناية اإلسالم بالجار واحترامه واالهتمام به، حيث بلغ من هذه العناية أن 
جبريل  وصى النبي ملسو هيلع هللا ىلص به؛ ولكثرة تكرار الوصية بالجار ظن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن جبريل  سيجعل 

له نصيبًا في الميراث.
ويطلق الجار على المجاور في الدار في الغالب، ويشمل المسلم والكافر، والقريب والغريب، ـ 

ا. ا كان أعظم حقً واألقرب واألبعد، والصديق والعدو، وكلما كان أقرب جوارً
ا من كل جانب.ـ  وحد الجوار كما تقول أم المؤمنين عائشة  أربعون دارً
والجيران ثالثة: جار له حق واحد وهو الكافر، له حق الجوار فقط، وجار له حقان وهو المسلم ـ 

حق  له  القريب،  المسلم  وهو  حقوق:  ثالثة  له  وجار  الجوار،  وحق  اإلسالم،  حق  له  القريب،  غير 
الجوار، وحق اإلسالم، وحق القرابة.

عند ـ  وتعزيته  سروره،  عند  وتهنئته  مرضه  عند  وعيادته  وإقراضه،  إعانته،  الجار  حق  مظاهر  من 
مصيبته، ونحو ذلك.

UnÁÅu’\„Ë’bÅåÖÁ]Ÿ

الحث على رعاية حق الجار وتأكيد حقه.ـ ١
(١) متفق عليه.



ماديت أصول الدين والتجويد١٥٠

اإلحسان إلى الجار يوثق الصلة بين أفراد المجتمع.ـ ٢
من عالمات اإليمان: إكرام الجار، واإلحسان إليه.ـ ٣
جواز التحدث عما يقع فى النفس من أمور الخير.ـ ٤

* * *
Ï÷Òà^

س١: ما أنواع الجيران، وما حق كل منهم؟
س٢: تخير الكلمة المناسبة لما يلى:

(أ) ما زال جبريل ........... بالجار ( ينصحني ، ينهاني ، يوصيني).
ا (ستون ـ أربعون ـ عشرون). (ب) حد الجوار ................... دارً

(جـ) من مظاهر حق الجار .............. (زيارته ـ إعانته ـ إقراضه ـ جميع ماسبق).
ا مما يرشد إليه الحديث؟ س٣: اكتب بعضً

* * *



١٥١ الربنامج التأهييل

n’]m’\nÁÅ¢\
◊⁄¬’\Ï⁄ËÕ

ا من أن يأكل  ا قط، خيرً عن المقدام بن معد يكرب  عن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: «ما أكل أحد طعامً
من عمل يده، وإن نبي اهللا داود كان يأكل من عمل يده»(١).

nÁÅu’\ÍÂ\ÖdÀÁÖ¬i’\

هو: المقدام بن معد يكرب بن عمر بن يزيد أبو يحيى الكندي، نزيل حمص، رو أربعين حديثًا، 
مات سنة ٨٧ هـ عن ٩١عاما.

k\ÄÖ⁄’\Ì›]¬Ÿ

: أي من بني آدم. ما أكل أحدٌ
عمل يده: أي من كسبه وتعبه.

قط: المراد به في أي وقت من األوقات الماضية.
‹]¬’\Ìfi¬⁄’\

ما ـ  ومنه  والهبة،  تعب،كالميراث،  وال  كدح  بال  لإلنسان  يساق  ما  منه  الطيب  الحالل  الكسب 
يكدح فيه اإلنسان ويتعب كالزراعة، والصناعة، والتجارة وغيرها.

اليد، ـ  لعمل  ثمرة  كان  ما  وأهناه  الكسب  أنواع  أطيب  أن  الحديث  هذا  في  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  ويبين 
فالذي يعمل بيده ويأكل من عرق جبينه خير من الذي يأكل من كسب لم يكد فيه ولم يتعب.

وقد ضرب ملسو هيلع هللا ىلص المثل الطيب بنبي الله داود ملسو هيلع هللا ىلص الذي لم يستنكف عن العمل في الدروع التي ـ 
كان يصنعها من الحديد.

ا ومع ذلك كان يأكل من عمل يده، وقد كان ـ  وخص نبي الله داود ملسو هيلع هللا ىلص بالذكر؛ لكونه نبيًا ملكً
ا يأكلون من عمل أيديهم. أنبياء الله جميعً

إن ترك العمل وقلة اإلنتاج يؤديان إلى البطالة، واإلسالم يدعو إلى العمل، ويحارب الخمول ـ 
ا في أيدي الناس. والكسل، ويدفع المسلم إلى االجتهاد في كسب قوته؛ ليستغني عمَّ

(١) رواه البخاري.



ماديت أصول الدين والتجويد١٥٢

UnÁÅu’\„Ë’bÅåÖÁ]Ÿ

فضل األكل من عمل اليد حتى مع الغنى. ـ ١
أن العمل شرف ال ينبغي ألحد أن يتركه.ـ ٢
أن السعي ال يمنع من التوكل على اهللا تعالى.ـ ٣
فضل العمل والعاملين.ـ ٤
ا في أيدي الناس.ـ ٥ الحث على االستغناء عمَّ

* * *



١٥٣ الربنامج التأهييل

Ï÷Òà^

س١: بين معاني المفردات اآلتية:
(عمل يده، قط).

س٢: تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:
(أ) أطيب أنواع الكسب (السرقة ـ أن يعمل بيده ـ الصدقة).

ا). ا ـ حدادً ا ـ مزارعً (ب) كان داود ملسو هيلع هللا ىلص (تاجرً
(ج) ترك العمل وقلة اإلنتاج يؤدي إلى ( التقدم ـ البطالة ـ الغنى).

ا مما يرشد إليه الحديث. س٣: اكتب بعضً
* * *



ماديت أصول الدين والتجويد١٥٤

√d\Ö’\nÁÅ¢\
‹˜à¸\∫ÏË’Âıâ∏\

عن  مسئول  وكلكم  راع،  «كلكم  يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  سمعت  قال:  عمر  بن  اهللا  عبد  عن 
رعيته، اإلمام راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية في 

بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته»(١).
k\ÄÖ⁄’\È›]¬Ÿ

: أي حافظ ملتزم بصالح ما قام عليه. راعٍ
يَّة: كل ما يشمله حفظ الراعي وإشرافه. عِ الرَّ

‹]¬’\Èfi¬⁄’\

أمام  عنها  يسأل  رعية  إنسان  فلكل  بالمسؤولية؛  الشعور  على  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  يحثنا  الحديث  هذا  في 
اهللا تعالى يوم القيامة، فإن أد ما عليه كانت له حسن العاقبة في الدنيا واآلخرة، وإن قصر في أداء 

المسؤولية كان العقاب األليم.
لهم،  خير  كل  تحصيل  في  فيجتهد  لرعيته؛  ينصح  أن  في  األمر  ولي  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  رغب  وقد  ـ 

ويدفع عنهم كل شر.
ـ كما يدعو الحديث الشريف إلى تحمل كل فرد في المجتمع لمسؤوليته، فالرجل مسئول عن 
زوجته وأوالده فيوفيهم حقهم من النفقة والكسوة والمسكن والعشرة الطيبة، وحسن التربية. والمرأة 
مسؤولة من زوجها في قيامها بما هو واجب عليها في البيت من تدبير أموره وحفظ نفسها ورعاية 
أوالدها، والخادم مسؤول عن عمله أمام سيده فإن قام به فاز، وإن قصر خسر، والجميع مسئول عن 

عمله أمام اهللا عز وجل يوم القيامة.
nÁÅu’\„Ë’bÅåÖÁ]Ÿ

إشعار كل أحد بالمسؤولية.ـ ١
(١) رواه البخاري.



١٥٥ الربنامج التأهييل

احترام حقوق الغير والحث على رعايتها وتأديتها.ـ ٢
من ضيع األمانة ولم يستشعر المسؤولية فعاقبته أليمة.ـ ٣

* * *
Ï÷Òà^

س١: ما معاني المفردات اآلتية:
يَّة) عِ (راع ـ الرَّ

س٢: ضع عالمة (√) أمام العبارة الصحيحة، وعالمة (X) أمام العبارة الخطأ:
(أ) يدعو الحديث كل واحد إلى تحمل المسؤولية.            (      )
(ب) المرأة غير مسئولة مع زوجها.               (      ) 
(جـ) إذا قصر الخادم في عمله ال يسئل يوم القيامة.           (      )
(د) اإلمام راع فيمن ولي عليهم.                             (      )

ا مما يرشد إليه الحديث؟ س٣: اكتب بعضً
* * *



ماديت أصول الدين والتجويد١٥٦

äŸ]£\nÁÅ¢\
ØfiŸ˙\√ÁÂÖhfl¡È‚fi’\

عن أبي هريرة  قال: قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «من أشار إلى أخيه بحديدة، فإن المالئكة تلعنه، حتى 
يدعه وإن كان أخاه ألبيه وأمه»(١). 

k\ÄÖ⁄’\Ì›]¬Ÿ

أخيه: أي في اإلسالم والذي في حكمه كالمستأمن والمعاهد.
بحديدة: كل آلة لاليذاء كسكين، وسيف، ونحوها.

تلعنه: أي تدعو عليه بالطرد من رحمة اهللا.
‹]¬’\Ìfi¬⁄’\

ترويع  من  المسلم  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  فيحذر  اإلسالم؛  عظمة  بين  يُ ما  األدب  من  الحديث  هذا  في 
والهزل،  المزاح  سبيل  على  كان  ولو  وجوههم،  في  السالح  وإشهار  بحمل  الناس  وإخافة  اآلمنين 
ا سواء كان جادا أم  وأن هذا الفعل يجلب اللعن والطرد من رحمة اهللا تعالى إذا كانت إشارته تهديدً
العبًا؛ إلدخاله الخوف في نفوس الناس، ولما يخشى من الغفلة عند اإلشارة بالسالح فيصيب أخاه 

بغير قصد.
ـ واللعن من المالئكة في قوله ملسو هيلع هللا ىلص: «فإن المالئكة تلعنه» معناه الدعاء على الذ يشير إلى أخيه 
بالسالح بالحرمان من الرحمة، ويظل لعن المالئكة له حتى يغمد سالحه، ويؤمن أخاه، فاألمن بين 

الناس من أهم أسس الحياة.
UnÁÅu’\„Ë’bÅåÖÁ]Ÿ

تحريم قتال المسلم وقتله.ـ ١
تحريم األسباب المؤدية إلى القتل.ـ ٢
النهي عن ترويع المسلم ولو كان على سبيل المزاح.ـ ٣

* * *
(١) رواه مسلم.



١٥٧ الربنامج التأهييل

Ï÷Òà^

س١: اكتب معاني المفردات اآلتية:
(أخيه ـ حديدة ـ تلعنه).
س٢: ما حكم اإلشارة للمسلم بالسالح على سبيل المزاح؟

ا مما يرشد إليه الحديث؟ س٣: اكتب بعضً
* * *



ماديت أصول الدين والتجويد١٥٨

ãÄ]â’\nÁÅ¢\
Ï⁄÷“’\ÎÑÊŞ|

لها  يلقي  ال  اهللا،  رضوان  من  بالكلمة  ليتكلم  العبد  «إن  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن  هريرة   أبي  عن 
باالً، يرفعه اهللا بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط اهللا، ال يلقي لها باال، يهوي بها في 

جهنم»(١).
k\ÄÖ⁄’\È›]¬Ÿ

ا كان أم أنثى. ا ذكرً العبد: المرء مطلقً
الكلمة: القول المشتمل على ما يفهم منه الخير والشر.

رضوان: ضد السخط، ومعناها الكثير من الرضا.
ال يلقي لها باال: ال يتفكر في عاقبتها التي تترتب عليها.

درجات: جمع درجة ومعناها: المرتبة العالية.
سخط اهللا: غضب اهللا.

يهوي: ينزل ساقطا.
‹]¬’\Ìfi¬⁄’\

 ?    >  =  < نث:;  تعالى:   قال  عليها،  يحاسب  اإلنسان  بها  ينطق  التي  الكلمة  أن  شك  ال 
ا لباب من الخير لكثير من  @ Aمث(٢)؛ فقد تكون الكلمة سببًا في هداية إنسان، وقد تكون مفتاحً

ا لباب من الشر عظيم. الخلق، أو غلقً
 وقد بين لنا رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص في هذا الحديث أن الكلمة لها تأثير؛ فقد تكون الكلمة الطيبة سببًا ـ 

في رضا اللهـ  سبحانه وتعالىـ  ورفع الدرجات، وقد تكون الكلمة الخبيثة غير الهادفة سببًا في جلب 
سخط الله تعالى.

(١) متفق عليه.
(٢) سورة ق. اآلية: ١٨.



١٥٩ الربنامج التأهييل

ا كثيرة؛ فدخول اإلسالم بكلمة الشهادة، ـ   ولشدة خطورة الكلمة فإن اإلسالم رتب عليها أحكامً
والزواج يكون بكلمة، والطالق بكلمة.

UnÁÅu’\„Ë’bÅåÖÁ]Ÿ

الحث على تحري الصواب في الكالم.ـ ١
بيان عظمة الثواب الجزيل على الكلمة الطيبة، والعقوبة الشديدة على الكلمة الخبيثة.ـ ٢
ا من الخلق.ـ ٣ العاقل هو الذي يتأنى في الكلمة التي تخرج من فمه فال يؤذي بها أحدً
ينبغي لإلنسان أن يستعمل نعمة النطق فيما يرضي اهللا.ـ ٤

* * *

Ï÷Òà^

س١: ما معاني المفردات اآلتية:
(العبد ـ رضوان ـ يهوي)

س٢: ضع عالمة (√) أمام العبارة الصحيحة، وعالمة (X) أمام العبارة الخطأ:
(أ) الكلمة الطيبة قد تكون سببًا في هداية اإلنسان.           (      )
(ب) الكلمة التي ينطق بها اإلنسان ال يحاسب عليها.       (      )
(جـ) العاقل هو الذي ال يتأنى في الكلمة التى تخرج منه.    (      )

(د) على اإلنسان أن يستعمل نعمة النطق في مرضاة اهللا.    (      ) 
ا مما يرشد إليه الحديث؟ س٣: اكتب بعضً

* * *



ماديت أصول الدين والتجويد١٦٠

√d]â’\nÁÅ¢\

∞]¬h!\∞bÿ]⁄¡¯\ft^

عن عبد اهللا بن مسعود  قال: «سألت رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص أي األعمال أحب إلى اهللا؟ قال: «الصالة 
على وقتها». قلت: ثم أي؟ قال: «ثم بر الوالدين». قلت: ثم أي؟ قال: «ثم الجهاد في سبيل اهللا». 

قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني»(١). 
k\ÄÖ⁄’\Ì›]¬Ÿ

األعمال: عمل البدن والجوارح.
الصالة على وقتها: أداؤها في أول وقتها.

بر الوالدين: طاعة الوالدين، وعدم اإلساءة إليهما.
الجهاد في سبيل اهللا: بذل الجهد في قتال الكفال؛ لتكون كلمة اهللا هي العليا.

ولو استزدته: أي ولو طلبت الزيادة منه.
‹]¬’\Ìfi¬⁄’\

هذا الحديث يبين حرص الصحابة وتنافسهم على معرفة أبواب الخير، فتراهم يسألون رسول اهللا 
ملسو هيلع هللا ىلص عن أفضل الطاعات، وأحب القربات التي توصلهم إلى رضوان اهللا تعالى.

 يفهم من قوله ملسو هيلع هللا ىلص: «الصالة على وقتها» أن الصالة في أول الوقت أفضل من الصالة في آخر ـ 
وقتها.

/210مث(٢)، ـ  نث.  تعالى:  بقوله  الكريم  القرآن  أوضحه  فقد  الوالدين:  بر  أما 
نثonmlkjihgمث(٣) .

فاآليتان توصيان باإلحسان إلى الوالدين ولو كانا كافرين.
(١) متفق عليه سبقت ترمجته ىف الصف الثاين.

(٢) سورة العنكبوت. اآلية: ٨.
(٣) سورة اإلرساء. اآلية: ٢٣.
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قدم ملسو هيلع هللا ىلص الصالة على بر الوالدين؛ ألن الصالة شكر الله، والبر شكر الوالدين، وشكر الله مقدم ـ 
على بر الوالدين قال تعالى: نثVU  TSRQمث(١).

وخص رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص هذه الثالثة بالذكر؛ ألنها عنوان على غيرها من الطاعات، فإن من حافظ ـ 
عليها كان لما سواها أحفظ، ومن ضيعها كان لما سواها أضيع.

: (ولو استزدته لزادني).ـ  في قول ابن مسعود 
أن هناك أفعاالً كثيرة من الخير ينبغي أن يتزود منها اإلنسان.

UnÁÅu’\„Ë’bÅåÖÁ]Ÿ

أن أعمال البر يتفاوت بعضها على بعض في الفضل.ـ ١
حب الصحابة لرسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص وتعظيمهم له.ـ ٢
حرص الصحابة على االستزادة من أفعال الخير.ـ ٣

* * *

(١) سورة لقامن.  جزء من اآلية: ١٤.
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Ï÷Òà^

س١: اكتب معاني المفردات اآلتية:
(الصالة على وقتها، بر الوالدين، الجهاد في سبيل اهللا).

ا مما يرشد إليه الحديث. س٢: اكتب بعضً
س٣: أكمل العبارة اآلتية:

الصالة في ....... الوقت أفضل من الصالة في ....... الوقت.
س٤: تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:

 هذا الحديث يبين حرص الصحابة على معرفة (الخير ـ الشر ـ العلم)ـ 
 يدل الحديث على حب (الصحابة ـ التابعين ـ المسلمين) لرسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص وتعظيمهم له.ـ 

* * *
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flŸ]m’\nÁÅ¢\
„÷Ω∫!\€‚÷æÁflÁÉ’\Ï¬eâ’\

عن أبي هريرة، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: «سبعة يظلهم اهللا في ظله، يوم ال ظل إال ظله: اإلمام العادل، 
وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجالن تحابا في اهللا اجتمعا عليه وتفرقا 
عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف اهللا، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها 

حتى ال تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر اهللا خاليًا ففاضت عيناه»(١).
k\ÄÖ⁄’\È›]¬Ÿ

سبعة: أي سبعة أصناف من الناس.
اإلمام: كل راع في رعيته.

شاب نشأ: الشاب هو من لم يجاوز األربعين.
في عبادة ربه: العبادة مطلق الطاعة.

ا. معلق في المساجد: يحب المساجد حبًا شديدً
ا في اهللا: من أجل مرضاة اهللا تعالى ال لغرض دنيوي. تحابَّ

امرأة ذات منصب: صاحبة جاه.
ا. ا منفردً خاليًا: أي بعيدً

‹]¬’\Èfi¬⁄’\

حيث  القيامة  يوم  عظيمة  منزلة  لهم  الناس  من  أصناف  سبعة  الحديث  هذا  في  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  يبين 
ينجيهم اهللا من حر يوم القيامة؛ ويظلهم في ظل عرشه.

األول: اإلمام العادل؛ ألنه إذا صلح صلحت الرعية كلها. وإنما قدم اإلمام العادل على ما بعده؛ 
لعموم نفعه ، وكثرة مصالحه.

(١) متفق عليه.
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الثاني: شاب حافظ على طاعة اهللا، وقد خص الشاب؛ ألن العبادة من الشاب أفضل؛ لغلبة الشهوة، 
.؛ فمالزمة العبادة  حينئذ أشد وأدل على غلبة التقووكثرة الدواعي لطاعة الهو ،والهو

ا إليه إذا خرج منه  الثالث: الرجل المعلق قلبه بالمساجد، الذي يحب المسجد حبًا يجعله مشتاقً
حتى يرجع إليه.

الرابع: المتحابان في اهللا عز وجل ال من أجل دنيا، وال من أجل منفعة ذاتية، وال مصلحة دنيوية.
الخامس: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فعصم نفسه، وغلب عليه الخوف من اهللا ـ تعالى 

ـ فانصرف عنها بدافع التقو، مع شدة الداعي إلى المرأة من اجتماع الجمال والمنصب.
ا أخفاها عن أعين الناس، فهذا أقرب إلى اإلخالص، وأبعد  والسادس: رجل تصدق بصدقة سرً

عن الرياء.
وضرب المثال لذلك على طريق المبالغة: «حتى ال تعلم شماله، ما تنفق يمينه».

ا عن أعين الناظرين؛ ففاضت عيناه بالدموع، والبكاء الناشئ عن هذا  السابع: رجل ذكر اهللا بعيدً
سببه الخوف من اهللا تعالى.

UnÁÅu’\„Ë’bÅåÖÁ]Ÿ

فضل اإلمام العادل.ـ ١
فضل الشاب الذي نشأ في عبادة اهللا وطاعته.ـ ٢
الحث على التحاب في اهللا والتعاون على البر والتقو.ـ ٣
فضل ذكر اهللا في الخلوة.ـ ٤
إخالص الذكر لله تعالى والبعد عن الرياء.ـ ٥
إن مجاهدة النفس مع توافر المغريات ثوابة أعظم.ـ ٦

* * *
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Ï÷Òà^

س١: اكتب معاني المفردات اآلتية:
(اإلمام ـ شاب ـ خاليًا)

س٢: أكمل ما يلي:
م اإلمام العادل على ما بعده ...................................... ـ قدَّ

ـ  التصدق سرا أقرب إلى .................... ، وأبعد عن ..............
ـ سبب البكاء عند الذكر........................................

ـ خصَّ الشباب بالذكر ألن ...................................
ا مما يرشد إليه الحديث. س٣: اكتب بعضً

* * *
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√à]i’\nÁÅ¢\

œÁÖŞ’\g\Ä`

عن أبي سعيد الخدري  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: «إياكم والجلوس على الطرقات فقالوا: ما لنا بد، 
إنما هي مجالسنا نتحدث فيها، قال: فإذا أبيتم إال المجالس، فأعطوا الطريق حقها، قالو: وما حق 

الطريق؟ قال: غض البصر، وكف األذ، ورد السالم، وأمر بالمعروف، ونهى عن المنكر»(١).
nÁÅu’\ÓÂ\ÖdÀÁÖ¬i’\

هو سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة األنصاري، أبو سعيد الخدري، شهد الخندق، وبيعة الرضوان، 
رو ١١٧٠ حديثًا، توفى  سنة ٧٤ هـ وقيل ٦٤ هـ .

k\ÄÖ⁄’\È›]¬Ÿ

إياكم: احذروا.
الجلوس: القعود.

: أي ال نستغني عن الجلوس في الطريق. ما لنا بدٌّ
أبيتم إال المجالس: امتنعتم عن الجلوس إال في المجالس التي على الطريق.

غض البصر: كفه عن النظر إلى محرم.
كف األذ: االمتناع عن إيذاء الناس.

‹]¬’\Ìfi¬⁄’\

يعلمنا رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص في هذا الحديث االلتزام باآلداب الواجبة في الطريق؛ وهي كف النظر إلى 
المحرم، واالمتناع عن إيذاء الناس، ورد السالم، واألمر بالمعروف، والنهي عن المنكر وكلها أمور 

تدعو إلى ترابط المجتمع، ونشر المودة، والسالم بين أفراده.
(١) رواه البخاري. أبو سعيد، سعد بن مالك بن سنان بن عبيد اخلدري، له وألبيه صحبه، استصغر بأحد ث 

ثم شهد ما بعدها، روي له: (١١٧٠) حديثًا، مات باملدينة سنة ٧٤ هـ وقيل ٦٤ هـ.
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أو ـ  يحل،  ال  لما  سماع  أو  محرم،  إلى  النظر  من  غالبًا  يسلم  ال  الطريق  على  الجالس  كان  ولما 
إساءة للغير، نهى النبي ملسو هيلع هللا ىلص أصحابه عن الجلوس في الطرقات دون مراعاة آدابها.

وقد جاء الحديث بعدة آداب منها:ـ 
غض البصر: بمنعه عن النظر إلى امرأة ال تحل له، أو إلى عورات البيوت، ونحو ذلك.ـ 
كف األذ: فال يؤذي الجالس المارين بلسانه أو بيده.ـ 
ا قويا في تأليف قلوب المسلمين، ونشر المحبة واإلخاء بينهم.ـ  رد السالم وإفشاؤه؛ ألن له أثرً
األمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ألنهما شعار هذه األمة، ودليل أفضليتها على األمم السابقة، قال ـ 

تعالى: نث./43210     98765مث(١).
ومساعدة  المكروب،  وإنقاذ  المظلوم،  وإنصاف  العاطس،  تشميت  ا:  أيضً الطريق  حق  ومن  ـ 

المحتاج، ومثل ذلك.
UnÁÅu’\„Ë’bÅåÖÁ]Ÿ

النهي عن الجلوس في الطرقات إال بمراعاة آدابها.ـ ١
الحث على رعاية آداب الطريق.ـ ٢
آداب اإلسالم شاملة لكل مناحي الحياة.ـ ٣
صيانة المجتمع المسلم من األذ والضرر.ـ ٤
األمر بالمعروف والنهي عن المنكر عنوان خيرية األمة اإلسالمية.ـ ٥

* * *

(١) سورة آل عمران. اآلية: ١١٠.
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Ï÷Òà^

س١: اكتب معاني المفردات اآلتية:
.(الطرقات ـ غض البصر ـ كف األذ)

س٢: ضع عالمة (√) أمام العبارة الصحيحة، وعالمة (X) أمام العبارة الخطأ:
(أ) رد السالم يؤدي إلى نشر المحبة بين المسلمين.            (       )
(ب) ليس من حق الطريق القول الحسن.                        (       )
(جـ) آداب اإلسالم تشمل بعض جوانب الحياة.             (       )

ا مما يرشد إليه الحديث. س٣: اكتب بعضً
* * *
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Öå]¬’\nÁÅ¢\
Ø⁄÷â∏\3≈–ÊŒtÏÁ]¡Ñ

ا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها  عن عبد اهللا بن عمرو(١)  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: «من قتل معاهدً
ا»(٢). توجد من مسيرة أربعين عامً

k\ÄÖ’\È›]¬Ÿ

ا: من له حق األمان. معاهدً
لم يرح: لم يشم. 

رائحة الجنة: نسيمها الطيب.
ا: مسافة يستغرق سيرها هذه المدة. مسيرة أربعين عامً

‹]¬’\Ìfi¬⁄’\

يحذر النبي ملسو هيلع هللا ىلص في هذا الحديث من قتل المعاهد، وهو: من كان له مع المسلمين عهد شرعي، 
سواء كان بعقد أمان، أو هدنة من سلطان أو حاكم، أو أمان من مسلم أو مسلمة.

ا جزاؤه أن ال يشم رائحة الجنة. ـ والحديث يبين أن عقوبة من قتل معاهدً
UnÁÅu’\„Ë’bÅåÖÁ]Ÿ

بيان تحريم قتل المعاهد.ـ ١
تحريم الغدر في اإلسالم، ووخيم عاقبته.ـ ٢
في ـ ٣ المخالف  يعتبر  وال  يتوهمه،  مبرر  أي  تحت  بريئة  نفس  قتل  يستبيح  أن  إنسان  ألي  ليس 

ا. ا أو مجتهدً ذلك معذورً
حث اإلسالم ألتباعه على احترام العهود والمواثيق.ـ ٤

(١) عبد اهللا بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم السهمى، أبو حممد، وقيل: أبو عبد الرمحن، أحد السابقني أسلم 
تسع  وقيل:  وستني  مخس  وستني،  مخس  سنة:  الفقهاء،ومات  العبادلة  وأحد  الصحابة،  من  املكثرين  أحد  أبيه،  قبل 
وستني وقيل غري ذلك رو عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ٧٠٠ حديثًا، وكان كثري العبادلة حتى قال له النبي ملسو هيلع هللا ىلص: إن جلسدك 

ا يرضب بسيفني. ا وكان شجاعً عليك حقً
(٢) رواه البخاري.
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Ï÷Òà^

س١: اكتب معاني المفردات اآلتية:
ا ـ رائحة الجنة ـ لم يرح) (معاهدً

ا مما يرشد إليه الحديث؟ س٢: اكتب بعضً
س٣: اشرح الحديث بأسلوبك الجميل؟

* * *
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Öç¡ÍÄ]¢\nÁÅ¢\
ÏŸ]ËŒ’\‹ÊÁä÷∏\

الَ  نْ  مَ فِينَا  لِسُ  فْ الْمُ الُوا:  قَ ؟»  لِسُ فْ الْمُ ا  مَ ونَ  رُ :««أَتَدْ الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص،  اللهِ  ولَ  سُ رَ أَنَّ    ، ةَ رَ يْ رَ هُ أَبِي  نْ  عَ
دْ  قَ أْتِي  يَ وَ اةٍ،  كَ زَ وَ  ، يَامٍ صِ وَ ةٍ،  الَ بِصَ ةِ  يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ أْتِي  يَ تِي  أُمَّ نْ  مِ لِسَ  فْ الْمُ : «إِنَّ  الَ قَ فَ  ، تَاعَ مَ الَ  وَ لَهُ  مَ  هَ دِرْ
ا  ذَ هَ ، وَ نَاتِهِ سَ نْ حَ ا مِ ذَ يُعْطَى هَ ا، فَ ذَ بَ هَ رَ ضَ ا، وَ ذَ مَ هَ كَ دَ فَ سَ ا، وَ ذَ الَ هَ لَ مَ أَكَ ا، وَ ذَ فَ هَ ذَ قَ ا، وَ ذَ تَمَ هَ شَ
حَ فِي  رِ مَّ طُ ، ثُ يْهِ لَ تْ عَ حَ طُرِ مْ فَ اهُ طَايَ نْ خَ ذَ مِ يْهِ أُخِ لَ ا عَ ى مَ قْضَ بْلَ أَنْ يُ هُ قَ نَاتُ سَ نِيَتْ حَ إِنْ فَ ، فَ نَاتِهِ سَ نْ حَ مِ

 .(١)« النَّارِ
Uk\ÄÖ⁄’\È›]¬Ÿ

نْ قلَّ ماله حتى أصبحت أمواله فلوسا معدودة، والمراد بالمفلس في  نْ ليس له مال، ومَ : مََ لِسُ فْ الْمُ
الحديث: من افتقر من محامد الفعال، ومكارم األخالق. 

وض الدنيا قليلها وكثيرها.  رُ ع به من عَ نْتَفَ : المتاع هو كل ما يُ تَاعَ مَ
: أي سبَّ  تَمَ شَ

: القذف هو الرمي بالحجارة، ثم استعمل في كل ما يؤذي المرء في عرضه ودينه.  فَ ذَ قَ
ق دمه. رِ ا: أي: أُهْ ذَ مَ هَ كَ دَ فَ سَ وَ

: أي: من ثواب أعماله الصالحة. نَاتِهِ سَ نْ حَ مِ
: أي: من ذنوبهم. مْ اهُ طَايَ نْ خَ مِ

: طرح الشيء أي رماه، والمراد تحمل أوزارهم أيضا مع أوزاره.  يْهِ لَ تْ عَ حَ طُرِ فَ
UÈ’]⁄p¸\Ìfi¬⁄’\

صلة ـ  وتوثق  وتهذبها،  اإلنسانية  النفس  كِّي  تُزَ أن  اإلسالم،  في  العبادات  من  المنشودة  الغاية  إن 
فبالصالة  الحسن؛  والخلق  الصحيحة،  العقيدة  من  أساس  على  بالناس،  وصلته  بخالقه،  اإلنسان 
ينتهي المسلم عن الفحشاء والمنكر، وبالزكاة يسود اإلحسان بين الناس، وبالصوم يتمرن اإلنسان 
جِّ تتم سائر الفضائل الدينية التي تغرسها مناسكه في  على الصبر، وسائر خصال البر والتقو، وبالحَ

قلب المسلم.

(١) رواه مسلم.
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وفي هذا الحديث يوجه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص إلى أصحابه سؤاال وهو يعلم جوابهم عنه وما كان النبي ـ 
ملسو هيلع هللا ىلص في حاجة إلى أن يسأل، وإنما هو أسلوب من أساليبه الحكيمة في تعليم أمور الدين، ولقد أجاب 
الصحابة فقالوا المفلس منا من ال درهم له وال متاع، فهم إنما يعلمون المفلس في الدنيا، أما المفلس 
يوم القيامة فكيف يحددون المراد به وهم ال يعرفون حقيقته، فبين لهم ملسو هيلع هللا ىلص المفلس الحقيقي وهو 
ابَ هذه األعمال الصالحة بعض األخالق الرديئة من شتم  الذي يأتي بأعمال صالحة كثيرةٍ ولكن شَ
فتحبط  اللسان،  أو  باليد   وأذ وضرب  وقذف  بالضرب  واالعتداء  الخلق  على  جزافا  التهم  وإلقاء 
هذه األخالق السيئة تلك األعمال الصالحة التي عملها المرء ذلك أن أصحاب الحقوق تُردُّ إليهم 
مِل من سيئاتهم  نِيت حسناته أخذ من سيئاتهم بمقدار أذاه للناس فيَحْ حقوقهم لكن من حسناته فإن فَ

على سيئاته التي تكون سببا لدخوله النار والعياذ بالله تعالى. 
على ـ  يَعتدوا  وأالَّ  الحقوق،  يحترموا  وأن  المعاملة،  يُحسنوا  بأن  مطالبون  ا  جميعً والمسلمون 

أحد بشتم أو قذف أو ضرب أو أكل مال أو سفك دم، أو غيرها من أنواع االعتداء كتتبع العورات، 
والمخاصمة في الباطل، والغيبة والنميمة والكذب والخيانة وغيرها من الموبقات. 

يصلون ـ  داموا  ما  أنهم  يحسبون  الذين  المخطئين  أولئك  الحديث  هذا  في  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  يُحذر  كما 
ويصومون ويؤدون الزكاة أنهم ضمنوا الجنة ولو أساءوا إلى كل إنسان، وأطلقوا ألسنتهم في أعراض 
سامية  أسس  على  مبني  مجتمع  إقامة  إلى  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  ه  فوجَّ وأرواحهم  أموالهم  في  وأيديهم  الناس 

 .تتحقق فيه معاني اإلنسانية الكاملة فيسعد الناس بذلك في الدنيا واألخر
UnÁÅu’\„Ë’bÅåÖÁ]Ÿ

اإلفالس الحقيقي هو إفالس األخالق. ـ ١
وجوب حفظ اللسان من اإليذاء. ـ ٢
وجوب حفظ اليد من االعتداء ـ ٣
درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ـ ٤

* * *
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Ï÷Òà¯\

 بين معاني المفردات اآلتية:ـ ١
لِس ـ قذف ـ سفك)  فْ (الْمُ

تخيَّر المعنى الصحيح مما بين القوسين:ـ ٢
(أ ) شتم هذا (سبه ـ قاتله ـ نصره) 

(ب ) خطاياهم (أعمالهم ـ ذنوبهم ـ ثوابهم) 
من المفلس الحقيقي؟ ـ ٣
ا.ـ ٤ ا موجزً اشرح الحديث شرحً
اذكر أهم ما يرشد إليه الحديث.ـ ٥

 * * *
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Öç¡È›]m’\nÁÅ¢\

‹\Ö¢\∫ƒÊÕÊ’\Ï…]¶k]‚eç’\‘Öh

امَ  رَ إِنَّ الْحَ ، وَ يِّنٌ الَلَ بَ : «إِنَّ الْحَ قُولُ هِ ملسو هيلع هللا ىلص يَ ولَ اللَّ سُ عْتُ رَ مِ : سَ قُولُ ، يَ  (١) يرٍ انِ بْنِ بَشِ مَ عن النُّعْ
نْ  مَ ، وَ هِ ضِ رْ عِ ، وَ ينِهِ أَ لِدِ تَبْرَ اتِ اسْ بُهَ نِ اتَّقَى الشُّ مَ ، فَ نَ النَّاسِ ثِيرٌ مِ نَّ كَ هُ لَمُ عْ اتٌ الَ يَ تَبِهَ شْ ا مُ مَ يْنَهُ بَ ، وَ يِّنٌ بَ
لِّ  لِكُ إِنَّ  وَ أَالَ   ، فِيهِ عَ  تَ رْ يَ أَنْ  كُ  يُوشِ ى،  مَ الْحِ لَ  وْ حَ ى  عَ رْ يَ اعِي  الرَّ كَ  ، امِ رَ الْحَ فِي  عَ  قَ وَ اتِ  بُهَ الشُّ فِي  عَ  قَ وَ
 ، هُ لُّ دُ كُ سَ لَحَ الْجَ ، صَ تْ لَحَ ا صَ ، إِذَ ةً غَ ضْ دِ مُ سَ إِنَّ فِي الْجَ ، أَالَ وَ هُ مُ ارِ حَ ى اللهِ مَ مَ إِنَّ حِ ى، أَالَ وَ مً لِكٍ حِ مَ

 .(٢)« لْبُ يَ الْقَ هِ ، أَالَ وَ هُ لُّ دُ كُ سَ دَ الْجَ ، فَسَ تْ دَ ا فَسَ إِذَ وَ
Uk\ÄÖ⁄’\È›]¬Ÿ

: ضد الحرام وهو ما لم يرد دليل بتحريمه فيشمل ما سكت عنه الشرع.  لَ الَ الْحَ
لُّه.  : أي: ظاهر واضح ال يخفى حِ يِّنٌ بَ
: واضح ال تخفى حرمته.  يِّنٌ امَ بَ رَ الْحَ

ا: أي: بين الحالل والحرام الواضحين. مَ يْنَهُ بَ وَ
: أي: أمور اشتبهت بغيرها من األمور فلم يتضح حكمها على التعيين..  اتٌ تَبِهَ شْ مُ

: أي تحفَّظ منها، وابتعد عنها وجعل بينه وبينها وقاية.  اتِ بُهَ نِ اتَّقَى الشُّ مَ فَ
: أي: طلب البراءة.  ينِهِ أَ لِدِ تَبْرَ اسْ

: أي: بحفظ دينه عن الوقوع في اإلثم. ينِهِ لِدِ
: بصونه عن الوقيعة فيه بترك الورع الذي أمر به.  هِ ضِ رْ عِ وَ

) يعني: فعلها وتعودها.  اتِ بُهَ عَ فِي الشُّ قَ (وَ
(١) هو: النعامن بن بشري بن سعد بن ثعلبة بن جالس بن كعب بن اخلزرج األنصاري، هو وأبوه صحابيان  
شهد هو وأبوه العقبة الثانية وشهد كل املشاهد مع رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص استشهد مع خالد بن الوليد بعني التمر سنة ١٢ هـ 
بعد أنرصافه من الياممة رو له عن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ١١٤ حديثًا قتل النعامن بالشام بقرية من قر محص ىف ذ احلجة 

سنة ٦٤ هـ كان قد سكن الشام ثم وىل إمرة الكوفة.
(٢) متفق عليه.
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ى: أي: المحمى وهو المحذور على غير مالكه مَ لَ الْحِ وْ ى حَ عَ رْ يَ
: أي المحارم التي حرمها اهللا عز وجل.  هُ مُ ارِ حَ مَ

م؛ لصغرها.  غ في الفَ ضَ : هي: القطعة من اللحم، سميت بذلك؛ ألنها تُمْ ةً غَ ضْ مُ
UÈ’]⁄p¸\Ìfi¬⁄’\

يوضح الحديث أن اإلسالم هو دين العلم والعمل، يدعو أتباعه لمعرفة أصوله وفروعه، والوقوف 
أهمية  إلى  ينبه  كما   ،هد على  ا  سائرً كان  العمل  دورُ  جاء  ما  إذا  حتى  والخفي،  منها  الظاهر  على 
الجسد،  سائر  صالح  يتم  فبصالحه  كلها؛  أعماله  ومصدر  اإلنسان،  في  العقيدة  مستقر  ألنه  القلب؛ 

وبفساده يكون فساد سائر الجسد. 
مدار  عليها  التي  األحاديث  من  وأنه  فوائده،  وكثرة  الحديث  هذا  عظم  على  العلماء  أجمع  وقد 
والملبس  والمشرب،  المطعم،  إصالح  على  الحديث  هذا  في  نبَّه  ملسو هيلع هللا ىلص  أنَّه  ذلك  وسبب  اإلسالم، 
الشبهات،  من  ر  ذَّ وحَ وعرضه،  دينه  لحماية  سبب  تركها  ألن  شتبهات؛  المُ ترك  ينبغي  هُ  وأنَّ وغيرها، 
باقي  يصلح  بصالحه  أنه  وأخبر  القلب  مراعاة  أهمية  يَّنَ  بَ ثم  ى،  مَ بالحِ المثل  بضرب  ذلك  وأوضح 

الجسد، وبفساده يفسد باقيه. 
يّن واضح للخاصة والعامة، ـ  ثم إن الحديث يقطع طريق الريبة إلى النفوس، فيقرر أن الحالل بَ

من  ذلك  وغير  والفواكه،  كالخبز،  غموض،  وال  فيه  شـبهة  ال  إذن  أحد  يجهله  ال  بداهة  معلوم 
المطعومات 

يّنٌ واضح مثل: أكل الربا، وشرب الخمر، والسرقة، والزنا، والكذب، ـ  كما يوضح أن الحرام بَ
والغيبة، والنميمة وغير ذلك مما يعلم ضرره، وخطر أثره. 

من ـ  كثير  يعرفها  ال  فلهذا  الحرمة  وال  الحل  بواضحة  ليست  أنّها  فمعناها:  (المشتبهات)  وأما 
نصوص  بفهم  حكمها  فيعرفون  العلماء  ا  وأمّ حرام،  أم  حالل  هي  هل  أحكامها  يعلمون  وال  الناس 

القرآن والسنة.
ى الذي يحميه الملوك ـ  مَ ثم يضرب رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص مثال يوضح خطر الوقوع في الشبهات بالحِ

من العرب وغيرهم، فال يستطيع أن يرعى فيه أحد من الناس بل يحميه عنهم، ويمنعهم من دخوله، 
فمن رعى فيه عاقبه، ومن احتاط لنفسه فلم يقربه حمى نفسه من العقوبة، ولله تعالى أيضا حمى وهي 
محارمه أي: المعاصي التي حرمها، كالقتل، والزنا، والسرقة، والقذف، والخمر، والكذب، والغيبة، 
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والنميمة، وأكل المال بالباطل، وأشباه ذلك فكل هذا حمى الله تعالى من وقع فيه استحق العقوبة، 
ومن قاربه يوشك أن يقع فيه، وأما من احتاط لنفسه فلم يقاربه فال يدخل في شيء من الشبهات.

UnÁÅu’\„Ë’bÅåÖÁ]Ÿ

التأكيد على السعي في صالح القلب وحمايته من الفساد. ـ 
البعد عن مواطن الشبهات أسلم للمرء في دينه ودنياه ـ 
القلب ملك األعضاء فإن سلم سلمت وإن فسد فسدت.ـ 
جواز ضرب األمثال لتقرير المعنى في نفس السامع.ـ 

* * *
Ï÷Òà¯\

بيِّن معاني المفردات اآلتية:ـ ١
(مشتبهات ـ استبرأ لدينه ـ الحمى ـ مضغة).

 ضع عالمة (√) وعالمة (X) أمام العبارة اآلتية:ـ ٢
(أ) معنى محارمه أي أقاربه.                (         )
(ب) معنى مضغة: القطعة من اللحم.                         (         )
(جـ) مشتبهات تعني األمور الواضحة في الحرمة.             (         )

ا.ـ ٣ ا موجزً اشرح الحديث بأسلوبك شرحً
ا مما يرشد إليه الحديث.ـ ٤ اذكر بعضً

* * *
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Öç¡n’]m’\nÁÅ¢\
ÿ˜ï’\Â^ÓÅ6\∞bÎÊ¡Å’\

نْ  ورِ مَ ثْلُ أُجُ رِ مِ َجْ نَ األْ انَ لَهُ مِ ، كَ دً ا إِلَى هُ عَ نْ دَ : «مَ الَ ولَ اللهِ ملسو هيلع هللا ىلص، قَ سُ ةَ  أَنَّ رَ رَ يْ رَ عنْ أَبِي هُ
، الَ  هُ بِعَ نْ تَ امِ مَ ثْلُ آثَ مِ مِ ثْ ِ نَ اإلْ يْهِ مِ لَ انَ عَ ، كَ لَةٍ الَ ا إِلَى ضَ عَ نْ دَ مَ يْئًا، وَ مْ شَ هِ ورِ نْ أُجُ لِكَ مِ نْقُصُ ذَ ، الَ يَ هُ بِعَ تَ

يْئًا»(١). مْ شَ هِ امِ نْ آثَ لِكَ مِ نْقُصُ ذَ يَ
Uk\ÄÖ⁄’\È›]¬Ÿ

نْ أرشد غيره إلى حق، وخير، فبَيَّنَه له وحثَّهُ عليه.  : أيْ مَ دً ا إِلَى هُ عَ نْ دَ مَ
نْ ثواب اهللا. كان له من األجر: أي: مِ

: أي: مثل ثواب من عمل بنصيحته، وانتفع بأخالقه وسيرته؛ ألنه السبب في  هُ بِعَ نْ تَ ورِ مَ ثْلُ أُجُ مِ
هذه الهداية. 

يْئًا: أي: ال ينقص ذلك األجر الكبير من أجور من تبعه من الناس؛  مْ شَ هِ ورِ نْ أُجُ لِكَ مِ نْقُصُ ذَ الَ يَ
فالدالِّ على الخير كفاعله. 

نْ دعا إلى عقيدة باطلة مِن العقائد أو بدعة فاسدة أو هو ومعصية.  : أي: مَ لَةٍ الَ ا إِلَى ضَ عَ نْ دَ مَ وَ
UÈ’]⁄p¸\Ìfi¬⁄’\

والمجتمعات  األفراد  على  العظيم  أثرها  لها  هامة  حقيقة  الحديث  هذا  في  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  يوضح 
إلى  الدعاة  ثواب  أن  فيذكر  والتبليغ،  الدعوة  منصب  خطورة  وهي  أال  مماتهم،  وبعد  حياتهم،  في 
ينقص  ال  تبعهم  من  أجور  مثل  األجر  من  عْطَون  يُ بأنهم  رهم  بَشِّ ويُ كبير،  ثوابٌ  والفضائل  الحق 
ذلك األجر العظيم من أجور أتباعهم شيئًا؛ لذلك يجب عليهم أال يتكلموا إال بالحق، وال يدعون 

إال إلى الحق.
ويبين الحديث كذلك عقاب أولئك الذين يدعون إلى النار من أئمة الضالل، وقادة الفساد بأنهم 
سيحملون يوم القيامة أوزارهم وأوزار الذين اتبعوهم، وضلوا بسببهم دون أن ينقص ذلك من أوزار 

أتباعهم شيئا. 
(١) رواه مسلم.
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ـ فالحديث يهدف إلى الترغيب في دعوة الناس إلى الخير والحرص عليها ويبشر الدعاة الصادقين 
ر الحديث من دعوة الناس إلى الباطل والفساد، ويحذر دعاة الباطل من سوء  باألجور العظيمة، وينفِّ

العاقبة. 
UnÁÅu’\„Ë’bÅåÖÁ]Ÿ

فضيلة الدعوة إلى الهد و الخير، وشرف األمانة في الدين.ـ ١
عظم أجور الدعاة إلى اهللا، و كريم ثوابهم.ـ ٢
التحذير من الدعوة إلى الضالل.ـ ٣
رٍّ ذاق مرارته األليمة. ـ ٤ نَى ثمراته الطيبة، ومن تَسبَّبَ في شَ من تسبب في خير جَ

 * * *
Ï÷Òà¯\

تخيَّر المعنى الصحيح مما بين القوسين: ـ ١
معنى: دعا إلى هد: (أي أرشد غيره إلى حق وخير ـ تركهم في ضاللهم لعدم استطاعته). 
ال ينقص من أجورهم (ال يزيد من أجرهم ـ ال ينقص ذلك األجر الكبير من أجور من اتبعه) 

اشرح الحديث بأسلوبك شرحا موجزا. ـ ٢
اذكر أهم ما يرشد إليه الحديث.ـ ٣

 * * *
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Öç¡√d\Ö’\nÁÅ¢\
√î\Êi’\ÂÊ¬’\ÂÏÕÅë’\◊ï…

وٍ إِالَّ  فْ ا بِعَ بْدً ادَ اللهُ عَ ا زَ مَ ، وَ الٍ نْ مَ ةٌ مِ قَ دَ تْ صَ ا نَقَصَ : «مَ الَ ولِ اللهِ ملسو هيلع هللا ىلص، قَ سُ نْ رَ ةَ  عَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ عَ
 .(١)« هُ اللهُ عَ فَ هِ إِالَّ رَ دٌ لِلَّ عَ أَحَ اضَ ا تَوَ مَ زا، وَ عِ

Uk\ÄÖ⁄’\È›]¬Ÿ

: ذهب منه شيء بعد تمامه.  الٍ نْ مَ ةٌ مِ قَ دَ تْ صَ ا نَقَصَ مَ
: أي بصفح عن اإلساءة. وٍ فْ بِعَ

: خفض جناحه للناس.  عَ اضَ تَوَ
: أي: رفع اهللا قدره ومنزلته في الدنيا وفي اآلخرة. هُ اللهُ عَ فَ رَ

UÈ’]⁄p¸\Ìfi¬⁄’\

سمو  عن  تعوقه  اإلنسان  عليها  وفُطِر  النفس،  عليها  بِلَتْ  جُ غرائز  الشريف  الحديث  هذا  يعالج 
الروح ورقي األخالق و المداومة على عمل الخير، وهذه الغرائز والطبائع هي: حب التملك والبطش 

والسيطرة، والعظمة، والتعاظم. 
بَارك لصاحبه فيه، ويعوضه ما ذهب منه،  فبيَّنَ النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ الصدقة ال تُنْقص المال؛ ألن اهللا تعالى يُ
هُ  ضُ نَقْصَ عَوِّ شاهدٌ في الواقع، أو أن ثوابه في اآلخرة يُ أو يدفع عنه من المكروه بقدره أو أعظم وهذا مُ

في الدنيا، وال مانع من اجتماع األمرين؛ إذ ال حرج على فضل اهللا تعالى.
ن ْكان خلقه الصفح والعفو كان له في النفوس إعزاز وتعظيم، وأنَّ مرتبته ـ  يَّنَ النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ مَ ثم بَ

تكون عالية رفيعة في اآلخرة يقول الحق جل جالله نث" # $ % & ' )  
  5 4 3 2 1 0       / . - , + * )
ةً  6 87 9 : ;مث(٢)، ويقول بعض الصالحين: «ألن أندمَ على العفوِ عشرين مرّ

م على العقوبة مرة واحدة».  أحبُّ إليَّ من أندَ

(١) رواه مسلم.
(٢) سورة آل عمران. اآليتان: ١٣٣، ١٣٤.
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لْقي اللهُ في القلوب ـ  ثم ختم النبي ملسو هيلع هللا ىلص الحديث الشريف ببيان أنَّ المتواضع ابتغاء مرضات الله يُ
الصديق بكر  أبو  سيدنا  يقول  الصدد  هذا  وفي  منزلته،  ترتفع  اآلخرة  في  وكذا  مقامه  وإعالء  رفعته، 

: «وجدنا الكرم في التقو، والغنى في اليقين، والشرف في التواضع».   
وكمال ـ  الروح،  وسمو  النفس  قوة  على  يدل  بل  والسلبية،  والضعف  العجز  يعني  ال  والتواضع 

األخالق واإليجابية.
UnÁÅu’\„Ë’bÅåÖÁ]Ÿ

الحث على الصدقة واإلحسان إلى الفقراء والمساكين.ـ ١
العبرة ليست بكثرة المال بل العبرة بالبركة فيه.ـ ٢
العفو والصفح شيمة المؤمن الكريم، واإلنسان الكامل.ـ ٣
التواضع يرفع منزلة صاحبه ويُعلي شأنه في الدنيا واآلخرة.ـ ٤

 * * *



١٨١ الربنامج التأهييل

Ï÷Òà¯\

بيِّن معاني المفردات اآلتية: ـ ١
وٍ ـ تواضع) فْ (نقصت صدقة ـ بِعَ

ضع عالمة (صح) أمام العبارة الصحيحة وعالمة (خطأ) أمام العبارة الخطأ: ـ ٢
(        ) ا.   (أ) الصدقة تنقص من المال فيصبح المتصدق فقيرً
(        ) (ب) التواضع صفة الضعيف والعاجز.    
(        ) (جـ) المتحلي بالعفو منزلته عالية في الدنيا واآلخرة.  

ا. ـ ٣ ا موجزً اشرح الحديث شرحً
اذكر ما يرشد إليه الحديث. ـ ٤

* * *
 



ماديت أصول الدين والتجويد١٨٢

Öç¡äŸ]£\nÁÅ¢\
–ÊŒ¬’\ÏŸÖtÂ€tÖ’\Ï÷êÏ÷Ëï…

مْ  إِلَيْهِ نُ  سِ أُحْ وَ ونِي،  طَعُ قْ يَ وَ مْ  هُ لُ أَصِ ةً  ابَ رَ قَ لِي  إِنَّ  اللهِ  ولَ  سُ رَ ا  يَ  : الَ قَ الً  جُ رَ أَنَّ  ةَ   رَ يْ رَ هُ أَبِي  نْ  عَ
الُ  زَ الَ يَ لَّ وَ مُ الْمَ هُ فُّ ا تُسِ أَنَّمَ كَ ، فَ لْتَ ا قُ مَ نْتَ كَ : «لَئِنْ كُ الَ قَ ، فَ لَيَّ لُونَ عَ هَ يَجْ مْ وَ نْهُ مُ عَ لُ أَحْ ، وَ يئُونَ إِلَيَّ يُسِ وَ

 .(١)« لِكَ لَى ذَ تَ عَ مْ ا دُ مْ مَ يْهِ لَ يرٌ عَ هِ نَ اللهِ ظَ عَكَ مِ مَ
Uk\ÄÖ⁄’\È›]¬Ÿ

ب. :أي: ذوي رحم ونَسَ ةً ابَ رَ قَ
:أي: أحسن إليهم. مْ هُ لُ أَصِ

يقطعوني: من القطع ضد الوصل، كإساءته إليهم وعدم زيارتهم. 
: أي بالوفاء والبر. مْ نُ إِلَيْهِ سِ أُحْ وَ

: المقصود بالجهل هنا عدم الحلم وذلك باإلساءة إليه بالقول أو الفعل. لَيَّ لُونَ عَ هَ يَجْ وَ
: من إسداء الجميل وكانوا هم على ما ذكرت من القطع واإلساءة والجهل. لْتَ ا قُ مَ نْتَ كَ لَئِنْ كُ

:أي: كأنما تطعمهم الرماد الحار، وهو تشبيه لما يلحقهم من األلم بما يلحق أكل  لَّ مُ الْمَ هُ فُّ تُسِ
الرماد الحار من األلم.
عين. ) أي: مُ يرٌ هِ (ظَ
UÈ’]⁄p¸\Ìfi¬⁄’\

فكلهم  البشر  بين  والترابط  التكافل  دين  وهو  واالجتماع،  واأللفة  والمحبة،  المودة  دين  اإلسالم 
، وإذا كان المجتمع اإلنساني يشبه البنيان، كان التماسك بين لبناته  إخوة من أب واحد هو آدم 
متواصل  متكامل  مجتمع  بناء  إلى  يهدف  واإلسالم  بقائه،  وطول  نفعه  وزيادة  وصالبته  قوته  أساس 
فلم  أقاربه  قطعه  وإن  حتى  الرحم  بصلة  االلتزام  عليه  ينبغي  المسلم  فإن  هنا  ومن  متحاب،  متواد 
يصلوه، ولذا جاء جواب النبي ملسو هيلع هللا ىلص لهذا الصحابي الجليل الذي جاء يسأله عن أقاربه الذين يصلهم 

(١) رواه مسلم.



١٨٣ الربنامج التأهييل

وهم ال يبادلونه الصلة، ويحسن إليهم وهم يسيئون إليه، ويصبر على فحش أقوالهم وسوء أخالقهم 
وهم مع ذلك ال يمتنعون عن اإلساءة إليه، فأخبره النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه بفعله هذا كأنما يطعمهم الرماد الحار 
ا في حياته ما داوم  ا بمالئكة اهللا المقربين ليكونوا له عونً الذي ال يستسيغه إنسان، كما أنَّه ال يزال مؤيدً

صلة الرحم مع الصبر على سوء أخالق أقاربه وذويه. 
وصلة الرحم تعني البر باألقارب واإلحسان إليهم وتعهدهم بالزيارة، وإيصال الخير لهم، ودفع 
الشر عنهم، وقد بين النبي ملسو هيلع هللا ىلص فضل صلة الرحم وأنها بركة في المال والعمر في أحاديث كثيرة فعن 
لْ  يَصِ لْ هِ فَ رِ أَ لَهُ فِي أَثَ نْسَ يُ ، وَ قِهِ زْ طَ لَهُ فِي رِ بْسَ بَّ أَنْ يُ نْ أَحَ : «مَ الَ ولَ اللهِ ملسو هيلع هللا ىلص، قَ سُ ، أَنَّ رَ الِكٍ أَنَس بْن مَ

 .(١)« هُ مَ حِ رَ
ول  سُ كما أن قطيعة الرحم تكون سبب حرمان التوفيق في الدنيا، وحرمان الجنة في اآلخرة قال رَ

 .(٢)« مٍ حِ اطِعُ رَ نَّةَ قَ لُ الْجَ خُ دْ : «الَ يَ الَ اللهِ ملسو هيلع هللا ىلص، قَ
nÁÅu’\„Ë’bÅåÖÁ]Ÿ

فضل صلة الرحم.ـ ١
عدم مقابلة اإلساءة بمثلها. ـ ٢
الحلم خلق نبيل. ـ ٣
صلة الرحم من أسباب المعونة والتأييد اإللهي.ـ ٤

* * *

(١) متفق عليه.

(٢) متفق عليه.



ماديت أصول الدين والتجويد١٨٤

Ï÷Òà¯\

بيِّن معاني المفردات اآلتية: ـ ١
( يرٌ هِ لَّ ـ ظَ مُ الْمَ هُ فُّ ةً ـ يقطعوني ـ تُسِ ابَ (قرَ

ا. ـ ٢ ا موجزً اشرح الحديث بأسلوبك شرحً
اذكر أهم ما يرشد إليه الحديث.ـ ٣

* * *

 



١٨٥ الربنامج التأهييل

Öç¡ãÄ]â’\nÁÅ¢\

Àłfi¬̌’\;É̌łe›̨Â;œ…Ö’\;◊ï…

 .(٢)« يْرَ مِ الْخَ رَ ، يُحْ فْقَ مِ الرِّ رَ نْ يُحْ : «مَ الَ نِ النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، قَ (١)  عَ يرِ بنِ عبدِ اللهِ رِ نْ جَ عَ
Uk\ÄÖ⁄’\È›]¬Ÿ

قَ »: وهو وضع الشيء في موضعه المناسب على سبيل التلطف بدون غلظة أو جفاء وضدهُ  فْ «الرِّ
العنف.

ا من الخير الحاصل بسبب الرفق.  » أي: يصير محرومً يْرَ مِ الْخَ رَ «يُحْ
UÈ’]⁄p¸\Ìfi¬⁄’\

بالشدة  ويتصف  الرفق  يُحرم  من  وأنَّ  كله،  خير  الرفق  أن  إلى  الحديث  هذا  في  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي   ُّ يحث 
يُحرم الخير، والرفق معناه لين الجانب بالقول والفعل واألخذ باألسهل، فمن أعطي حظه من الرفق 
فقد أعطي حظه من الخير، والرفق سبب كل خير، ويتأتى به من األمور ما ال يتأتى بخالفه، ويُسهل 

من المطالب ما ال يتأتى بغيره. 
والله عز وجل يحب الرفق في األمر كله ويثيب عليه ما ال يثيب على غيره. 

واإلنسان إذا حرم هذه الصفة الطيبة فإنه يخسر بسبب ذلك الخير الكثير والنفع العميم ما اهللا به 
السليمة،  الطباع  منه  تنفر  والغلظة  بالعنف  ويتسم  والقسوة،  بالجفاء  يتصف  الذي  واإلنسان  عليم، 

ويحرم من حب الناس وإحسانهم. 
  z  y  x   w  vنث تعالى:  قال  وجل،  عز  اهللا  إلى  الدعوة  بالرفق  المواقف  وأولى 
} |{ مث(٣) ، ومقام التعليم: كما علم النبي ملسو هيلع هللا ىلص المتكلم في الصالة ومقام األمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر، والقيام على أمور األهل والولد.

(١) جرير بن عبد اهللا بن جابر البجيل صحايب مشهور، يقال له: يقول هذه األمة، حلسن صورته ومجاله، وفد عىل 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص ىف رمضان سنة عرش، وىف الصحيح: عنه قال: منذ أسلمت، وال رآين إال تبسم). رو له: (١٠٠) حديث، 

مات سنة إحد ومخسني.
(٢) رواه مسلم.

(٣) سورة النحل. اآلية: ١٢٥.



ماديت أصول الدين والتجويد١٨٦

والشك أن الرفق يحقق الخير الكثير، واألثر الطيب.
قَ الَ  فْ : «إِنَّ الرِّ الَ نِ النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، قَ ،  عَ ةَ ائِشَ وقد حث رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص على الرفق كما في حديث عَ

.(١)« هُ انَ ءٍ إِالَّ شَ يْ نْ شَ عُ مِ نْزَ الَ يُ ، وَ هُ انَ ءٍ إِالَّ زَ يْ ونُ فِي شَ يَكُ
UnÁÅu’\„Ë’bÅåÖÁ]Ÿ

الحث على التحلي بالرفق، والتخلي عن الشدة والعنف. ـ ١
الرفق والتلطف في األمور سبب الخير العظيم. ـ ٢
يحصل بالرفق ما ال يحصل بالشدة والعنف. ـ ٣
الحث على حسن األخالق واجتناب سيئها.ـ ٤

 * * *

Ï÷Òà¯\

بيِّن معاني المفردات:ـ ١
.(« يْرَ مِ الْخَ رَ قَ ـ «يُحْ فْ («الرِّ

ا. ـ ٢ اشرح الحديث بأسلوبك شرحا موجزً
 اذكر بعض ما يرشد إليه الحديث. ـ ٣

* * *
 

(١) رواه مسلم.



١٨٧ الربنامج التأهييل

Öç¡√d]â’\nÁÅ¢\

ÎÖ∆∏\g]eà^flŸÓÇ¯\Ïö]Ÿb

لَى  كٍ عَ وْ نَ شَ صْ دَ غُ جَ ، وَ يقٍ ي بِطَرِ شِ لٌ يَمْ جُ ا رَ يْنَمَ : «بَ الَ ولَ اللهِ ملسو هيلع هللا ىلص، قَ سُ ، أَنَّ رَ ةَ  رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ عَ
.(١)« رَ لَهُ فَ غَ ، فَ رَ اللهُ لَهُ كَ ، فَشَ هُ رَ أَخَّ يقِ فَ الطَّرِ

Uk\ÄÖ⁄’\È›]¬Ÿ

: هو طرف الشجرة ما دام ثابتًا فيها، وجمعه أغصان وغصون.  نٌ صْ غُ
ا لضرره. اهُ عن الطريق، وفي نسخة أخر «فأخذه» أي: أخذه من الطريق إذهابً : أي: نحَّ هُ رَ أَخَّ فَ

: أي قبل منه هذا الفعل اليسير. رَ اللهُ لَهُ كَ فَشَ
UÈ’]⁄p¸\Ìfi¬⁄’\

في هذا الحديث الشريف يحكي لنا النبي ملسو هيلع هللا ىلص قصة رجل من األمم السابقة، كان يسير في طريق 
اه جانبًا؛ ألنه ربما تسبب في أذ أحد، أو مضايقة الناس في طريقهم، فقبل  فوجد غصن شوك فنحَّ
اهللا منه هذا العمل الطيب فغفر له ذنوبه بهذا الفعل الذي يظنه كثير من الناس أنه حقير، ولكن فضله 

عند اهللا كبير، وهذا من واسع فضل اهللا ورحمته بعباده. 
بين فضل إماطة األذ عن طريق  ا من آداب الطريق، ويُ علِّم النبي ملسو هيلع هللا ىلص أمتهُ أدبً وفي هذا الحديث يُ
نبه على فضيلة كل ما فيه نفع للمسلمين ودفع  الناس، ويُرسخ أن قليل الخير يحصل به كثير األجر، ويُ

ا. ا يسيرً الضرر عنهم، وإن كان في نظر الناس أمرً
سبحانه  فهو  قليالً،  كان  وإن  عامل  عمل  يُضيع  ال  إنه  حيث  تعالى  اهللا  كرم  مزيد  يبين  والحديث 

يجازي العبد على إحسانه إلى نفسه وإلى المخلوقين وإلى الكون الذي أمر بعمارته.
وقد وردت روايات أخر لهذا الحديث توضح ثواب اهللا تعالى لهذا الرجل فقد قال النَّبيّ   
 ،(٢)« ينَ لِمِ سْ انَتْ تُؤذِي المُ يقِ كَ رِ الطَرِ هْ نْ ظَ ا مِ هَ طَعَ ةٍ قَ رَ جَ نَّةِ في شَ لَّبُ في الجَ تَقَ الً يَ جُ أيْتُ رَ ملسو هيلع هللا ىلص: «لَقدْ رَ

(١) رواه البخار ومسلم.
(٢) رواه مسلم.



ماديت أصول الدين والتجويد١٨٨

ال  لِمينَ  سْ المُ نِ  عَ ا  ذَ هَ يَنَّ  ألُنْحِ اللهِ  وَ  : الَ قَ فَ  ، يقٍ رِ طَ ظَهرِ  لَى  عَ ةٍ  رَ جَ شَ نِ  بِغُصْ لٌ  جُ رَ رَّ  «مَ رواية:  وفي 
.(١)« نَّةَ لَ الجَ أُدخِ ، فَ مْ ؤذِيهِ يُ

نْ أَبِي  وقد عدَّ رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص هذه الفضيلة وهي إماطة األذ عن طريق الناس من شعب اإليمان فعَ
لُ الَ  وْ ا قَ هَ لُ أَفْضَ ، فَ بَةً عْ تُّونَ ـ شُ سِ عٌ وَ بْعُونَ ـ أَوْ بِضْ سَ عٌ وَ انُ بِضْ يمَ ِ ولُ اللهِ ملسو هيلع هللا ىلص: «اإلْ سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ ةَ رَ يْ رَ هُ

.(٢)« انِ يمَ ِ نَ اإلْ بَةٌ مِ عْ يَاءُ شُ الْحَ ، وَ يقِ نِ الطَّرِ َذَ عَ ةُ األْ اطَ ا إِمَ اهَ نَ أَدْ ، وَ إِلَهَ إِالَّ اللهُ
UnÁÅu’\„Ë’bÅåÖÁ]Ÿ

حرص النبي ملسو هيلع هللا ىلص على تعليم أمته ما فيه الخير ورشادهم. ـ ١
حرص اإلسالم على تحصيل النفع ودفع الضرر. ـ ٢
دفع الضرر عن الناس من القربات العظيمة والطاعات الكريمة.ـ ٣
إماطة األذ سبب من أسباب المغفرة. ـ ٤
إيصال الخير للناس ودفع الضرر عنهم. ـ ٥
كرم الله تعالى، اإلثابة على أعمال البر ولو كانت ليست بذاته الشأن.ـ ٦

* * *

(١) رواه مسلم.
(٢) متفق عليه.



١٨٩ الربنامج التأهييل

Ï÷Òà¯\

بيِّن معاني المفردات اآلتية: ـ ١
ره ـ فشكر اهللا له) ن ـ فأخّ صْ (غُ

أكمل ما يلي: ـ ٢
(أ)  يحكي الحديث قصة...............

(ب) كان شكر اهللا تعالى لهذا الرجل بأمرين: أحدهما: مغفرة ذنوبه، وثانيها:...........
إماطة األذ عن الطريق سبب.............. 

ا. ـ ٣ ا مختصرً اشرح الحديث بأسلوبك شرحً
يّن أهمية إزالة األذ من طريق الناس.ـ ٤ بَ
اذكر أهم ما يرشد إليه الحديث.ـ ٥

* * *



ماديت أصول الدين والتجويد١٩٠

Öç¡flŸ]m’\nÁÅ¢\
‡\ÊË¢]dœ…Ö’\

اتَتْ  مَ تَّى  حَ ا  نَتْهَ جَ سَ ةٍ  رَّ هِ فِي  ةٌ  أَ رَ امْ بَتِ  ذِّ «عُ  : الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  اللهِ  ولَ  سُ رَ أَنَّ   ، رَ  مَ عُ بْنِ  هِ  اللَّ بْدِ  عَ نْ  عَ
.(١)« ضِ َرْ اشِ األْ شَ نْ خَ لُ مِ أْكُ ا تَ تْهَ كَ رَ يَ تَ الَ هِ ا، وَ تْهَ بَسَ ا، إِذْ حَ تْهَ قَ سَ ا وَ تْهَ مَ عَ يَ أَطْ ، الَ هِ ا النَّارَ لَتْ فِيهَ خَ دَ فَ

Uk\ÄÖ⁄’\È›]¬Ÿ

» أي: قطة.  ةٍ رَّ «هِ
» حشراتها وهوامها.  ضِ اشِ األَرْ شَ «خَ
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 c        b a `ة للعالمين فقال تعالى: نث اإلسالم دين الرحمة وقد أرسل اهللا نبيه ملسو هيلع هللا ىلص رحمً
dمث(٢). 

والجماد  األعجم،  الحيوان  الرحمة  هذه  شملت  بل  ا،  جميعً للناس  رحمة  رسالته  فجاءت 
قلوبهم  من  نزعت  الناسُ  من  لصنف  ا  نموذجً الحديث  هذا  في  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  بين  هنا  ومن  األصم، 
تسقها  ولم  تطعمها  فلم  وحبسها  بربطها  قامت  قطة  عندها  كانت  التي  المرأة  تلك  وهي  الرحمة، 
سببًا  قلبها  قسوة  فكانت  وهوامها؛  األرض  حشرات  من  تأكل  تركتها  هي  وال  حبسها،  وقت  في 
 . مْ حَ رْ يُ ال  مْ  حَ رْ يَ ال  فمنْ  ورضوانه؛  اهللا  رحمة  عن  وبُعْدها  العذاب  واستحقاقها  النار،  دخولها  في 
النظم  سبقت  عظيمة  بتشريعات  جاءت  التي  اإلسالمية  الشريعة  رحمة  الحديث  هذا  ويبين  ـ 
ومراعاة  باإلحسان  الشريعة  أمرت  حيث  الحيوان  حقوق  نظمت  التي  الحديثة  الدولية  والقوانين 

حقوق الحيوان. 
وإذا اهتم اإلسالم بالحيوان وأمر بالرفق به فإنه من باب أولى يأمر بالرفق والرحمة باألهل واألوالد 

والزوجة واألقارب والجيران بجميع الناس من حوله. 
كان  رجل  قصة  فيذكر  حديثنا  صورة  بخالف  متقابلة  صورة  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  يبين  آخر  حديث  وفي  ـ 
تَدَّ  يقٍ اشْ ي بِطَرِ شِ لٌ يَمْ جُ ا رَ يْنَمَ : «بَ الَ ولَ اللهِ ملسو هيلع هللا ىلص قَ سُ ، أَنَّ رَ ةَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ عْ رحيم القلب، عظيم النفس فَ

(١) رواه البخار ومسلم، واللفظ ملسلم جـ٤ ص ١٧٦١ حديث رقم ٢٢٤٤.
(٢) سورة األنبياء. اآلية: ١٠٧.
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الَ  قَ ، فَ نَ الْعَطَشِ  مِ لُ الثَّرَ أْكُ ثُ يَ لْهَ لْبٌ يَ ا كَ إِذَ جَ فَ رَ مَّ خَ ، ثُ بَ رِ ا فَشَ لَ فِيهَ نَزَ ا، فَ دَ بِئْرً جَ وَ ، فَ يْهِ الْعَطَشُ لَ عَ
هُ  كَ سَ مَّ أَمْ ، ثُ اءً هُ مَ فَّ َ خُ ألَ مَ لَ الْبِئْرَ فَ نَزَ نِّي، فَ غَ مِ لَ انَ بَ ي كَ ثْلُ الَّذِ نَ الْعَطَشِ مِ لْبَ مِ ا الْكَ ذَ غَ هَ لَ دْ بَ لُ لَقَ جُ الرَّ
ا؟  رً َجْ ائِمِ ألَ هِ الْبَهَ ذِ إِنَّ لَنَا فِي هَ ولَ اللهِ وَ سُ ا رَ الُوا: يَ » قَ رَ لَهُ فَ غَ رَ اللهُ لَهُ فَ كَ لْبَ فَشَ قَى الْكَ قِيَ فَسَ تَّى رَ يهِ حَ بِفِ

.(١)«( رٌ بَةٍ أَجْ طْ بِدٍ رَ لِّ كَ : (فِي كُ الَ قَ فَ
UnÁÅu’\„Ë’bÅåÖÁ]Ÿ

فضل التخلق بصفة الرحمة.ـ ١
مراعاة حقوق الحيوان من األخالق الحسنة والصفات الكريمة. ـ ٢
قسوة القلب تودي بصاحبها إلى دخول النار.ـ ٣
الرفق بالحيوان سبب من أسباب المغفرة ودخول الجنة. ـ ٤

 * * *
Ï÷Òà¯\

بين معاني المفردات اآلتية: ـ ١
ضِ ). اشِ األَرْ شَ ةٍ ـ خَ رَّ ( هِ

.ـ ٢ ا أدبيًا جميالً  اشرح الحديث بأسلوبك شرحً
 اذكر بعض ما يرشد إليه الحديث. ـ ٣
ضع عالمة (√) أو (X) أمام العبارات التالية: ـ ٤

(أ) دخلت هذه المرأة النار بسبب قطة حبستها.                (      ) 
(ب) دخل رجل الجنة بسبب كلب سقاه من عطش.       (      ) 
(جـ) الرفق خاص باإلنسان فقط.                                     (      )

 * * *

(١) متفق عليه.
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نْ  مِ : (إِنَّ  قُولُ يَ انَ  كَ ا، وَ شً حِّ تَفَ مُ الَ  ا وَ شً احِ فَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ  نِ  كُ يَ : «لَمْ  الَ قَ  ، و  رٍ مْ عَ بْنِ  هِ  بْدِ اللَّ عَ نْ  عَ
ا)»(١). الَقً مْ أَخْ نَكُ سَ مْ أَحْ كُ يَارِ خِ
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ا: أي ليس ذا فحش في كالمه وأفعاله، والمراد بالفحش: سوء الخلق،  شً احِ نِ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص فَ كُ لَمْ يَ
وبذاءة اللسان، ونحو ذلك. 

ده. تَعمَّ تكلَّف الفحش ويَ ي يَ ش: الَّذِ تَفَحِّ ا الفحش، فالمُ ا: أي لم يكن متكلفً شً حِّ تَفَ الَ مُ وَ
UÈ’]⁄p¸\Ìfi¬⁄’\

و  أدبَ رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص في حديثه، وكيف كان  رٍ مْ هِ بْنُ عَ بْدُ اللَّ يصف لنا الصحابي الجليل عَ
ا» أي لم يكن الفحش  شً حِّ تَفَ الَ مُ ا وَ شً احِ نِ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص فَ كُ ا في كالمه وتعامله مع الناس فيقول: «لَمْ يَ مهذبً
ا أصليًا وال كسبيًا، والفحش هو ما يشتد قبحه من األقوال واألفعال؛ فال يصدر منه صلى اهللا  قً لُ فيه خُ
السفهاء  يستفزه  فال  لغيره،  مجاراة  وال  ا  تطبعً وال  ا  طبعً المرذول  والفعل  القبيح  الكالم  وسلم  عليه 
فيجاريهم في سفههم؛ ألنه أملك الناس لغرائزه، وانفعاالته النفسية، فإذا تجرأ عليه سفيه بالشتيمة 
اهللا  عبد  قال  ثم   ، مث(٢)   K J Iنث بقوله:  به  أدّ الذي  ربه  ألمر  امتثاالً  بمثلها  عليه  يرد  ال 
أكثرهم  ا  إيمانً المؤمنين  أكمل  أي  ا»  الَقً أَخْ مْ  نَكُ سَ أَحْ مْ  كُ يَارِ خِ نْ  مِ : «إِنَّ  قُولُ يَ انَ  كَ وَ  : عمرو  بن 
ن األخالق، وكريم الصفات،  سْ نْ اتصف بحُ ا بفضائل األخالق ومحاسن الشيم؛ وال شك أنَّ مَ تمسكً
نَ الخلق يدعو إلى المحاسن، ويكف عن  سْ وجميل العادات كان مِن خيار الناس، وأخيارهم؛ ألنَّ حُ

.وبذل الند ،المساوي، وأمهات مكارم األخالق هي: بشاشة الوجه، وكف األذ
لُق هو مخالطة الناس بالجميل، والبشر، والتودد لهم، واإلشفاق عليهم،  ن الخُ سْ ومعنى ذلك أنَّ حُ
ومجانبة  عليهم،  واالستطالة  الكبر،  وترك  المكاره،  في  عليهم  والصبر  عنهم،  والحلم  واحتمالهم، 

(١) متفق عليه.
(٢) سورة األعراف. اآلية: ١٩٩.
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مكتسب؟  أم  غريزة؟  هو  هل  لُق  الخُ نِ  سْ حُ في  العلماء  واختلف  والمؤاخذة،  والغضب،  الغلظة، 
لُق  نُ الخُ سْ ب بالتخلق، واالقتداء بغيره، وبالجملة فحُ تَسَ كْ والصحيح أنَّ منه ماهو غريزة، ومنه ما يُ

معناه: التحلي بالفضائل، والتخلي عن الرذائل.
المؤمنين  أم  ووصفته  مث(١)،   n  m     l  k نث  بقوله:  ملسو هيلع هللا ىلص  ا  محمدً نبينا  القرآن  وصف  وقد 
المؤمنين  أم  وصفته  كما   ،« اهُ ضَ لِرِ ى  ضَ رْ يَ وَ  ، بِهِ لِغَضَ بُ  غْضَ يَ آنَ  رْ الْقُ هُ  قُ لُ خُ انَ  بقولها: «كَ ةُ   ائِشَ عَ

هِ ملسو هيلع هللا ىلص. ولِ اللَّ سُ نْ رَ ا مِ قً لُ نَ خُ سَ ا أَحْ دً أَيْتُ أَحَ ا رَ يَيٍّ  بقولها: «مَ يَّةُ بِنْتُ حُ فِ صَ
لْقِي(٢)  نْتَ خَ سَّ ا حَ مَ مَّ كَ هُ : «اللَّ لُق فدعا قائالً نِ الخُ سْ وقد حثَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص في أحاديث كثيرة على حُ
لُ  مَ «أَكْ وقال:   ،(٣)« ائِمِ الْقَ ائِمِ  الصَّ ةَ  جَ رَ دَ هِ  قِ لُ خُ نِ  سْ بِحُ كُ  رِ لَيُدْ نَ  مِ ؤْ الْمُ «إِنَّ  وقال:  لُقِي»،  خُ نْ  سِّ فَحَ
مْ  نُكُ سَ ةِ أَحْ يَامَ مَ الْقِ وْ ا يَ لِسً جْ نِّي مَ مْ مِ بِكُ رَ أَقْ مْ إِلَيَّ وَ بِّكُ نْ أَحِ ا»(٤)، وقال: «إِنَّ مِ قً لُ مْ خُ نُهُ سَ ا أَحْ انً نِينَ إِيمَ مِ ؤْ الْمُ
»(٧)، وقال:  لُقِ نِ الْخُ سْ نْ حُ انِ مِ يزَ لُ فِي الْمِ قَ ءٌ أَثْ يْ ا شَ »(٦)، وقال: «مَ لُقِ نُ الْخُ سْ ا»(٥)، وقال: «الْبِرُّ حُ قً الَ أَخْ
نْ  ئِلَ ملسو هيلع هللا ىلص مَ »(٨)، و«سُ لُقِ نُ الْخُ سْ حُ هِ وَ جْ طُ الْوَ مْ بَسْ نْكُ مْ مِ هُ عُ لَكِنْ يَسَ مْ وَ الِكُ وَ وا النَّاسَ بِأَمْ عُ مْ لَنْ تَسَ «إِنَّكُ
 : الَ قَ نَّةَ فَ لُ النَّاسَ الْجَ خِ دْ ا يُ ثَرِ مَ نْ أَكْ ئِلَ ملسو هيلع هللا ىلص عَ ا»(٩)، و«سُ قً لُ مْ خُ نُهُ سَ : «أَحْ الَ هِ إِلَى اللَّهِ؟ قَ بَادِ اللَّ بُّ عِ أَحَ
ثْتُ  عِ بُ ا  فقال: «إِنَّمَ واحدة  جملة  في  كلها  الشريفة  رسالته  صَ  ولَخَّ  ،(١٠)« لُقِ الْخُ نُ  سْ حُ وَ  ، هِ اللَّ   قْوَ «تَ

.(١١)« قِ الَ َخْ مَ األْ ارِ كَ مَ مَ ُتَمِّ ألِ
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لُق؛ ألَنه يورث لصاحبه محبة اهللا، ومحبة عباده.ـ ١ نِ الخُ سْ فضيلة حُ
بيان فضيلة صاحب الخلق الحسن، وبيان أنه صفة أنبياء اهللا تعالى وأوليائه.ـ ٢
ا.ـ ٣ قً لُ كان النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص أكمل الناس خُ
لُق منه ما هو وهبي، ومنه ما هو كسبي.ـ ٤ نُ الخُ سْ حُ

(١) سورة القلم. اآلية: ٤.
(٢) صحيح اجلامع ١٣٠٧.

(٣) أخرجه أمحد وي البخاري يف األدب املفرد بلفظ (إن الرجل ...).
(٤) رواه أبو داوور يف سنته.

(٥) رواه أمحد.
(٦) جزء من حديث مسلم عن النواس بن سمعان. 

(٧) فتح الباري جـ ١٠، صـ ٤٥٨.
(٨) رواه أبو يعيل.

(٩) األلباين يف السلسلة.
(١٠) البخاري يف األدب املفرد جـ ١ صـ ١١٠.

(١١) البيهقي ىف سنته جـ١٠ صـ ١٩٢.
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يِّن معاني ما يلي: س١: بَ
ا). شً حِّ تَفَ الَ مُ ا ـ وَ شً احِ نِ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص فَ كُ (لَمْ يَ

س٢: أكمل ما يلي:
ا»......................ـ  الَقً مْ أَخْ نَكُ سَ مْ أَحْ كُ يَارِ نْ خِ معنى قوله: «إِنَّ مِ
.....................................ـ  هِ قِ لُ نِ خُ سْ كُ بِحُ رِ نَ لَيُدْ مِ ؤْ إِنَّ الْمُ
أمهات مكارم األخالق هي..........، و............، و.............ـ 
..........، و............ـ  مْ نْكُ مْ مِ هُ عُ لَكِنْ يَسَ مْ وَ الِكُ وَ وا النَّاسَ بِأَمْ عُ مْ لَنْ تَسَ إِنَّكُ
هُ ملسو هيلع هللا ىلص................، يغضب...............، و.............ـ  قُ لُ انَ خُ كَ

س٣: اشرح الحديث بأسلوبك الجميل. 
د إليه الحديث.  س٤: اكتب بعض ما يُرشِ

* * *
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 فِي  يْفَ تَرَ ولَ اللهِ كَ سُ ا رَ : «يَ الَ قَ ولِ اللهِ ملسو هيلع هللا ىلص فَ سُ لٌ إِلَى رَ جُ اءَ رَ : جَ الَ ودٍ  قَ عُ سْ بْدِ اللهِ بْن مَ نْ عَ عَ
.(١)« بَّ نْ أَحَ عَ مَ ءُ مَ رْ ولُ اللهِ ملسو هيلع هللا ىلص: الْمَ سُ الَ رَ ؟ قَ مْ قْ بِهِ لْحَ ا يَ لَمَّ ا وَ مً وْ بَّ قَ لٍ أَحَ جُ رَ

Uk\ÄÖ⁄’\È›]¬Ÿ

: أي: في األعمال وطرق الكمال: فلم يعمل بعملهم، إذ لو عمل بمثل عملهم لكان  مْ قْ بِهِ لْحَ ا يَ لَمَّ
منهم ومعهم. 

ا له.  : أي يُحشر مع من أحبه، ويكونُ رفيقً بَّ نْ أَحَ عَ مَ ءُ مَ رْ الْمَ
UÈ’]⁄p¸\Ìfi¬⁄’\

ا، وكانوا ينعمون ـ  بَيّن الحديث الشريف كيف كان الصحابة يحبون رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص حباً شديدً يُ
بالنظر إليه ويفرحون بمجالسته، ولكنهم كانوا يتفكرون فيما أعد الله لنبيه الكريم من المقام الرفيع، 
في  إليه  النظر  من  يُحرموا  أن  فيخافون  الفضل  في  دونه  أنهم  فيرون  اآلخرة؛  في  العظيمة  والمنزلة 
اآلخرة، ومن مرافقته في الجنة؛ فلهذا سأل هذا الصحابي الجليل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص سؤاالً غير صريح 
عن هذا األمر، فكان الجواب من رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص مطمئنًا لهذا الصحابي أن المرء يوم القيامة يكون 

مع من أحب.
بِّ رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، والصالحين وأهل الخير األحياء ـ  بّ الله، وحُ بيِّن الحديث الشريف فضل حُ كما يُ

واألموات ومن فضل محبة الله ورسوله امتثال أمرهما واجتناب نهيهما، والتأدب باآلداب الشرعية، 
وال يُشترط في االنتفاع بمحبة الصالحين أن يعمل عملهم، إذ لو عمله لكان منهم ومثلهم. كما ال 

يلزم من كونه مع من أحبّ أن تكون منزلته وجزاؤه مثلهم من كل وجه. 
ولِ اللهِ  سُ لٌ إِلَى رَ جُ اءَ رَ : جَ الَ ، قَ الِكٍ نْ أَنَسِ بْنِ مَ وقد ورد حديث آخر يؤكد نفس هذا المعنى فعَ
 : الَ قَ  ، ولِهِ سُ رَ وَ اللهِ  بَّ  حُ  : الَ قَ ةِ؟»  اعَ لِلسَّ دْتَ  دَ أَعْ ا  مَ : «وَ الَ قَ ؟  ةُ اعَ السَّ تَى  مَ اللهِ  ولَ  سُ رَ ا  : «يَ الَ قَ فَ ملسو هيلع هللا ىلص 

(١) متفق عليه.



ماديت أصول الدين والتجويد١٩٦

عَ  إِنَّكَ مَ لِ النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: «فَ وْ نْ قَ دَّ مِ ا أَشَ حً رَ مِ فَ الَ ِسْ دَ اإلْ عْ نَا، بَ حْ رِ ا فَ مَ : فَ الَ أَنَسٌ » قَ بَبْتَ نْ أَحْ عَ مَ إِنَّكَ مَ «فَ
لْ  مَ إِنْ لَمْ أَعْ ، وَ مْ هُ عَ ونَ مَ و أَنْ أَكُ جُ أَرْ ، فَ رَ مَ عُ رٍ وَ ا بَكْ أَبَ ، وَ ولَهُ سُ رَ بُّ اللهَ وَ ا أُحِ أَنَ : فَ الَ أَنَسٌ » قَ بَبْتَ نْ أَحْ مَ

.(١)« مْ الِهِ مَ بِأَعْ
UnÁÅu’\„Ë’bÅåÖÁ]Ÿ

ته، وجزيل عطائه، ولطيف نعمائه. ـ ١ عظم فضل اهللا على أُمَّ
بيان عظيم حب الصحابة لرسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص. ـ ٢
محبة رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص سبب في دخول الجنة.ـ ٣
الحث على صحبة الصالحين واألخيار، واجتناب صحبة المفسدين واألشرار. ـ ٤

 * * *

Ï÷Òà¯\

بيِّن معاني الجمل اآلتية: ـ ١
.« بَّ نْ أَحَ عَ مَ ءُ مَ رْ مْ »، «الْمَ قْ بِهِ لْحَ ا يَ « لَمَّ

أكمل العبارات اآلتية: ـ ٢
(أ) المرء مع..........

(ب) كان الصحابة يحبون..........
(جـ) في الحديث فضل حب اهللا تعالى، وحب.....، و....... و......... 

(د) أعد األعرابي للساعة..............
اشرح الحديث بأسلوبك مبينًا كيف كانت محبة الصحابة للرسول ملسو هيلع هللا ىلص؟ ـ ٣
اذكر ما يرشد إليه الحديث.ـ ٤

* * *
(١) متفق عليه.
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١٩٩ الربنامج التأهييل

Î3â’\ÎÅtÂÏà\ÑÄÃ\Å·^

بنهاية دراسة هذه الوحدة ، يتوقع من الطالب أن:
يتعرف على أسباب الغزوات (خيبر ـ مؤتة ـ حنين ـ تبوك).ـ ١
يتعرف ما ترتب على هذه الغزوات من نتائج.ـ ٢
يذكر أسباب فتح مكة، وأحداث الفتح.ـ ٣
يستنبط الدروس المستفادة من حجة الوداع.ـ ٤
يستخرج شمائل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.ـ ٥
يستشعر أحداث وفاة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.ـ ٦

يقدر قيمة تحمل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص للمشاق في سبيل الله.٧ـ 
* * *



ماديت أصول الدين والتجويد٢٠٠

ÿÂ¯\ƒÊîÊ∏\
(١)1Ë|ÎÂá≈

C‹٦٢٨Jz·٧DÏfià‹Ö,\

UÖeË|wi…feà

النضير  وبنى  قينقاع  بني  يهود  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  أخرج  أن  بعد  المسلمين  على  اليهود  نقمة  ازدادت 
وبني قريظة من المدينة(٢)، فلجأ بعضهم إلى يهود خيبر، وقاموا بتدبير المؤامرات إليذاء المسلمين، 

فكان البد من إخراجهم من خيبر، حتى يأمن المسلمون شرهم.
ÖeË|Ì’bملسو هيلع هللا ىلصÈefi’\sÂÖ|

خرج النبي ملسو هيلع هللا ىلص من المدينة إلى خيبر بعد عودته من الحديبية، في جيش عدده (١٦٠٠) مقاتل، 
فوصل بعد ثالثة أيام، وبات الجيش أمام حصون خيبر، وعند خروج اليهود فى الصباح إلى مزارعهم، 
فقال  والجيش!  محمد  وصاحوا:  هاربين،  فولوا  حصونهم،  أمام  والمسلمين  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  وجدوا 

رين». ربت خيبر، إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المـُنْذَ رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «خَ
UÎÂá∆’\o\Åt^

جمع يهود خيبر أموالهم وعيالهم في حصن (الكتيبة)، وجعلوا مقاتليهم في حصن (النطاة)؛ فأمر 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص بقطع النخيل المحيط بالحصن؛ ألنَّ كثرته تعوق تحركات الجيش، فخرج اليهود يدافعون 
عن حصونهم؛ ألن هزيمتهم تعني القضاء األخير على اليهود في بالد العرب، واستمر القتال ثالثة 

أيام واليهود يحاربون، فإذا شعروا بالهزيمة؛ رجعوا إلى حصونهم وأغلقوها عليهم.
اللهُ  ويحبه  ورسولَه،  اللهَ  يحب  لرجل  ا  غدً الراية  «ألعطين  يوم:  مساء  في  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  قال  ثم 

. ورسولُه»(٣)؛ وفى الصباح أعطى الراية لعلي بن أبى طالب 

(١)  واحة كبرية عىل بعد ٦٩ ميال من املدينة ، وهي عىل ثامنية برد من املدينة ملن يريد الشام، اليوم: تبعد عن املدينة 
(١٦٥ كم) شامالً عىل طريق الشام.

األنف  الروض   - املباركفور قانية. -  بن  خبري  هو:  اللعامليق  من  رجل  باسم  سميت  وقيل   ١٢=٩٦x٨ الربيد= 
ولفظ خبري بلسان اليهود:احلصن - معجم البلدان لياقوت احلموي -.

(٢)  لنقضهم العهد.
(٣) أخرجه ابن ماجه والنسائى.



٢٠١ الربنامج التأهييل

تقدم عليٌّ  إلى الحصن، فخرج إليه أهله، ودارت المعركة، وقتل قائد الحصن الحارث بن 
ب، وقاتل عليًا حتى كاد أن يقتله، إِالَّ أنَّ عليًا ضربه فقتله، ودخل  حَ رْ أبى زينب، فتولّى بعده أخوه: مَ
وبعد  الصلح،  اليهود  فطلب  اآلخر،  بعد  ا  واحدً الحصون  سقطت  ثم  وفتحوه،  الحصن  المسلمون 

مفاوضات مع المسلمين، تصالحوا على حقن دماء المقاتلة من اليهود، وترك الذرية لهم.
أعرف  ألنهم  ويزرعونها؛  فيها،  يعملون  أيديهم  تحت  خيبر  تبقى  أن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  سألوا  ثم 

بأراضيهم، على أن يأخذوا نصف محصولها، فوافق الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.
UÎÂá∆’\r]i›

قتيال.   (٩٣) اليهود  من  تِل  قُ بينما  ا،  شهيدً  (٢٠) حوالي  الغزوة  هذه  في  المسلمين  من  استشهد 
وبهذه الغزوة ساد سلطان المسلمين على جزيرة العرب.

U€]fi∆’\€ËâŒh

وبعض  قوس،  وخمسمائة  درع،  ومائة  سيف،  وأربعمائة  رمح،  ألف  خيبر  من  المسلمون  غنم 
وللراجل(١)  أسهم  ثالثة  للفارس  المسلمين،  بين  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  فقسمها  والماشية،  الزراعية  الحاصالت 

سهم واحد.
ها  بردِّ ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  فأمر  إليهم،  ردها  اليهود  فطلب  التوراة،  من  صحائف  عدة  الغنائم  بين  من  وكان 
أصبح  الذي  تسامحهم   ومد نزلة،  المــُ للكتب  والمسلمين  اإلسالم  احترام  على  يدل  وهذا  لهم، 

مضرب األمثال.
UÎÂá∆’\‰É·flŸÎÄ]iâ⁄’\ãÂÑÅ’\

جواز مصالحة أهل الكتاب ومعاملتهم.ـ ١
بيان سماحة اإلسالم واحترامه للكتب السماوية المنزلة.ـ ٢
ثقة النبي ملسو هيلع هللا ىلص في نصر اهللا - عز وجل - له.ـ ٣

* * *

(١)الراجل: من يسري عىل رجليه.
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Ï÷Òà^

س١:
ا رأوا جيش  (أ) متى كان فتح خيبر؟ وكم كان عدد جيش المسلمين؟ وما موقف يهود خيبر لمَّ

المسلمين؟
م صالح الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أهل خيبر؟ الَ (ب) عَ

س٢: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:
م رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص غنائم خيبر بين المسلمين: (أ) قسّ

(للفارس سهم وللراجل سهمان ـ للراجل سهم وللفارس سهمان)
(ب) كان من بين غنائم المسلمين عدة صحائف من:

(اإلنجيل ـ التوراة ـ القرآن)
(جـ) عدد قتلى اليهود في فتح خيبر:

(٩٠ ـ ٩٣ ـ ٨٣).
* * *



٢٠٣ الربنامج التأهييل

È›]m’\ƒÊîÊ∏\
(١)ÏhıŸÏÁÖà

C‹٦٢٩1⁄ieàJz·٨DÏfià∞Â¯\ÓÄ]μ

فيها  المسلمين  جيش  لكثرة  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  فيها  يخرج  لم  وإن  غزوة  السرية  هذه  البخاري  سمى  وقد 
وتسمى بغزوة األمراء. 

UÎÂá∆’\feà

ر»(٢)من جهة هرقل  دِي بكتاب إلى ملك «بُصْ مير األَزْ كان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص قد أرسل الحارث بن عُ
أثناء  الطريق  فى  ليقتله  الغساني  عمرو  بن  شرحبيل   (بُصر) ملك إليه  فبعث  اإلسالم،  إلى  يدعوه 
ا عدده (٣٠٠٠ مقاتل)، وقال  ز رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص جيشً سفره، فغضب رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص لقتل رسوله فجهَّ
تل  تل فعبد اهللا بن رواحة، فإنْ قُ تل فجعفر بن أبى طالب، فإنْ قُ لهم: «أمير الجيش زيد بن حارثة، فإنْ قُ

ا للجيش(٣). ا» أي: قائدً فليختر المسلمون منهم رجالً فليجعلوه عليهم أميرً
UÎÂá∆’\o\Åt^

خرج الجيش وودَّعه النبي ملسو هيلع هللا ىلص ودعا لهم بالنصر، وأوصاهم أنْ يدعوا من هناك إلى اإلسالم، وأَالَّ 
ا. يقتلوا النساء وال األطفال، وال يقتلوا راهبًا في صومعته، وال يهدموا المنازل وال يقطعوا شجرً

UÏhıŸÈ…ÈŸ˜à¸\éËq’\

اني مائة ألف  بِيل بن عمرو الغَسَّ حْ رَ ا خرج الجيش من المدينة سمع العدو بمسيرهم، جمع شُ لـمّ
من قبائل العرب، واستنجد بملك الروم فجمع لهم هرقل أكثر من مائة ألف مقاتل من الروم، وسمع 
»(٤) ليلتين يُفكرون في أمرهم، وقالوا: نكتب إلى رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  انٍ عَ المسلمون بذلك فأقاموا في «مَ
هي  إنما  انطلقوا  «ياقوم  لهم:  وقال  التَّقدم،  على  رواحة  بن  عبدالله  عهم  جَّ فَشَ عدونا،  بعدد  فنُخبره 

ا شهادة». ا نصرٌ وإمّ إحد الحسنيين، إمَّ

(١) مؤتة: مدينة تقع يف الشام، جنوب رشقي عامن، وتتبع اليوم اململكة العربية األردنية.
وران) جنوبى دمشق وتعرف باسم بُرص الشام. (٢) مدينة تقع يف حمافظة (حُ

(٣) ينظر: دالئل البيهقى (٣٦٢/٤).
(٤) مدينة تقع يف جنوبى (األردن) عىل طريق احلجاز.



ماديت أصول الدين والتجويد٢٠٤

UÏl˜m’\ÎÄ]Œ’\Ä]‚çià\ÂflËçËq’\Ô]Œi’\

التقت قوة المسلمين بالروم؛ فأخذ اللِّواء زيد بن حارثة، فقاتل حتى استشهد  طعنًا بالرماح، 
نزلَ عنها ثم انطلق  ر بن أبى طالب فأبلى بالءً حسنًا، حتى أحاط العدو بفرسه، فَ فَ عْ ثم أخذ الِّلواء جَ
ديه(١) وقاتل حتى استشهد، ثم انتقلت القيادة لعبد  قاتل الروم حتى قُطعت يداه فاحتضن الراية بِعَضُ يُ

. اهللا بن رواحة، ولم يزل يقاتل حتى استشهد 
UÿÊ÷â⁄’\!\ÀËàÅË’Ê’\fldÅ’]|

د الصفوف  اد الثالثة اتفق الناس على تَولية خالد بن الوليد  فاستطاع أن يُوحِّ وَّ وبعد استشهاد القُ
قاتل العدو حتى أقبل الليل، فأخذ في تنظيم الجيش من جديد فقدم من كان  ويجمع الشمل، وظل يُ
ا جاء للمسلمين، فلم  ر من كان في األمام، فلما أصبح الصباح ظن العدو أن مددً في الخلف، وأخَّ

يهاجموهم.
أما خالد بن الوليد  فقد آثر المحافظة على المسلمين باالنسحاب، واستطاع ببراعة ومهارة أن 

نقذ الجيش اإلسالمي من خطر محقق، وعاد إلى المدينة. يُ
داء، حين قال: ائتوني ببني جعفر، فدخلوا عليه، فضمهم وذرفت  هَ ر الشُّ وقد واسى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أُسَ

غَلهم». ا فقد أتاهم ما يَشْ عيناه بالدمع، وقال: «اصنعوا آلل جعفر طعامً
UÎÂá∆’\‰É·flŸÎÄ]iâ⁄’\ãÂÑÅ’\€·^

مَ وال حرقَ ـ ١ في وصية النبي ملسو هيلع هللا ىلص للجيش تعاليمُ سامية، ومبادئُ إنسانية راقية، فال قتْلَ وال هدْ
ا. ، فإن لسيوف المسلمين أخالقً وال قطعَ إال بحقٍّ

قوة اإليمان والثقة في اهللا تعالى والتسليم واليقين بأن النصر من عند اهللا تعالى.ـ ٢
التدبير الحكيم من خالد بن الوليد  حينما حفظ للمسلمين هيبتهم.ـ ٣

* * *

(١) العضد: وهو الساعد من املرفق إىل الكتف.



٢٠٥ الربنامج التأهييل

Ï÷Òà^

س ١: ما سبب غزوة مؤتة؟ وكم كان عدد جيش النبي ملسو هيلع هللا ىلص؟ ولمن عقد النبي ملسو هيلع هللا ىلص اإلمارة؟ وبم 
أوصى النبي ملسو هيلع هللا ىلص الجيش حين ودَّعه؟

س٢: ضع عالمة (√) أمام العبارة الصحيحة، وعالمة (X) أمام العبارة الخطأ فيما يأتي:
(        ) (أ ) كانت غزوة مؤتة في السنة السابعة من الهجرة. 
(        ) (ب ) جمع هرقل أكثر من مائة ألف مقاتل.  
(        ) (جـ ) واسى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أسر الشهداء.   

س٣: أكمل ما يأتي:
ثم  حسنًا،  بالءً  فأبلى  اللواء .............  أخذ  ثم  استشهد،  حتى  فقاتل  اللواء ............  أخذ 
انتقلت القيادة إلى ............... حتى استشهد وبعد استشهاد القادة الثالثة، اتفق الناس على توليه 

د الصفوف وجمع الشمل. ...............  فوحّ
* * *
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n’]m’\ƒÊîÊ∏\
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UÎÂá∆’\feà

لْفِ رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص إن شاءت، أو تدخل في  أتاح صلح الحديبية لكل قبيلة عربية أن تدخل في حِ
دِ رسول  قْ دِ قريش، وارتضت خزاعة أن تدخل في عَ قْ لْفِ قريش، فارتضت بنو بكر أن تدخل في عَ حِ
رجال،  عشرين  نحو  منهم  فقتلت  ة،  اعَ زَ خُ لَى  عَ ر  بَكْ نُو  بَ تْ  تَدَ اعْ (الثامنة)  السنة  تلك  وفي  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهللا 
وتجهز  ا،  شديدً غضبًا  غضب  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  ذلك  بلغ  فلما  والسالح،  بالمال  بكر  بني  قريشٌ  وأمدت 

لقتال قريش وقد أخفى أمره.
UÏfiÁÅ⁄’\flŸملسو هيلع هللا ىلصÈefi’\sÂÖ|

سار رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص من المدينة في يوم العاشر من رمضان، وكان عددهم قرابة عشرة آالف، وفي 
ثَرَ حرسُ رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص على أبي سفيان ابن حرب واثنين معه، فأسروهم، وجاؤوا  ان) عَ رَ رِّ الظَّهْ (مَ
ر،  خْ الفَ يُحب  رجل  سفيان  أبا  ملسو هيلع هللا ىلص: «إن  للنبي  العباس  وقال  سفيان،  أبو  فأسلم  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  إلى  بهم 

فيان فَهو آمن»(١). ل دار أبي سُ رُ به»، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: «من دخَ فتخِ عل له شيئًا يَ فاجْ
UÏ“Ÿ◊|ÅÁéËq’\

ن،  نادِي الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: «من دخلَ دارهُ وأغلق بابَه فهو آمِ وصل جيش المسلمين إلى مكة، فأعلن مُ
ن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمِن»(٢). ومن دخل المسجد فهو آمِ

ا للَّه تعالى على هذا الفتح األكبر،  ا شاكرً ثم دخل رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص مكة وهو راكب راحلته، متواضعً
ا، ثم دخل الكعبة، وصلى  ثم طاف رسول ملسو هيلع هللا ىلص بالبيت، وأزال ما حوله من أصنام بلغت (٣٦٠) صنمً
يْش،  رَ رَ قُ شَ عْ ا مَ فيها ركعتين، ووقف على بابها، وقريش تنظر ما هو فاعل بها، فقال فيما قال وقتها: «يَ

(١) سنن أبى داود جزء ٣ ص ١٦٣.
=من ألقى سالحه فهو آمن، ومن دخل دار أيب سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن=، ويف  (٢) صحيح مسلم: ٍٍِ

مسند ابن راهويه: =ومن دخل داره فهو آمن، ومن ألقى سالحه فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن= .



٢٠٧ الربنامج التأهييل

م  ولُ لَكُ مَ أَقُ ولُ اللهِ ملسو هيلع هللا ىلص: «اليَوْ سُ الَ رَ قَ ، فَ يمٍ رِ ابنُ أَخٍ كَ ، وَ يمٌ رِ ا؛ أَخٌ كَ يْرً الُوا خَ م؟» قَ لٌ بِكُ اعِ ا تَظُنُّونَ أَنَّي فَ مَ
بْل: نث ے ¡ ¢  £¤ ¥ ¦ §¨ © ª »مث(١)  نْ قَ ي يُوسفُ مِ الَ أَخِ ا قَ مَ

.(٢)« اءُ قَ تُم الطُّلَ أَنْ بُوا فَ هَ اذْ
U€æ¡¯\wi’\r]i›

القضاء على الوثنية والشرك في أغلب جزيرة العرب.ـ ١
القضاء على الصراع بين القبائل فانصرفت الجهود إلى نشر اإلسالم.ـ ٢

UÏ“Ÿwi…flŸÎÄ]iâ⁄’\ãÂÑÅ’\€·^

العفو عند المقدرة، وسمو خلقه ملسو هيلع هللا ىلص.ـ ١
المحافظة على الدماء، وتقديس حرمة البيت الحرام.ـ ٢
حرص اإلسالم العظيم على تأمين حياة الناس، والمحافظة على أرواحهم.ـ ٣
حرص اإلسالم على احترام العهود والمواثيق.ـ ٤
شكر النبي ملسو هيلع هللا ىلص ربه على جزيل نعمته وعظيم نصره.ـ ٥

* * *

Ï÷Òà^

س ١: ما سبب فتح مكة؟ وفي أي سنة كان الفتح؟
س ٢: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:

(أ ) سار النبي ملسو هيلع هللا ىلص من المدينة في يوم..... من رمضان  (التاسع ـ العاشر 
  ـ الحادي عشر)

ل دار ....... فهو آمن. (أبي بكر ـ عثمان ـ  (ب) قال النبي  ملسو هيلع هللا ىلص: من دَخَ
  أبي سفيان)

س ٣: ما نتائج فتح مكة؟
(١) سورة يوسف. اآلية: ٩٢.

(٢) سنن البيهقى الكرب جـ ٩ صـ ١١٨.
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√d\Ö’\ƒÊîÊ∏\
(٢)،(١) łØfįť;ÎÂá≈

‹٦٣٠ÖÁ\1…Jz·٨ÿ\ÊåflŸ١٠
UÎÂá∆’\feà

يِها وعدوانها، ضاقت صدور  غْ حينما فتح اهللا تعالى على رسوله ملسو هيلع هللا ىلص مكة، وخضعت له قريش بعد بَ
ن) و(ثَقِيف) بالنصر الذي آتاه اهللا عزَّ وجلَّ رسوله ملسو هيلع هللا ىلص والمؤمنين. ازِ وَ أشراف (هَ

UÂÅ¬’\Ä\Å¬ià\

ومعهم  يأتوا  أن  رهم  أَمَ الذي  ن،  ازِ وَ هَ سيّدُ  ف  وْ عَ بن  مالك  يتقدمهم  و(ثَقِيف)  ن)  ازِ وَ خرجت (هَ
رار،  م بذلك حتى يمتنعوا عن الفِ رهُ طَاس(٣)، وإنما أَمَ أموالهم ونساؤهم وأبناؤهم، حتى نزلوا وادي أوْ

ويدافعوا عن األهل والمال والولد.
UflË⁄÷â⁄’\éËpÏÒe¬h

خرج رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص للقتال في هذه المعركة، ومعه (١٢٠٠٠) من المسلمين، (١٠٠٠٠) من أهل 
المدينة، و(٢٠٠٠) من أهل مكة، وسار المسلمون معجبين بكثرتهم، فخورين بقوتهم قائلين: «لن 

لَبَ اليوم من قلة». غْ نُ
UÏ—Ö¬⁄’\o\Åt^

علم مالك بن عوف بقدوم رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، فجمع أصحابه في وادي حنين، وانتشروا يختبؤون في 
أنحائه، وأمرهم أن يحملوا على النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه، حملة واحدة.

ووصل المسلمون إلى وادي حنين، فنزلوا فيه، فأمطرهم العدو بوابل من النبال، ففرَّ كثير منهم 
منهزمين.

(١) وادٍ بني الطائف ومكة.
(٢) يقع رشق مكة بقرابة ثالثني ميال - املعامل اجلغرافية الواردة يف سرية ابن هشام.

(٣) أوطاس: سهثل يقع عىل طريق حاج العراق إذا أقبل من نجد قبل أن يصعد احلرة - الرسايا والبعوث النبوية 
حول املدينة.
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Uملسو هيلع هللا ىلص!\ÿÊàÑÏ¡]qå

لكن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص وقف ثابتًاـ  على بغلة له بيضاءـ  يناد في الناس ويحثهم على القتال في سبيل 
.(١)« طَّلِبِ بْدِ المُ ا ابْنُ عَ ، أَنَ بَ ذِ ا النَّبِيُّ الَ كَ ، أَنَ بَادَ اللهِ ا عِ اهللا تعالى: «إِلَيَّ يَ

UÏ⁄Áá‚’\Å¬dÖëfi’\

ة(٢)، فرجعوا يقاتلون الكفار،  رَ مُ ابَ السَّ حَ اأَصْ أخذ العباس بن عبد المطلب ينادي بأعلى صوته: يَ
»، ثم  طِيسُ يَ الوَ مِ نَ حَ وكان النداء: يا لألنصار، وأشرف رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ينظر إلى قتالهم قائال: «اآلْ
المسلمون  بَعَهم  واتَّ هاربين،  وولوا  فانهزموا  الكفار،  وجوه  بهن  فرمى  األرض  من  حصيّات  أخذ 

يقتلون ويأسرون.
U€]fi∆’\€ËâŒh

كانت غنائم المسلمين في هذه المعركة (٢٤٠٠٠) من اإلبل، و(٤٠٠٠٠) من الشياة، و(٤٠٠٠٠) 
لِّفُ قلوبهم  ؤَ ا يُ أوقية من الفضة، و(٦٠٠٠) آالف من الذراري والنساء، وأعطى رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص أناسً

ليحسن إسالمهم.
UÎÂá∆’\‰É·flŸÎÄ]iâ⁄’\ãÂÑÅ’\€·^

النصر ال يكون بكثرة العدد، وال جودة السالح، وإنما النصر من عند اهللا تعالى.ـ ١
شجاعة النبي ملسو هيلع هللا ىلص وثبات قلبه.ـ ٢
فضل الصحابة، ومد محبتهم لرسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ودينه.ـ ٣

* * *

(١) متفق عليه.
كرهم بالشجرة التي بايعوا حتتها بيعة الرضوان. ذَ (٢) وهو بذلك يُ
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Ï÷Òà^

س١: في أي سنة كانت غزوة حنين؟ وما سببها؟ وكيف استعد العدو للحرب؟
س ٢: ضع عالمة (√) أمام العبارة الصحيحة، وعالمة (X) أمام العبارة الخطأ فيما يأتي:

(      ) (أ ) خرجت هوازن وثقيف يتقدمهم مالك بن عوف.   
(      ) (ب ) خرج رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص يوم حنين ومعه ١٠٫٠٠٠ من المسلمين. 
(      ) (جـ) وصل المسلمون إلى وادي حنين فنزلوا فيه.   
(      ) (د ) وقف النبي ملسو هيلع هللا ىلص على ناقته، ينادي الناس ويحثهم على القتال.  

س٣: ما الدروس المستفادة من هذه الغزوة؟
* * *
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äŸ]£\ƒÊîÊ∏\
ÎÖâ¬’\Â^(١)‘ÊehÎÂá≈

‹٦٣٠ÖdÊi—^Jz·٩fpÑ
UÎÂá∆’\feà

ا كثيرة بالشام، فأمر رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص الناس للخروج إلى  بلغ المسلمين أن الروم قد جمعت جموعً
تبوك، ودعا األغنياء إلى البذل واإلنفاق.

UÎÂá∆÷’Ä\Å¬iàˆ\

من  ة  رَ سْ عُ في  والناس  الصيف،  فصل  في  ذلك  وكان  الروم،  لقتال  الخروج  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  أراد 
العيش، وكانت ثمار المدينة قد طابت؛ فأعلن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص الجهة التي سيتجهون إليها.

وكان المنافقون يقولون: نث PO N M  L مث(٢) ، لكن أقبل المؤمنون إلى رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص بكل ما 
من  دينار  وبألف  والعتاد،  بالزاد  لَة  مَّ حَ مُ بعير  بثالثمائة  عثمان   وجاء  والعدة،  المال  من  أمكنهم 
ا عمل بعد اليوم»(٣)، وجاء أبو بكر  بكل ماله، وجاء  ان مَ ثْمَ رُّ عُ المال، فقال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «الَ يَضُ

عمر  بنصف ماله.
U‡ÂÙ]“e’\

لِقَ عليهم (البكاؤون) يطلبون من رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص أن يحملهم معه على  أقبل رجال من المسلمين أُطْ
الدواب فحمل بعضهم، واعتذر إلى البعض وقال لهم كما حكاه القرآن الكريم: نث { ~ ے 
 ²  ±    °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨   §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡

μ ´ ³ مث.
UÎÂá∆’\o\Åt^

ومن  مقاتل،  ومعه (٣٠٠٠٠)  بالناس  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  ارَ  سَ الهجرة  من  تسع  سنة  رجب  شهر  في 
الخيل (١٠٠٠٠)، وأعطى رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص لواءه ألبي بكر الصديق، ثم سار نحو الشام حتى وصل 
ا من عشرين ليلة، وكانت هذه آخر غزواته ملسو هيلع هللا ىلص. ا للروم، فأقام فيها نحوً إلى تبوك، فلم يجد فيها جيشً

. (١) تقع تبوك شامل احلجاز وتبعد عن املدينة ٧٧٨ ميالً
(٢) سورة التوبة. اآلية: ٨١.

(٣) رواه الطربانى - املعجم الكبري جزء ١٨ صـ ٢٣١.
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Uملسو هيلع هللا ىلصÿÊàÖ’\ÎÄÊ¡Å¬d;fl̨Ë ŽĆ÷}̨⁄̌’\ÀÕÊŸ

عالنيتهم،  منهم  فقبل  يعتذرون  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  إلى  تبوك  غزوة  عن  تخلفوا  الذين  المنافقون  جاء 
الربيع،  بن  ومرارة  مالك،  بن  كعب  منهم:  الصادقين  المسلمين  من  نفر  جاءه  ولكن  ؛  لهم  واستغفر 
وهالل بن أمية، صدقوا اهللا ورسوله، وندموا على ما فاتهم، فأمر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص المسلمين بمقاطعتهم 

ا حتى تاب اهللا عليهم، وعفا عنهم. خمسين يومً
UÎÂá∆’\‰É·È…Öe¬’\ÂãÂÑÅ’\€·^

زَ عثمان رضي اهللا عنه ثلث جيش العسرة.ـ ١ أهمية الجهاد بالمال فقد جهَّ
ام العصاة والمذنبين.ـ ٢ أن اهللا عزَّ وجلَّ غفور رحيم يفتح باب التوبة أَمَ
بيان خطر النفاق والمنافقين على المجتمع المسلم في السلم والحرب.ـ ٣

* * *
Ï÷Òà^

س ١: في أي سنة كانت غزوة تبوك؟ وما سببها وما موقف البكائين؟
س ٢: ضع عالمة (√) أمام العبارة الصحيحة، وعالمة (X) أمام العبارة الخطأ فيما يأتي:

(       ) (أ ) خرج رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص لقتال الروم وكان في فصل الصيف. 
(       ) (ب ) جاء عثمان  بألفي دينار إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص.   
(       ) (جـ) سار النبي ملسو هيلع هللا ىلص بالناس ومعه ثالثون ألف مقاتل.  

س ٣: استنبط درسين مما درسته من أحداث الغزوة؟
* * *
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ãÄ]â’\ƒÊîÊ∏\
ƒ\ÄÊ’\Ïqt

‹٦٣٢ãÑ]ŸJz·١٠Ïq¢\ÓÇÖ‚å
كانت حجة الوداع هي الحجة الوحيدة التي أداها رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، ولما سمع الناس أن رسول اهللا 
ملسو هيلع هللا ىلص سيحج في تلك السنة توافدوا على المدينة من شتى أنحاء الجزيرة في جماعات كثيرة حتى بلغ 
كه،  ناسِ تَديَ برسولِ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، ويأخذ عنه مَ قْ عددهم أكثر من مائة ألف مسلم، كلهم يريد أن يأتمَّ ويَ

وأحرم المسلمون في ٢٥ من شهر ذي القعدة، سنة ١٠ هـ.
ثم وصلوا مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة، فتوجه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص والمسلمون إلى الكعبة، فاستلم 
نًى،  ا، ثم ذهب إلى مِ ا، ثم سعى بين الصفا والمروة سبعً هُ وطَافَ بالبيت سبعً بَّلَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص الحجر األسود، وَ
القصواء،  ناقته  ركب  ثم  الشمس،  زالت  حتى  فاستراح  خيْمة،  له  فأقيمت  عرفات؛  جبل  إلى  ومنها 

وخطب في الناس خطبة الوداع المشهورة.
ى في الطريق إليها  مَ ، ورَ نىً لِفة، ثم ذهب إلى مِ زدَ ثم ترك رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص عرفات، وقضى ليلةً بالمُ
فرض  وما  مناسكهم،  الناس  مَ  لَّ وعَ  ، جهُ حَ أتمَّ  قد  وبذلك   ، رأسهُ لَق  وحَ  ، دْ الهَ ر  نَحَ ثم  الجمرات، 

عليهم.
Uƒ\ÄÊ’\ÏqtflŸÎÄ]iâ⁄’\ãÂÑÅ’\€·^

حجة الوداع هي الحجة الوحيدة التي أداها الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.ـ ١
حرص الصحابة على االقتداء برسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص.ـ ٢
حرص النبي ملسو هيلع هللا ىلص على تعليم أمته ما فيه نفعها.ـ ٣

* * *
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Ï÷Òà^

س١: في أي سنة كانت حجة الوداع؟ ومتى تحرك ركب الحجيج؟ 
س ٢: أكمل ما يأتي:

، طاف بالبيت .............، ثم سعى  بَّلهُ لما وصل النبي ملسو هيلع هللا ىلص إلى الكعبة، استلم ..............، وقَّ
ا، ثم ذهب إلى ...............، ومنها إلى جبل ................، فأقيمت له  بين ............. سبعً

.............، فاستراح حتى زالت الشمس، ثم ركب ناقته..........................
* * *
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√d]â’\ƒÊîÊ∏\

!\ÿÊàÑÎ]…Âملسو هيلع هللا ىلص

‹;٦٣٣;Ïfià;ÊË›ÊÁ;٧;z·;١١;Ïfià;ÿÂ¯\;√ËdÑ;١٢;Øfilˆ\;‹ÊÁ

ا يجده  ا شديدً مرض رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص في أواخر شهر صفر سنة ١١هـ، وكان أول وجعه ملسو هيلع هللا ىلص صداعً
وكان  أيام،  سبعة  وقيل  ا  يومً  ١٣ مرضه  شدة  من  عليه  مِي  أُغْ حتى  المرض  عليه  واشتد  رأسه،  في 

اء. فَ ض عليه السالم في بيت السيدة عائشة  وكانت تدعو له بالشِّ رَّ يُمَ
ر  ا بَكْ روا أبَ قْدر على الخروج إلى الصالة مع الناس فقال «مُ عُد يَ ثَقُل المرض برسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص فلم يَ
عشر  الحادي  العام  من  األول،  ربيع  من  عشر (١٢)  اثني  االثنين  يوم  فجر  وفي   ،  (١)« بالنَّاسِ يُصلِّ  لْ فَ
ل  خِ دْ رة الموت، وكان بين يديه إناء فيه ماء فكان يُ اهُ سكْ للهجرة، نام رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  فجعلت تتغشَّ
»، وكانت فاطمةُ  إذا  اتٌ رَ كَ تِ لَسَ وْ ، إِنَّ لِلْمَ يديه في الماء فيمسح بها وجهه ويقول: «الَ إِلَهَ إِالَّ اللهُ
.« مِ دَ الْيَوْ عْ بٌ بَ رْ لَى أَبِيكِ كَ رأت منه ذلك قالت: واكرب أبتاه فيقول لها عليه الصالة والسالم «لَيْسَ عَ

وفي الصباح رفع رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص يده، وجعل يقول: في الرفيق األعلى، حتى قُبض إلى رحمة اهللا 
اهد من أجل  ا يُجَ ورضوانه، وهو في الثالثة والستين من عمره، قضى منها ثالثة وعشرين (٢٣) عامً

تبليغ رسالة اهللا، ونشر دعوته.
Uملسو هيلع هللا ىلصÿÊàÖ’\Î]…ÂflŸÎÄ]iâ⁄’\ãÂÑÅ’\

وفاء زوجات النبي له ملسو هيلع هللا ىلص.ـ ١
ا.ـ ٢ با شديدً حب الصحابة لرسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص حُ
الموت هو الحقيقة الكبر، قال تعالى لنبيه: نث Ö Õ Ô Óمث(٢) .ـ ٣

ضرورة االجتماع تحت راية إمام حتى ال تتشعب األمور .٤ـ 
فضل أبى بكر رضى الله عنه .٥ـ 

* * *
(١) رواه البخار ومسلم.

(٢) سورة الزمر. اآلية: ٣٠.
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Ï÷Òà^

س ١: ضع عالمة (√) أمام العبارة الصحيحة، وعالمة (X) أمام العبارة الخطأ فيما يأتي:
(       ) (أ ) مرض رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص في أواخر شهر رمضان في سنة ١١هـ. 
(       )   . ض في بيت السيدة عائشة  (ب ) كان ملسو هيلع هللا ىلص يُمرَّ
(       ) بضَ ملسو هيلع هللا ىلص وهو في الثالثة والسبعين من عمره.   (جـ ) قُ

س ٢: كم سنةً قضاها رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص في تبليغ الرسالة ونشر الدعوة؟
* * *



٢١٧ الربنامج التأهييل

flŸ]m’\ƒÊîÊ∏\
„Õ˜|^Âملسو هيلع هللا ىلصÿÊàÖ’\(١)◊]5

بالخالل  ملسو هيلع هللا ىلص  اتصف  فلقد  والكمال،  بالسمو  ناطقة  صورة  وشمائله  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أخالق  كانت 
وكان  رمضان،  شهر  في  يكون  ما  أجود  وكان  الناس،  أجود  ملسو هيلع هللا ىلص  فكان  الحميدة،  والصفات  الكريمة 
لله  هم  وأشدّ رة،  شْ عِ نَهم  سَ وأحْ كفا،  م  وألْينَهُ  ، رائحةً الناس  وأطيب   ، لقُ والخُ لْقِ  الخَ ن  سَ حَ ملسو هيلع هللا ىلص 
يقوم  فال  اهللا  حرمات  انتهكت  إذا  يغضب  وإنما  لها؛  ينتقم  وال  لنفسه  يغضب  ال  ملسو هيلع هللا ىلص  فكان  خشية، 
ويَسعى  يَقضي  ا  تواضعً الناس  أكثر  وكان  القرآن،  هُ  قُ لُ خُ وكان  الحق،  ينتصر  حتى  شيء  لغضبه 
ا قط إذا اشتهاه  ، وما عاب طعامً في حوائج أهله، ويحنو على الضعفاء، وكان من أشد الناس حياءً
رُّ الشهر والشهران وال يوقد في بيته نار لنضج الطعام، وكان  مُ تكئًا، وكان يَ أكله وإالَّ تركه، وال يأكل مُ
ور المريض، ويُجيب دعوة  زُ يقبل الهدية، وال يقبل الصدقة، وكان يُصلِح نعله ويرقع ثوبه بنفسه، ويَ
ا متقلالً من أمتعة الدنيا كلها،  وه لِيف، وكان زاهدً شْ لد حَ الداعي من غنيٍّ أو فقير، وكان فِراشه من جِ

أبَى أن يأخذها واختار اآلخرة. وقد عرض اهللا عليه الدنيا فَ
قُول إال حقا، وكان يكرم  زحُ وال يَ مْ م وكان يَ وكان كثير الذكر للَّه، دائم الفكر، أكثر ضحكه التبسُّ

أصحابه ويتطلفُ بهم.
* * *

(١) الشامئل: أي اخلصال التي تبني اجلانب األخالقي.
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ثانيــــًا
مــــــــــــــادة التجويــــــــــــــد
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٢٢١ الربنامج التأهييل

ÅÁÊqi’\;€÷¡;ÛÄ]eŸ; ١ ـ
U‡]eë’\;~Ëç’\;ÿ]Õ إن مبادئ كل فن عرشة وهاك مبادئ علم التجويد.

ا بمعنى جعله حسنًا. وضده  د جتويدً د بتشديد الواو أ جوَّ (األول) حده: التجويد مصدر جوَّ
الرداءة وهو ىف اللغة = التحسني يقال هذا يشء جيد أ حسن.

ا: تالوة القرآن عىل حسب ما أنزل اهللا عىل نبيه حممد ملسو هيلع هللا ىلص بإعطاء كل حرف حقه من  واصطالحً
املخارج والصفات ومستحقه من املد أو الغن أو اإلظهار أو اإلدغام وغريها.

مسلم  كل  عىل  عني  فرض  فهو  به  العمل  أما  كفاية.  فرض  بالتجويد  العلم  (الثانى) حكمه: 
ومسلمة. وقد ورد األمر به ىف القرآن الكريم. قال تعاىل: نث2 3 4مث (املزمل:٤).

بلحون  القرآن  ملسو هيلع هللا ىلص:«اقرءوا  الرسول  لقول  الرشيفة  النبوية  السنة  ىف  ا  أيضً به  األمر  ورد  كام 
العرب وأصواهتا...» احلديث.

(الثالث) موضوعه: الكلامت القرآنية من حيث إحكام حروفها وإتقان النطق هبا.
(الرابع) فضله: إنه من أرشف العلوم لتعلقه بأرشف كالم أنزل عىل أرشف برش أرسل وهو 

سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص.
اللحن  من  كتابه  حفظ  عىل  للعمل  تعاىل  اهللا  وفقهم  الذين  القراءة  أئمة  واضعه:  (اخلامس) 

والتحريف.
(السادس) فائدته: الفوز بالسعادة ىف الدارين الدنيا واآلخرة.

قراءة  كيفية  من  ثم  ملسو هيلع هللا ىلص  النبى  قراءة  كيفية  من  ثم  والسنة  الكتاب  من  استمداده:  (السابع) 
الصحابة من بعده والتابعني وأتباعهم وأئمة القراءة وأهل األداء.

(الثامن) اسمه: علم جتويد القرآن الكريم.
(التاسع) مسائله: قواعده وقضاياه الكلية التى يتوصل هبا إىل معرفة أحكامه اجلزئية كقولنا: 
أو  حلقيًا.  ا  إظهارً ويسمى  إظهارها  جيب  احللق  حروف  من  حرف  بعدها  وقع  ساكنة  نون  كل 

الكالم ىف احلروف وخمارجها وصفاهتا وما إىل ذلك مما اشتمل عليه علم التجويد.
(العارش) غايته: صون اللسان عن اللحن والتحريف ىف كتاب اهللا تعاىل.
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€âÕ;◊—;€“tÂ;„Ÿ]âÕ^Â;flu÷’\; ٢ ـ
اللحن: هو اخلطأ وامليل عن الصواب.

أقسامه:
ينقسم اللحن إىل قسمني:

حلن جىل.  ـ ١
حلن خفى.ـ ٢

فاجلىل: أ الظاهر عبارة عن خطأ يطرأ عىل ألفاظ القرآن الكريم. فيخل بعرف القراءة كتبديل 
الطاء تاء، والذال زايا، والثاء سينا ونحو ذلك، أو جعل الفتحة كرسة، أو الضمة فتحة.

وسمى جليًا: الشرتاك علامء هذا الفن وغريهم ىف معرفته.
وحكمه: حرام يعاقب عليه فاعله إن تعمده، فإن فعله ناسيًا أو جاهالً فال حرمة عليه.

املظهر،  ىف  اإلظهار  كرتك  املعنى،  دون  بالعرف  فيخل  األلفاظ  عىل  يطرأ  خطأ  هو  واخلفى: 
وترك اإلدغام ىف املدغم، وكقرص املمدود ومد املقصور، وترك الغنة فيام ينبغى أن يغن. 

وسمى خفيـًا: الختصاص علامء التجويد والقراءات بمعرفته دون سواهم.
وحكمه: مكـروه ومعيب عند أهل هذا الفن، وقيل حيرم كذلك. وعىل قارئ القرآن الكريم 
مراعاة أحكام التجويد ألهنا توصل للقراءة الصحيحة وإمهاهلا وتركها يعد حلنا حياسب القارئ 

عليه.
* * *
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Ï÷Òà^
وموضوعه؟ :١س فائدته،  وما  وتعلمه؟  به  العمل  حكم  وما  ا؟  واصطالحً لغة  التجويد  ما   

وما غايته، ومسائله؟
دَّ التجويد من أرشف العلوم؟ وما اللحن؟ وما أقسامه؟ وما حكم كل قسم؟:٢س  ملاذا عُ

* * *
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ÎÔ\ÖŒ’\;‡]—Ñ^; ٣ ـ
UÌ·Â;Ïl˜l;ÎÔ\ÖŒ’\;‡]—Ñ^

ــد مــن أن يقــرأ عــىل شــيخ متقــن النطــق، ـ ١ صحــة الســند مــع الشــهرة واالســتفاضة: فالب
ــى ملسو هيلع هللا ىلص. حــاذق، متصــل الســند بالنب

.ـ ٢ رضورة املوافقة للرسم العثامنى ولو احتامالً
رضورة املوافقة لوجه من وجوه النحو.ـ ٣

وىف ذلك يقول اإلمام ابن اجلزر ىف الطيبة:
*** وِ نَحْ هَ  جْ وَ افَق  وَ ا  مَ يِفَكلُّ  وْ الً حيَ تِامَ مِ احْ سْ انَ لِلرَّ كَ وَ
*** آنُ رْ ــوَ اْلقُ ا هُ ــنَادً ــحَّ إِسْ صَ األركانُوَ الثالثــةُ  ــذهِ  هَ فَ

* * *
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ÎÔ\ÖŒ’\;fh\ÖŸ; ٤; ـ
UÌ·Â;Ï¬dÑ^;ÎÔ\ÖŒ’\;fh\ÖŸ

الرتتيل: وهو القراءة بتؤدة وطمأنينة مع تدبر املعانى ومراعاة األحكام.ـ ١
ــا وهــو املأخــوذ بــه ىف مقــام ـ ٢ ــا إال أنــه أكثــر منــه اطمئنانً التحقيــق: وهــو مثــل الرتتيــل متامً

التعليــم.
احلدر: وهو قراءة القرآن الكريم برسعة مع املحافظة عىل أحكام التجويد.ـ ٣
التدويــر: وهــو قــراءة القــرآن الكريــم بحالــة متوســطة بــني االطمئنــان والرسعة مــع مراعاة ـ ٤

األحــكام. وأفضــل هذه املراتب عــىل العموم مرتبة الرتتيل لنـــزول القــرآن الكريم هبا قــال اهللا تعاىل: 
نث 2 3 4مث (املزمل:٤).

* * *
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ÎÇ]¬iàˆ\; ٥; ـ
تعريفها: االستعاذة هى االلتجاء واالعتصام والتحصن باهللا من الشيطان الرجيم.

صيغها: «أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم، أو أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ 
باهللا اللطيف اخلبري من الشيطان الرجيم، أو أعوذ باهللا العظيم من الشيطان الرجيم» إىل غري ذلك من 
الصيغ الواردة عن أئمة القراءة والصيغة املشهورة واملختارة عند أهل األداء «أعوذ باهللا من الشيطان 

q  p   o  n  m الرجيم» ألهنا هى التى ورد ذكرها ىف سورة النحل ىف قوله تعاىل: نث
t  s  rمث  (النحل:٩٨).

حكمها: مستحبة وقيل واجبة.
أحواهلا: لالستعاذة أربعة أحوال وهى:

 حالتان جيهر هبا فيهام ومها:ـ ١
 يف مقام التعليم.(أ) 
يف املحافل واملناسبات.(أ) 
حالتان يرس هبا فيهام ومها:ـ ٢

يف الصالة.(أ) 
 يف االنفراد.(ب) 

أوجهها: لالستعاذة مع البسملة عند أول كل سورة(١) أربعة أوجه وهى: 
قطع اجلميع. بمعنى أن القارئ يقف عىل االستعاذة، ثم يقف عىل البسملة، ثم يبدأ باآلية املراد ـ ١

 D  C  B  A ـ      #  "  ! ـ    K  J  I  H  G» نحو:  قراءهتا 
E» (النرص:١).

(١) عدا سورة براءة كام سيأيت.



٢٢٧ الربنامج التأهييل

قطع األول ووصل الثانى بالثالث. بمعنى أن القارئ يقف عىل االستعاذة ثم يصل البسملة ـ ٢
باآلية املراد قراءهتا نحو:

 «E  D  C  B  A        #  "  ! ـ    K  J  I  H  G»
(النرص:١). 

وصل األول بالثانى وقطع الثالث. بمعنى أن يصل القارئ االستعاذة بالبسملة ثم يقف، ثم ـ ٣
 B A    ـ # " !    K J I H G» :نحو قراءهتا  يبدأ باآلية املراد 

E D C» (النرص:١).
وصل اجلميع. بمعنى أن القارئ يصل االستعاذة بالبسملة باآلية املراد قراءهتا نحو:ـ ٤
E» ـ ١  D  C  B  A   #  "  !    K  J  I  H  G»

(النرص:١).
;UÌ·Â;Ïl˜m…;ØhÑÊâ’\;Ød;Ìi’\;„pÂ¯\;]Ÿ^

نحو: ـ ١ قراءهتا  املراد  السورة  أول  عن  البسملة  عن  السورة  آخر  قطع  به  واملراد  اجلميع،  قطع 
 «7  6  5  4 ـ   #  "  ! ـ   2  1  0  /  .»

(اإلخالص:٤، الفلق:١).
قطع األول ووصل الثانى بالثالث، واملراد به قطع آخر السورة ووصل البسملة بأول السورة ـ ٢

املراد قراءهتا نحو:
 «7  6  5  4   #  "  ! ـ   2  1  0  /  .»

(اإلخالص:٤، الفلق:١).
وصل اجلميع. واملراد به وصل آخر السورة بالبسملة بأول السورة املراد قراءهتا نحو:ـ ٣

 «7  6  5  4  #  "  !  2  1  0  /  .»
(اإلخالص:٤، الفلق:١).
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ويمتنع الوجه الرابع وهو:
السورة «! " #»  آخر  أن  يتوهم  لئال  الثالث؛  وقطع  بالثانى  األول  وصل 

وليس كذلك.
وىف هذا يقول اإلمام الشاطبى  ىف الشاطبية:

*** ةٍ ورَ رِ سُ اخِ عْ أَوَ ا مَ هَ لْ امَ تَصِ هْ مَ تَثْقُالَوَ ــا فَ ــرَ فِيهَ هْ نَّ الدَّ فَ قِ ــالَ تَ فَ
UÌ·Â;Ïl˜m…;ÎÔ\Öd;ÎÑÊàÂ;ÿ]›¯\;ÎÑÊà;Ød;Ìi’\;„pÂ¯\;]Ÿ^Â

القطع: واملراد به الوقف عىل آخر سورة األنفال مع التنفس واالبتداء بأول سورة براءة نحو:ـ ١
نث r q p o   n  ـ   ! " # $ مث (األنفال:٧٥، التوبة:١).

السكت: واملراد به الوقف عىل آخر سورة األنفال بدون تنفس واالبتداء بأول سورة براءة نحو:ـ ٢
نث Ø  ×  Ö  Õ Ôـ        !  "  #  $ مث(األنفال:٧٥، التوبة:١).

الوصل: واملراد به وصل آخر سورة األنفال بأول سورة براءة نحو:  ـ ٣
نث   Ø  ×  Ö  Õ    Ô!  "  #  $ مث(األنفال:٧٥، التوبة:١).

* * *



٢٢٩ الربنامج التأهييل

Ï÷Òà^
 ما أركان القراءة؟ وما مراتبها؟ عرف كل مرتبة منها مع بيان أفضلها.:١س
 ما االستعاذة؟ وما حكمها؟ وما صيغها؟ وما الصيغة املختارة هلا؟ وما حاالهتا؟:٢س
بني :٣س التى  األوجه  وما  وبراءة؟  األنفال  بني  التى  األوجه  وما  القراءة؟  ابتداء  أوجه  ما   

السورتني؟
* * *



ماديت أصول الدين والتجويد٢٣٠

flÁÊfii’\Â;Ïfi—]â’\;‡Êfi’\; ٦; ـ
تعريف النون الساكنة: النون الساكنة هى اخلالية من احلركات الثالث (الفتح والضم والكرس) 
ا، وتكون ىف األسامء، واألفعال، واحلروف، وتكون متوسطة ومتطرفة. وتكون ثابتة وصالً ووقفً

تعريف التنوين: التنوين هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر االسم لفظا ال خطا. وعالمته الفتحتان 
إال  يكون  ال  والتنوين   . كلٌ  ، حكيمٍ  ، عليامً مثل:   (  ٌ ـ   ،ٍ ـ   ،ً ـ   ) هكذا  الضمتان  أو  الكرستان  أو 

ا. متطرفً
UflÁÊfii’\Â;Ïfi—]â’\;‡Êfi’\;Ød;–Ö’\

ا عــن ـ ١ النــون الســاكنة حــرف أصــىل مــن أحــرف اهلجــاء، أمــا التنويــن فــال يكــون إال زائــدً
بنيــة الكلمــة.

النون الساكنة ثابتة ىف اللفظ واخلط، أما التنوين فثابت ىف اللفظ دون اخلط.ـ ٢
النون الساكنة ثابتة ىف الوصل والوقف، أما التنوين فثابت ىف الوصل دون الوقف.ـ ٣
ــون إال ىف ـ ٤ ــال يك ــن ف ــا التنوي ــال واحلــروف، أم ــامء واألفع ــون ىف األس ــاكنة تك ــون الس الن

ــط. األســامء فق
ا.ـ ٥ النون الساكنة تكون متوسطة ومتطرفة، أما التنوين فال يكون إال متطرفً

* * *
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flÁÊfii’\Â;Ïfi—]â’\;‡Êfi’\;‹]“t^; ٧; ـ
UÌ·Â;‹]“t^;Ï¬dÑ^;flÁÊfii’\Â;Ïfi—]â’\;‡Êfi÷’

اإلظهار احللقى ـ اإلدغام ـ اإلقالب ـ اإلخفاء احلقيقى.

ÈŒ÷¢\;Ñ]‚Ω¸\;UÿÂ¯\;€“¢\
تعريفه:

اإلظهار لغة: البيان واإليضاح.
ا: إخراج كل حرف من خمرجه من غري غنة ىف احلرف املظهر. واحلرف املظهر هو  واصطالحً

النون الساكنة والتنوين.
مجعها  وقد  واخلاء،  والغني،  واحلاء،  والعني،  واهلاء،  اهلمزة،  وهى:  ستة  اإلظهار  وحروف 

صاحب التحفة ىف قوله:
*** ــاءُ ٌُ حَ ــنيْ ــمَّ عَ هــاءٌ ثُ ــزٌ فَ ْ ــاءُمهَ ٌ خَ ــنيْ ــمَّ غَ ـــتَانِ ثُ لَ مَ هْ مُ

فإذا وقع أ حرف من هذه األحرف الستة بعد النون الساكنة ىف كلمة أو ىف كلمتني أو بعد التنوين 
ا حلقيًا خلروج حروفه من احللق، وسبب  وال يكون إال من كلمتني وجب اإلظهار ويسمى إظهارً

اإلظهار: التباعد الشديد بني خمرج النون الساكنة وخمرج أحرفه الستة.
UÏl˜l;Ñ]‚Ω¸\;fh\ÖŸÂ

عليا: عند اهلمزة واهلاء.ـ ١
وسطى: عند العني واحلاء.ـ ٢
دنيا: عند الغني واخلاء.ـ ٣



ماديت أصول الدين والتجويد٢٣٢

UÑ]‚Ω¸\;Ï’]t;flÁÊfii’\Â;Ïfi—]â’\;‡Êfi’\;Ï÷mŸ^;”Ë’bÂ

األمثلة مع التنويناألمثلة مع النون الساكنة من كلمتنيْمن كلمةحروف اإلظهار
اهلمزة
اهلاء
العني
احلاء
الغني
اخلاء
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UÏui’\;ft]ê;ÿ]Õ

*** ينِ ولِلتنوْ نَ  كُ تَسْ إِن  ــىللنُّونِ  بْييِن ــذْ تَ ــعُ أحــكامٍ فَخُ أَرب
*** أَحرفِ بْلَ  قَّ اإلظهارُ  فِفاألولُ  رَ تعْ فلُ بَتْ  تِّ رُ تٌ  سِ للحلقِ 
*** ــاءُ ٌ ح ــنيْ ــمَّ عَ ــاءٌ ثُ ــزٌ فه ــاءُمه ٌ خَ ــنيْ ــمَّ غَ ــتَانِ ثُ ـ لَ مَ هْ مُ

* * *
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Ï÷Òà^
بني :١س الفرق  وما  التنوين،  عالمة  وما  أحكامهام؟  وما  التنوين؟  وما  الساكنة؟  النون  ما   

النون الساكنة والتنوين؟
ا؟ وما حروفه؟ وما مراتبه؟ وما سببه؟ وما احلرف املظهر؟ :٢س  ما اإلظهار لغة واصطالحً

أجب ثم مثل له بثالثة أمثلة.
  بني احلرف املظهر وحرف اإلظهار فيام يأتى::٣س

(األنعام:٢٦) ...مث   ÞÝ  Ü  Û  Ú  Ù نث  (البقرة:٢٢٤)    مث   Õ  Ô  Ó نث 
 F  E D مث (الفلق:٥)   نث N M L    K J مث (الكوثر:٢)  نث    \ [ Z نث  

G  مث (الغاشية:٥).

* * *



ماديت أصول الدين والتجويد٢٣٤

k]fiÁÖ≤
مترين لإلظهار احللقى واإلجابة عنه.ـ ١

استخرج أمثلة النون الساكنة والتنوين حالة اإلظهار احللقى فيام يأتـى:
نث @ B    A مث (الغاشية:٤) نث ; > =  <  مث (الفاحتة:٧) نث 2 3 4مث 
 (٦ (الغاشية:  نث N  M  L K J I  مث    (٢ نث 9 : ;مث (الغاشية:  (قريش:٤)  

نث ^ _  ` d c  b a مث (الزمر: ٣٦).

Ïd]p¸\

B    A: إظهار حلقى لوقوع احلاء بعد التنوين واحلاء من حروف اإلظهار احللقى.
=: إظهار حلقى لوقوع العني بعد النون الساكنة والعني من حروف اإلظهار احللقى.

 3 4: إظهار حلقى لوقوع اخلاء بعد النون الساكنة واخلاء من حروف اإلظهار احللقى.
: ;: إظهار حلقى لوقوع اخلاء بعد التنوين واخلاء من حروف اإلظهار احللقى.

L K: إظهار حلقى لوقوع اهلمزة بعد التنوين واهلمزة من حروف اإلظهار احللقى.
d c: إظهار حلقى لوقوع اهلاء بعد النون الساكنة واهلاء من حروف اإلظهار احللقى.

نْ ما جتده ىف كراسة التمرينات.ـ ٢ وِّ دَ استنبط أمثلة اإلظهار احللقى من سورة النبأ وَ
* * *



٢٣٥ الربنامج التأهييل

‹]≈Ä¸\;UÌ›]m’\;€“¢\
U„ÁÖ¬h

اإلدغام لغة: اإلدخال. أ إدخال شىء ىف شىء.
ا  ا واحدً ا: إدخال حرف ساكن ىف حرف متحرك بحيث يصريان عند النطق هبام حرفً واصطالحً

ا. واحلرف املدغم هو النون الساكنة والتنوين. مشددً
U„…ÂÖt

حروف اإلدغام ستة جمموعة ىف كلمة «يرملون» وهى:
الياء والراء وامليم والالم والواو والنون.

فإذا وقع حرف من هذه احلروف بعد النون الساكنة أو التنوين وجب اإلدغام.
U„Ÿ]âÕ^

ينقسم اإلدغام إىل قسمني:
إدغام بغنة.ـ ١
إدغام بغري غنة.ـ ٢

فاإلدغام بغنة له أربعة أحرف جمموعة ىف لفظ «ينمو» وهى:
التنوين  أو  الساكنة  النون  بعد  األحرف  هذه  من  حرف  وقع  فإذا  والواو.  وامليم  والنون  الياء 
احلرف  لذهاب  ا  ناقصً وسمى  ا،  ناقصً ا  إدغامً يسمى  كام  بغنة،  إدغاما  ويسمى  اإلدغام  وجب 

األول وهو النون الساكنة أو التنوين وبقاء الصفة وهى الغنة، والغنة مانعة من كامل التشديد.
الساكنة  النون  بعد  منهام  حرف  وقع  فإذا  والراء.  الالم،  مها:  حرفان  له  غنة  بغري  واإلدغام 
ا كامالً، أ كامل التشديد  ا بغري غنة كام يسمى إدغامً أو التنوين وجب اإلدغام ويسمى إدغامً

ا. وذلك لذهاب احلرف والصفة معً



ماديت أصول الدين والتجويد٢٣٦

U‹]≈Ä¸\;Ï’]t;flÁÊfii’\Â;Ïfi—]â’\;‡Êfi’\;Ï÷mŸ^;”Ë’bÂ

أمثلة التنوينأمثلة النون الساكنةحروف اإلدغام
الياء
النون
امليم
الواو
الالم
الراء
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U‹]≈Ä¸\;Ï’]t;Ïfi—]â’\;‡Êfi’\;ºÖå

يشرتط ىف النون الساكنة حالة اإلدغام أن تكون متطرفة فإذا كانت متوسطة وجب إظهارها 
ا، وقد وقع هذا النوع ىف أربع كلامت دائرة ىف القرآن الكريم وهى: ا مطلقً ويسمى إظهارً

ا لعدم تقييده بحلق أو شفة. ا مطلقً w ،| ،¨ ،X. وسمى إظهارً
U„d]eà^

أسباب اإلدغام ثالثة وهى:
التامثل، والتقارب، والتجانس.

فالتامثل ىف إدغام النون ىف النون، والتقارب ىف إدغام النون ىف باقى حروف «يرملون» وهى: 
الراء والالم والواو والياء وامليم، والتجانس ىف إدغام النون ىف الالم والراء عىل مذهب الفراء ومن 

وافقه ىف خمارج احلروف.
فائدته:

فائدة اإلدغام (التخفيف) ألن احلرف املدغم مشدد واحلرف املشدد يقوم مقام حرفني ساكن 
ا. ا واحدً فمتحرك وينطق هبام حرفً

قال صاحب التحفة:



٢٣٧ الربنامج التأهييل

*** بَتَتْوالثــانِ إدغــامٌ بســتةٍ أَتَــتْ م قَد ثَ هُ ندَ لُونَ عِ مُ رْ ىفِ يَ
*** امَ غَ دْ ــمٌ يُ ــالَكِنَّهــا قِســامنِ قِسْ لِمَ ــو عُ يَنْمُ ــةٍ بَ ــه بِغنَّ فِيِ
*** ــالَ ــةٍ ف ــا بِكِلْمَ انٍ تَالَإِال إذا كانَ نْوَ يا ثم صِ نْ مْ كدُ غَ تُدَ
*** ــهْ نَّ ــانِ إدغــامٌ بغــريِ غُ هْوالث نَّ رَ رِّ كَ مَّ  ثُ ا  والرَّ مِ  الالَّ ىف 

* * *



ماديت أصول الدين والتجويد٢٣٨

Ï÷Òà^
وما :١س قسم؟  كل  حروف  وما  أقسامه؟  وما  حروفه؟  وما  ا؟  واصطالحً لغة  اإلدغام  ما   

سببه؟ وما فائدته؟
ا، واإلدغام :٢س ا ناقصً  ما رشط النون الساكنة حالة اإلدغام؟ ومل سمى اإلدغام بغنة إدغامً

ا كامالً؟ بغري غنة إدغامً
* * *

k]fiÁÖ≤
مترينات عىل حكمى اإلظهار احللقى واإلدغام بنوعيه مطلوب اإلجابة عليها.

 استخرج أمثلة اإلظهار واإلدغام مما يأتى:ـ ١
قال اهللا تعاىل: نث 9 : ; >  =   <   مث ( الغاشية: ٢ ،٣).

ــاء،: ٢٦) نث | {  ــاء: ١٢٣) نث Å  Ä مث (النس نث @ D C B Aمث (النس
مث  نث & ' ) ( *     (٨ ٩٩)نث N M L Kمث (القارعــة:  مث (األنعــام: 
 c  b a ` _ ^ (الفجــر: ٢٥)نث 2 3 4 5   6  7 مث (الليل: ١٩)نث
مث (املســد: ٢) نث ÞÝ Ü Û Ú Ù مث (األنعــام: ٢٦) نث O  N M L مث (البلــد: ٣)  

نث r q p o n مث (املســد: ٥).
 استنبط أمثلة اإلظهار واإلدغام من سورة الغاشية ودون ما جتده ىف كراسة التمرينات.ـ ٢



٢٣٩ الربنامج التأهييل

 ضع عالمة () أمام اإلجابة الصحيحة وعالمة () أمام اإلجابة اخلطأ مما يأتى:ـ ٣

(اإلجابة)(حكمها)(الكلمة)

¼
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\

v u
G F
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إدغام بغنة
إظهار حلقى
إظهار مطلق
إدغام بغري غنة
إدغام بغنة

إدغام بغري غنة
إظهار حلقى

(     )
(     )
(     )
(     )
(     )
(     )
(     )

* * * 



ماديت أصول الدين والتجويد٢٤٠

g˜Õ¸\;Un’]m’\;€“¢\
U„ÁÖ¬h

اإلقالب لغة: حتويل اليشء عن وجهه.
واملراد  األول،  احلرف  ىف  واإلخفاء  الغنة  مراعاة  مع  آخر  مكان  حرف  جعل  ا:  واصطالحً

. باحلرف األول النون الساكنة والتنوين املنقلبني ميامً
حرفه: لإلقالب حرف واحد هو الباء. فإذا وقعت الباء بعد النون الساكنة من كلمة أو من كلمتني 
أو بعد التنوين وال يكون إال من كلمتني وجب قلب النون الساكنة والتنوين ميامً وإخفاؤها بغنة.

سببه: سبب اإلقالب سهولة النطق بالنون الساكنة والتنوين بقلبهام ميامً وإخفائهام ىف الباء فهو 
أيرس من اإلظهار واإلدغام.

كيفيته: 
تتحقق كيفية اإلقالب بأمور ثالثة وهى:

.ـ ١ قلب النون الساكنة أو التنوين ميامً
إخفاء امليم ىف الباء.ـ ٢
الغنة مع اإلخفاء.ـ ٣

عالمته ىف املصحف:
عالمة اإلقالب ىف املصحف وضع ميم قائمة هكذا (م) فوق النون الساكنة أو التنوين للداللة عليه.

وإليك أمثلة النون الساكنة والتنوين حالة اإلقالب:
أمثلة التنوينأمثلة النون الساكنة  من كلمتنيأمثلة النون الساكنة من كلمةحرف اإلقالب

 » ¬ ®Ct s rالباء
قال صاحب التحفة:

*** نْدَ البَاءِ ــاءِوالثَّالِثُ اإلقالبُ عِ فَ خْ ــعَ اإلْ ــةٍ مَ نَّ ــامً بِغُ ي مِ



٢٤١ الربنامج التأهييل

Ï÷Òà^
ا؟ وما حرفه؟ وما سببه؟ وما كيفيته؟ وما عالمته ىف املصحف :١س  ما اإلقالب لغة واصطالحً

الرشيف؟
 اذكر مثالني خمتلفني عىل اإلقالب من كلمة، ومن كلمتني؟:٢س

* * *



ماديت أصول الدين والتجويد٢٤٢

]‚Ë÷¡;Ïd]p¸\;√Ÿ;k]fiÁÖ≤
بني األحكام التجويدية مما حتته خط فيام يأتى:

(١٣ :الشور) مثba ` _^ ] \نث _ ` مث (البلد:٦) نث

 نث § ¨   ©مث (الصــف: ٤) نث `baمث (البقــرة: ٣٣) نث 5   6  7 مث 
(الليل: ١٩) نث v u مث (احلج: ٦١).

Ïd]p¸\
«_ `»: إدغام بغري غنة لوقوع الالم بعد التنوين والالم من حروف اإلدغام بغري غنة.

« \ [»: إظهار حلقى لوقوع اهلمزة بعد النون الساكنة واهلمزة من حروف اإلظهار احللقى.
«¨»: إظهار مطلق لوقوع الياء بعد النون الساكنة ىف كلمة واحدة.

«¨   ©»: إدغام بغنة لوقوع امليم بعد التنوين وامليم من حروف اإلدغام بغنة.
« `»: إقالب لوقوع الباء بعد النون الساكنة والباء حرف اإلقالب.

اإلدغام  حروف  من  والنون  الساكنة  النون  بعد  املتحركة  النون  لوقوع  بغنة  إدغام   :«6   5»
بغنة.

« v u» : إقالب لوقوع الباء بعد التنوين والباء حرف اإلقالب.
* * *
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ÌŒËŒ¢\;Ô]|¸\;U√d\Ö’\;€“¢\
U„ÁÖ¬h

اإلخفاء لغة: السرت، يقال: اختفى الرجل عن أعني الناس، بمعنى استرت عنهم.
ىف  الغنة  بقاء  مع  التشديد  عن  عارٍ  واإلدغام  اإلظهار  بني  بصفة  باحلرف  النطق  ا:  واصطالحً

احلرف األول وهو النون الساكنة أو التنوين.
حروفه: 

حروف اإلخفاء مخسة عرش حرفا أشار إليها صاحب التحفة ىف أوائل كلم هذا البيت:
*** ا مَ دْ  سَ صٌ قَ خْ اَد شَ مْ جَ ا   ثنَا  كَ فْ   ذَ الِمـًاصِ ظَ عْ  ضَ تُقىً  يفِ  دْ  زِ يِّـبًا  طَ مْ  دُ

وهى الصاد، والذال، والثاء، والكاف، واجليم، والشني، والقاف، والسني، والدال، والطاء، 
والزا، والفاء، والتاء، والضاد، والظاء.

ومعنى البيت املذكور:
(صف) صاحب الثناء بام يستحقه من الصفات املحمودة (كم جاد) إنسان وتكرم عىل غريه 
(قد سام) عال قدره وارتفع شأنه بجوده وكرمه (دم طيبا) أ: كن دائامً طيب األخالق فاضلها 
حقر   :أ ظاملا)  نواهيه (ضع  واجتناب  أوامره  امتثال  وهى  تعاىل  اهللا   تقو ىف   أ تقى)  ىف  (زد 
الظامل وال تعظمه لظلمه وعدم عدله ووضعه الشىء ىف غري حمله وعدم إعطائه كل ذ حق حقه.
فإذا وقع حرف من أحرف اإلخفاء اخلمسة عرش بعد النون الساكنة من كلمة أو من كلمتني 
أو بعد التنوين وجب اإلخفاء ويسمى إخفاءً حقيقيًا وذلك لتحقق سرت النون الساكنة والتنوين 

وعدم ظهورمها ىف النطق والقراءة قبل حروف اإلخفاء.
مراتب اإلخفاء ثالثة وهى:

عليا: عند الطاء والدال والتاء لقرهبا خمرجا من النون الساكنة والتنوين.ـ ١
دنيا: عند القاف والكاف لبعد خمرجهام عن النون الساكنة والتنوين.ـ ٢
وســطى: عنــد بقيــة حــروف اإلخفــاء ألهنــا مل تبعــد عــن خمــرج النــون ومل تقــرب منهــا بــل ـ ٣



ماديت أصول الدين والتجويد٢٤٤

كانــت وســطا بينهــام.
UÔ]|¸\;Ï’]t;flÁÊfii’\Â;Ïfi—]â’\;‡Êfi’\;Ï÷mŸ^;”Ë’bÂ

أمثلة النونحروف اإلخفاء
الساكنة من كلمة

أمثلة النون الساكنة
أمثلة التنوينمن كلمتني
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قال صاحب التحفة:
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*** فــاءُ عنــدَ الفاضــلِ ابــعُ اإلخْ لِوالرَّ ــروفِ واجــبٌ للفاضِ ــنَ الحُ مِ
*** ــا هَ زُ مْ ٍ رَ ــرشْ ــنْ بعــدِ عَ اىف مخســةٍ مِ نْتُهَ مَّ ــد ضَ ذا البيــتِ قَ ــمِ هَ ىفِ كِلْ
*** ا مَ دْ سَ صٌ قَ خْ ادَ شَ مْ جَ ا ثنَا كَ فْ ذَ الِمـًــاصِ عْ ظَ دْ يفِ تُقىً ضَ يِّبـًــا زِ مْ طَ دُ

* * *
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k]fiÁÖ≤Â;Ï÷Òà^
حقيقيًا؟ س: إخفاءً  سمى  ومل  مراتبه؟  وما  حروفه؟  وما  واصطالحا؟  لغة  اإلخفاء  ما   

أجب ثم مثل له بأربعة أمثلة خمتلفة لكل من النون الساكنة والتنوين.
* * *

]‚Ë÷¡;Ïd]p¸\;gÊ÷ŞŸ;k]fiÁÖ≤
بني األحكام التجويدية املوجودة ىف الكلامت اآلتية:ـ ١

نيَا ـ    ـ  ¶ ¸ ـ w ـ < ? ـ G F ـ y x ـ  , ـ  ) (). (دُّ
مثل ملا يأتى:ـ ٢

(إظهار حلقى ـ إدغام بغنة ـ إظهار مطلق ـ إخفاء حقيقى ـ إدغام بغري غنة ـ إقالب).
ن مــا جتــده ىف كراســة ـ ٣ » ودوِّ ــسَ بَ اســتنبط أحــكام النــون الســاكنة والتنويــن مــن ســورة «عَ

التمرينــات.
* * *
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ØhÄÅç∏\;€Ë∏\Â;‡Êfi’\;€“t z;S
النون وامليم املشددتان جيب غنهام بمقدار حركتني واحلركة مقدار قبض األصبع أو بسطه نحو: 

. وحكمهام وجوب الغنة. ، ثمَّ إنَّ
UÏfi∆’\;ÀÁÖ¬h

الغنة لغة: صوت أرن خيرج من اخليشوم  ـ  واخليشوم هو أقىص األنف من داخلها.
ا: صوت لذيذ له رنني مركب ىف جسم النون وامليم املشددتني. واصطالحً

UÏfi∆’\;ÄÊpÂ;fl—]Ÿ^

توجد الغنة فيام يىل:
ــة ـ ١ ــو: < ?  ـ   B A، وحال ــة نح ــام بغن ــة اإلدغ ــن حال ــاكنة والتنوي ــون الس الن

. v u ـ j i  :اإلقالب، نحو
y x  وحالة اإلخفاء احلقيقى نحو: ¶ ¸ ـ

امليــم الســاكنة حالــة اإلخفــاء الشــفو نحــو: ) ( وإدغــام املثلــني الصغــري نحــو: ـ ٢
R Q P

ا نحو: !  ـ  !.ـ ٣ النون وامليم املشددتان حالة وقوعهام وسطًا نحو: i ـ لـامَّ وطرفً
مراتب الغنة ثالثة وهى:

املشدد وهو أقواها نحو: !، !.ـ ١
املدغم نحو: من يقول، Q P.ـ ٢
املخفى نحو: V    U ،M.ـ ٣

قال صاحب التحفة:
*** ا دَ ــدِّ ــا شُ ــم نُونً ــا ث ـيمـً ــنَّ مِ غُ اوَ بَــدَ ـةٍ  نـَّ غُ فَ  ــرْ حَ كُال  ــمِّ  سَ وَ
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Ï÷Òà^
ا؟ وما خمرجها؟ وما مقدارها؟ وما مراتبها؟ أجب ثم مثل هلا :١س  ما الغنة لغة واصطالحً

بمثالني.
 استنبط أمثلة النون وامليم املشددتني من سورة التكاثر ودون ما جتده ىف كراسة التمرينات.:٢س
 بني حرىف الغنة فيام يأتى::٣س

نث / 0 1 2   (٢٩ مث (الفتــح:  نث ! " #$   (٦ (النــاس:  مث    h g f نث
.(٨ مث (التكاثــر:   } | { z y نث    (١١ مث  (احلاقــة:      5 4 3

* * * 
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ÃÂÖ¢\;sÑ]¶;zT
تعريفها:

املخارج: مجع خمرج وهو مكان خروج احلرف.
ا: حمل خروج احلرف ومتييزه عن غريه. واملخرج لغة: حمل اخلروج، واصطالحً

فائدة معرفة املخرج: أن املخرج للحرف كامليزان يعرف به كميته أ: مقداره، فإذا أردت أن 
 حرف متحرك بأ حرف من حروف اهلجاء فشدده أو سكنه ثم أدخل عليه أ تعرف خمرج أ
حركة فحيث انقطع الصوت كان خمرجه، وكل حروف اهلجاء خمارجها حمققة، النقطاع الصوت 
عند خروجها، واعتامدها عىل أجزاء احللق، واللسان، والشفة، إال حروف املد الثالثة فمخرجها 
سميت  ولذلك  كلفة،  وعدم  لني  ىف  هبا  يمتد  بل  خروجها،  عند  الصوت  انقطاع  لعدم  مقدر، 

حروف مد ولني، وتنحرص خمارج احلروف ىف مخسة خمارج عامة وهى:
اجلوف.ـ ١
احللق.ـ ٢
اللسان. ـ ٣
الشفتان.ـ ٤
اخليشوم.ـ ٥

* * *
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ÃÂÖ¢\;sÑ]¶;ÄÅ¡;Ì…;Ô]⁄÷¬’\;Í^Ñ

اختلف العلامء ىف عدد خمارج احلروف إىل ثالثة آراء وهى:
ذهب اجلمهور ومنهم ابن اجلزر واخلليل بن أمحد إىل أن املخارج سبعة عرش خمرجا.ـ ١
ذهب الشاطبى وسيبويه إىل أن املخارج ستة عرش خمرجا.ـ ٢
جعلها ـ ٣ فمن  ا.  خمرجً عرش  أربعة  املخارج  أن  إىل  كيسان  وابن  واجلرمى  وقطرب  الفراء  ذهب 

ا جعل ىف اجلوف خمرجـًا، وىف احللق ثالثة، وىف اللسان عرشة، وىف الشفتني خمرجان،  سبعة عرش خمرجً
ا أسقط خمرج اجلوف وفرق حروفه عىل بعض املخارج  وىف اخليشوم خمرجا، ومن جعلها ستة عرش خمرجً
فجعل األلف مع اهلمزة من أقىص احللق، وجعل الياء املدية مع الياء املحركة من وسط اللسان، والواو 
ا أسقط خمرج اجلوف كذلك، وجعل  املدية مع الواو املحركة من الشفتني، ومن جعلها أربعة عرش خمرجً
ا. واملختار من هذه املذاهب الثالثة مذهب اخلليل بن أمحد وابن  ا واحدً خمرج الالم والنون والراء خمرجً
عامة  خمارج  مخسة  ىف  املذهب  هذا  عىل  املخارج  وتنحرص  هذا:  ا.  خمرجً عرش  سبعة  جعلها  ىف   اجلزر

هى: اجلوف، واحللق، واللسان، والشفتان واخليشوم.
UÏ÷ëŸ;]‚›]Ëd;”Ë’bÂ

I;CÃÊ°\D;UÿÂ¯\;sÖ}∏\

اجلوف لغة: اخلالء.
ا: اخلالء الواقع داخل احللق والفم، ومنه خترج حروف املد الثالثة وهى: واصطالحً

األلف الساكنة املفتوح ما قبلها مثل: قال، والياء الساكنة املكسور ما قبلها مثل: قيل. والواو 
الساكنة املضموم ما قبلها مثل:

يقول ـ وتسمى هذه احلروف جوفية خلروجها من اجلوف، ومدية المتداد الصوت هبا.
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I;Cœ÷¢\D;Ì›]m’\;sÖ}∏\

خمارج احللق، ثالثة وهى:
أقىص احللق: أ: أبعده مما يىل الصدر وخيرج منه اهلمزة واهلاء مثال اهلمزة: اقرأ ـ مثال اهلاء: ـ ١

نث£     ¤ ¥     ¦ § مث  (األنبياء: ١١٠).
وسط احللق: وهو ما الصق اجلوزة من أسفلها وخيرج منه العني واحلاء مثال العني: نثB ـ ٢

D C مث(غافر: ١٩) ـ مثال احلاء: نث ¡ ¢ £ مث  (األعىل: ٥).
أدنى احللق: أ أقربه مما يىل الفم وخيرج منه الغني واخلاء مثال الغني:  نث ã â      ـ ٣

مث (حممد: ١٩) ـ مثال اخلاء:   نث J I H مث (األحزاب: ٣٧).
وتسمى هذه احلروف الستة حروف احللق وهى التى تظهر عندها النون الساكنة والتنوين.

IC‡]â÷’\D;Un’]m’\;sÖ}∏\

خمارج اللسان عرشة وهى:
 أقىص اللسان: أ أبعده مما يىل احللق وخيرج منه القاف ومثاهلا:  نث x w مث (فاطر: ـ ١

.(٤٢
|       ـ ٢  { نث  ومثاهلا:  الكاف  منه  وخيرج  القاف  خمرج  حتت  احللق  يىل  مما  اللسان:  أقىص 

{مث (األعراف: ٤٨).
وسط اللسان: مع ما حياذيه من احلنك األعىل وخترج منه اجليم والشني والياء املحركة وتسمى ـ ٣

تاتا  ر  ـ  مثال الشني: أشْ هذه احلروف شجرية خلروجها من شجر اللسان أ وسطه. مثال اجليم: والفجْ
ـ  مثال الياء:  نث Â Á À       مث (املدثر: ٣٣).

 أول إحد حافتى اللسان وما يليها من األرضاس العليا اليرس أو اليمنى وخيرج منه حرف ـ ٤
ا، وخروج الضاد من اجلهة اليرس أسهل  ا وأصعبها نطقً واحد هو الضاد وهو أوسع احلروف خمرجً

 U ا أعز وأعرس ومثاهلا: نث وأكثر استعامالً، ومن اليمنى أصعب وأقل استعامالً، ومن اجلانبني معً
W V مث (املؤمنون: ١١٠).
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أدنى إحد حافتى اللسان إىل منتهى طرفه وخيرج منه حرف واحد هو الالم ومثاهلا:  4 5 .ـ ٥
طرف اللسان مع ما حياذيه من لثة األسنان العليا حتت خمرج الالم وخيرج منه حرف واحد هو ـ ٦

النون املظهرة ومثاهلا:  ) (.
طرف اللسان قريب إىل ظهره قليالً بعد خمرج النون وخيرج منه حرف واحد هو الراء ومثاهلا ـ ٧

.%

طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا وخيرج منه ثالثة أحرف وهى:ـ ٨
الطاء والدال والتاء مثال الطاء: P  ـ  مثال الدال: Z مثال التاء:  4 5 6

طرف اللسان مع مابني الثنايا العليا والسفىل وخيرج منه ثالثة أحرف وهى:ـ ٩
الصاد، والزا، والسني وتسمى حروف الصفري.

مثال الصاد: نث c b مث (األعراف: ٤٧) ـ مثال الزا: نث 9 : مث (التوبة: ٣٧) 
ـ مثال السني نث ¢ £مث  (امللك: ٨).

 طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا وخيرج منه ثالثة أحرف وهى:ـ ١٠
الظاء والذال والثاء وتسمى حروف لثوية لقرب خمرجها من لثة األسنان.

مثال الظاء: ظاملى ـ مثال الذال:  نث V U مث (األحزاب: ١٠) ـ مثال الثاء: نث ¯° ± 
مث (األعراف: ١٧٦).

I;CØiç’\D;U√d\Ö’\;sÖ}∏\

للشفتني خمرجان ومها:
Ï      ـ ١  Î نث  ومثاهلا:   الفاء  منه  وخيرج  العليا  الثنايا  أطراف  مع  السفىل  الشفة  بطن 

ÑÐمث (الواقعة: ٧٥).

هذه ـ ٢ وتسمى  انفتاح  أو  انضامم  مع  والواو  انطباق  مع  وامليم  الباء  منهام  وخيرج  معـًا:  الشفتان 
الباء: مثال  ا  معً الشفتني  من  الباقي  وخروج  السفىل  الشفة  بطن  من  الفاء  خلروج  شفوية  احلروف 
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 نث vu tمث  (األنشقاق: ١٥) ـ مثال امليم: نث [ ^ _مث (الفيل: ١) 
مثال الواو: نث zy x w v مث (التوبة: ١٨).

IC‹ÊçË£\D;UäŸ]£\;sÖ}∏\

واخليشوم هو أقىص األنف من داخلها. وله خمرج واحد فقط خترج منه الغنة ومثاهلا: إنَّ  ـ  ثمَّ  
ـ  ملَّا  ـ  إنَّام.

وإليك دليل املخارج من اجلزرية:
قال ابن اجلزري:

*** ْ ــرشَ ــبْعةَ عَ ــروفِ سَ جُ احل ــارِ ْخمَ ــربَ تَ ــنِ اخْ هُ مَ ــارُ تَ  خيَ ــذِ ــىل الَّ عَ
*** ــي هِ ــا وَ تَاهَ ــوفِ وأُخْ ألِــفُ الْجَ ــىفَ نْتهِ ــدٍّ للهــواءِ تَ وفُ مَ ــرُ حُ
*** ــاءُ مــزٌ هَ لــقِ هَ ــىَ الحَ ــمَّ ألَقْصْ ــاءُثُ حَ ــنيٌ  عْ فَ ــطهِ  سْ لوَ ثُــمَّ 
*** ــافُ ــا والقَ اؤهَ ــنيٌ خَ نــاهُ غَ ــمَّ الكافُأَدْ ــىصَ اللســانِ فــوقُ ثُ أقْ
*** ا ــطُ فَجيِمُ الشــنيُ يَ الوسْ لُ وَ ــفَ لِيــاأسْ ــنْ حافِتــهِ إِذ وَ ــادُ مِ والضَّ
*** نَاهـــا مْ ـــرَ أو يُ نْ أَيْسَ اسَ مِ رضَ ـااالَ نْتَهاهـــَ مُ أدناهــــا لِمُ والـــالَّ
*** لُوا عَ فِهِ حتــتُ اجْ رَ ــلُوالنــونُ مــن طَ ــرٍ أَدْخَ ــهِ لِظَهْ انِيـ دَ ا يُ ــرَّ والـ
*** ــنْ مِ ــهُ وَ نْ امِ تَ الُ وَ ــدَّ ــاءُ وال ــتَكِنْوالطَّ سْ فــريُ مُ ــا والصَّ ــا الثَّنايَ يَ لْ عُ
*** ــفْىل ــا السُّ ــنْ فــوقِ الثَّنايَ مِ ــهُ وَ نْ يَــامِ لْ الُ وثَــا للعُ والظَّــاءُ والــذَّ
*** هْ ــفَ ــنْ بَطْنِ الشَّ مِ ــا وَ مَ يْهِ فَ رَ ــنْ طَ هْمِ فَ رِ شْ المُ ا  الثَّنايَ أطرافِ  عْ  مَ ا  فالْفَ
*** ِ الـــواوُ بـــاءٌ ميـــمُ تَنيْ ـــفَ ـــومُللشَّ اخليْشُ ـــا  هَ جُ خمرَ ــةٌ  نـَّ وغُ

* * *
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Ï÷Òà^
 ما املخرج لغة واصطالحا؟ وما كيفية معرفة خمرج احلرف؟ وما املخارج العامة التى تنحرص :١س

فيها خمارج احلروف؟
 بني احلروف التى خترج من خمارج اللسان التالية::٢س

(أقىص اللسان  ـ  حافتاه  ـ  وسطه).
 اذكر خمارج احللق مع بيان حروف كل خمرج.:٣س
 بني خمارج احلروف اآلتية::٤س

(الواو املدية ـ  الصاد ـ  الفاء ـ  الغنة ـ  الضاد ـ  الواو املحركة ـ  الزاي).
* * *
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Ô\Åidˆ\Â;ÀÕÊ’\;g]d; ١٠ ـ
الوقف واالبتداء من أهم أبواب التجويد التى ينبغى للقارئ أن هيتم بمعرفتها وتعلمها، وذلك 

ملا للوقف واالبتداء من فوائد كثرية للسامع والقارئ.
منها: إيضاح املعانى القرآنية للمستمع كلام كان القارئ أقدر عىل حتر ما حسن من الوقف 

واالبتداء بقراءته.
ومنها: داللة وقف القارئ وابتدائه عىل ما يوضح املعنى املراد. واألصل ىف هذا الباب ما ورد عن 
النبى ملسو هيلع هللا ىلص  ىف حديث أم املؤمنني أم سلمة   أن النبىَّ ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا قرأ قطع قراءته آية آية فيقول:
نث z}   |   {مث ثم يقف، ثم يقول نث & ' ) ( مث ثم يقف، ثم يقول 
عن  ئِلَ  سُ عليا   سيدنا  أن  ثبت  كام  السورة.  هناية  إىل  وهكذا  يقف،  ثم  نث|  {مث 

معنى قوله تعاىل:  نث 2 3   4 مث  فقال: الرتتيل هو جتويد احلروف ومعرفة الوقوف. 
UÀÕÊ’\;ÀÁÖ¬h

الوقف لغة: احلبس.
ا من الزمن يتنفس فيه القارئ بنية العودة إىل القراءة  واصطالحا: قطع الكلمة عام بعدها مقدارً
ويكون ذلك آخر اآلية أو أثناءها أو ىف آخر السورة.كام أنه ال يكون وسط الكلمة أو ما اتصل 

رسمـًا.
ويقابله السكت وهو لغة: املنع.

ا من الزمن من غري تنفس بنية استئناف القراءة. وقد  ا: قطع الكلمة عام بعدها مقدارً واصطالحً
سكت اإلمام حفص من طريق الشاطبية عىل الكلامت اآلتية: ألف (¶) من قوله تعاىل: ( ³    
´ μ ¶¸)  بسورة الكهف ـ ألف ( ¿) من قوله تعاىل: ( ¼ ½ ¾ ¿À ) بسورة >

نون ( A) من قوله تعاىل: ( @   C BA  )  بسورة القيامة.
الم  ( K) من قوله تعاىل: ( M LK ) بسورة املطففني

ا القطع وهو لغة: اإلزالة. كام يقابله أيضً
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ا من الزمن مع التنفس بعدم نية العودة إىل القراءة،  ا: قطع الكلمة عام بعدها مقدارً واصطالحً
إىل  العودة  حني  للقارئ  ويستحب  األقل.  عىل   اآل رؤوس  أو  السور  أواخر  ىف  إال  يكون  وال 

  q  p   o  n  mالقراءة أن يستعيذ باهللا من الشيطان الرجيم عمالً بقول اهللا تعاىل: نث
t  s  rمث (النحل: ٩٨).

UÔ\Åidˆ\;ÀÁÖ¬h

االبتداء: هو استئناف القراءة بعد الوقف أو بعد السكوت ىف أثناء القراءة.
UÀÕÊ’\;‹]âÕ^

ينقسم الوقف إىل أربعة أقسام وهى:
وقف اضطرار.ـ ١
وقف انتظار.ـ ٢
وقف اختبار.ـ ٣
وقف اختيار.ـ ٤

UÓÑ\ÖŞîˆ\;ÀÕÊ’\;ÀÁÖ¬h

الوقف االضطرار: هو ما يعرض للقارئ أثناء قراءته بسبب كانقطاع نفسه أو ضيقه أو عطاس 
إىل  الرضورة  دعته  متى  كلمة   أ عىل  الوقف  وللقارئ  واالضطرار،  الرضورة  فسببه  سعال  أو 

ذلك ثم يعود فيبدأ بالكلمة التى وقف عليها إن صح االبتداء هبا وإال فاالبتداء بام قبلها.
UÓÑ]æi›ˆ\;ÀÕÊ’\;ÀÁÖ¬h

الوقف االنتظار: هو الوقف عىل الكلمة لبيان ما هبا من أوجه القراءات. أو لبيان املقطوع 
واملوصول من الكلامت القرآنية.

UÓÑ]ei|ˆ\;ÀÕÊ’\;ÀÁÖ¬h

الوقف االختبار: هو الوقف عىل كلمة ليست حمالً للوقف وذلك حلاجة، كسؤال ممتحن أو 
لبيان حكم من أحكام التجويد إظهارا أو إدغاما أو مقطوع أو موصول أو حمذوف أو نحو ذلك.
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UÓÑ]Ëi|ˆ\;ÀÕÊ’\;ÀÁÖ¬h

الوقف االختيار: هو أن يقف القارئ عىل الكلمة بمحض اختياره من غري عذر أو رضورة 
أو سؤال ممتحن.

:أقسام الوقف االختيار
ينقسم الوقف االختيار إىل أربعة أقسام وهى:

وقف تام. ـ ١
وقف كاف.ـ ٢
وقف حسن.ـ ٣
وقف قبيح.ـ ٤

U‹]i’\;ÀÕÊ’\;ÀÁÖ¬h

آواخر  ىف  ويكون  ومعني،  لفظـًا  بعده  بام  متعلق  غري  تام  كالم  عىل  الوقف  هو  التام:  الوقف 
  (٤ مث (الفاحتة:   0    /  . نث  ذلك:  مثال  ـ  اآليات  وأواسط  ـ  القصص  وأواخر  ـ  اآليات 
     }  |    {  z نث   (١١٣ مث (الصافات:   _  ^  ]  \   [  Zنث
بام  واالبتداء  عليها  الوقف  حيسن  الكلامت  هذه  عىل  فالوقف   .(٢٩ (الفرقان:  مث    ¢¡ ے     ~

بعدها.
) ومعناها: عالمة الوقف اجلائز مع كون الوقف أوىل. ورمزه ىف املصحف (

ا: لتامم الكالم به واستغنائه عام بعده. وسمى تامً
UÌ…]“’\;ÀÕÊ’\;ÀÁÖ¬h

الوقف الكاىف: هو الوقف عىل كالم تام يتعلق بام بعده معنى ال لفظًا ويكون ىف أواخر اآليات 
نث 3 4  5 6  نحو:   اآليات  أثناء  ىف  يكون  كام    (٢٦ مث  (الروم:  نث9 : ;  نحو: 
) ومعناها: عالمة الوقف اجلائز  7 8  9 :; مث (املائدة: ٢٥)  ورمزه ىف املصحف:(

مع كون الوصل أوىل.
وسمى كافيًا: لالكتفاء به واستغنائه عام بعده.
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Uflâ¢\;ÀÕÊ’\;ÀÁÖ¬h

الوقف احلسن: هو الوقف عىل كالم تام متعلق بام بعده لفظًا ومعنى.
 4 نث  نحو:  اآليات  أواخر  ىف  ويكون  عليها.  السكوت  حيسن  فائدة  إلفادته  حسنًا:  وسمى 
5 6  7   8 9 مث (يس: ٤٣) وىف أثنائها نحو: نث ! "     # $  %  &  ' مث  (املزمل: 

١ـ٢). 
عىل  كالوقف  آية  رأس  كان  إذا  بعده  بام  واالبتداء  عليه  الوقف  حيسن  أنه  وحكمه: 
عليـه  الـوقـف  حسـن   (٢ (الفاحتة:  (مث   (  '  & نث  تعاىل:  قوله  من  العاملني 
 رو ملا  القراءة  ثواب  عىل  زيـادة  القـارئ  عليهـا  يثـاب  سنـة  هو  بل  بعـده  بام  واالبتـداء 

   {   z) يقول:  آية  آية  قراءته  قطع  قرأ  إذا  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  كان  قالت:  أهنا  سلمة   أم  عن 
   |) يقول  ثم  يقف،  ثم   ()  (  '  &) يقول  ثم  يقف،  ثم    (}    |
 &) عىل  كالوقف  آية  رأس  يكن  مل  إذا  أما  السورة.  آخر  إىل  وهكذا  يقف،  ثم   (}
ا  قبيحً كان  وإال  بعده،  بام  وصله  وقف  فإن  بعده  بام  االبتداء  دون  عليه  الوقف  حسن   ('

لو ابتدأ ألن االبتداء بام يتعلق بام قبله لفظ قبيح.
UwËeŒ’\;ÀÕÊ’\;ÀÁÖ¬h

الوقف القبيح: هو الوقف عىل ما اليتم الكالم به وال ينقطع عام بعده كالوقف علـى املبتـدأ 
دون خبـره، أو عىل الفعل دون فاعله، أو عىل الناصب دون منصوبه ونحو ذلك.

إال  عليـه  الوقـف  جيـوز  ال  أنـه  وحكمه:  لرضورة،  إال  عليـه  الوقـف  لقبح   : قبيحاً وسـمى 
لضـرورة كضيـق النفس فإن وقـف عليـه ابتـدأ بالكلمـة التـى وقـف عليهـا إن صح االبتـداء 
وأقبح  ا.  قبيحً كان  اختيارا  بعده  بام  وابتدأ  وقف  فإن  هبا  اإلبتداء  صح  إن  قبلها  فيمـا  وإال  هبـا 
القبح الوقف واالبتداء املومهان خالف املعنى املراد كالوقف عىل: ( M L) من قوله تعاىل:  

 r    q من قوله تعاىل: نث (t  s ) :مث (البقرة: ٢٦) وعىل P O N M L K Jنث
أثم.  مضطر  غري  وهو  هذا  مثل  عىل  وقف  فمن   (٣ x w  v u t  sمث (الزمر: 
والوقف ىف حد ذاته ال يوصف بوجوب أو حرمة كام ال يوجد ىف القرآن وقف يأثم القارئ برتكه 
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وال حرام يأثم بفعله، وإنام يتصف هبام بحسب ما يعرض له من قصد وإهيام وما يقصده القارئ 
منه كام أن الوقف عىل رؤس اآل سنة عن النبى ملسو هيلع هللا ىلص.

وإليك دليل ذلك من اجلزرية:
*** وفِ ـــرْ لِلْحُ كَ  يـــدِ وِ تَجْ ـــدَ  بَعْ ـــوفِوَ قُ الْوُ ـــةِ  فَ رِ عْ مَ ـــنْ  مِ بُـــدَّ  الَ
*** نْ إِذَ ـــمُ  قْسَ تُ ـــىَ  وهْ ا  ــدَ تـِ بْ االِ ـــنْوَ سَ حَ وَ افٍ  كَ وَ تَـــامٌ  ثَـــةٌ  ثَالَ
*** ــدِ جَ ــا تَــمَّ فــإِنْ لَــمْ يوُ ــىَ لِمَ وهْ تَــدِ ابْ فَ نــىً  عْ مَ انَ  كَ أَوْ  لُّــقٌ  عَ تَ
*** ــنْ نَعَ امْ فَ ـا  ظــً لَفْ وَ اىفِ  الْــكَ فَ التَّــامُ  ــنْفَ سَ الْحَ فَ زْ  ــوِّ جَ  ِ اآلْ ءوسَ  رُ إِالَّ 
*** لَـــهُ وَ بِيـــحٌ  قَ تَـــمَّ  ـــا  مَ  ُ ـــريْ غَ بْلَــهُوَ قَ ا  بْــدَ يُ وَ طَــرا  ضْ مُ ــفُ  وقَ يُ
*** بْ جَ قْفٍ وَ نْ وَ آنِ مِ رْ لَيْسَ ىفِ الْقُ ـــبَبْوَ سَ الَـــهُ  مَ  ُ ـــريْ غَ امٌ  ـــرَ حَ الَ  وَ

* * *
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Ï÷Òà^
 عرف الوقف واالبتداء، واذكر فوائدمها واألصل فيهام.:١س
 عرف الوقف االختيار. واذكر أقسامه معرفاً كل قسم مع التمثيل لكل بمثال.:٢س
من :٣س حفص  اإلمام  عليها  سكت  التى  الكلامت  واذكر  ا،  واصطالحً لغة  السكت  عرف   

طريق الشاطبية.
 عرف الوقف التام ومثل له بآية من القرآن الكريم.:٤س
ا؟ أجب ثم مثل له بمثال واحد.:٥س  ما الوقف القبيح؟ وما حكمه؟ ومل سمى قبيحً

* * *
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