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 الْهِـجـرةُ

دخال : المالسهكاتربو ةُ اللَّهمحرو كُملَيع.   

ردسالْم:هكاتربو ةُ اللَّهمحرو الَمالس كُملَيعو. 

دتاذُ: خال؟.. يا أُسةرواملُن ةينإلَى املَد ةمكَّةَ اْملُكَرم نم هحابأَصو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن رماذا هاجل 

سرداْ :الْم ذابع دتما اشدنع هحانباللّه س مهرأَم حابِهأَصو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيلَى اْلنلكُفارِ ع

ةرواملُن ةينإلَى املَد ةرجبِاهل. 

د؟: خالةرواملُن ةينالً يف املَدأَو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهسولُ صلَ الرماذا فَع 

دالْمسر: املُهاجِرِين نيى بآخ ثُم ريفالش وِيبالن جِداملَساَء وقُب جِدسى منكَّةَ- بم نوا مجاؤ يناْلَّذ  - 

صبح لكُلِّ مهاجِرٍ واألنصارِ وهم أَهلُ املَدينة وسموا بِذلك ألنهم نصروا اْلنبِي صلَّى اللَّه علَيهِا وسلَّم وأَ

 أَخ من األنصارِ

دتاذُ: خالزِيالً يا أُسكْراً جش. 

سردالْم: يكاللّه ف كبارفْواً وع. 

رِيفالش وِيباَلن جِدساَلْم 

 .وله املَدينةَ املُنورةَبنى الرسولُ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم مسجِده منذُ األيامِ اُألوىل لدخ

كانَ الْمسجِد النبوِي يف عهد اَلرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم صغرياً وبِسيطاً يف بِنائه وقَد اشترى الرسولُ 

 .بِعشرة دنانِريلَّتي علَيها املسجد من أَصحابِها اصلَّى اْللَّه علَيه وسلَّم األرض 

كانَ املسلمون يجتمعونَ يف مسجد الرسول صلَّى اهللا علَيه وسلَّم ويستمعونَ إلَى ما نزل من القرآن 

 .الكرمي، ويتالقَونَ فيه ويتحدثونَ عن أُمورِ دينِهِم ودنياهم ويحضرون حلَقات العلم

املسجد عظيم فَهو من املساجد الثَّالثَة الَّتي تشد إلَيها آلرحالُ، قالَ آلرسولُ صلَّى اهللا علَيه فَضلُ هذا 

لَّمسو " :ساجِدم ثَالثَةالرحال إالَّ ل دشي هذا: ال تجِدسماألقصى و جِدآملَسآحلَرامِ، و جِدساَلْم". 
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" صالةٌ يف مسجدي هذا خري من ألف صالة فيما سواه إال املسجد احلرام : " لسالموقال عليه الصالة وا

ما بين بييت ومنبرِي : " ، وفيه الروضةُ الشرِيفَةُ اَلَّتي قالَ عنها الرسولُ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم)متفق عليه(

ةرِياضِ اجلَن نةٌ مضور ". 

مــوالص 

سردالْم:هكاتربةُ اهللا ومحرو كُملَيع المالس. 

الطُّالَّب: هكاتربةُ اهللا ومحرالسالم و كُملَيعو 

سردانَ املبارك:الْمضمر رهش ربقْتم.... اونِ الصم عونا اليسردو. 

  يف القُرآن عنِ الصوم؟ماذَا قالَ اللّه تعاىل: بِاللٌ

سردعاىل:الْمقَالَ اللّه ت} كُملقَب نم لَى الذينع با كُتكَم اميالص كُملَيع بوا كُتنآم ها الَّذينا أيي
 }لَعلَّكُم تتقُونَ

داموم؟ : حعن الص ةويبالن ةنوماذا جاَء يف الس 

سردالْم:لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهسٍ :" قَالَ النيب صمعلَى خ الماِإلس ينإالَّ اللّه وأنِّ : ب أنْ ال إله ةادهش

 ." ِرمضانَ محمداً عبده ورسولُه، وإِقَامِ الصالة، وإيتاِء الزكاة، وحجِ البيت، وصوم

 تاذ؟أيصوم املريض يا أس :أحمد

سردرِ :الْمافلَى املُسلَى املريض، وال عع ومالص جِبقالَ اللّه تعاىل. ال ي}:  رِيضاً أوم كُمنكَانَ م نفَم

 } . علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أيامٍ أخر

داماىل : حعت هلى قَونعما م} رامٍ أخأي نةٌ مد؟ }فَع 

سردامٍ :الْمةَ أيعبأر ريضالْم ثَالً-إذَا أفْطَرانَ-  مضمرِ ري غَيامٍ فةَ أيعبأَر ومصانَ يضميف ر  . ككَذلو

رافاملُس. 

  أالَ يجوز للْمسافرِ أنْ يصوم يا أستاذُ؟: لٌ بِال

سروالفطر:املُد موالص لَه وزجلَى، يب . 
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يدعكاربطْرِ الْمالف  

يأْتي عيد الفطْرِ يف أولِ يومٍ . جعلَ اللّه تعالَى للْمسلمني عيدينِ يف السنة، هما عيد الفطْرِ وعيد األضحى

الص ةفَرِيض وا إِمتامطاعتاس مهلمونَ بِأناملُس يهف حفْريالٍ، وورِ شهش نمكارضانَ املُبمرِ رهوم يف ش. 

 نالِ مقْبتالس هِمازِلنم يِئةهطْرِ بِتالف يدعونَ لملاملُس دعتسي كارضانَ املُبمرِ رهش نم ةريامِ األخويف األي

لمونَ زكَاة الفطر عمالً بالسنةَ، ثُم يخرجونَ  ويف صباحِ يوم الْعيد بعد صالة الفَجرِ يؤدي املُس.يزورهم

ونَ إلَى اخلُطْبةعمتسيو يدالةَ الْعلّوا صصلَّى ليونَ . إِىل املُصورهانِي فَيزوالت اتاريلُونَ الزادبتي ذَلك دعبو

 عيد الْفطرِ الْمباركأقْرِباَءهم وأَصدقَاَءهم ويهنئُونهم حبلُولِ 

احلَج 

 لم يلْبس هذا الرجلُ هذه الْمالبِس البيضاَء يا أبِي؟ :حممد

 .هذا شهر ذي احلجة. هذَا الرجلُ ذَاهب للحج وهذه مالبِس اِإلحرامِ :األب

 هلْ أجر احلَج عظيم ؟ :حممد

 " احلَج الْمبرور لَيس لَه جزاٌء إال الْجنةَ : "قَال النيب صلى اهللا عليه وسلم. بنينعم يا  :األب

 ما أركانُ احلَج يا أبِي؟ :حممد

 .ةاِإلحرام، والوقوف بِعرفَةَ، وطَواف اِإلفاضة، والسعي بين الصفَا واملَرو: للحج أَربعةُ أَركَان هي :األب

 .أتمنى أنْ أحج العام الْقَادم يا أبتي :حممد

  إنْ شاَء اللَّه يا محمد :األب

كاربحى الْماألض يدع 

يجيُء عيد الفطْرِ املُبارك بعد عبادة عظيمة ، وهي صوم شهر رمضانَ املُبارك، ويأْتي عيد األضحى  

كارذا املُبهح ولالذَّب نم المالس هلَييلَ عاعماىل إسعوت هحانبس ى اللّهفَد وفيه احلَج يوه يمةظع ادةبع دعب 

راً لقُوة إِميانِه، قصةٌ عظيمة وهي أَنَّ اللّه سبحانه وتعاىل أَمر إِبراهيم علَيه السالم بِذَبحِ ابنِه الوحيد اختبا

هحذْبييداً لعب هنذَ ابوأَخ هبرِ رألم المالس هلَياِء عبِيأَبو األن ابجتضاً . واسأي البار نماملُؤ ناالب ابجتواس
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وعندما } . نِي إنْ شاَء اللّه من الصابِرينيا أَبت افْعلْ ما تؤمر ستجد  :{َألمرِ ربه وأبيه فَقَال لَوالده

 ندالً مب حذْبييمٍ لظشٍ عبِكَب ِسكملكاً وهو يم لَه لَ اللّهساعيلَ أَرمإس حذَب الَّمالس هليع يمراهإِب ادأَر

المالس لَيهيلَ عماعاىل . إسعتو هحانبس ر اللّهوأم يماهرِإلب يمةظالع ةالقص هذه نعلُوا مجأَن ي منيلاملُس

  }فَصلِّ لربك وانحر{  وابنِه عليهِما السالم سنةً، فقالَ تعاىل لنبيه محمد صلَّى اللّه عليه وسلَّم

 دعــاُء السفَـرِ

 .ندعو بِهذَا الدعاِء قُبيلَ السفَرِ. يه وسلَّم دعاًء جميالً للسفَرِعلّمنا النبِي صلَّى اهللا علَ 

فرخالز ورةس ننِ مين اآليتياتقْرأُ هن ثُم اترر ثَالثَ مكَبال نا { أَوا كُنذا ومر لَنا هخي سانَ الَّذحبس

 }ربنا لَمنقَلبونَلَه مقْرِنني وإِنا إىل 

 :مثّ ندعو بِهذا الدعاِء

اللّهم هونْ علَينا سفَرنا هذا واطْوِ . اللّهم إنا نسأَلُك في سفَرِنا هذا البِر والتقْوى ومن العملِ ما ترضى "

هدعا بنفَرِ . عي السف باحالص تأن ملِاللهي األهيفَةُ فواخلَل . ةفَرِ، وكابعثَاِء السو نم وذُ بِكعا نإن ماللّه

 ." املَنظرِ، وسوِء املُنقلَبِ يف املَالِ واألهلِ

 املــاُء

وجعلْنا  :{ة يقُولُ تعاىلاملاُء هذا السائلُ الشفَّاف، العدمي اللّون والطَّعم والرائحة جعلَه اللّه مهِما للحيا 

 .}من املَاِء كُلَّ شيٍء حي أفال يؤمنون

واملاء منه ما هو عذْب ومنه ما هو ملْح ، أَما ماُء األنهارِ والعيون ومعظَمِ البحريات فَعذْب وأَما ماُء 

 لْحضِ اآلبار فَمعارِ وبار. البِحاحلَر تلَ إِىل وإذَا كَانوحذَلك ت نأقَلَّ م فْرِ أَوالص جةرةً إِىل دضفخنةُ م

 . ثَلْجٍ وإذا كَانت مرتفعةً جِداً تحول املَاُء إىل بخارٍ
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 غَزوةُ بدرٍ الكُبرى

 الش نةٌ مشٍ راجِعأَنَ قافلةً لقُري رةواملُن ونَ يف املَدينةلماملُس ملع لَّموس هلَيع لَّى اللَّهسولُ صالر مهرامِ، فأَم

ولَما سمع قائد القافلَة بِذلك . بِأنْ يتعرضوا لَها لَعلَّهم يستعيدون بعض ما أَخذَه الكفار منهم يف مكَّةَ

 .سار يف طَريقٍ آخر ونجت القافلَةُ

 .خلَبرِ فَخرجوا من مكَّةَ مسرِعني لقتالِ املُسلمنيعلمت قُريش بِا

 ر اللَّهصنرٍ وديف وادي ب شانقى اجلَيالْت ةرجاهل نم الثَّانِية ةنلسضانَ لمرِ رهش نم رشع ابِعمِ السويف الي و

 .ة عددهم وأَرسلَ املَالئكَةَ تقاتلُ معهمعباده املُؤمنني نصراً عظيماً مع قلَّ

 عاقبة الرياء

 : يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أيب هريرة رضي اللّه عنه قال

فما عملت : إنّ أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، فأُيت به فعرفه نعمه فعرفها، قال"

فقد قيل، مثّ . جريء،: كذبت، ولكنك قاتلت َألن يقال: ىت استشهدت، قالقاتلت فيك ح: فيها؟ قال

 .أُمر به فسحب على وجهه حتى أُلقي يف النار

تعلّمت : فما عملت فيها؟ قال: ورجلٌ تعلّم العلم وعلّمه، وقرأ القرآن، فأيت به فعرفه نعمه فعرفها، قال

عامل، وقرأت القرآن : لكنك تعلّمت العلم ليقالكذبت، و: العلم وعلّمته، وقرأتْ فيك القرآن، قال

 .هو قارئ، فقد قيل، مثّ أمر به فسحب على وجهه حىت ألقي يف النار: ليقال

كذبت ، عملت : ورجل وسع اهللا عليه، وأعطاه من أصناف املال كلّه، فأيت به فعرفه نعمه فعرفها، قال

كذبت، ولكنك فعلت :  أنفقت فيها لك؟ قالما تركت من سبيل حتب أن ينفق فيها إال: فيها؟ قال

  "هو جواد، فقدت قيل، مثّ أمر به فسحب على وجهد، مثّ ألقي يف النار: ليقال

 الكلمة

 .آخر كلّ شيء، وجزاؤه : العاقبة-

 .قُتل شهيداً : استشهد-



6 

 .ه يعرفهاجعل: عرفه نِعمه. أَدركَه حباسة من حواسه :عرف الشيَء يعرِفه معرِفَةً-

 . نِعم ، وأنعم) ج. (ما أُنعم به من وزق ومال وغريه : النِعمة-

 .جرآٌء وأجرِئاُء) ج(فهو جرِيٌء  :جرؤ على الشيء جيرؤ جرأًة وجراَءة-

 .شجاع : جريٌء-

 .جره على األرض :سحب الشيء يسحب سحباً-

 .طُرِح : ألْقي يف النار-

 .أَغْناه :للّه عليه يوسع توسيعاً وتوسعةوسع ا-

 . أَصناف) ج. (النوع : الصنف-

 . سبلٌ) ج. (الطريق : )يذكّر ويؤنث(السبِيل -

 .كلّ ما أمر اللّه به من اخلري، وإذا جاء يف الكتاب والسنة مطلقاً أرِيد به اجلهاد :سبيل اهللا-

 سخي :جواد  -   .أجواد وجوداُء) ج(د فهو جوا :جاد جيود جوداً-

 التمسك بالكتاب والسنة

 وسنة خلفائه الراشدين رضي اهللا  حق على كل طالب علم أن يلتزم سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم

عنهم،وأن يبتعد عن االبتداع واإلحداث يف الدين، فإنّ كلّ بدعة ضاللة، وكلّ ضاللة يف النار، قال 

 مل  أمجع املسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: "فعي رمحه اللّهالشا

 ."حيلّ له أن يدعها لقول أحد

  وجيب الرجوع يف فهم الكتاب والسنة إىل فهم الصحابة والتابعني؟ لشهادة النيب صلى اهللا عليه وسلم

ظهرت فيهم البدع الكثرية والفرق املختلفة، والدين إمنا جاء هلم باخلريية، وملّا ترك بعض املسلمني ذلك 

من عند اللّه، مل يوضع على هوى أحد من الناس، ومن اتبع هواه ورأيها مرق من الدين وخرج من 

من ابتدع يف اإلسالم بدعة يراها حسنة فقد زعم أنّ حممداً صلى اهللا : "اِإلسالم، قال مالك رمحه اللّه

 ." الرسالة خان عليه وسلم
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وليحذر طالب العلم من رد اآليات واألحاديث وإخراجها عن داللتها إذا خالفت مذهب إمامه، ومن 

تقدمي قول أحد على نصوص الشرع؟ فإن العامل قد يزلّ والبد، إذ ليس مبعصوم إالّ رسول اللّه صلى اهللا 

 .  عليه وسلم

ها إالّ ألهل االجتهاد، وللمجتهد األخذ مبذهب معني وال جيوز االجتهاد يف األدلّة واستنباط األحكام من

يف مسألة معينة إذا عجز عن االجتهاد فيها، وجيوز التقليد للعامي الذي ال يعرف احلكم، لقول اللّه 

 .ويقلِّد أفضل من جيده علماً وورعاً 43:النحل }فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون :{تعاىل

 الكلمة 

- واجِ :حقب. 

 .)يتعدى بنفسه. (داوم عليها :الْتزم السنةً -

 .سنن) ج(الطريقة والسرية، محيدةً كانت أم ذميمة  :السنة -

 .بِدَع ) ج. (األمر املُحدث يف الدين: واصطالحاً.ما أًحدثَ على غري مثال سابق: لغة: البِدعة -

 .عليهاتفقوا  : أَجمع املسلمون على ذلك -

 .صار مباحاً :حلَّ له الشيُء يحلُّ حالالً، فهو حلٌّ وحاللٌ -

 .) املاضي قليل االستعمال( تركَه  : ودع الشيَء يدعه ودعاً -

-حايبصلى اهللا عليه وسلم: الص ورآه مؤمناً به، ومات على اإلسالم من اجتمع بالنيب  

-يمؤم: التابِع صلى اهللا عليه وسلممن اجتمع بالصحايب ومات على اإلسالم ناً بالنيب ، . 

 .فرق ) ج. (اجلماعة املتميزة بشيء من عقائدها عمن تشترك معه يف الدين: الفرقَة -

 .خرج: مرق. مراق ) ج(ميرق مروقاً، فهو مارِق  :مرق من الدين -

مل : خان الرسالةَ. خانةٌ وخوانٌ وخونةٌ ) ج(ة، فهو خائن خيُونه خوناً وخيانة ومخان :خان الشيَء -

 .يؤدها، أو نقَصها

- اللَة النصه : دمعىن لَفْظ. 

- نة يف الفقه أو االعتقاد   :املذهبج(طريقة معي (بذاهم. 
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 .أخطأ: يزِلّ زال وزلُوالً : زلّ العالم يف رأيه -

 .ال مفَر :االبد من كذ -

: يعصمه عصمة، فهو معصوم من اخلطأ أي : من اخلطأ  عصم اللَّه رسولَه صلى اهللا عليه وسلم -

 .حمفوظ وممنوع منه

 .بذْل اجلُهد إلدراك حكْمٍ شرعي : االجتهاد -

- نياَء : شيٌء معيأَش لَةمص من بني جخمص 

 .مسائلُ) ج. (لَ عن حكم فيهاالقضية اليت تسأَ : املَسأَلَة -

 .اتباع من ليس قولُه حجةً : التقْليد -

- ية الناس : العامالرجل من عام. 

  .اجتناب الشبهات خوفاً من الوقوع يف حمرم : الورع -

  أهلهاو اجلنة نعيم

لصاحلني ما ال عني رأت وال أذن مسعت اجلنة دار جعلها اللّه تعاىل مستقراً ملن أطاعه، وأعد فيها لعباده ا

فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني جزاًء مبا كانوا  :{وال خطر على قلب بشر، قال اهللا تعاىل
 .17: السجدة }يعملون

بناؤها لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ومالطها املسك اَألذْفَر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وتربتها 

 .عام ال يقطعها يها لشجرة يسري الراكب يف ظلّها مئةالزعفران، وإن ف

ويف اجلنة مائة درجة، ما بني كل درجة ودرجة كما بني السماء واألرض، أعالها الفردوس، ومنه تفجر 

أار اجلنة، فأار من ماء غري آسن، وأار من لنب مل يتغير طعمه، وأار من مخر لذةً للشاربني، وأار 

 .من عسل مصفّى

وأهل اجلنة على صورة القمر ليلةَ البدر، طعامهم فاكهة مما يتخيرون، وحلم طري مما يشتهون، وشرام 

والزجنبيل، ال يبصقون وال ميتخظون وال يتغوطون وال يبولون، وحاجة أحدهم  اخلمر املمزوج بالكافور

 .جشاء ورشح كرشح املسك
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هم احلرير، وحليهم أساور الذهب واللؤلؤ، وفرشهم آنيتهم الذهب والفضة يف صفاء القوارير، ولباس

بطائنها من إستربق، ولكلّ امرىء منهم زوجتان من احلور العني، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من 

احلسن، لو اطّلعت إحداهن إىل أهل األرض ألضاءت الدنيا، وملألت ما بني السماء واألرض رحياً، 

 . اجلنة خري من الدنيا وما فيهاولطمست نور الشمس، وموضع سوط يف

وأفضل نعيم أهل اجلنة ما حيلّه اللّه عليهم من رضوانه، وأعلى السرور يف يوم املزيد زيارة العزيز احلميد، 

وغاية النعيم رؤية وجه الكرمي، إذا ناهلا أهل اجلنة نسوا ما هم فيه من النعيم، وهي الغاية اليت يتنافس فيها 

 . فليعمل العاملوناملتنافسون، وملثلها

 الكلمة 

 .وقع فيه: خيطر خطْراً وخطوراً : خطَر على قلبه -

 .سر ورضي، فهو قَرِير العنيِ :تقَر قَراً : قَرت عينه -

 . لَبِن ، ولَبِنات) ج. (ما يعمل من الطِّني ويبىن به دون أن يحرق : اللَّبِنة -

 . البناءطني يجعل بني كل لبنتاين يف : املالط -

 .ضرب من الطِّيب، وهو عند العرب أفضل الطُّيوب : املسك -

 . ذُ فْر) ج. (اشتدت رائحته، طيبة كانت أو خبيثة، فهو أَذْفَر وهي ذَفْراُء : ذَفر الشيُء -

 .صغار احلجارة : احلَصباء -

 .آللئ) ج(الدر، وهو يتكون يف األصداف  : اللؤلُؤ -

) ج. ( شفّاف مشرب باحلُمرة-  يف الغالب- صلْب من األحجار الكرمية، لونهجر : الياقُوت -

يتواقي. 

 .نبات يصبغ به ويتطَيب : الزعفَران -

 . تغير فال يشرب، فهو آسن: يأسن أُسوناً  : أَسن املاُء -

 .نقّاه مما يشوبه، فالشيء مصفّى : صفّى الشيَء -

 .ليلةَ أربع عشرةَ: لقمر ليلةَ كماله، وليلة البدرا : البدر -
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 .اختاره وانتقاه : تخير الشيَء -

 . خلَطَه بغريه، فهو ممزوج : مزج الشراب ميزج مزجاً - -

 .اسم عني يف اجلنة، ونبت طيب الرائحة بارد : الكافُور -

  حريف الطَّعماسم عني يف اجلنة، ونبت طيب الرائحة : الزنجبِيل- -

 .أَخرج ما يف أنفه : امتخط -

 .تربز : تغوط -

 .الصوت خيرج من الفم عند امتالء املَعدة : اجلُشاء -

 .عرِق : رشح اجلسد يرشح رشحاً - -

 .شفافيةُ الزجاج : صفاُء القَوارِيرِ -

 .ما ولي األرض منه : بِطانة الفراش -

 .حلريرالغليظ من ا : اإلستربق -

- ظْم : املُخن الذي يف العهج. (الد (خاخم . 

 ظَهر من علُو ونظر فيه :) وعليه(اطَّلَع إىل الشيء  -

 .حجبت ضوَءها: تطمس طَمساً : طَمست نور الشمس -

 . أَسواطٌ وسياطٌ) ج. (ما يضرب به من جِلْد : السوط -

 النار وعذاب أهلها.له مأَنز : أَحلّ اللَّه عليهم من رِضوانه -

النار دار أعدها اللّه تعاىل للكافرين، حرها شديد، ومقامعها حديد، وقعرها بعيد، وإنّ الصخرة العظيمة 

 .لتلقى فيها فتهوي سبعني سنة، حىت تصل إىل قعرها، وال تزال يلقى فيها حىت متتلئ

م سبعون ألف ملك جيروا، نار الدنيا جزء من يؤتى ا يوم القيامة هلا سبعون ألف زمام، مع كلّ زما

سبعني جزءاً منها، فيها حيات كأعناق اإلبل وعقارب كأمثال البغال، تلسع إحداهن الكافر اللسعة 

 .فيحس مسها أربعني سنة
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ت لباس أهلها ثياب من نار، وطعامهم الزقّوم، وشرام احلميد والصديد، ولو أنّ قطرة من الزقّوم قَطَر

يف الدنيا ألفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف مبن تكون طعامه؟ يأكل منها حىت ميتلئ بطنه، مث 

يشرب عليها من احلميم، فإذا قربه من فيه سقطت فروة وجهه، مث إذا شربه ذاب ما يف بطنه، مث يضرب 

 .مبقْمع من حديد فيسقط كل عضو حيالَه

، وجيمع بني نواصيهم وأقدامهم بالسالسل من وراء ظهورهم، تشد أيديهم إىل أعناقهم باألغالل

 .فيستقبلون العذاب بوجوههم، ال يقدرون على أن يتقوه بأيديهم، ويسحبون على وجوههم

يطلبون من خزنة جهنم الغالظ الشداد أن يدعوا اهللا تعاىل أن خيفّف عنهم، ولو يوماً من العذاب، 

فادعوا وما {  :فريدون عليهم} بلى{  :فيجيبوم }سلكم بالبيناتأومل تك تأتيكم ر{  :فريدون عليهم

 .50: غافر }دعاء الكافرين إالّ يف ضالل

  :ويدعون اللّه تعاىل. 77:الزخرف}إنكم ماكثون  :{فيقول }يا مالك ليقض علينا ربك{  :وينادون
}  فيها وال تكلّموناخسؤوا{  :فيقول عز وجلّ }ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظاملون{

: املؤمنون 

 .فعند ذلك ييأسون من كلّ خري، ويأخذون يف الزفري والشهيق والدعاء بالويل والثبور. ،107-108

  الكلمة

 .مقامع) ج. (أداة يضرب ا للمنع والتذليل : املقْمع  -

 قُعور) ج. (منتهى عمق الشيِء األجوف :  القَعر -

 .سقط من علْوٍ إىل سفْلٍ: يا وهوياناًيهوِي هوِ :هوى الشيُء -

 . أَزِمةٌ) ج. (اخلَيط الذي يشد به : الزمام -

 .اجلمال والنوق : اإلبِل -

 .بِغالٌ) ج. (ابن الفَرس من احلمار، واألنثى بغلَةٌ  : البغل -

- بقْرته العععاً : لَسعه لَستها : تلسما(ضربته حبرإِب ( فهو ولَِسيع وعلْسم) .عاُء) جى ولُسعلَس. 

 .شجرة تنبت يف قرار اجلحيم، مثرها مر الطعم، كَرِيه الرائحة، قبيح املنظر : الزقّوم -

 .املاء احلار : احلَميم -
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 .الدم املختلط بالقَيح : الصديد -

 .طْرةً قطرةسال قَ: يقطُر قَطْراً وقَطَراناً وقُطُوراً : قَطَر املاُء وغره -

 . فراٌء) ج. (اجللْدة ذات الشعر : الفَروة -

 .انصهر وسالَ: يذُوب ذَوباً وذَوباناً :ذاب الشحم وحنوه -

 .)ظرف مكان(قُبالَةَ، أو إِزاَء  : حيالَ -

 . أَغْاللٌ) ج. (طَوق من حديد يجعل يف العنق : الغلّ -

 .نواصٍ) ج. (ه إذا طالمقَدم الرأسِ وشعر : الناصية -

 .سالسلُ) ج. (حلَقات من حديد يتصل بعضها ببعض : السلِْسلَة -

 ٌ.غالظ) ج. (قَوِي وعنف، فهو غَليظٌ : يغلظ،وغَلُظ يغلُظ غلَظاً وغلْظَة : غَلَظ الشيُء -

 .شداد وأَشداُء) ج. (قَوِي، فهو شديد : يشد شدة : شد الشيُء -

 .ذهب هباًء، فلم يقْبل ومل يستجب: يضلّ ضال وضالالَ وضاللَة : الدعاُءضلّ  -

 . أقام فيه، فهو ماكثٌ: ميكُث مكْثاً ومكَثاً ومكُوثاً : مكَث باملكان -

 بعد وذلّ، فهو خاسئ: خيسأ خسئًا وخسوءاً  : خسأ الكلب وغريه -

 انقطع أملُه منه، فهو يائس ويؤوس ويئس: ساً ويآسةييأَس وييئس يأْ : يئس منه -

 .إخراج النفَس من احلَلْق، مع صوت ممدود كأول يق احلمار : الزفري -

 .أَخذ النفَس الطويل املمتد من الصدر، بصوت كآخر يق احلمار : الشهِيق -

 .حلُول الشر ونزولُه: الويل -

 .اهلَالك: الثُبور -
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 ذنوب واملعاصيعاقبة ال

رأيت الليلةَ رجلني أتياين، فأخذا بيدي فأخرجاين إىل األرض   :"قال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم 

املقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كَلُّوب من حديد يدخله يف شدقه حىت يبلغ قفاه، مث يفعل 

 .انطلق: ما هذا؟ قاال:  مثله، قلتبشدقه اآلخر مثل ذلك، ويلتئم شدقه هذا، فيعود ليصنع

فانطلقنا حىت أتينا على رجل مضطجع على قفاه، ورجل قائم على رأسه بصخرة، فيشدخ ا رأسه، فإذا 

حىت يلتئم رأسه، وعاد رأسه كما هو، ( 1 )ضربه تدهده احلجر، فانطلق إليه ليأخذه فال يرجع إىل هذا

 .انطلق: من هذا؟ قاال: فعاد إليه فضربه، قلت

ارتفعوا حىت (3 )قترب، فإذا ا(2 )فانطلقنا إىل ثَقْب مثل التنور أعاله ضيق وأسفله واسع يتوقَّد حتته ناراً

 .انطلق: من هذا؟ قاال: كادوا أن خيرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عراة، فقلت

 بني يديه حجارة، فأقبل الرجل فانطلقنا حىت أتينا على ر من دم، فيه رجل قائم، وعلى شطّ النهر رجل

الذي يف النهر، فإذا أراد أن خيرج رمى الرجل حبجر يف فيه فرده حيثُ كان، فجعل كلّما جاء ليخرج 

 .رمى يف فيه حبجر فريجع كما كان

ذْبة نعم، أما الذي رأيته يشق شدقه فكذّاب حيدث بالك: طوفْتماين الليلة فأخرباين عما رأيت، قاال: قلت

فتحملُ عنه حىت تبلغ اآلفاق ، فَيصنع به ما رأيت إىل يوم القيامة، والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علّمه 

اللّه القرآن، فنام عنه بالليل ومل يعمل فيه بالنهار، يفعل به إىل يوم القيامة، والذي رأيته يف الثقب فهم 

  " أنا جربيل وهذا ميكائيلالزناة، والذي رأيته يف النهر آكلو الربا، و

 الكلمة

 .األرض املطهرة أرض بيت املَقْدس : األرض املُقَدسة -

 .كَالليب) ج. (حديدة معوجة الرأسِ : الكَلُّوب -

 . أَشداق وشدوق) ج. (جانِب الفَمِ : الشدق -

 . أَقْفاٌء وقُفي) ج). (يذكّر ويؤنث. (مؤخر العنقِ : القَفا -

- قأَم الشلْتوالتصق : ا انضم. 
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 . وضع جنبه على األرض أو حنوها، فهو مضطَجِع : اضطَجع -

 .خلْفُه : قَفا كلِّ شيء -

- خ الشيَء األجوفخاً  : شددخ شره: يشدكَس. 

- احلجر هدهدت : جرحدت. 

 . وأَثْقابأَثْقُب وثُقُوب ) ج. (خرق نازِل يف األرض : الثَّقْب -

 .تنانِري) ج. (الفُرن يخبز فيه : التنور -

- دت النارمموداً : خداً وخمد خها: ختمبسكَن لَه. 

 جترد منها، فهو عارٍ وعريانٌ: يعرى عرياً وعريةً : عرِي من ثيابه -

 . شطُوطٌ وشطّانٌ) ج. (جانِبه : شطّ النهرِ -

 .)أَمامه(قُدامه : بني يديه حجارةٌ -

 .دار به: تطْوِيفاً وتطْوافاً) وطَوف به( :طَوف الشيَء -

 . آفاق) ج. (الناحية : اُألفق -

 .وطُْء املرأة من غري عقْد شرعي أو ملْك : الزنا -

 .الزيادة املشروطة بغري عوضٍ مشروعٍ : الربا -

 حفظ اللســان

على املرء أن يصلح قلبه أوالً، مث جيتهد يف حفظ لسانه؛ حىت يستقيم له قلبه ولسانه، و: املرء بأصغريه 

على اخلري؛ إذ اللسان هو املورد املرَء موارد اهلالك، وهو سبع عقور، إن حفظه صاحبه سلم، وإن أرسله 

 .عقره، وما شيء أحوج إىل طول سجن من اللسان

 كالمه، فإنما جعل لِإلنسان أذنان ولسان واملنصف من أنصف أذنيه من لسانه، فكان مساعه أكثر من

 .واحد ليسمع أكثر مما يقول، والعاقل من عد كالمه من عمله فقلّ كالمه فيما ال ينفعه
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واملفلس من يأيت يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة، ويأيت وقد شتم هذا، وقذف هذا، فيعطى هذا من 

أن يقضى ما عليه، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل 

 .مث طرح يف النار

وليحذر املرء من كلمة يزلّ ا لسانه، فرب كلمة يتكلّم ا من سخط اهللا ال يلقي هلا باالً يهوي ا يف 

جهنم، وليحذر السباب والكذب والنميمة والغيبة، فإنّ سباب املسلم فسوق، وإنّ الكذب فجور يهدي 

 النار، وإنّ النمام الذي ينقل احلديث بني الناس ليوقع بينهم ال يدخلإىل 

اجلنة، وإن املغتاب الذي يذكر غريه مبا فيه من املكروه كآكل حلم أخيه ميتا، وكلمة املغتاب لو وقعت 

من الغيبة، وهو أن يذكر املرء غريه مبا ليس فيه، وإنّ شر ت أشدهرت طعمه، وإنّ البالناس يف البحر لغي 

عند اهللا تعاىل مرتلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه، ومن كان يؤمن باللّه واليوم اآلخر فليقل 

 .خرياً أو ليسكت

 الكلمة

- اللسانُ املرَء اهلالك درورِد إِيراداً : أَوي: ورِدقارِبه، فهو مجعله ي . 

سباع ) ج. (اب، كاألسد والذئب والنمركلّ ما له ناب ويعدو على الناس والدو : السبع -

عبوأَس  وعبوس  . 

 . عقُر) ج(جرحه وافترسه، فهو عاقر ، وعقُور  : عقَر السبع صاحبه يعقر عقْراً -

- لَ الرجلُ السبعسأطلقه وأمهله : أَر. 

 .افتقر، فهو حائي ، وأَحوج صيغة تفضيل : حاج حيوج حوجاً -

- فصاملرُء أذنيه من لسانهأَن  : فصناستوىف هلما حقَّهما منه، فهو م . 

 .ال مال له، أو له مال لكن دينه يستغرقه كلّه: فقد مالَه، فهو مفْلس أي : أَفْلَس فالنٌ -

 .سبه : شتمه يشتمه شتماً -

 .رماه به : قذفه بالشيء من كَذب أو زنا وغريمها يقذف قَذْفاً -

 .انتهى وجودها : سناته تفنى فَناًءفَنِيت ح -
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  خافه واحترز منه، وهو حاذر وحذر ، والشيُء حمذور: حيذَر حذَراً : )وحذر منه(حذر الشيَء  -

 وحمذور منه

 .كرهه وغضب عليه :يسخط سخطاً وسخطاً : )وسخط عليه(سخطه - -

 .شأْنٌ شريف يهتم به : أَمر ذو بالٍ -

 .اهتم به : باالً) وإليه(لشيء ألقى ل -

 .نقْل احلديث بني الناس لِإلفساد بينهم : النميمةُ -

 .ذكْر املرِء غريه مبا فيه مما يكرهه : الغيبة -

 .العصيان وجماوزة حدود الشرع : الفُسوق -

 .اِإلسراع يف املعاصي : الفُجور -

 .ذكْر املرِء غريه مبا ليس فيه : البهت -

 .القبيح الشنيع من قول أو فعل : الفُحش -

 الذكر والدعاء

ذكر اللّه خري األعمال وأزكاها عند اللّه تعاىل، وهو أيسر العبادات، وأثقلها يف امليزان، وأرفعها يف 

 .الدرجات، وأجناها للمرء من العذاب، وكثرة ذكر اللّه عالمة اإلميان، وقلة ذكره تعاىل عالمة النفاق

من قال يف "الذهب والفضة، والضرب بالسيف يف سبيل اللّه، ويعدل فك الرقاب، وذكر اهللا يعدل إنفاق 

كانت " ال إله إالّ اللّه وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد، وهو على كل شيء قدير" :يوم مئة مرة

ئة، وكانت له حرزاً من الشيطان يومدل عشر رقاب، وكتبت له مئة حسنة، وحميت عنه مئة سيه له ع

 . "ذلك حىت ميسي

وذكر اهللا يرضي الرمحن، ويطرد الشيطان، ويزيل اهلم، وجيلب الفرح، ويذهب السيئات، وهو سبيل 

الفالح، وبه حتصل الطمأنينة للقلب، وجمالس الذكر جمالس املالئكة، حتفّها بأجنحتها، وتترتّل فيها 

 .هالسكينة، وتغشاها الرمحة، ويذكر اهللا تعاىل أهلها فيمن عند
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ذكر مقيد بوقت أو سبب، كالذكر يف الصالة، وأذكار الصباح واملساء، والذكر عند : والذكر نوعان

والتسبيح والتكبري يف كل وقت، واملؤمن الصادق رطب اللسان بذكر  املصيبة، وذكر مطلق، كالتهليل

 .اهللا، وهو زاده يف يومه وليلته، ويف مجيع شؤونه

وقال ربكم ادعوين { اىل حيب أن يسأل، ويغضب على من مل يسأله،والدعاء هو العبادة، واهللا تع

وما من  ). 6: .غافر ( }استجب لكم إنّ الذين يستكربون عن عباديت سيدخلون جهنم داخرين

مسلم يدعو بدعوة إالّ آتاه اللّه إياها، أو ادخر له من األجر مثلها، أو صرف عنه من السوء مثلها، ما مل 

 .قطيعة رحم، وما مل يكن مطعمه خبيثاًيدع بإمث أو 

وأَوىل أوقات إجابة الدعاء ثلث اللّيل اآلخر، وبني األذان واإلقامة، وقبل السالم يف الصلوات املكتوبات، 

 .وآخر ساعة من يوم اجلمعة، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد

ري مستعجل هلا، ويقدم بني يدي دعائه الثناء وعلى الداعي أن يلح يف الدعاء مراراً، وهو موقن باإلجابة غ

 ، ويدعو جبوامع الدعاء مما ورد  على اهللا تعاىل بأمسائه وصفاته، ويصلّي على النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .يف الكتاب والسنة، أو مبا شاء أن يدعو به من صاحلِ الدعاِء

 الكلمة

 .أَزكياُء) ج. (ا وزاد، فهو زكيمن: يزكُو زكُوا وزكاًء وزكاة : زكا الشيُء -

 .سهل وخف، فهو يِسير : يسر الشيء ييسر يسراً ويساره -

 . ارتفع قَدره وشرف، فهو رفيع: يرفُع رِفْعة ورِفاعة : رفُع الشيُء- -

 .خلَّصه : أَنجى الذكر املرَء من العذاب -

 . عالَمات) ج. ( بهما ينصب يف الطريق فيهتدى : العالمة -

 .ساواه: الشيَء يعدل عدالً : عدل الشيُء -

 . أَعدالٌ وعدولٌ) ج. (املثْل  : العدل- -

 .أَعتقَها وأطلقها: يفُك فَكا : فَك الرقَبةَ -

 .أَذْهب أَثَره: ميحو محواً : حما الشيَء -
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 . رازأَح) ج. (املكان املنيع يلْجأ إليه : احلرز -

- ه : أَزالَ اهلمدعاه وأَبحن. 

 .ساقه من موضع إىل آخر: جيلب جلْباً وجلَباً : جلَب الشيَء- -

- الفرح كِْسبه ويأْيت به :  جيلُب الذكري. 

 .الفوز  : الفَالح -

 .الثِّقَة وعدم القَلَق  : الطُمانِينة -

 . بهأَحاطَه: حيف حفا وحفافاً : حف الشيَء بالشيِء -

 .السكُون والوقار  : السكينة -

 .غَطّاه وعمه وحواه: غَشاً وغَشياً: غَشي األمر فالناً -

 . أَزواد وأَزوِدةٌ) ج. (ما يكتسبه اإلنسان من خري أو شر : الزاد -

 . شؤونٌ) ج. (احلال واألمر واحلاجة : الشأْن -

 .كَبرامتنع عنه من ال : استكْبر عن الدعاء -

 . صغر وذلّ، فهو داخر : دخر يدخر دخوراً -

 .خبأَه لوقت احلاجة إليه : ادخر الشيَء -

 .األهل واألقارب ولو من غري الورثة أو احملارم : الرحم -

 .ترك البِر واِإلحسان إىل األهل واألقارب : قَطيعة الرحمِ -

 .واظَب عليه وداوم : أَلَح يف الدعاء -

 .) ميقن: أصله(علمه بال شك، فهو موقن  : )وأَيقَنه(يقَن بالشيء أَ -

  .قليلُ األلفاظ كثري املعاين  :الدعاء اجلامع -
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 الكَرِمي القُـرآنُ

رِيلُ اَألمنجِب لَ بِهزن ،اللَّه ابتك آنُ الكَرِميالقُر-اُألمي يبلى النع المالس لْيهاهللا عليه وسلم صلى- ع   - 

لينذر الناس من عذَاب جهنم، ويبشرهم بِنعيم اجلَنة، وفيه أَخبار اُألممِ السابِقَة وقَصص اَألنبِياء 

لنيسواملُر .لَّمسو لْيهع لَّى اللَّهلَّ: "قَالَ صعآنَ والقُر لّمعت نم كُمريخ ه1(" م(، لْيهع لَّى اللَّهقَالَ صو 

لَّمسا ال أَقُولُ : "وهرِ أمثالشةُ بِعنةٌ ، واحلَسنسح بِه فَلَه اب اللَّهتك نفَاً مرأَ حقَر نولَكن) آمل(م فرح 

 فرح ميمو ، فرالَم حو فرح ف2(" أل(القُرآنَ الكرمي تعما سمدنع ناجل ا {  :، قَالتنعما سإن
 } ولَن نشرِك بِربنا أَحداً يهدى إِىل الرشد فَآمنا بِه. قُرآناً عجباً

 ] 2، 1: سورة اجلن اآلية[

 العمـرةُ

دمحم : هكاترليكُم ورمحةُ اللَّه وبع المالس. 

نسح : هكَاتبرورمحةُ اللَّه و المالس لْيكُموع. 

 كَيف أَديت العمرةَ يا محمد؟  

دمحم : م تةَلَبِسرمالع تيونو،فَةي احلُلَيبِذ يقاتامل جِدسنيِ يف متكْعر تلَّيصامِ وراِإلح البِس. 

 ماذا فَعلْت بعد ذلك؟ : حسن

دمحباب ا : م نم لْتخام داحلَر جدإىلَ املَس لْتصما ودنعو ةمكَّةَ املُكَرإِلَى م تبذَه طُفْت المِ ثُملس

 واطةَ أَشعبس ةوفَا واملَرالص نيب تيعسو يمراهقامِ إِبم لْفيـن ختكْعر تلَّيص ثُم اطوةَ أًشعبس ةببالكَع

 .وحلَقْت رأْسي وخلَعت مالبِس اإلحرام

نسح : كترمع هلَ اْللقَبت. 

 ـةُممكَّـةُ املُكَر 

 - علَيهِما السالم- مكَّةُ املُكَرمةُ مدينةٌ قَدمية مقَدسةٌ ، فيها الكَعبةُ املُشرفَةُ الَّيت بناها إِبراهيم وابنه إِسماعيلُ

اللَّه نرٍ معاىل- بِأَمتو هحانبس -. فَةراْملُش ةبلَ الكَعوح هماس يمظع جِدسم )اماحلَر جِداب  .)املَسب امأَم
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يمراهإِب قَامم فَةراملُش الكَعبة-المالس هلَيع - مزمزة، ووفَا واملَراحلَرامِ الص جِداملَس نم ةيقرالش ةهيف اجل ،

حرم اللَّه فيها القتالَ ) احلَرم(ملُكَرمة أَرض واسعةٌ لَها حدود تسمى حولَ مكَّةَ اْ. وهي بِئْر مباركَةٌ 

ديوالص. امها كُلَّ عونَ إِلَيجحيو ،هِمالتيف ص فَةاملُشر ةبمونَ إِلَى الكَعلاملُس جِهتي. 

 .- صلى اللَّه علَيه وسلم-طُ آلوحيِ، وفيها ولد النبِينحن نحب مكَّـةَ املُكَرمةَ فَهِي مهبِ

 من آدابِ الطَّعامِ

رِيفالش يثي احلَدقُلْ: ففَلْي هليف أَو ِسيفَإنْ ن ذْكرِ اللَّهفَلْي كُمدوإِذَا "  :إِذَا أَكَلَ أَح هروآخ لَهأَو بِاسمِ اللَّه

دأَكَلَ أَح ينِهمبِي برشفَلْي رِبوإِذَا ش ،ينِهمأكُلْ بِيفَلْي صلى .  "كُم ههما أَننع اللَّه ضياسٍ ربنِ عبا نعو

ا عاب النبِي م"  وقَالَ أَبو هريرةَ رضي اللَّه عنه.  "نهى أَنْ يتبِع الرجلُ بصره لُقمةَ أَخيه "  اهللا عليه وسلم

 كَهرإِالّ ت و اً قَطُّ إنْ اشتهاه أَكَلَهامصلى اهللا عليه وسلم طَع" . 

 صفَةُ الوضوِء

1وراملاَء الطَّه املسلم رضحي. 

 .ينوي الوضوَء2

 .بسمِ اللّه: يقُول3ُ

 .يغِسلُ كَفَّيه ثَالثا4ً

 .يتمضمض ويستنشق ثَالثا5ً

 .يغِسلُ وجهه ثَالثاً، ويخلِّلُ لحيته بِاملاِء6

 .يغِسلُ يديه إلَى املرفَقَينِ ثَالثا7ً

 .يمسح رأْسه مع األذُنينِ مرةً واحدة8ً

 .يغِسلُ رِجلَيه إلَى الكَعبين ثَالثاً، ويخلِّلُ أصابِعه بِاملاِء9

يفَةُ التمصم 
  1مميوِي التني. 
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 ."بِسمِ اللّه" :يسمي اللّه أي يقُول2ُ

 .يضرِب بِكَفَّيه الُّتراب الطَّاهر ضربةً واحدة3ً

 .يمسح بِهِما وجهه وكَفَّيه إلَى الرسغين4

عت املاِء، أو ودجمِ ودع دنع ملاملُس مميتيفوخ ضٍ أومرل همالعذُّرِ است . 

ةاباجلَن نل مسفَةُ الغص 

 .احلَدثُ األكبر، وهو نزولُ املين بِشهوة من الذَّكَرِ أوِ األنثَى بِجِماع أو نحوِه :اجلَنابةُ هي

  - ةاباجلن نلَ مسوِي الغني. 

 .يسمي اللّه -  

 .لُ كَفَّيه ثَالثاًيغِس -  

  - هجِسلُ فَرغفَي ،هماللَى شع ينِهماملاَء بِي بصي. 

  - الةلصأ لضوتأ كَما يضوتي. 

 .يفيض املاء علَى بدنِه -  

 يحثي املاء علَى رأسه ثالتاً -  

 .كانت األرض طيناًيغِسلُ قَدميه يف مكَان آخر عند احلاجة كما لو  -  

 .أي يبدأ بغسل اجلانب األمين من جسده مث األيسر: يتيامن -  

 الصلَوات املَكْتوبةُ 

 يهو ، سموبةُ خلَوات املَكْتالص: 

- تانكْعر يرِ، وهالةُ الفَجسِ. صمين إلَى طُلُوع الشرِ الثَّاا من طُلُوع الفَجهقْتوو. 

 .ووقْتها من زوالِ الشمسِ إلَى أنْ يصري ظلُّ كُلّ شيٍء مثْلَه. لظُّهرِ، وهي أربع ركَعات وصالةُ ا -

 .وصالةُ العصرِ، وهي أربع ركَعات ، ووقْتها من صيرورة ظلّ كُلّ شيٍء مثْلَه إلَى غُروبِ الشمسِ -

- يغرب، وهالةُ الَموص اتكَعرِ.  ثَالثُ رمفًق األحيب الشغسِ إلَى مموبِ الشها من غُرقْتوو. 
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-  اتكَعر عبأر ياِء، وهشاللَّيل. وصالة الع فرِ إلَى نِصمفَقِ األحغيب الشها من مقْتوو. 

 الةفَةُ الصص 

 .ينوي الصالةَ - 

 .يستقْبِلُ القبلَةَ -

 .يستوِي قائماً -

- ريكَبو ،هيوع أًذُنإلَى فُر أو ،هيكبنم ذْوح هيدي فَعري. 

 .يضع يده اليمنى علَى يده اليسرى علَى الصدرِ -

 وتبارك اسمك وتعالَى جدك والَ إلَه سبحانك اللَّهم وبِحمدك " :يقْرأُ دعاَء االستفْتاحِ، مثْلَ أنْ يقُولَ -

كرغَي ". 

 .يقْرأُ سورةَ الفاتحة وسورةً أخرى، أو ما تيسر منها -

 .ثَالثاً " سبحانَ ربي العظيم " :يكَبر ويرفَع يديه، ويركَع ويقُولُ -

 ."ُ سمع اللّه لمن حمده، ربنا ولَك احلَمد" :ولُيقُوم ويرفَع يديه، ويق -

 .ثَالثاً "سبحانَ ريب األعلَى " : يكَبر ويسجد، و يقولُ -

 ." رب اغْفر يل، رب اغْفر يل " :يكَبر ويجلس ويقولُ -

 .ثالثاً "يب األعلَىسبحانَ ر " :يكَبر ويسجد ثانِيةً ويقولَ -

- ةالثَّانِي ةكْعلرل يقُومو ركَبي. 

وبعد ذَلك . وبعد السجدة الثَّانِية يجلس للتشهد. ويصلِّي الركْعةَ الثَّانِيةَ كَما صلَّى األولَى. هذه ركْعةٌ 

 ." السالم علَيكُم ورحمةُ اللّه " :يقولُيسلِّم عن يمينِه وعن يسارِه ف

ةيائالثُّن الةذَا يف الصالة. هالص متيل دهشالت دعب قُومرِها، فَيا يف غَيأم. 

 الصالة وبعد قراءة التشهد  ويصلى كما صلّى يف الركعتني األوليني مث جلس للتشهد األخري يف اية

 النيب صلى اهللا عليه وسلم، مث يتعوذ باللّه من عذاب جهنم ومن عذاب القرب ومن فتنة احمليا يصلي على

 .مبا شاء مث يسلم عن ميينه و يساره. واملمات ومن فتنة املسيح الدجال، مث يدعو
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 صيغة التشهد

" اتبوالطَّي لَواتوالص لهل اتيحالت .ها النأي كلَيع الملى السعنا ولَيع المالس ،هركاتبو ةُ اللّهمحرو بِي

نيحالالص اللّه ادبع .ولهسرو هدبحمداً عأنّ م دهإال اللّه وأش أنْ ال إلَه دهصيغة الصالة على النيب  ."أش

ا صلَّيت علَى إِبراهيم وعلَى آل اللهم صلّ على محمد وعلى آلِ محمد كم " صلى اهللا عليه وسلم

 اهيمرلَى آل إبم وعيراهلَى إبع ا باركْتكم دمحلى آلِ معو دمحعلى م اركإنك محيد جميد وب مياهرإب

 " إنك محيد جميد

تعلَي املَي الةفَةُ الصص 

 .ينوِي ويكبر، و يقْرأ الفاتحةَ - 

  يكَبر و يصلِّي على النيب صلى اهللا عليه وسلم -

- تيلْمو لعيدو ركَبي. 

- لِّميس و ركَبي. 

 تيلْمل ةيعاألد نم: 

 من أحييته منا فَأحيِه اللَّهم. اللَّهم اغْفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبِنا وصغرينا وكَبريِنا وذَكَرِنا وأنثانا -

انلَى ا ِإلميوفَّه عا فَتنم هتيفوت نالم وملَى اِإلسع. 

-  ،دربِاملَاِء والثَّلْجِ والْب واغِْسلْه ،لَهخدم عسوو لَهزن وأكْرِم ،هنع فواع هافوع ،همحوار لَه راغْف ماللَّه

سِونالد نم ضياألب بقَّي الثَّونا كَما ياخلَطَاي نم قِّهن . ،هلأَه نراً ميالً خأهارِه، ود نراً مياراً خد لْهدوأب

جِهوز نراً ميجاً خوزرِ. وذَابِ القَبع نذْهُ مأعةَ، ونالْج لْهخأدو. 

الةُ علَى املَييالصن الباقع قَطَ اِإلثْمس ضعب بِه إذَا قام ةفايك ضفَر ت. 
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 احلج والعمرةُ

  هي قسمان :الَْمواقيت 

شوالٌ ، وذُو القَعدة، وعشر من ذي احلجة، ال يصح شيٌء من أعمالِ احلَج : مواقيت زمانِيةٌ ، وهي )أ (

يهاإال ف. 

قْتيف كُلّ و حصةُ فَترما العأم . 

 :وهي. مواقيت مكانِيةٌ ، وهي األماكن اليت يحرِم منها من أراد احلَج والعمرةَ )ب(

1ةل املدينأه يقاتم وهو ،فَةلَيذُو الْح. 

 .اجلُحفَةُ ، و هي ميقات أهل الشام2

 .م، وهي ميقات أهل اليمنيلَمل3َ

4دجل نأه يقاتم وهازِلِ، ونُ املَنقَر . 

 .ذَات عرق، وهي ميقات أهل العراق5ِ

 ".هن لَهن وِملَن أتى عليهِن من غَيرِ أهلهِن لمن أراد احلج والعمرةَ  : "  قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

أي :مرةوالع كَّةَ ألداِء احلججهاً إلَى متا م رم نمل كوكذل ،املذكورة لِ البِالدأله يتلُ  .هذه املَواقأه 

 .مكَّةَ يحرِمونَ للحج من مكَّةَ، ويحرِمونَ للْعمرة من أدنى احللّ

 العمرةُ

 :لَها ثَالثةُ أركان ، وهي

 (1) راماإلح. 

 .الطِّواف بالكعبة (2) 

 .السعي بين الصفا واملَروة (3) 

ةرمصفَةُ الع: 

 .يحرِم املُعتمر من امليقات، وينوِي ويلَبي -
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- دورِ األسئاً بِاحلَجدتبم واطةَ أشعسب ةببِالكَع يطُوفإلَى مكَّةَ و يذهب. 

 .عتين خلْف مقَامِ إبراهيم عليه السالميصلِّي ركْ -

- واطسبعةَ أش ةاملَروفا والص نيى بعسي . 

- هراملَّلُ من إححتيو ،رقَصي أو ،هأْسر قلحي. 

 :صفَةُ اإلحرام من امليقات

 ." مرةًلَبيك اللَّهم ع: " يأيت امليقات، ويحرِم، فيقول -

- ةبلَ إلَى الكَعصى يتح ةلْبييف الت رمتيسي، ولَبي ثُم. 

 ." لَبيك اللَّهم لَبيك، لَبيك ال شرِيك لَك لَبيك، إنَّ احلَمد والنعمةَ لَك وامللْك ال شرِيك لَك: هذه التلْبِيةُ

 بِاحلَج رِما : " يقولاملُحجح ماللَّه كيى اليومِ العاشرِ". لَبحت ةلْبِييف الت رمتي . ويسملَ رها قَبويقْطَع

 .اجلمارِ

 :صفَةُ الطَّواف

سم اللّه واللّه ب: " يأيت الكَعبةَ، ويطُوف بِها سبعةَ أشواط بادئاً بِاحلَجرِ األسود، فَيستلمه ويقَبلُه، ويقول

يطوف بالكعبة إلَى أنْ يصلَ إلَى احلجر األسود مرةً أخرى، فَيستلمه ويقَبلُه إذا أمكَنه ذلك، وإال ". أكربُ 

هدبِي هإلَي أشار .ةَ األشواطبقي متطٌ ، وهكذا يوهذا ش. 

ربنا آتنا يفِ : " ويقُول بين الركن اليمانِي واحلَجرِ األسود. هويف أثناِء الطواف يذكر اللّه تعالَى ويدعو

 ."الدنيا حسنةً وِيف اآلخرة حسنةً وقنا عذَاب النارِ

 .ليس للطواف دعاٌء خاص غَري هذا، وللمسلمِ أنْ يدعو بِما شاَء

 باعطومِ االضالقُد يف طواف نيسونماألي فَهكَت سترو هو أنْ ال ي ، . لَ يف األشواطمرأنْ ي كوكذل

 .الثالثة األولَى

 :صفَةُ السعي

ال إلَه إالَّ اللَّه واللَّه أكرب، "    :بعد الطَّواف يأيت جبلَ الصفا فَيرقاه أو يقف عنده، ويستقْبِلُ القبلَةَ ويقول

ال إلَه هدحو ابزاألح مزهو ،هدنج زوأع ،هدبع رصون ،هدعو زجه، أندحإالَّ اللّه و  ." هيدي فَعمث ير
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وعندما يرى . مث يرتِلُ من الصفا،و ميشى إيل املَروة. ويكَرر هذا الذِّكْر، والدعاَء ثالثَ مرات . ويدعو

على جدار املسعى يسرع حىت يصل إىل العالمة اخلضراء الثانية،مثَّ ميشي حتى يصلَ إلَى  ضراءالعالمة اخل

 .املروة، فَريقاها ، أو يقف عندها، ويقول كما قال علَى الصفا

 وبعد االنتهاء من .ويف أثناء السعي يكْثر من الذِّكر والدعاِء. وهكذا يكْملُ األشواطَ الباقيةَ. هذا شوطٌ 

هراملَّلُ من إححيتو ،هرعش رقَصأو ي ،هأْسر راملعتم قلحالسعي ي. 

 :محظُورا ت اإلحرام

هلُّلحلَ توقَب هإحرام لَها بعدفْعرِمِ أنْ يحللم اليت ال جيوز اتهِيهي املَن .يوه: 

 (1) الش قلحرِم ال ياملُحرع. 

 (2) األظْفار قَلِّموال ي. 

 (3) هأْسطِّي رغوال ي. 

 .وال يلْبس املَخيطَ مثْلَ القَميصِ والسراويل، وكذلك ال يلْبس اجلَوربين وال اخلُفَين (4) 

 (5) بطَيتو ال ي. 

 (6) رالب ديلُ صقْتوال ي. 

 (7) كنوال ي ،حكنوال يوال خيْطُب ،ح. 

 (8) عجاموال ي. 

 (9) باشروال ي. 

كَانُ احلَجأر 

 يهةٌ ، وعبأر كَانُ احلَجأر: 

 . اإلحرام (1) 

 .ووقُوف عرفَةَ (2) 

 (3) ةاإلفَاض افطَوو. 

 (4) يوالسع. 
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 احلج أنواع 

 يثالثةٌ ، وه احلج أنواع: 

 . أنْ يحرِم احلاج بِاحلج فقطْاإلفْراد، و هو (1) 

 .القرانُ، و هو أنْ يحرِم بالعمرة واحلج معاً، وأنْ ال يتحلَّلَ بعد العمرة (2) 

 (3)  بِاحلج حرمقَى يف مكةَ، مثَّ يبلَّلَ بعد العمرة، ويحتيو ،ر احلجهبالعمرة يف أش رِمحوهو أنْ ي ،عتمالت

 . اليومِ الثامن من ذي احلجةيف

 ع: صفةُ احلجتمالت 

يعتمر من أراد التمتع بالعمرة إىل احلج يف أشهرِ احلج، ويتحلَّلَ من إحرامه بعد العمرة، ويبقَى حالالً يف 

 .مكةَ

همن مرتِل بِاحلج رِمحي ةجالفجرويف اليوم الثَّامن من ذي احل بعد صالَة ىنإِلَى م هوجَيتو ، . لِّي بِهيصو

بعد ذلك يتوجه إىل عرفةَ بعد طُلُوعِ . الظُّهر والعصر واملغرب والعشاَء، والفجر من اليومِ التاسعِ

مثَّ يقف بِعرفَةَ ويذْكُر اللّه . تينوهنالك يصلِّي الظُّهر والعصر جمعاً وقصراً بِأَذان واحد وإقام. الشمس

 .ويدعوه حتى غُروبِ الشمس

وبعد غروب الشمس بقَليلٍ يغادر عرفات ، ويتوجه إىل مزدلفةَ، وهناك يصلِّي املغرب والعشاَء جمعاً 

 .وقصراً بِأذان واحد وإقامتين، و يبِيت ا

احِ اليوم العاشويف صب ىنإىل م هوجتمثَّ ي رفسى يرِ احلَرام ويدعو اللّه حتعاملَش عند فويق ،صلِّي الفجررِ ي

 .قبلَ طلوع الشمس

. بعد ذلك يذبح، مثَّ يحلق أو يقَصر. وهناك يرمي اجلَمرةَ الكُبرى بِسبع حصيات بعد طُلُوع الشمس

 .  هذه األعمال التحلل األول فيحل له كل شيء إال النساءويتحلَّلُ احلاج بعد

مث يذهب إىل مكةَ، ويطوف طَواف اإلفاضة، ويسعى بني الصفا واملروة، وحينئذ حيل له كل شئ حىت 

يرميها يف هذا ملن مل يتعجل، وأما من تعجل فإنه . مث يرجِع إىل مىن، ويبقى بِه ثالثةَ أَيامٍ بِلَياليها. النساء

 .اليوم الثاين عشر فقط
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وقبلَ أنْ . وبعد رمي اجلمار يف اليوم الثاين عشر للمتعجل ويف اليوم الثالث عشر ملن تأخر يرجع إىل مكة

 .يغادرها يطوف طواف الوداع

احلج امأي 

 ." يوم الَتروية " يسمى اليوم الثامن أن ذي احلجة

الت واليومعفَةَ  " اسرع يوم". 

العاشر رِ "  واليومحالن يوم". 

 ." أيام التشريقِ "  احلادي عشر، والثَّاين عشر، والثَّالثَ عشر،-واأليام الثالثةُ

  

 اللَه ربنا

 .السالم عليكم ورمحة اللّه وبركاته :املدرس 

 .ركاتهوعليكم السالم ورمحة اللّه وب : الطالب

 ؟.أحفظْتم سورةَ اِإلخالص : املدرس

 .حفظناها. نعم : الطالب

 .اقرأ يا أمحد هذه السورة : املدرس

لَم . اهللا الصمد. قُلْ هو اهللا أحد {  .بسم اهللا الرمحن الرحيم. أعوذُ باللّه من الشيطان الرجيم : أمحد

لَدوي لَمو دللَ. ي كُني لَمودكُفُواً أح ه{. 

  أن نعرف من ربنا؟- اآلنَ- ونريد .أحسنت يا أمحد ذه التالوة اجليدة : املدرس

 .ربنا اللّه الذي خلقنا وربانا بنعمته ورزقنا من الطيبات : طارق

 ؟.بأي شيء نعرف ربنا : املدرس

 .شمس والقمرالليل والنهار وال: منها. نعرف ربنا بعالمات كثرية : عبد اللّه
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 هو الذي خلق السموات واألرض والليل والنهار والشمس والقمر، وهو -  تعاىل-نعم إن اهللا : املدرس

جتب له العبادة وحده ال شريك  ولذلك. ويرزق من يشاء، وهو القادر على كل شيء الذي يرتل املطر

 .له

 ما معىن العبادة اليت شرعها اهللا للمسلمني؟ :طارق

فالظاهر من . اسم جامع لكل ما حيبه اهللا ويرضاه من قولٍ أو فعلٍ ظاهرٍ أو باطنٍ : بادةالع :املدرس

 .العبادة ما كان منظوراً كالصالة واحلج والباطن ما كان خفياً كالصوم واإلخالص يف النية

 .نريد أن نعرف مزيداً من األمثلة لعبادة اهللا تعاىل :إبراهيم

الدعاء واخلوف والرجاء : فمنها. من أنواع العبادة هللا سبحانه وتعاىل. يةإليكم األمثلةَ اآلت :املدرس

 .والتوكُّل والرغبة والنذر واخلشية والذبح واالستعانة واالستعاذة واالستغاثة

 .وكل أنواع العبادة ال جيوز صرفها لغري اهللا تعاىل. وهناك أمثلة كثرية للعبادة غري ما ذكرنا - 

 ة على ما ذكرت لنا من بعض أنواع العبادة؟هل هناك أَدلَّ :بالل

 .فامسعوا بعضها. األدلة متوفرة، بل كثرية، جندها يف القران الكرمي والسنة الصحيحة. أجل :املدرس

 ) من سورة اجلن18اآلية (   }وأَنَّ املساجد هللا فَالَ تدعواْ مع اهللا أَحداً  :{قول اهللا تعاىل: دليل الدعاء 

فمن كان يرجو لقَاء ربه فَلْيعملْ عمالً صالحاً وال يشرِك بِعبادة ربه   :{قول اهللا تعاىل: جاءودليل الر 
 .) من سورة الكهف110اآلية  }(أَحداً

 .)اآلية اخلامسة من سورة الفاحتة} (إياك نعبد وإياك نستعين  :{قول اهللا تعاىل: ودليل االستعانة 

ال شرِيك لَه . قُلْ إنَّ صالَتي ونسكي ومحياي ومماتي هللا رب العاملني :{قول اهللا تعاىل: ودليل الذبح 
نيملسلُ الْماْ أوأنو ترأُم كبذَلمن سورة األنعام163/ 162اآليتان } .(و . ( 

 ؟ }ونسكي  :{ما معىن قول اللّه تعاىل :خالد

 أن هناك كثرياً من -  وكما تعلمون-ذَبيحيت اليت أتقرب ا إىل اللّه تعاىل ) نسكي(معىن كلمة  :املدرس

اجلاهلني يذحبون الذبائح فيذكرون اسم غري اللّه تعاىل عليها حني الذبح أو يقربوا إىل صاحب قربٍ 

 .وهذا العمل خمالف للتوحيد. راجني منه النفع ودفع السوء
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مسعت رسول :  قالت-  رضي اهللا عنها- ما دليل االستعاذة فعندنا من السنة حديث خولة بنت حكيموأ 

أعوذُ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق ملْ : من نزل منزالً فقال: " يقول- صلى اهللا عليه وسلم- اهللا

 .)رواه اإلمام مسلم " (يضره شيء حتى يرحتل من منزله ذلك

علينا أن نعرف ربنا الذي خلقنا ونعبده مبا شرع لنا وال نعبد غريه، كما عرفنا من : وخالصة ما ذكرنا 

سورة اإلخالص أن اللّه هو الواحد األحد الذي ال نظري له وال شبيه وال وزير وال ولد وأنه غين عن 

 .ريك لهعباده مجيعاً، بل هم يقصدونه يف حاجام، فهو املستحق للعبادة وحده ال ش

 اللغة 

 .وهو اللّه وحده ال شريك له. هو السيد الذي يقصد يف احلوائج وال حيتاج إىل غريه : الصمد

 .أكْفاء: ومجع الكُفء. مكافئاً ومماثالً ونظرياً : كُفُواً

 .معني، مساعد، واجلمع وزراء : وزير

 ).حلَ الطالَّب ألداء العمرةارت: (يغادر املكان، يسافر إىل جهة أخرى مثل قولنا : يرحتل

 اإلسالم ديننا

فما اسم الدين . يف الدرس املاضي عرفنا أن العبادة جيب أن تكون للّه ربنا وحده ال شريك له :املدرس

 الذي حنن فيه لعبادة اللّه تعاىل؟

 .هو دين اإلسالم: الدين الذي حنن فيه :سعيد

 . اإلسالم، مث حديثا جيمع لنا أركان اإلسالمواآلن اذكر لكم معىن. أحسنت يا سعيد :املدرس

وال يقبل اللّه . هو االستسالم للّه تعاىل بالتوحيد واالنقياد له بالطاعة واخللوص من الشرك) اإلسالم(إنَّ  

 من سورة آل 19 اآلية }(إنَّ الدين عند اهللا اإلسالَم  :{قال اللّه تعاىل. من الناس ديناً غري اإلسالم

    }ومن يبتغِ غَير اإلسالم ديناً فَلَن يقْبلَ منه وهو يف اآلخرة من اخلاسرين :{وقال تعاىل أيضاً). انعمر

 .فعلينا أن نتمسك ذا الدين وحنافظ عليه).  من سورة آل عمران85اآلية (
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قال :  قال- رضي اللّه عنهما-رعن عبد اللّه بن عم: أما احلديث الذي جيمع أركان اإلسالم، فهو آاليت 

إالّ اهللا وان حممدا عبده  شهادة أنْ ال إله: بىن اإلسالم على خمسٍ " :-  صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا

 )متفق عليه، واللفظ لإلمام مسلم( ."و إقام الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. ورسوله

 .تنيأريد أن أعرف معىن الشهاد :طارق

وأما ما يعبد من دون اللّه فعبادته . أما شهادة أن ال إله إال اللّه، فمعناها أنه ال معبود حبق إال اهللا :املدرس

شهد اهللا أنه ال إله إال هو واملالئكة وأُولُواْ الْعلْمِ قَائماً بالْقسط ال إله إال هو   :{قال اللّه تعاىل. باطلة
 ) من سورة آل عمران18اآلية (} العزيز احلكيم

 أرسله اللّه - صلى اهللا عليه وسلم-اإلقرار، واالعتراف بأن حممداً: ومعىن شهادة أنَّ حممداً رسول اللّه 

 وطاعته بكل ما - صلى اهللا عليه وسلم- وذه الشهادة جيب اتباعه . تعاىل بدين اإلسالم إىل الناس كافة

والشهادتان مها . واإلقرار بالشهادتني هو الشرط للدخول يف اإلسالم. جاء به من اللّه سبحانه وتعاىل

 .الركن األول من أَركانه اخلمسة كما تعلمون

 ما املراد بإقام الصالة وإِيتاء الزكاة؟ :منصور

أدائها : ومعىن إقام الصالة. أن هذين الركنني ذُكرا يف احلديث بعد الشهادتني. كما تعلمون :املدرس

ا والصرب عليها  على الوجه ا املخصوصة واآلمراملطلوب يف أوقا. 

إعطاء الزكاة وهي جزء معلُوم من املال إىل مستحقيها إذا بلغ املال النصاب وحالَ : أما إيتاء الزكاة فهو 

وا وما أُمر  :{ومن أدلة هذين الركنني قول اللّه تعاىل. وأحكامها مذكورة يف كتب الفقه. عليه احلول
 5اآلية  }(إال ليعبدوا اللّه مخلصين لَه الدين حنفَاء ويقيمواْ الصالةَ ويؤتوا الزكاة وذَلك دين القيمة

 .)من سورة البينة

 ما الدليل من القرآن الكرمي على أن صوم رمضان واحلج ركنان من أركان اِإلسالم؟ : صاحل

يا أَيها الَّذين آمنواْ كُتب علَيكُم الصيام كَما   :{م فيقول اهللا سبحانه وتعاىلأما عن الصو :املدرس

 .) من سورة البقرة183اآلية ) .} (كُتب علَى الَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُون
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بيت منِ استطَاع إِلَيه سبِيالَ ومن كَفَر فَإِنَّ وللَّه علَى الناسِ حج الْ  :{وقال اللّه تعاىل يف شأْن احلجِ 
نيالَمنِ الْعع غَنِي من سورة آل عمران97اآلية  .} (اللَّه (. 

 هل لإلسالم أركان غري ما ذكرت؟ أعين غري األركان اخلمسة؟ : بشري

لكن هناك ).  والصوم واحلجوالزكاة الشهادتني والصالة(ال ليس لِإلسالم أركان أخرى غري  :املدرس

ففي هذه األعمال حمافظة على أركان . نوافل وسنن وأعمال تطوعٍ ودعوةٌ إىل اخلري وحماربةٌ للشر

وذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاء . كما أن فيها زيادةً يف احلسنات وعفواً عن السيئات. اِإلسالم ومحاية هلا

 .واللّه ذو الفضل العظيم

أن اِإلسالم دين له أركان مخسة افترضها اهللا على الناس، وأداء هذه :  هذا الدرسوخالصة ما ذكرنا يف 

وأن اللّه ال يقبل من أحد ديناً . األركان هو االستسالم واالنقياد والطاعة للّه رب العاملني ال شريك له

ليم مبا يصلح شؤون كما ال يقبل من أحد الزيادةَ على هذا الدين أو النقص منه ألن اهللا ع. غري اِإلسالم

اْلْيوم كْملت لَكُمِ دينكُم وأَمتَمت علَيكُم   :{قال اللّه تعاىل. واللّه تعاىل أعلم. الناس يف الدنيا واآلخرة
 .)  من سورة املائدة3اآلية (  .َ}نِعمتي ورضيت لَكُم اإلسالم دينا

   

 اللغة

 .اليت يستند إليها ويقوم ا مجع ركن، وأركان الشيء جوانبه :أركان 

وجيزم حبذف الياء مثل . يريد، وهذا فعل مضارع واملاضي منه ابتغى، ومصدره ابتغاء. يطلب :يبتغىِ

)جيتهد ن يبتغ النجاحم(. 

 .)أَشهد أنَّ هذا حق: (كقولك. اإلقرار واالعتراف والتصديق :الشهادة

 .)يعطي أي أعطى -آتى يؤيت(إعطاء وهذا مصدر  :إيتاء
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 حممد صلى اهللا عليه وسلم رسولنا

لقد أرسل اللّه سبحانه وتعاىل يف هذه األمة رسوال بدين اإلسالم وأمره أن يدعو الناس  :املدرس 

 فما اسم رسولنا؟. مجيعاً للدخول يف هذا الدين ليخرجوا من الظلمات إىل النور بإذن اهللا

 .حممد بن عبد اهللا: اسم رسولنا :سامل

هو حممد بن عبد اهللا بن عبد املُطَّلب  .وإليكم اآلن شيئاً من نسب رسولنا صلى اهللا عليه وسلم :ملدرسا

 - عليهما-وهاشم من قريشٍ، وقريش من العرب والعرب من ذُرية إمساعيل بن إبراهيم. بن هاشمٍ

 .الصالة والسالم

 كم سنة عاش رسولنا صلى اهللا عليه وسلم؟ :ثابت

أربعون سنة قبل النبوة، وثالث : منها. اش رسولنا صلى اهللا عليه وسلم ثالثاً وستني سنةع :املدرس

 .وعشرون سنة كان فيها نبياً ورسوالً

فما الدليل على هذا . ذكرت لنا أن الرسول حممداً صلى اهللا عليه وسلم أرسل إىل الناس مجيعاً :عبد اهللا

 القول؟

 من سورة 158اآلية  .(ً}يأيها الناس إني رسولُ اهللا إلَيكُم جميعاقُلْ   :{قال اهللا تعاىل :املدرس

 .)األعراف

 هل كانت دعوة الرسول حممد صلى اهللا عليه وسلم كلّها يف مكة؟ :منصور

مل تكن الدعوةُ اإلسالميةُ كلَّها يف مكة، بل كان الرسول حممد صلى اهللا عليه وسلم يدعو  :املدرس

 . مكة ثالث عشرة سنة مث هاجر إىل املدينة وبقي فيها عشر سنني يدعو إىل اإلسالمالناس يف

. إن الرسول حممداً صلى اهللا عليه وسلم ال يزال حياً مثل حياتنا هذه: مسعت بعض الناس يقول : سعيد

 فهل هذا صحيح؟

فاه اهللا وأدركه املوت ال صحة هلذا القول، بل إن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قد تو. كالّ :املدرس

إنك ميت وإنهم   :{والدليل على موته صلى اهللا عليه وسلم قول اللّه تعاىل. ودفنه الصحابة يف القرب
وقد أنكر   ) . من سورة الزمر31/ 30اآليتان } (ميتونَ ثُم إنكُم يوم القيامة عند ربكُم تختصمونَ
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أيها  :{ خرب موت النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال هلم أبو بكر رضي اللّه عنه- أولَ األمر- اسبعض الن
 .}الناس إنه من كان يعبد حممداً فإنَّ حممداً قد مات، ومن كان يعبد اللّه فإن اهللا حي ال ميوت

بأنه يعلم الغيب  من بعض الناس قوال يصف الرسول صلى اهللا عليه وسلم -  أيضاً-وأنا مسعت : جابر

 .وجييب دعوة املضطر إذا دعاه ويكشف السوء

قل ال أملك لنفِْسي نفْعاً وال ضراً إالّ ما   :{أمل تقرأ قول اللّه تعاىل. ال تصدقوا قول املفترين :املدرس
لسوء إنْ أناْ إالّ نذير وبشير لقَومِ شاء اللّه ولَو كُنت أعلَم الْغيب الستكْثَرت من الْخيرِ وما مسين ا

 .) من سورة األعراف188اآلية } (يؤمنونَ ل

  نيب آخر؟-  صلى اهللا عليه وسلم -هل يأيت بعد الرسول حممد : آدم

قال اهللا . ال يأيت بعد الرسول حممد صلى اهللا عليه وسلم نيب آخر، بل ختم اللّه به النبيني :املدرس

ما كَانَ محمد أبا أحد من رِجالكُم ولَكن رسولَ اللّه وخاتم النبيين وكَانَ اللّه بِكُلِّ شيء   :{تعاىل
 .)ومن سورة األحزاب40اآلية  (ً}عليما

. ل اإلمجال على سبي- صلى اهللا عليه وسلم- اعتقادنا برسولنا حممد -واآلن أُخربكُم مبا جيب علينا جتاه 

 بشر من بين آدم عريب من قُريش ولد مبكةَ - صلى اهللا عليه وسلم -علينا أن نؤمن بأن الرسول حممداً 

هاجر إىل املدينة ودعا إىل اإلسالم فيها لعدة سنني . وبعثه اهللا بدين اإلسالم إىل الناس كافةً بشرياً ونذيراً

 وهو املوضع -  رضي اللّه عنها-وموضع القرب بيت عائشة. القربوبعد موته دفن يف . مث توفَّاه اللّه تعاىل

وعلينا أن نطيعه ونتبعه ونصدقه بكلِّ ما جاء به عن اللّه . فاألنبياء يدفنون حيث ماتوا. الذي مات فيه

  :اىلوالدليل على هذا قول اللّه تع. للناس وأنه مل يأت بشيء من عند نفسه ليجعله ديناً. سبحانه وتعاىل

وسنته الصحيحة ).  من سورة النجم4/ 3اآليتان (}إذ هو إالّ وحي يوحى. وما ينطق عن الْهوى{

وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه   :{لقول اهللا تعاىل. والدفاع عنها واجب. واجبة االتباع دون تردد أو شك
وإن طاعة ).  من سورة احلشر7اآلية ( }هللا شديد العقابوما نهاكُم عنه فانتهوا واتقوا اهللا إنَّ ا

من يطعِ الرسولُ فقَد   :{قال اهللا تعاىل. الرسول صلى اهللا عليه وسلم هي طاعةٌ للّه سبحانه وتعاىل

 .) من سورة النساء80آلية ا(....}أَطَاع اهللا
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 اللغة

 .سالةاسم مفعولٍ على وزن فَعول مبعىن مرسل بر: رسول 

 .كل ما خفي عن الناس، وال يعلمون منه شيئاً إالّ بإذن اللّه عالّم الغيوب: الغيب

طَرة احلاجة إىل الشيء، ومن أصابه السوء يف حاله: املُضمن وقع يف شد. 

 . قبل الإدغام-  مِسس- أصابه الضرر واألذى، وأصل مس :مسه السوء

تالشيء الكثري ومج : استكْثر وأصلها طلبت هتوالتاء للطلَب) كثُر(ع فأدخلت عليها اهلمزة والسني .

 .كتب: ومثلها استكْتب وأصلها

 .خمبِر باخلري وداع إليه، ونذير عكسها محذِّر من السوء: بشري

  

 التوحيد عقيدتنا

يف )حيد تو( واليوم نريد أنْ نعرف معىن كلمة   .علمنا سابقاً أن اإلسالم دين التوحيد :املدرس 

وكذلك نريد أن نعرف أنواع التوحيد . واملعىن املراد منها شرعاً.  لغة القران والسنة-اللغة العربية 

 .وفضله على املسلمني

 يف اللغة العربية؟) توحيد ( ما الذي تعنيه كلمة  :جابر

 وحد، واملضارعِ اإلفراد، وهذا مصدر والفعل املاضي: يف اللغة العربية) توحيد ( تعىن كلمة  :املدرس

 .أفرد يفرِد، مبعىن جعلَ الشيء وحده فَرداَ: أي. يوحد

 .( توحيد( وما الذي تفيده هذه الكلمة شرعاً؟ أعىن كلمة  :أمحد

وعلى ). إفراد اللّه تعاىل باُأللوهية والربوبية واألمساء والصفات: (الذي تفيده هذه الكلمة شرعاً :املدرس

توحيد الربوبية، وتوحيد األلوهية، وتوحيد . ن ندرس أنواع التوحيد وهي ثالثةهذا األساس نريد أ

 .األمساء والصفات

 ما معىن توحيد الربوبِية؟ :بالل
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وتوحيد الربوبية شرعا هو . واملتصرف مبا ميلك نسبة إىل الرب املالك): يف اللغة(كلمة الربوبية  :املدرس

وأنه هو الذي يحي ويميت، . ومالكه ورازقه. يء وخالق كل شيءاالعتراف بأن اهللا تعاىل رب كل ش

 :قال اللّه تعاىل. ليس له يف ذلك شريك. وله األمر كله وبيده اخلري كُلُّه وهو القادر على ما يشاء

}نيالَمالْع بللّه ر دملوصف وال يكفى توحيد الربوبية وحده يف ا). آلية الثانية من سورة الفاحتةا( }الْح

واعلموا أن املشركني اعترفوا  .باإلسالم إنْ مل يكن معه توحيد األلوهية وتوحيد األمساء والصفات

. بتوحيد الربوبية لكنهم عبدوا مع اللّه آهلة غريه ومل يوحدوا اهللا تعاىل يف األلوهية فلم يدخلوا يف اإلسالم

 .) من سورة الزمر38آلية ا( }وات واألرض لَيقُولُن اللّهولَئن سألْتهم من خلَق السم  :{قال اللّه تعاىل

 وما املراد بتوحيد اُأللوهية؟ :إبراهيم

: ويقالُ لتوحيد اُأللوهية شرعاً. ، وهو املعبود)إله(لغة مأخوذة من كلمة ) ألوهية(إن كلمة  :املدرس

لوهية والعبودية على خلقه أمجعني وهذا العلم وهو العلم واإلقرار بأن اللّه تعاىل له األ. توحيد العبادة

. ونفيها عما سواه وذا النوع من التوحيد يكون إفراد اللّه بالعبادة. يتحقق بالقولِ واالعتقاد والعمل

وجيب علينا أن خنلص الدين كله للّه وحده ال شريك له، ألنه هو املعبود حبق، مث إن اجلن واإلنس 

وما خلَقْت اجلن واإلنس إال   :{قال اللّه تعاىل. للّه وحده ونفيها عما سواهمأمورون بإفراد العبادة 

وندبعيففي هذه اآلية بيان للحكْمة من خلْق اجلن واإلنس، أال ).  من سورة الذاريات56اآلية  (}ل

 يذكر -ه تعاىلوقد أنكر املشركون هذا النوع من التوحيد قال اللّ. ال شريك له وهي العبادة للّه وحده

 .) من سورة ص5اآلية ( }أجعلَ اآلهلة إلَهاً واَحداً إنَّ هذا لَشيء عجاب  :- {ما قالوه

 فما النوع الثالثُ؟. األولَ والثاينَ من أنواع التوحيد:  عرفنا النوعني:عبد اللّه

 اإلميان واإلقرار بأنَّ اللّه وهو. هو توحيد األمساء والصفات:  النوع الثالث من أنواع التوحيد: املدرس

وهذا اإلميان والتصديق إمنا يتم بإثبات ما . سبحانه وتعاىل فرد باألمساء والصفات اليت ال يشبهه فيها أحد

أثبته اهللا تعاىل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى اهللا عليه وسلم من مجيع األمساء والصفات ومعانيها 

فاهللا . من غير نفْيٍ لشيء منها وال تعطيلٍ وال حتريف وال متثيلٍ. السنةوأحكامها الواردة يف الكتاب و

ار املتكرب، وهو بكل شيء عليموم وهو اجلبومقابلَ كلَ هذا جيب علينا نفى كل ما   .تعاىل هو احلي القي
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ب أو كل ما يناىف نفاه اللّه تعاىل عن نفسه أو نفاه عنه رسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم من نقص أو عي

واهللا . فاللّه تعاىل ال يعجِزه شيء يف األرض وال يف السماء، وال يغيب عنه شيء. كماله سبحانه وتعاىل

 .هو الواحد يف أمسائه احلُسىن وصفاته العليا

 هل هناك دليل على نفي املثيل للّه تعاىل؟ : طارق

لَيس كَمثْله شيء وهو السميع   :{قوله تعاىل:  منها.أدلة نفي املثيل أو الشبيه هللا تعاىل كثرية :املدرس
وحمل  }ليس كمثله شيء{  :فمحل النفي قول اللّه تعاىل).  من سورة الشورى11آلية ا(}الْبصير

ومعىن هذا أن اللّه تعاىل ال يشبهه أحد من خلقه وتثبت } وهو السميع البصري  :{اِإلثبات قول اهللا تعاىل

 .لسمع والبصر ثبوتاً يليق بعظمته عز وجلله صفتا ا

 ما معىن التمثيل؟ وما معىن التحريف؟ والتعطيل؟ : حممد

التمثيل يعىن التشبيه بني شيئني، وال جيوز هذا أن يكون بني اللّه، وبني من سواه ألن اللّه ال  :املدرس

فهو التغيري، وهذا معىن حرف : أما التحريف. يشبهه أحد من خلقه، بل له صفة الكمال، سبحانه وتعاىل

حرف : أو قولك. حرف الولدالصحيفة، أي غري ما فيها من كتابة : كقولك. غير يغير: يحرف، أي

هو تفسري النصوص باملعاين الباطلة اليت ال :  ويف االصطالح .اليهود التوراة فاستحقُّوا غضب اللّه عليهم

عند قول اهللا ) استوى: (يف كلمة) استوىل(ثال هذا التحريف قوهلم  وم .فينحرف املعىن. تدل عليها

) استوى(إن الصواب أن نفهم كلمة ).  من سورة ة طه5آلية ا( }الرمحن علَى الْعرش استوى :{تعاىل

عناه وأما التعطيل فم  . استواء يليق بعظمة اهللا سبحانه وتعاىل وال يشبه استواء املخلوقني-على حقيقتها

ومعىن التعطيل يف  .التفريغ، وعطَّل الدار أخالها، وبئر معطَّلَةٌ ، ال يسقى منها وال ينتفع مبائها: لغة

وهذا يؤدي إىل عدم إثبات صفات اهللا ) نفي للمعىن احلق الذي دل عليه الكتاب والسنة. (االصطالح

إنَّ إثبات املعىن للصفات هللا تعاىل يوجب : لواتعاىل اليت جاءت يف الكتاب والسنة ونفيها عنه فاملعطِّلة قا

 باطل، مادامت الصفات ثابتةً بالكتاب والسنة قال - هذا-التشبيه بني اخلالق واملخلوقني، لكن قوهلم 

 .) من سورة الشورى11آلية ا(}لَيس كَمثْله شيء وهو السميع الْبصير :{اللّه تعاىل
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 أن يبني لنا -  اآلن- مة كبرية بفضل اللّه الذي من علينا بالتوحيد، وأطلُب من مدرسنا حنن يف نع: سامل

 .كيف يستفيد املسلمون من هذا الدرس

. عرفتم أنواع التوحيد فإليكم اآلن فضله على املسلمني املوحدين الذين جعلوا التوحيد عقيدتهم :املدرس

وبالتوحيد تكون حياة القلوب سعيدةً . ك له، ونبتعد عن الشركفبالتوحيد تتم عبادة اللّه وحده ال شري

وبالتوحيد نفوز يف الدنيا و اآلخرة برضى اللّه سبحانه وتعاىل وذلك الفوز . محقَقةً ملعىن اإلخالص

 .العظيم

 ةاللغ

 .اإلقْرار: التصديق والتسليم وعدم املعارضة، وأيضاً معناه :اإلميان 

 .عكسه يوافقيعارض، و. يخالف :ينايف

 .تفضل اللّه علينا وأنعم :من اهللا علينا

 .فاز الطالب باجلائزة: نربح، وحنصل على ما نريد، كقولك :نفوز

 الشرك وأقسامه

علمنا من الدروس املاضية أنواع التوحيد وفضلَه على املسلمني ويف هذا الدرس نريد أن نعرف :املدرس 

 .، ونعرف كيفية التخلصِ منه واالبتعاد عنه بإذن اهللا تعاىلالشرك وأقسامه ومضاره على الناس

 .نريد بياناً ملعىن كلمة الشرك: جابر

وذلك بأن يكون اشتراك بني اثنني أو أكثر يف شيء من . النصيب: معىن كلمة الشرك لغةً :املدرس

 . د منهم شريكوالواح. األشياء أو أمرٍ من األمور لكلٍّ نصيب فيه، فهم يف هذه احلال شركاء

. فهو أن يصرف املشرك شيئاً من حقوق اللّه تعاىل لغريه فيجعل له نصيباً منها: وأما معىن الشرك شرعاً

إنَّ اْللّه ال يغفر أنْ يشرك به ويغفر ما دونَ ذَلك   :{وهذا ال جيوز وهو أعظم الذنوب قال اللّه تعاىل

مث إن الشرك ضد ).  من سورة النساء116آلية ا( }ك باللّه فَقَد ضلَّ ضالالً بعيداًلمن يشاء ومن يشر

 .التوحيدَ، وله أقسام

 فما أقسامه؟. علمنا معىن الشرك وأنه أعظم الذنوب : ثابت
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 .شرك كرب وشرك أصغر، ولكل منهما أنواع عديدة وقع فيها كثري من الناس: الشرك قسمان :املدرس

 ما أنواع الشرك األكرب؟ :حممد

 :ومن تلك األنواع ما يلي. إن للشرك األكرب أنواعاً كثرية وقعت قدمياً وحديثاً :املدرس

 .الشرك يف الدعاء (1)  

 .الشرك يف احملبة (2)  

 .الشرك يف النية (3) 

 .الشرك يف الطاعة واخلوف (4)  

 .لوقنيوكل أنواع الشرك فيها تسوية بني اللّه تعاىل واملخ

 ما هو الشرك يف الدعاء؟ وكيف يقع بعض الناس فيه؟ : عارف

وهو أن بعض الناس . الشرك يف الدعاء هو سؤال غري اهللا تعاىل يف جلْب نفع أو دفع ضر :املدرس

مث يدعون غريه كاألصنام وأصحاب القبور وحنوهم ممن ال ميلك هلم وال لنفسه نفعاً . يدعون اللّه تعاىل

ويف احلقيقة أم جهلوا ووجهوا الدعاء لغري اهللا سبحانه . اً، مث إم قاسوا اخلالق باملخلوقنيوال يدفع ضر

 .وتعاىل، مما أوقعهم يف هذا النوع من الشرك

 ما دليل النهي عن دعاء غري اللّه تعاىل؟: خالد

نَّ الْمساجِد هللا فَالَ تدعواْ وأَ  :{قال اللّه تعاىل: من أدلة النهي عن دعاء غري اللّه تعاىل ما يلي :املدرس
 .) من سورة اجلن18اآلية  (ً}مع اهللا أَحدا

 وكيف حيصل الشرك يف احملبة؟: أمحد

احملبة : والثاين. احملبة اخلاصة هللا تعاىل: األول. قبل هذا أريد أن أبني لكم أن احملبةَ قسمان :املدرس

ل عندما جيهل اإلنسان كيف حيقق احملبة اخلاصة اليت هي وحيصل الشرك يف القسم األو. املشتركة العامة

إذ ال جيوز صرف شيء منها لغري اللّه تعاىل، ألن هذا : أصل اإلميان واليت فيها تعظيم وإجالل هللا تعاىل
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اً يحبونهم ومن الناس من يتخذُ من دون اهللا أَنداد  :{قال اهللا تعاىل. من شأنه الوقوع يف الشرك األكرب
 ) من سورة البقرة165آلية ا( }كَحب اهللا والذين آمنوا أَشد حباً للّه

 ملاذا يكون الذين آمنوا أشد حبا للّه؟ : صاحل

يكون حب املؤمنني للّه أشد من حب املشركني، ألن حب املؤمنني خالص للّه تعاىل وحب  :املدرس

واحلب اخلالص الصحيح أقوى من احلب املشترك، الذي فيه ) الشركاء( اللّه واألنداد املشركني موزع بني

 .نصيب لغري اللّه تعاىل، وإشراك لغريه معه يف احلب اخلاص الذي ال يكون إال له سبحانه وتعاىل

  احملبةَ املشتركة العامة، فما مثاهلا؟-  لنا قبل قليلٍ-ذكرت :إبراهيم

حمبة اجلنة، وحمبة اإلنسان لوالديه وأوالده أو لزميله يف :  من احملبة طبع يف اِإلنسان مثلهذا النوع :املدرس

الْمالُ والْبنونَ زِينةُ احلياة الدنيا {  :قال اللّه تعاىل. أو حب اخلريات. الدراسة أو الصناعة أو السفر

ريخاباً وثَو كبر دنع ريالًوالباقيات الصاحلات خلكن جيب أن ).  من سورة الكهف46آلية ا( } أَم

تبىن هذه احملبة على الرب والصلة طاعةً للّه تعاىل وبعداً عن الفساد، وأن ال تتجاوز احملبة املشتركةُ العامةُ 

 .حدودها إىل احملبة اخلاصة للّه تعاىل

 كيف حيصل من الناس الشرك يف النية؟ :عبد اهللا

وتعلمون أن النية حملها القلب وال . نوع من الشرك يسمى الشرك يف القصد واإلرادةهذا ال :املدرس

فبعض الناس يريد اآلخرة ويسعى هلا بإخالص وبعضهم يعمل بغري إخالص فينقص . يعلمها إال اللّه تعاىل

ان يرِيد من ك :{قال تعاىل. وبعضهم يريد احلياة الدنيا وزينتها فيقع يف الشرك بالنية والقصد. أجره
احلياة الدنيا وزِينتها نوف إليهِم أعماهلم فيها وهم فيها ال يبخسونَ أولئك الذين لَيس لَهم يف اآلخرة 

 .) من سورة هود16/ 15آليتان ا( }إال النار وحبِطَ ما صنعوا فيها وباطلٌ ما كَانوا يعملُون

  :قال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم: ن عمر بن اخلطاب رضي اللّه عنه قالولقد جاء يف احلديث ع 

إنما األعمالُ بالّنيات وإنما لكُلِّ امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إىل اللّه ورسوله فهجرته إىل اللّه {
). تفق عليهم( }هجرته إىل ما هاجر إليهورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها ف

وكما أن أعمالَ . فاحلديث يبني لنا أن نية اِإلنسان يف أفعاله وأقواله يعلمها اللّه تعاىل ويجازي عليها
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اِإلنسان الظاهرةَ عظيم بعضها يف اخلري وعظيم بعضها يف الشر، فكذلك النيات وأعمال القلوب اليت ال 

 .حانه وتعاىليعلمها إال اللّه سب

 ذكرت لنا أن الشرك يف الطاعة والشرك يف اخلوف من أنواع الشرك األكرب فكيف يقعان أو ما :حسني

 هي أسباما؟

 لقد حصل الشرك يف الطاعة والشرك يف اخلوف من كثري من الناس بسبب األوامر اليت يلقيها :املدرس

تعاىل، كمن أطاع من يأمره  مةً على أمر اللّهمث إم جعلوها مقد. إليهم من حيكمهم خبالف شرع اللّه

أما من كره وقلبه مطمئن باإلميان فال إمث عليه كما ال جتوز طاعة الوالدين يف . بالسجود لغري اللّه تعاىل

طعهما وإنْ جاهداك علَى أَنْ تشرِك بِي ما ليس لَك به علْم فَال ت  :{قال اهللا تعاىل. معصية اللّه تعاىل
 .) من سورة لقمان15آلية ا(}  وصاحبهما يف الدنيا معروفاً

  لو وقع إنسان يف أحد أنواع الشرك األكرب ماذا حيصل له؟: سامل

 إن الشرك األكرب ينايف التوحيد، ويخرج صاحبه عن اإلسالم ويوجب دخول النار واخللود : املدرس

أن يتوب منه يف حياته ويستقيم على التوحيد، فإنَّ اهللا يقبل توبته بفضله فيها وحرمانه من اجلنة إال 

 .ورمحته

 اآلن نريد أن نعرف شيئاً عن الشرك -  حفظنا اللّه منه- عرفنا شيئاً عظيما عن الشرك األكرب:عبد اللّه

 .األصغر لنتقيه

ال يخرج صاحبه من إن الشرك األصغر ذنب عظيم جيب احلذر منه، لكنه :  قال العلماء: املدرس

: لوال اللّه وأنت، وقوهلم: وللشرك األصغرِ أمثلةٌ عديدة، كيسري الرياء وكقول بعض اجلاهلني. اإلسالم

 ما يوهم املساواة بني اهللا تعاىل وخلقه وإن كان -  يف املخلوق- فهذا فيه من الغلو... ما شاء اللّه وشئت،

املسلمني ماضياً وحاضراَ ذا الشرك األصغر بسبب جهلهم  ولقد ابتلي كثري من. ال يبلغ رتبة العبادة

مث اعلموا حفظكم اللّه تعاىل أن أعظم طريق . خلطر هذا النوع من الشرك وتساهلهم فيه، واللّه املُستعانُ

للتخلص من الشرك واالبتعاد عنه بكل أنواعه، أن يكون املسلم على بصرية من دينه وحيقق التوحيد هللا 

 .واللّه تعاىل أعلم.  عن كل أسباب الشركتعاىل ويبتعد
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 اللغة

 .مجع نِد، والند هو املثيل والنظري والشبيه : أنداد 

فعلٌ ماضٍ مبعىن خاب وخِسر، وبطَلَ : حبِط. الذي ال يصلح وال حيمل فائدة، بل يأيت بالضرر :الفاسد

 .ه األنعام يذْهبها حبطَا فتموتمأخوذ من احلَبط وهو نوع نبات إذا أكلت. وسقَطَ

مأخوذمن احلَبطَ و هو نوع نبات إذا أكلته . فعلٌ ماضٍِ مبعىن خاب وخِسر ، و بطَلَ و سقَطَ  : حبط

 األنعام يذهبها حبطَاً فتموت

 .نويت أن أزورك أمسِ فَنِسيت: مثل قول الرجل لصاحبه.  أراد-قَصد : نوى

 .ومنه الفعل املاضي غَال، واملضارع يغلُو. زيادة مع جماوزة احلد املطلوب مما يؤدي إىل الفسادال : الغلُو

ال ينقَصون حقَّهم، : ال يبخسون. شرِبت لَبناً خالصاً: كقولك. الصايف الذي ال يخالطه شيء :اخلالص

 .وال يؤخذُ منه شيء

 خذُ منه شيءال ينقَصون حقَهم ، وال يؤ ال يبخسون

اخلُلُق، وعكسه اإلمث سوء اخلُلق : البِر نسح. 

  

 اإلميان وأركانه الستة

إنه اإلميان . نريد اليوم أن نتحدث عن أمر عظيم من أمور ديننا مما خيص العقيدة اإلسالمية :املدرس

 .وأركانه

  ما معىن كلمة إميان؟: أمحد

، أما معىن )كذب به قوم(و) آمن باخلرب قوم: (تكذيب يقال اإلميان لغة التصديق، وضده ال :املدرس

 .أي أركان اإلسالم اخلمسة). اعتقاد بالقلب، وقول باللسان، وعمل باألركان(اإلميان شرعاً فهو 

  الذي فيه أركان اإلميان، فما هي أركان ا إلميان؟-  عليه الصالة والسالم-  اليوم حديث جربيل-وإليكم 
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سأل جربيل النيب حممداً صلى اهللا  . منكم لما جاء يف حديث جربيل عليه الصالة والسالملينصت كلٌ 

  :فقال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم. أخربين عن اإلسالم: عليه وسلم أوال عن اإلسالم قائالً

"الماإلس :الص مقيولُ اهللا وتداً رسحمأنْ ال إله إال اللّه وأنَّ م هدرمضان أنْ تش مويتَ الزكاة وتصؤالة وت

أنْ تؤمن باللّه : قال. فأخربين عن اِإليمان: قال... صدقْت: قال. وحتُج البيت إن استطعت إليه سبيالً

هوشر رهالقدر خيمن بؤوم اآلخر وتله واليسور بهربين عن : قال... صدقت: قال. ومالئكته وكُتفأخ

يراك: قال. ساناإلح هفإن تراه فإنْ ملْ تكُن د اللّه كأنك تراهبرواه اِإلمام مسلم وقد . (احلديث . " أنْ تع

 .أعد يا خالد ذكر األركان الستة لِإلميان   .)أخرج اإلمام البخاري حنوه

 .)ه وشرهأن تؤمن باللّه ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خري: (اإلميان : خالد

: لقد تعلَّمتم الركن األول أعىن اإلميان باهللا عندما أخذنا الدرس األول، والذي كان عنوانه :املدرس

علينا أن نعتقد ونؤمن بأن اللّه سبحانه وتعاىل هو رب العاملني وهو خالق كل شيء وله : وقُلْنا) اللّه ربنا(

ومن . والنهار، وجتب علينا طاعته وعبادته وحده ال شريك لهاألمر كله وهو الذي يرزقنا وحيفظنا بالليل 

 .كفر أو أشرك باللّه تعاىل فإن مصريه إىل النار

  من املالئكة؟: أمحد

ومفردهم ملك . أمرهم بعبادته وحده ال شريك له فأطاعوه.  املالئكة خلْق من خلق اهللا:املدرس

م ال يعصون اهللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ومنهم وأهم صفام أ. يعلمه إال اهللا وعددهم عظيم ال

 .جربيل ملك الوحي عليه الصالة والسالم

  وماذا يعين اإلميان بالكتب؟: صاحل

الكتب مجع كتاب، واملراد باإلميان بالكتب أنَّ علينا أنْ نصدق بالكتب اليت هي كالم اهللا  :املدرس

ومن هذه  .وصدق من عند اهللا تعاىل ال من قول البشرالذي أنزله على رسله، وأن كل ما فيها حق 

وصحف إبراهيم، مث التوراةُ واإلجنيلُ و ا . الزبور وقد آتاه اهللا رسوله داود عليه الصالة والسالم: الكتب

 .لقرآنُ

 وهل علينا أن نعمل اليوم بكل هذه الكتب جمتمعةً؟ : طارق



44 

لكتب يف هذا اليوم، لكن علينا التصديق مبا جاء فيها من عند ليس علينا أن نعمل جبميع ا. ال :املدرس

ولكن ملا حصل التغيري يف الكتب كما فعل اليهود والنصارى يف التوراة . اللّه تعاىل ما مل يدخله التغيري

واِإلجنيل وجب علينا أن نعمل بالقرآن الكرمي الذي أنزله اللّه تعاىل على عبده ورسوله حممد صلى اهللا 

ه وسلم وهو الكتاب الذي عليه العمل إىل أن تقوم الساعة، مث إن القرآن الكرمي كتاب ختم اللّه به علي

وهو الكتاب الذي فيه خرب من كان قبلنا وخربنا وخرب ما يأيت . الرساالت اليت أنزهلا من السماء  مجيع

 }ن نزلْنا الذّكْر و إنا لَه لَحافظُونَإنا نح  :{قال اهللا تعاىل. وهو الذي حفظه اللّه من التغيري. بعدنا

 .) من سورة احلجر9اآلية (

.  يرى بعض الناس أن عليه اِإلميان بالرسول حممد صلى اهللا عليه وسلم فقط ويترك باقي املرسلني: طالب

 فهل إميانه صحيح؟

لّه رجاالً وأرسلهم للناس ليكونوا ولقد اختار ال. ال يصح إميان أحد إنْ مل يؤمن جبميع املرسلني :املدرس

مبشرين ومنذرين، وأيدهم باملعجزات الدالة على صدقهم فبلّغوا رسالة رم وبينوا للناس ما أمر اللّه به 

ولقد كرم اللّه الرسل وحفظها من . وعلينا أن نؤمن م مجيعاً وال نفرق بني أحد منهم. وما ى عنه

: هللا تعاىل يف القرآن أمساء بعض املرسلني عليهم الصالة والسالم فمنهمالوقوع يف احملرمات، ولقد ذكر ا

نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى بن مرمي عليهم الصالة والسالم مث خامت املرسلني رسولنا حممد صلى 

 .اهللا عليه وسلم

 ماذا يعىن اإلميان باليوم اآلخر؟ :منصور

أن نؤمن به ونستعد له، وهو اليوم الذي يبعث اهللا الناس فيه هو يوم القيامة فعلينا : اليوم اآلخر :املدرس

املوت، وفيه احلساب وامليزان، فكل حسب عمله فأما الصاحلون فإىل اجلنة وأما  فيقومون للبعث بعد

قُرى ومن حولَها وكَذَلك أوحينا إلَيك قُرآناً عربِياً لتنذر أم الْ  :{قال اللّه تعاىل. أعداء اللّه ففي النار
 .) من سورة الشورى7اآلية،(ِ}وتنذر يوم الْجمعِ ال ريب فيه فَرِيق فَي الْجنة وفَرِيق يف السعير

 فهل توضح لنا معىن اإلميان بالقدر؟. جاء يف حديث جربيل عليه الصالة والسالم ذكر القَدرِ :عبد اللّه
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إذ ال . ميان بالقدر هو الركْن السادس من أركان اِإلميان وال جيوز ألحد أن ينكر القَدرإن اإل : املدرس

. قضاء اهللا وحكمه وأمره وتقديره وتدبريه ألحوال الكون: ومعىن القدر  .يصح إميان أحد ينكر القدر

ما شاء اللّه كان . ه وحكمته وتصريفهفالواجب علينا أن نؤمن بأن ما قدره اللّه البد من وقوعه بإرادة اللّ

وال جيوز ألحد االعتراض على قضاء اللّه، بل على الناس التسليم والرضا بعد . وما مل يشأْ مل يكن

. وسيحاسبهم اللّه تعاىل على أعماهلم. مث إن الناس مأمورون بالطاعة ومنهيون عن املعصية. القضاء

 .فالثواب للمطيع والعقاب للعاصي

 .يف احلديث  نريد توضيحا ملرتلة اإلحسان، بناء على ما جاء: بشري

أنْ تعبد اهللا   :{ كما علمتم من احلديث، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم فسر اإلحسان بقوله:املدرس
 نفهم من هذه العبارة يف هذا احلديث أن الذي يقوم هللا تعاىل}كأنك تراه، فإنْ ملْ تكُن تراه فإنه يراك

عابداً، عليه أن يعبده كما لو أنه يف حال املُعاينة والْمشاهدة ملعبوده سبحانه وتعاىل فتكون عبادته 

 قائمة على الوجه املطلوب، بإتقان فال يتساهل يف أدائها، فالعابد احملسن يف هذه احلال بلَغَ مرتلةً -حينئذ

. لغيوب يرانا يف كل حال سراً وعالنية بالليل والنهاروال تنس أن اهللا عالم ا. عاليةً وهي درجة اإلحسان

مث إن اِإلحسان يف العبادة هو أعلى املراتب املؤدية إىل أحسن النتائج بإذن اهللا سبحانه وتعاىل قال اهللا 

آلية ا(....} حنِيفاًومن أَحسن ديناً ممن أَسلَم وجهه دله وهو محِسن واتبع ملَّةَ إبراهيم  :{تعاىل

آلية ا( }إنَّ اللّه مع الذين اتقَوا والذين هم محِسنونَ  :{وقال اهللا تعاىل).  من سورة النساء125

 .اللَّهم اجعلنا من الذين اتقوا والذين هم حمسنون).  من سورة النحل128

 اللغة 

 .يستند إليها ويقوم ا مجع ركْن، وأركان الشيء جوانبه اليت : أركان 

 . اية أمره وخامتته: مصريه

 . وهو من البالغ أي اخلرب- أخربوا: بلَّغوا
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 مجع معجزة، وهي األمر اخلارِق للعادة، والذي يعجِز الناس أن يفعلوه، وهذا األمر يجريه : املُعجزات

ومن أمثلة .  تصديقاً هلم أمام أقوامهم-  عليهم صلوات اللّه وسالمه-اللّه تعاىل على يد األنبياء واملرسلني 

 .القرآن الكرمي معجِزة الرسول حممد صلى اهللا عليه وسلم أمام الناس مجيعاً: املعجزات

 .أنذر واملصدر إنذار: والفعل املاضي.  تخوف من عاقبة العصيان- تحذّر: تنذر

وسميت مكة بأم القُرى لتقَدمها على سائر القُرى باملرتلة، . املراد ا مكة، والقُرى مجع قرية : أم القرى

 .ولوجود بيت اللّه احلرام فيها، ومنها بدأت رسالة اإلسالم

يوم القيامة، وهو اليوم اَآلخر الذي يكون فيه البعث بعد املوت وجيمع اللّه الناس فيه  :يوم اجلمع

 .للحساب، الذي ال ريب فيه وال شك

 
 
 

 


