
 الشطر األول من سورة الحشر - اآلية 1 إلى 5 )فضاء التربية اإلسالمية(

الشطر القرآني

ِحيِم ْحَمنِ الر� ِبْسِم اّ�ِ الر�

لِ ْهلِ اْلِكَتاِب ِمْن ِدَياِرِهْم ِال�و� ْخَرَج ال�ِذيَن كََفُروا ِمْن ا� َماَواِت َوَما ِفي اْال�ْرِض ۖ َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم ﴿1﴾ ُهَو ال�ِذي ا� ِ َما ِفي الس� َح ِ�� َسب�

ْعَب ۚ ُ ِمْن َحْيُث لَْم َيْحَتِسُبوا ۖ َوَقَذَف ِفي ُقُلوِبِهُم الر� َتاُهُم ا�� ِ َفا� ُهْم َماِنَعُتُهْم ُحُصوُنُهْم ِمَن ا�� ن� وا ا� ْن َيْخُرُجوا ۖ َوَظن� اْلَحْشِر ۚ َما َظَنْنُتْم ا�

ْنَيا ۖ َولَُهْم ِفي َبُهْم ِفي الد� ُ َعلَْيِهُم اْلَجَالَء لََعذ� ْن كََتَب ا�� وِلي اْال�ْبَصاِر ﴿2﴾ َولَْوَال ا� ْيِدي اْلُمْؤِمِنيَن َفاْعَتِبُروا َيا ا� ْيِديِهْم َوا� ُيْخِرُبوَن ُبُيوَتُهْم ِبا�

ْو َتَركُْتُموَها َ َشِديُد اْلِعَقاِب ﴿4﴾ َما َقَطْعُتْم ِمْن ِليَنٍة ا� ن� ا�� َ َفا� َ َوَرُسولَُه ۖ َوَمْن ُيَشاق� ا�� وا ا�� ُهْم َشاق� ن� ِلَك ِبا� اِر ﴿3﴾ َذٰ اْآلِخَرِة َعَذاُب الن�

ِ َوِلُيْخِزَي اْلَفاِسِقيَن ﴿5﴾ ْذنِ ا�� ُصوِلَها َفِبا� َقاِئَمًة َعلَٰى ا�

[سورة الحشر: من اآلية 1 إلى اآلية 5]

تعريف سورة الحشر

سورة الحشر مدنية، وعدد آياتها 24 آية، ترتيبها في المصحف 59، نزلت بعد سورة البينة.  ُسميت  بهذا  االسم  ألن  ا�   حشر  اليهود

 وجمعهم  خارج المدينة المدينة المنورة،  وأيضا فإن ا� عز وجل هو  الذي  يحشر  الناس ويجمعهم  يوم  القيامة  للحساب  ،  وتسمى  أيضا   ”

سورة  بني النضير ”  

يدور محور السورة حول (غزوة بنى النضير) وهم اليهود الذين نقضوا العهد مع الرسول (صلى ا� عليه وسلم) فأجالهم عن المدينة

المنورة وفي هذه السورة الحديث عن المنافقين، الذين تحالفوا مع اليهود من أجل محاربة اإلسالم والمسلمن.

شرح الكلمات

الحشر: الجمع، وسمي يوم القيامة يوم الحشر ألنه يوم اجتماع الناس للحساب والجزاء.

قذف: ألقى وأنزل بشدة.

الجالء: الخروج من الوطن مع األهل واألوالد.

شاقوا: عادوا وخالفوا

لينة: بكسر الالم النخلة القريبة من األرض الكريمة الطيبة، سميت لينة لجودة ثمره.

المعنى اإلجمالي للشطر

في هذا الشطر تنزيه وتعظيم � تعالى ذي القوة العزير، الذي أخرج اليهود من ديارهم وأجالهم في ذلة وهوان، تاركين وراءهم

أموالهم وحصونهم وذلك بسبب مكرهم وخيانتهم للمسلمين.

معاني اآليات

اآلية 1: تنزيه وتعظيم � تعالى ذي القدرة العزيز التي تظهر قوته في مخلوقاته الموجودة في السماء واألرض.

اآلية 2: بيان بعض قدرته عز وجل من خالل إجالء يهود بني النضير من الجزيرة العربية بعد أن كانوا مجتمعين أقوياء يتحصنون

في حصون مشيدة ظنوا أنها ستحميهم من عذاب ا�، إال أن ا� عز وجل قذف في قلوبهم الرعب فأصبحوا يخربون بيوتهم
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بأنفسهم من شدة الرعب والخوف الذين جعلهم يستسلمون ألمر الرسول صلى ا� عليه وسلم.

اآلية 3: بيان أن ا� عز وجل كان سيلحق ببني النضير العذاب الشديد إن هم لم يجلوا من بيوتهم.

اآلية 4: بيان السبب وراء إجالء يهود بني النضير وذلك ألنهم عصوا أمر ا� تعالى ونقضوا العهد مع الرسول صلى ا� وسلم فكان

عقابهم شديدا.

اآلية 5: ما فعله المسلمون من قطع للنخيل إنما هو بأمر ا� تعالى ليخزي ويغيظ بذلك اليهود الذي نقضوا العهد.
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 الشطر الثاني من سورة الحشر - اآلية 6 إلى 17 

بين يدي اآليات

في اآليات الكريمات، ذكر ألخالق فريقين من الناس اليخلو منهما زمان: أهل اإليمان واإلخالص، وأهل التلون والنفاق. فمدح ا�

مناقب أهل السبق من األنصار، ومن جاء بعدهم من جهة، وفضح أخالق المنافقين من جهة أخرى.

الشطر القرآني

ِحيِم نِ الر� ْحَمٰ ِ الر� ِبْسِم ا��

ْنُفِسِهْم َولَْو وُتوا َوُيْؤِثُروَن َعلَٰى ا� ا ا� لَْيِهْم َوَال َيِجُدوَن ِفي ُصُدوِرِهْم َحاَجًة ِمم� وَن َمْن َهاَجَر ا� يَماَن ِمْن َقْبِلِهْم ُيِحب� اَر َواْال� ُءوا الد� َوال�ِذيَن َتَبو�

ْخَواِنَنا ال�ِذيَن َنا اْغِفْر لََنا َوِال� ِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن ﴿9﴾ َوال�ِذيَن َجاُءوا ِمْن َبْعِدِهْم َيُقوُلوَن َرب� ولَٰ كَاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة ۚ َوَمْن ُيوَق ُشح� َنْفِسِه َفا�

ْخَواِنِهُم ال�ِذيَن لَى ال�ِذيَن َناَفُقوا َيُقوُلوَن ِال� لَْم َتَر ا� َك َرُءوٌف َرِحيٌم ﴿10﴾ ا� ن� َنا ا� يَمانِ َوَال َتْجَعْل ِفي ُقُلوِبَنا ِغال� ِلل�ِذيَن آَمُنوا َرب� َسَبُقوَنا ِباْال�

ُهْم لَكَاِذُبوَن ﴿11﴾ لَِئْن ن� ُ َيْشَهُد ا� كُْم َوا�� ْن ُقوِتْلُتْم لََنْنُصَرن� َبًدا َوا� َحًدا ا� ْخِرْجُتْم لََنْخُرَجن� َمَعكُْم َوَال ُنِطيُع ِفيكُْم ا� ْهلِ اْلِكَتاِب لَِئْن ا� كََفُروا ِمْن ا�

َشد� َرْهَبًة ِفي ُصُدوِرِهْم ْخِرُجوا َال َيْخُرُجوَن َمَعُهْم َولَِئْن ُقوِتُلوا َال َيْنُصُروَنُهْم َولَِئْن َنَصُروُهْم لَُيَول�ن� اْال�ْدَباَر ُثم� َال ُيْنَصُروَن ﴿12﴾ َال�ْنُتْم ا� ا�

ُسُهْم َبْيَنُهْم َشِديٌد ۚ َتْحَسُبُهْم ْو ِمْن َوَراِء ُجُدٍر ۚ َبا� َنٍة ا� ال� ِفي ُقًرى ُمَحص� ُهْم َقْوٌم َال َيْفَقُهوَن ﴿13﴾ َال ُيَقاِتُلوَنكُْم َجِميًعا ا� ن� ِلَك ِبا� ِ ۚ َذٰ ِمَن ا��

ِليٌم ﴿15﴾ كََمَثلِ ْمِرِهْم َولَُهْم َعَذاٌب ا� ُهْم َقْوٌم َال َيْعِقُلوَن ﴿14﴾ كََمَثلِ ال�ِذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َقِريًبا ۖ َذاُقوا َوَباَل ا� ن� ِلَك ِبا� ٰى ۚ َذٰ َجِميًعا َوُقُلوُبُهْم َشت�

اِر َخاِلَدْينِ ُهَما ِفي الن� ن� َ َرب� اْلَعالَِميَن ﴿16﴾ َفكَاَن َعاِقَبَتُهَما ا� َخاُف ا�� ن�ي ا� ن�ي َبِريٌء ِمْنَك ا� ا كََفَر َقاَل ا� ْنَسانِ اكُْفْر َفلَم� ْذ َقاَل ِلْال� ْيَطانِ ا� الش�

اِلِميَن ﴿17﴾ ِلَك َجَزاُء الظ� ِفيَها ۚ َوَذٰ

[سورة الحشر: من اآلية 6 إلى اآلية 17]

األداء الصوتي

القاعدة التجويدية (اإلدغام)

اإلدغام لغة: اإلدخال والمزج، واصطالحا:تدغم النون الساكنة أو التنوين إذا جاء بعدها حرف من حروف اإلدغام الستة المجموعة في

قول صاحب التحفة (يرملون). وهو نوعان:

َن – َوَمْن ّيوَق -- ولئن ن�صروهم…. إدغام بغنة : وحروفه:ينمو .مثال : َفْضًال م�

ِحيٌم. إدغام بغير غنة وحروفه: لر .مثال: َرُءوٌف ر�

أسباب النزول

أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: (أتى رجل رسوَل ا� صلى ا� عليه وسلم، فقال: يا رسول ا�: أصابني الجهد، فأرَسَل إلى

نسائه، فلم يجد عندهن شيًئا، فقال النبي صلى ا� عليه وسلم: ((أال رجل يضيف هذا الليلَة رحمه ا�؟))، فقال رجل من األنصار: أنا

يا رسول ا�، فذهب إلى أهله، فقال المرأته: هذا ضيف رسول ا� صلى ا� عليه وسلم، ال تدخريه شيًئا، فقالت: وا� ما عندي إال

ميهم، وتعالَْي فأطفئي السراج، ونطوي بطوننا الليلة، ففعلْت، ثم غدا الرجل على رسول قوت الصبية، قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنو�

ْنُفِسِهْم َولَْو ا� صلى ا� عليه وسلم، فقال: لقد عجب ا� عز وجل – أو ضحك – من فالن وفالنة، وأنزل ا� تعالى: ﴿َوُيْؤِثُروَن َعلَى ا�

كَاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة﴾ [الحشر: 9] ).
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قــاموس المفاهيم

تبوءوا الدار وااليمان: سكنوا المدينة المنورة وآمن كثير منهم.

اليجدون في صدورهم حاجة: أي اليجد األنصار حزازة وغيظا مما أعطوا للمهاجرين.

ويوثرون على أنفسهم: يفضلون إخوانهم المهاجرين على أنفسهم.

خصاصة: فاقة وحاجة شديدة.

ومن يوق شح نفسه: ومن يجنبه ا� بخل نفسه.

غال: حقدا وحسدا وبغضا.

نافقوا: أي أظهروا غير ما أضمروا.

ليولن االدبار: ليفرن منهزمين.

رهبة: خوفا.

بأسهم بينهم شديد: عداوتهم فيما بينهم شديدة.

تحسبهم جميعا: تظنهم مجتمعين على قلب واحد.

شتى: متفرقة.

وبال أمرهم: عاقبة شركهم وسوء عاقبة كفرهم وبغيهم.

المعنى العام للشطر

تنويهه سبحانه وتعالى بالمهاجرين واألنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وفضحه ألهل النفاق وتعداده لبعض أخالقهم القبيحة

وتشبيهه لهم بالشيطان في وعودهم.

المعاني الجزئية للشطر القرآني

اآلية 9: مدحه سبحانه وتعالى لألنصار وبيانه لفضلهم وشرفهم وإيثارهم ورضاهم بقسمة الرسول صلى ا� عليه وسلم الفيء.

اآلية 10: تنويهه عزوجل بالتابعين بإحسان إلى يوم الدين.

اآليات 11-14: تعجبه سبحان من حال المنافقين الذين وعدوا بني النضير بالنصرة والمواالة على المسلمين وخيانتهم لهم وفضحه

لهم بإظهار جبنهم.

اآلية 15: بيانه تعالى أن ما أصاب يهود بني النضير من الجالء مشابه لما أصاب بني قينقاع وكفار قريش يوم بدر مع ذكر

ماينتظرهم من العذاب يوم القيامة.

اآليات 16-17: تشبيهه جل شأنه المنافقين واليهود في عدم الوفاء بالعهود بالشيطان الذي سول لإلنسان الكفر فلما كفر تبرأ منه.

الدروس والعبر المستفادة من الشطر

وجوب محبة الصحابة رضوان ا� عليهم واإلقتداء بهم والترضي عليهم.

التآلف والتآزر والتعاون من أسباب النصر.

من فضائل اإليمان أن المؤمنين ينتفع بعضهم ببعض ويدعو بعضهم لبعض ويحب بعضهم بعضا.

النفاق والكفر وجهان لعملة واحدة، وأنهم أعداء للمؤمنين.

عاقبة المنافقين والشيطان واحدة وهي الخلود في النار.
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 الشطر الثالث من سورة الحشر - اآلية 18 إلى 24

بين يدي السورة

بعد بيان أحوال المنافقين واليهود وكشف حقيقتهم، أمر ا� تعالى بالتقوى، ورغب في اإلعداد للجنة ووصف أهلها بالفائزين، وحذر

من عمل  أهل النار ووصف أهلها بالفاسقين، وعظم أمر القرآن وأنه سبحانه ذي األسماء الحسنى والصفات العليا يحب من عباده أن

يدعوه ويسألوه بها .

الشطر القرآني

قال الحق سبحانه وتعالى:

َ َ َخِبيٌر ِبَما َتْعَمُلوَن ﴿18﴾ َوَال َتكُوُنوا كَال�ِذيَن َنُسوا ا�� ن� ا�� َ ۚ ا� ُقوا ا�� َمْت ِلَغٍد ۖ َوات� َ َوْلَتْنُظْر َنْفٌس َما َقد� ُقوا ا�� َها ال�ِذيَن آَمُنوا ات� ي� َيا ا�

َذا ْنَزْلَنا َهٰ ِة ُهُم اْلَفاِئُزوَن ﴿20﴾ لَْو ا� ْصَحاُب اْلَجن� ِة ۚ ا� ْصَحاُب اْلَجن� اِر َوا� ْصَحاُب الن� ِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن ﴿19﴾ َال َيْسَتِوي ا� ولَٰ ْنُفَسُهْم ۚ ا� ْنَساُهْم ا� َفا�

ال� ُهَو ۖ َه ا� لَٰ ُ ال�ِذي َال ا� اِس لََعل�ُهْم َيَتَفك�ُروَن ﴿21﴾ ُهَو ا�� ِ ۚ َوِتْلَك اْال�ْمَثاُل َنْضِرُبَها ِللن� ًعا ِمْن َخْشَيِة ا�� ْيَتُه َخاِشًعا ُمَتَصد� اْلُقْرآَن َعلَٰى َجَبلٍ لََرا�

ُر ۚ اُر اْلُمَتكَب� َالُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن اْلَعِزيُز اْلَجب� وُس الس� ال� ُهَو اْلَمِلُك اْلُقد� َه ا� لَٰ ُ ال�ِذي َال ا� ِحيُم ﴿22﴾ ُهَو ا�� ُن الر� ْحَمٰ َهاَدِة ۖ ُهَو الر� َعاِلُم اْلَغْيِب َوالش�

َماَواِت َواْال�ْرِض ۖ َوُهَو اْلَعِزيُز ُح لَُه َما ِفي الس� ُر ۖ لَُه اْال�ْسَماُء اْلُحْسَنٰى ۚ ُيَسب� ُ اْلَخاِلُق اْلَباِرُئ اْلُمَصو� ا ُيْشِركُوَن ﴿23﴾ ُهَو ا�� ِ َعم� ُسْبَحاَن ا��

اْلَحِكيُم ﴿24﴾

[سورة الحشر: من اآلية 18 إلى اآلية 24]

قــاموس المفاهيم

نسوا ا�: نسوا حق ا� فتركوا طاعته

أنساهم أنفسهم: أنساهم حقوق أنفسهم فلم يقدموا لها خيرا

خاشعا: منقادا خاضعا

متصدعا: متشققا

الغيب: ما غاب عن الحس والمشاهدة

الشهادة: عالم الماديات والمرئيات المحسوسة

القدوس: الطاهر المنزه عما ال يليق به من النقص

السالم: ذو السالمة من كل نقص وآفة وعيب

المؤمن: واهب األمن لعباده

المهيمن: المسيطر والرقيب على أعمال عباده

العزيز: القوي الغالب

المتكبر: الذي له الكبرياء والعظمة

سبحان ا� عما يشركون: تنزه عما يصفه به المشركون من الصاحبة والولد والشريك

الخالق: المقدر لألشياء على مقتضى حكمته

البارئ: المنشئ من العدم الموجد لألشياء

المصور: مصور المخلوقات
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له األسماء الحسنى: التسعة وتسعون، كلها غاية في الحسن

المعنى العام للشطر القرآني

في هذا الشطر يأمر ا� تعالى عباده بالتقوى والعمل لليوم اآلخر، ويحذرهم من الغفلة عن ا�، ويبين سبحانه عظمة القرآن الكريم،

وختم سبحانه الشطر بذكر أسمائه الحسنى وصفاته العليا.

المعاني الجزئية للشطر القرآني

اآليات (18-20) أمره سبحانه وتعالى المؤمنين بالتقوى واالستعداد ليوم القيامة وحذر من عمل أهل النار ورغب في اإلعداد للجنة

ووصف أهلها بالفائزين.

اآلية (21) عظم ا� سبحانه أمر القرآن الكريم وبين شدة تأثيره على النفوس لما فيه من المواعظ والزواجر والوعد الحق والوعيد

األكيد الذي تتصدع لشدته الجبال الراسيات.

اآليات (22-24) ا� عز وجل يصف نفسه بجليل الصفات التي تدل على عظمة وجالله.

الدروس والعبر المستفاذة من الشطر

القرآن الكريم كتاب ا� فاستضيئوا منه ليوم ظلمة .

التفكر والتدبر يهدي إلى صالح األحوال .

التخطيط للعمل الصالح .

لزوم تقوى ا� تعالى في أوامره ونواهيه وأداء فرائضه واجتناب معاصيه .

حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا .

الجزاء من جنس العمل .

حجم خوفك من ا� بحجم معرفتك له سبحانه.
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 الشطر األول من سورة الحديد - اآلية 1 إلى 14 

اآليات القرآنية

بسم ا� الرحمن الرحيم

َماَواِت َواْال�ْرِض ۖ ُيْحِيي َوُيِميُت ۖ َوُهَو َعلَٰى كُل� َشْيٍء َقِديٌر ﴿2﴾ َماَواِت َواْال�ْرِض ۖ َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم ﴿1﴾ لَُه ُمْلُك الس� ِ َما ِفي الس� َح ِ�� َسب�

اٍم ُثم� اْسَتَوٰى َعلَى اْلَعْرِش ۚ ي� ِة ا� َماَواِت َواْال�ْرَض ِفي ِست� اِهُر َواْلَباِطُن ۖ َوُهَو ِبكُل� َشْيٍء َعِليٌم ﴿3﴾ ُهَو ال�ِذي َخلََق الس� ُل َواْآلِخُر َوالظ� ُهَو اْال�و�

ُ ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصيٌر ﴿4﴾ لَُه ْيَن َما كُْنُتْم ۚ َوا�� َماِء َوَما َيْعُرُج ِفيَها ۖ َوُهَو َمَعكُْم ا� َيْعلَُم َما َيِلُج ِفي اْال�ْرِض َوَما َيْخُرُج ِمْنَها َوَما َيْنِزُل ِمَن الس�

ُدوِر ﴿6﴾ آِمُنوا َهاَر ِفي الل�ْيلِ ۚ َوُهَو َعِليٌم ِبَذاِت الص� َهاِر َوُيوِلُج الن� ِ ُتْرَجُع اْال�ُموُر ﴿5﴾ ُيوِلُج الل�ْيَل ِفي الن� لَى ا�� َماَواِت َواْال�ْرِض ۚ َوا� ُمْلُك الس�

ُسوُل ِ ۙ َوالر� ْجٌر كَِبيٌر ﴿7﴾ َوَما لَكُْم َال ُتْؤِمُنوَن ِبا�� ْنَفُقوا لَُهْم ا� ا َجَعلَكُْم ُمْسَتْخلَِفيَن ِفيِه ۖ َفال�ِذيَن آَمُنوا ِمْنكُْم َوا� ْنِفُقوا ِمم� ِ َوَرُسوِلِه َوا� ِبا��

وِر ۚ لَى الن� ُلَماِت ا� َناٍت ِلُيْخِرَجكُْم ِمَن الظ� ُل َعلَٰى َعْبِدِه آَياٍت َبي� ْن كُْنُتْم ُمْؤِمِنيَن ﴿8﴾ ُهَو ال�ِذي ُيَنز� َخَذ ِميَثاَقكُْم ا� كُْم َوَقْد ا� َيْدُعوكُْم ِلُتْؤِمُنوا ِبَرب�

ْنَفَق ِمْن َقْبلِ َماَواِت َواْال�ْرِض ۚ َال َيْسَتِوي ِمْنكُْم َمْن ا� ِ ِميَراُث الس� ِ َوِ�� ال� ُتْنِفُقوا ِفي َسِبيلِ ا�� َ ِبكُْم لََرُءوٌف َرِحيٌم ﴿9﴾ َوَما لَكُْم ا� ن� ا�� َوا�

ُ ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبيٌر ﴿10﴾ َمْن َذا ال�ِذي ُ اْلُحْسَنٰى ۚ َوا�� ْنَفُقوا ِمْن َبْعُد َوَقاَتُلوا ۚ َوكُال� َوَعَد ا�� ْعَظُم َدَرَجًة ِمَن ال�ِذيَن ا� ِئَك ا� ولَٰ اْلَفْتحِ َوَقاَتَل ۚ ا�

ْيَماِنِهْم ُبْشَراكُُم ْيِديِهْم َوِبا� ْجٌر كَِريٌم ﴿11﴾ َيْوَم َتَرى اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت َيْسَعٰى ُنوُرُهْم َبْيَن ا� َ َقْرًضا َحَسًنا َفُيَضاِعَفُه لَُه َولَُه ا� ُيْقِرُض ا��

ِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم ﴿12﴾ َيْوَم َيُقوُل اْلُمَناِفُقوَن َواْلُمَناِفَقاُت ِلل�ِذيَن آَمُنوا اْنُظُروَنا اٌت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْال�ْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها ۚ َذٰ اْلَيْوَم َجن�

ْحَمُة َوَظاِهُرُه ِمْن ِقَبِلِه اْلَعَذاُب ﴿13﴾ َنْقَتِبْس ِمْن ُنوِركُْم ِقيَل اْرِجُعوا َوَراَءكُْم َفاْلَتِمُسوا ُنوًرا َفُضِرَب َبْيَنُهْم ِبُسوٍر لَُه َباٌب َباِطُنُه ِفيِه الر�

ِ اْلَغُروُر كُْم ِبا�� ِ َوَغر� ْمُر ا�� ٰى َجاَء ا� ْتكُُم اْال�َماِني� َحت� ْصُتْم َواْرَتْبُتْم َوَغر� ْنُفَسكُْم َوَتَرب� كُْم َفَتْنُتْم ا� ِكن� لَْم َنكُْن َمَعكُْم ۖ َقاُلوا َبلَٰى َولَٰ ُيَناُدوَنُهْم ا�

﴾14﴿

[سورة الحديد: من اآلية 1 إلى اآلية 14]

التعريف بسورة الحديد

سورة الحديد مدنية، وعدد آياتها 28 وهي من المفصل، ترتيبها في المصحف 57، وهي من المسبحات، بدأت ب: "سبح".

سبب تسمية السورة

سميت بهذا االسم ألن ا� عز وجل ذكر فيها الحديد باعتباره مادة جعل ا� فيها قوة عظيمة يستغلها البشر في حياتهم. 

محور مواضيع السورة

هذه السورة الكريمة من السور المدنية التي تعني بالتشريع والتربية والتوجيه وتبني المجتمع اإلسالمي على أساس العقيدة الصافية

والخلق الكريم والتشريع الحكيم.

قاعدة التجويد: اإلدغام

تعريفه: اإلدغام لغة: اإلدخال، واصطالحا التقاء حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا في النطق. وحروف اإلدغام

ستة: تجمع في كلمة (يرملون).

واإلدغام نوعان:

www.adirassa.com

https://www.adirassa.com
https://www.adirassa.com
https://www.adirassa.com


إدغام بغنة: حروفه تجمع في كلمة (يومن). أمثلته: من نوركم - درجة من.

إدغام بغير غنة: وحروف (رل). أمثلته: من ربكم - بينات ليخرجكم.

القاموس اللغوي

َيِلُج: يدخل

ما يعرج فيها: أي ما يصعد إليها من المالئكة واألعمال.

ُمْسَتْخِلِفيَن ِفيِه: أي يخلف بعضكم بعضا فيه.

َخَذ ِميَثاَقكُْم: أشهدكم على أنفسكم في عالم الذر على اإليمان با� سبحانه ا�

انظرونا نقتبس من نوركم: أي انتظرونا نستضيء من نوركم.

التمسوا: اطلبوا

ِبُسوٍر: بحاجز

باطنه: في داخله.

تربصتم: أي خططتم لإليقاع بالمومنين

ارتبتم: شككتم في دين اإلسالم.

وغرتكم األماني: أي غرتكم األطماع

وغركم با� الَغرور: أي غركم الشيطان.

المعنى اإلجمالي للشطر

في هذا الشطر يبين ا� عز وجل قدرته العظيمة المتجلية في مخلوقاته الموجودة في السماء واالرض، وقدرته على اإلحياء واإلماتة،

ودعوته سبحانه الناس إلى اإليمان به وبرسوله واإلنفاق من المال الذي جعلهم مستخلفين فيه، وبين سبحانه حال المومنين

والمنافقين في الدار اآلخرة وجزاء كل فريق.

معاني اآليات

اآليات 1-6: كل ما في السموات واألرض يسبح � تعالى، فهو الذي يحيي ويميت، وهو األول ليس ألوليته ابتداء، واآلخر ليس له

انتهاء. فسبحانه خالق السموات واألرض وعلمه قد أحاط بكل شيء ال يخفى عليه شيء.

اآليات 7-9: الدعوة إلى اإليمان با� تعالى، واالستجابة ألمرالرسول ملسو هيلع هللا ىلص الذي جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور.

اآليات 10-11: الدعوة إلى اإلنفاق في سبيل ا� وبيان أفضلية الصحابة األوائل عن غيرهم ألنهم ضحوا بأموالهم وأنفسهم في

سبيل هذا الدين.

اآليات 12-14: بيان حال المومنين يوم القيامية والنور يحوطهم من كل جانب، في حين هناك فئة المنافقين الذين سيحرمون من

النور وسيلقون العذاب الذي استحقوه نتيجة مكرهم في الدنيا بالمومنين وشكهم في الحق المبين واغترارهم بالدنيا الفانية.
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 الشطر الثاني من سورة الحديد - اآلية 15 إلى 23 

اآليات القرآنية

بسم ا� الرحمن الرحيم

ْن َتْخَشَع ُقُلوُبُهْم لَْم َيا�نِ ِلل�ِذيَن آَمُنوا ا� اُر ۖ ِهَي َمْوَالكُْم ۖ َوِبْئَس اْلَمِصيُر ﴿15﴾ ا� َواكُُم الن� َفاْلَيْوَم َال ُيْؤَخُذ ِمْنكُْم ِفْدَيٌة َوَال ِمَن ال�ِذيَن كََفُروا ۚ َما�

وُتوا اْلِكَتاَب ِمْن َقْبُل َفَطاَل َعلَْيِهُم اْال�َمُد َفَقَسْت ُقُلوُبُهْم ۖ َوكَِثيٌر ِمْنُهْم َفاِسُقوَن ﴿16﴾ ِ َوَما َنَزَل ِمَن اْلَحق� َوَال َيكُوُنوا كَال�ِذيَن ا� ِلِذكِْر ا��

َ َقْرًضا َحَسًنا ْقَرُضوا ا�� َقاِت َوا� د� ِقيَن َواْلُمص� د� ن� اْلُمص� ا لَكُُم اْآلَياِت لََعل�كُْم َتْعِقُلوَن ﴿17﴾ ا� ن� َ ُيْحِيي اْال�ْرَض َبْعَد َمْوِتَها ۚ َقْد َبي� ن� ا�� اْعلَُموا ا�

ْجُرُهْم َوُنوُرُهْم ۖ َوال�ِذيَن ِهْم لَُهْم ا� َهَداُء ِعْنَد َرب� يُقوَن ۖ َوالش� د� ِئَك ُهُم الص� ولَٰ ِ َوُرُسِلِه ا� ْجٌر كَِريٌم ﴿18﴾ َوال�ِذيَن آَمُنوا ِبا�� ُيَضاَعُف لَُهْم َولَُهْم ا�

ْنَيا لَِعٌب َولَْهٌو َوِزيَنٌة َوَتَفاُخٌر َبْيَنكُْم َوَتكَاُثٌر ِفي اْال�ْمَوالِ َواْال�ْوَالِد َما اْلَحَياُة الد� ن� ْصَحاُب اْلَجِحيِم ﴿19﴾ اْعلَُموا ا� ِئَك ا� ولَٰ ُبوا ِبآَياِتَنا ا� كََفُروا َوكَذ�

ِ َوِرْضَواٌن ۚ َوَما ا ُثم� َيكُوُن ُحَطاًما ۖ َوِفي اْآلِخَرِة َعَذاٌب َشِديٌد َوَمْغِفَرٌة ِمَن ا�� اَر َنَباُتُه ُثم� َيِهيُج َفَتَراُه ُمْصَفر� ْعَجَب اْلكُف� ۖ كََمَثلِ َغْيٍث ا�

ِ َوُرُسِلِه ۚ ْت ِلل�ِذيَن آَمُنوا ِبا�� ِعد� َماِء َواْال�ْرِض ا� ٍة َعْرُضَها كََعْرِض الس� كُْم َوَجن� لَٰى َمْغِفَرٍة ِمْن َرب� ال� َمَتاُع اْلُغُروِر ﴿20﴾ َساِبُقوا ا� ْنَيا ا� اْلَحَياُة الد�

ال� ِفي ِكَتاٍب ِمْن َقْبلِ ْنُفِسكُْم ا� َصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة ِفي اْال�ْرِض َوَال ِفي ا� ُ ُذو اْلَفْضلِ اْلَعِظيِم ﴿21﴾ َما ا� ِ ُيْؤِتيِه َمْن َيَشاُء ۚ َوا�� ِلَك َفْضُل ا�� َذٰ

ُ َال ُيِحب� كُل� ُمْخَتالٍ َفُخوٍر ﴿23﴾ َسْوا َعلَٰى َما َفاَتكُْم َوَال َتْفَرُحوا ِبَما آَتاكُْم ۗ َوا�� ِ َيِسيٌر ﴿22﴾ ِلكَْيَال َتا� ِلَك َعلَى ا�� ن� َذٰ َها ۚ ا� ْن َنْبَرا� ا�

[سورة الحديد: من اآلية 15 إلى اآلية 23]

قاعدة التجويد: اإلخفاء

اإلخفاء لغة: الستر واصطالحا: هو حالة بين اإلظهار واإلدغام عار عن التشديد مع بقاء الغنة. ويقع اإلخفاء قبل خمسة عشر حرفا،

والتي تجمع في أوائل كلمات عذا البيت:

صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما + + + دم طيبا زد في تقى ضع ظالما

أمثلة: أن تخشع - من قبل - أجر كريم - تكاثر في االموال...

القاموس اللغوي

ألم يان: ألم يحن بعد

تخشع قلوبهم: ترق قلوبهم وتلين

الذين أوتوا الكتاب: اليهود والنصارى

فطال عليهم األمد: طال عليهم الزمن الذي بينهم وبين أنبيائهم

غيث: مطر غزير

الكفار: يقصد بهم هنا الزراع

يهيج: ييبس بعد خضرته

تاسوا على ما فاتكم: تحزنوا على ما فاتكم من نعيم الدنيا

مختال فخور: متكبر متعجرف بنفسه

ومن يتول: أي ينقلب ويرجع
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المعنى اإلجمالي للشطر

في هذا الشطر يدعوا ا� عز وجل عباده المومنين إلى أخذ الموعظة من القرآن الكريم ليحصل الخشوع لقلوبهم، وحذر الناس من

االغترار بالدنيا ونعميها، ودعاهم إلى المسارعة إلى أسباب تحصيل المغفرة للفوز بالجنة، وبين سبحانه وتعالى أن كل ما يحدث في هذ

الكون مسجل عند ا� في كتاب.

المعاني الجزئية لآليات

اآلية 15: تحذير المومنين من إهمال قلوبهم واالنشغال بالدنيا عن القرآن كما حدث لليهود والنصارى الذين أعرضوا عن كتبهم بعد

وفاة أنبيائهم ومرور الزمن.

اآليات 16-18: بيان قدرة ا� عز وجل وذلك بإعادة إحياء األرض الميتتة بالغيث الذي ينزل عليها، ودعا سبحانه عباده إلى

التصدق على المحتاجين وقد وعدهم ا� تعالى باألجر الكبير، وبين سبحانه أن كل من يومن با� ورسوله فإنه ينال صفة

الصديق.

اآلية 19: التحذير من االغترار بالدنيا ألنها ال تبقى عال حالة واحدة، وشبه سبحانه حال الدنيا بالزرع الذي يخضر فيعجب به

الزراع، وبعد مدة يصفر فيصبح حطاما كان لم يكن على حالته األولى، فهذا حال الدنيا مهما اعجب بها اإلنسان فإنها زائلة وال تدوم

أبدا.

اآلية 20: دعوة المومنين إلى المسابقة إلى طلب المغفرة من خالل المسارعة إلى العمل الصالح للفوز بالجنة.

اآليات 21-23: كل ما يحدث في هذا الكون فإنه مسجل ومقدر عند ا� في اللوح المحفوظ قبل أن تخلق الخالئق، فال ينغبي

لإلنسان أن يحزن كثيرا على األشياء التي فاتته، وال يفرح بالنعم التي أصابته ألن ا� عز وجل ال يحب المتكبرن الذين يبخلون

بأموالهم ويتباهون على غيرهم من الفقراء.
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 أهمية التدين في حياة الفرد والمجتمع 

النصوص المؤطرة للدرس

اِس َال كَْثَر الن� ِكن� ا� ُم َولَٰ يُن اْلَقي� ِلَك الد� ِ ۚ َذٰ اَس َعلَْيَها ۚ َال َتْبِديَل ِلَخْلقِ ا�� ِ ال�ِتي َفَطَر الن� ينِ َحِنيًفا ۚ ِفْطَرَت ا�� ِقْم َوْجَهَك ِللد� قال تعالى :«َفا�

َيْعلَُموَن»

الروم اآلية :29

يَن َوَال ِقيُموا الد� ْن ا� ْبَراِهيَم َوُموَسٰى َوِعيَسٰى ۖ ا� ْيَنا ِبِه ا� لَْيَك َوَما َوص� ْوَحْيَنا ا� ٰى ِبِه ُنوًحا َوال�ِذي ا� ينِ َما َوص� َن الد� قال تعالى :«َشَرَع لَكُم م�

لَْيِه َمن ُيِنيُب» لَْيِه َمن َيَشاُء َوَيْهِدي ا� ُ َيْجَتِبي ا� لَْيِه ۚ ا�� ُقوا ِفيِه ۚ كَُبَر َعلَى اْلُمْشِرِكيَن َما َتْدُعوُهْم ا� َتَتَفر�

الشورى اآلية :11

قاموس المفاهيم

فأقم وجهك: قومه وعدله.

للدين:دين التوحيد واإلسالم.

حنيفا:مائال إليه مستقيما عليه.

فطرة ا� :خلقته.

فطر الناس عليها :جبلهم  وطبعهم عليها.

لخلق ا� :لدينه الذي فطرهم عليه.

ذلك الدين القيم:المستقيم الذي العوج فيه.

شرع لكم:بين وسن لكم طريق واضحا.

ماوصى:ما أمر به وألزم.

أقيموا الدين :دين التوحيد،وهو دين اإلسالم.

كبر:عظم وشق.يجتبي :يختار ويصطفي لدينه.

ينيب:يرجع إليه ويقبل على طاعته .

مضامين النصوص

نص1: أمره سبحانه وتعالى باإلقبال علیه واإلعراض عما سواه لما في ذلك من توافق مع الفطرة البشریة.

نص2: بيانه سبحانه وتعالى أن الدين واحد والشرائع مختلفة

حاجة االنسان للتدين

تعريف الدين وحقيقة التدين

الدين: في  اللغة: من فعل دان أي اعتنق واعتقد فكرا أو مذهبا ما وسار على نهجه وجمعه اديان. وفي االصطالح: التسليم � تعالى

واالنقياد والخضوع له وإفراده بالعبادة قوال وفعال واعتقادا.
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وهو كذلك ملة االسالم وعقيدة التوحيد التي جاء بها جميع االنبياء والمرسلين من لدن آدم ونوح إلى خاتم النبيئين محمدصلى ا�

ْسَالم 19)آل عمران يَن ِعنَد اّ�ِ اال� ن� الد� عليه وسلم  قال ا� تعالى: (ا�

التدين هو: االلتزام بالتشريعات واالحكام التي شرعها ا� عز وجل والعمل بها في الحياة .أو هي التمسك بجميع أوامر الدين وترك

نواهيه ظاهرًا وباطنًا.

النزوع إلى التدين مالزم لإلنسان

التدين غريزة فطرية في اإلنسان،إذ اليمكن أن نتصورإنسان بدون دين ،فهو إما أن يعبد ا� أو يعبد غيره من آلهة مادية أو

معنوية،وبفطرته هاته فهو مهيأ لتقبل الهدي اإللهي ،مما يستدعي ارسال األنبياء والرسل إلرشاد الناس إلى الحق وتحذيرهم من

الضالل.

أهمية التدين في حياة االنسان

ال� خَال ِفيَها َنِذير ) ٍة ا� م� ْن ا� أوالً : ما من أمة إال لها دين يقول ا� تعالى(َوا�ن م�

ِ اَس َعلَْيَها ال تبديل ِلَخْلقِ ا�� ِ ال�ِتي َفَطَر الن� ينِ َحِنيًفا ِفْطَرَة ا�� ِقْم َوْجَهَك ِللد� ثانيًا : الدين يلبي حاجة الفطرة يقول ا� تعالى : (َفا�

ُم َولَِكن� أكثر الناس َال َيْعلَُموَن). يُن اْلَقي� َذِلَك الد�

ثالثًا : الدين غذاء للروح :اإلنسان جسد و روح والبد لكل منهما من الغذاء لينمو ، و غذاء الروح هو اإليمان

رابعًا : الدين الحق ضرورة لهداية الفرد و المجتمع

خامسًا : دور الوازع الديني في حياة الفرد و المجتمع

أثر التدين في حياة الفرد والمجتمع

أثر التدين في حياة الفرد

تحرير العقل من حدود الماديات وقيودها الى مجال الغيب الفسيح الذي يجد فيه العقل متعته ولذته

التشبع بالقيم الروحية التي تدفعه الى االرتباط  بالخالق سبحانه واستحضار مراقبته في كل وقت وحين

تقوية إرادة المسلم بإداء الواجبات وفعل الخيرات واالبتعاد عن الشر والرذيلة ومقاومة اليأس والقنوط  لنيل مرضاة ا� عز وجل

أثر التدين في حياة المجتمع

تحقيق الطمأنينة النفسية والتوافق الناتجين عن عزة التعبد ورفعة التكليف وطمأنينة الخلود

اقامة اوثق الروابط بين االنسان واخيه االنسان بحيث يتجاوز الدم واللون واللغة والوطن ويجعل الجماعة االنسانية على قلب

رجل واحد يجمعهم على الخير والبر.

تنظيم حياة الناس وفق شرع ا� الحكيم الشامل الذي يضمن العدالة ويحقق االمن واالستقرار واالنضباط للمجتمع.

بناء األمة الخيرة وتقوية الرابط اإلجتماعية.
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 اإلسالم عقيدة وشريعة

مدخل تمهيدي

يعتقد بعض الناس أن اإلسالم يهتم بالجانب االعتقادي فقط ،وال يهتم بتنظيم حياة الناس االجتماعية واالقتصادية… وهذا التصور

غير صحيح، ألن اإلسالم عقيدة وشريعة.

كيف جمع اإلسالم بين الجوانب العقدية و التشريعية؟

عرض النصوص وقراءتها

ْجٌر كَِبيٌر) نَفُقوا لَُهْم ا� ْسَتْخلَِفيَن ِفيِه ۖ َفال�ِذيَن آَمُنوا ِمنكُْم َوا� ا َجَعلَكُم م� نِفُقوا ِمم� ِ َوَرُسوِلِه َوا� النص األول: (آِمُنوا ِبا��

األية 7من سورة الحديد

ُب َمن ُ ۖ َفَيْغِفُر ِلَمن َيَشاُء َوُيَعذ� ْو ُتْخُفوُه ُيَحاِسْبكُم ِبِه ا�� نُفِسكُْم ا� َماَواِت َوَما ِفي اْال�ْرِض ۗ َوا�ن ُتْبُدوا َما ِفي ا� ِ َما ِفي الس� � النص الثاني: (��

ُ َعلَٰى كُل� َشْيٍء َقِديٌر ) َيَشاُء ۗ َوا��

اآلية 284 من سورة البقرة

َك َيْقِضي َبْيَنُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة ِفيَما ن� َرب� ال� ِمن َبْعِد َما َجاَءُهُم اْلِعْلُم َبْغًيا َبْيَنُهْم ۚ ا� َن اْال�ْمِر ۖ َفَما اْخَتلَُفوا ا� َناٍت م� النص الثالث: (َوآَتْيَناُهم َبي�

كَاُنوا ِفيِه َيْخَتِلُفوَن)

اآلية 17 من سورة الجاثية

توثيق النصوص

سورة البقرة

سورة البقرة سورة مدنية وعدد أياتها 286ترتيبها المصحفي 2سميت بهذا االسم إحياء لذكرى معجزة قصة البقرة في زمن سيدنا

موسى مع بني إسرائيل.

سورة الجاثية

سورة الجاثية سورة مكية وعدد آياتها 37 ترتيبها المصحفي 45 بعد سورة الدخان وقبل سورة األحقاف سميت بهذا االسم لتصوير

األهوال التي يلقاها الناس يوم الحساب حيث يجثوا الناس.

شرح المفردات

مستخلفين فيه: خلفاء في التصرف فيه

أنزل إليه من ربه: الوحي القران الكريم

ال نفرق بين رسله : ال نؤمن ببعض ونكفر ببعض

غفرانك : نسألك المغفرة

إليك المصير: إليك المنتهى
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على شريعة من األمر: على منهاج واضح من الدين

أهواء الذين ال يعلمون: ضالالت المشركين.

استخراج المضامين

الدعوة إلى اإليمان با� تعالى ورسوله واإلنفاق من مال ا� للحصول على األجر والثواب .

تقرر اآلية الكريمة بعض أسس العقيدة الصحيحة.

أمر ا� تعالى نبيه باتباع الشريعة اإلسالمية الصحيحة وعدم اتباع الذين ال يعلمون

مفهوم العقيدة والشريعة ومظاهر ترابطهما

مفهوم العقيدة والشريعة

مفهوم العقيدة: العقيدة في اللغة: من العقد وهو الربط واإلحكام، وفي اللغة أيضا ما عقد عليه القلب وتدين به األنسان، وشرعا:

التصديق القلبي اليقيني بوجود ا� تعالى ووحدانيته المصحوب بالعمل الصالح.

أركان العقيدة الصحيحة: ترتكز عقيدة اإلسالم على ستة أركان ينبغي اإليمان بها إيمانا صادقا خالصا ال شبهة فيه وال ريب: 1) اإليمان

با�  2) ومالئكته 3) وكتبه 4) ورسله 5) وباليوم اآلخر 6) وبالقدر خيره وشره.

مفهوم الشريعة: لغة الطريق والمنهاج وشرعا :هي التكاليف العملية التي جاء بها اإلسالم في العبادات والمعامالت واألخالق ونظم

الحياة، لتنظيم عالقة الناس بربهم وببعضهم البعض وبمحيطهم.

مظاهر الترابط بين العقيدة والشريعة

بين العقيدة والشريعة عالقة ترابط وتكامل ،يتجلى ذلك فيما يلي:

اقتران اإليمان بالعمل الصالح،

زيادة اإليمان بالطاعة ونقصانه بالمعصية.

توافق العقيدة بالشريعة من خالل تقويم السلوك كمنع الجريمة مثال.

مقاصد الترابط بين العقيدة والشريعة

ال يستقيم إسالم المرء إال بالجمع بين عقيدة نقية راسخة تستقر في القلب تكون أصال لشريعة تظهر على الجوارح ،فال قيمة لنظام ال

يستند على أساس متين، فمن مقاصد ترابط العقيدة والشريعة:

إرشاد الناس إلى عبادة ا� تعالى وفق ما شرعه وبينه.

تقويم سلوك اإلنسان وتزكيته ليعيش متوازن الشخصية بين ما يؤمن به وما يقوم به من سلوكات.

تكوين مجتمع مسلم صالح قوانينه من القران والسنة المؤسسين للمساواة والعدل والحرية والسلم والتعايش.
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 أثر القرآن في تزكية النفس 

المدخل اإلشكالي

الكثير من الناس اليوم يهتمون بقراءة القرآن وحفظ حروفه وكذا إتقان قواعد تالوته إال أن أخالقهم متناقضة تماما مع ما جاء في

القرآن ، عكس ما كان في عهد الرسول صلى ا� عليه وسلم وأصحابه،

فما سبب هذا التناقض ؟

وكيف يمكن تجاوز إقامة الحروف إلى إقامة الحدود و مجرد التالوة إلى العمل بما جاء في القرآن؟…

قراءة النصوص

قال تعالى :{ لََو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية ا� وتلك االمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون }

اآلية 21 سورة الحشر

وقال سبحانه :{ قد جاءكم من ا� نور وكتاب مبين يهدي به ا� من اتبع رضوانه سبل السالم ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه

ويهديهم إلى صراط مستقيم }

اآليتان 15 -16 سورة المائدة

توثيق النصوص

سورة الحشر

سورة مدنية ، آياتها 24، ترتيبها 59 ،  ُسميت  بهذا  االسم  ألن  ا�  الذي  حشر  اليهود  وجمعهم  خارج  المدينة  هو  الذي  يحشر  الناس

 ويجمعهم  يوم  القيامة  للحساب   ،  وتسمى  أيضا سورة   ”  بني  النضير ” 

سورة المائدة

سورة مدنية ، آياتها 120 ترتيبها 5 سميت بهذا االسم ألنها إحدى معجزات سيدنا عيسى إلى قومه عندما طلبوا منه أن ينزل ا�

عليهم مائدة من السماء ليأكلوا منها وتطمئن قلوبهم.

الشرح اللغوي

خاشعا: ذليال وخاضعا

سبل السالم: طريق النجاة والسالمة.

متصدعا: متشققا

من الظلمات إلى النور: من ظلمات الكفر إلى نور اإليمان

استخالص المضامين

بيان ا� عز وجل مدى خشية الجبل وخشوعه بنزول القرآن عليه لدرجة التشقق رغم شدة الجبل وصالبته وقساوته.

دعوته تعالى المؤمنين التباع تعاليم كتابه الكريم لنيل ثمراته واالهتداء إلى الطريق المستقيم.
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تدبر القرآن الكريم ووسائل هذا التدبر

تعريف تدبر القرآن الكريم

التدبر في اللغة: تدبر األمر أي تفكر فيه على مهل ونظر في عاقبته. وفي االصطالح : يقصد بالتدبر التأمل في آيات القرآن وفهم

معانيها للتأثر والعمل بها، وتحقيق تزكية النفس وطهارتها، وقد دعا ا� سبحانه إلى التدبر كما في قوله جل وعال :{أفال يتدبرون

القرآن أم على قلوب أقفالها }

وسائل تدبر القرآن الكريم

حب القرآن بالمداومة على تالوته مع التزام آدابها من الطهارة وحضور القلب وإعمال الفكر للوصول إلى أسراره ومقاصده.

طهارة القلب بعدم اإلصرار على المعاصي والذنوب ألنها سبب الستثقال كالم ا� و النفور منه.

اختيار أوقات صفاء الذهن والقلب من شواغل الدنيا كجوف الليل و عند الفجر.

استشعار القارئ أنه هو المخاطب بأوامر القرآن الكريم ونواهيه للعمل به.

تكرار اآلية والتجاوب معها لما في ذلك من تقرير للمعاني في النفس وطمأنة للقلب.

االستعانة بتفاسير العلماء لفهم المعاني لتيسير تدبرها.

أثر تدبر القرآن الكريم في تزكية النفس وتهذيبها

معنى تزكية النفس

تزكية النفس هي تطهيرها من األدران واألوساخ وتنميتها بزيادتها باألوصاف الحميدة. وعلى هذا المعنى جاءت اآليات القرآنية باألمر

بتزكية النفس وتهذيبها، قال ا� تعالى : “قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى” وقال سبحانه “…ونفس وما سواها فألهمها فجورها

وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها”

و تنقسم تزكية النفس إلى قسمين رئيسين هما: التخلية، والتحلية.

التخلية: يقصد بها تطهير النفس من أمراضها وأخالقها الرذيلة مثل : الرياء – الحسد – البخل – الغضب – الكبر …

التحلية: هي ملؤها باألخالق الفاضلة مثل : التوحيد واإلخالص والصبر، والتوكل واإلنابة، والتوبة، والشكر، والخوف والرجاء حب

الخير للغير…وإحاللها محل األخالق الرذيلة بعد أن خليت منها.

أثر تدبر القرآن في تزكية النفس وتهذيبها

تدبر القرآن، هو جالء للقلوب وإذا صفى القلب زكت النفس، ففي الحديث قال رسول ا� صلى ا� عليه وسلم : ((إن القلوب لتصدأ

كما يصدأ الحديد قيل وما جالؤها قال : تالوة القرآن وذكر الموت)) وأثر التدبر على النفس يتجلى في :

التطهر من مساوئ األخالق والرذائل والتحلي بمكارم األخالق والفضائل الحميدة.

الطمأنينة القلبية وراحة النفس وسكينتها وتوازنهامصداقا لقوله تعالى : { أال بذكر ا� تطمئن القلوب }.

التقرب من ا� تعالى والوصول إلى مصاف الصالحين المصلحين النافعين ألنفسهم ولغيرهم المسارعين في الخيرات.
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 المسجد نواة المجتمع اإلسالمي 

النصوص المؤطرة للدرس

قال عز وجل: {إنما يعمر مساجد ا� من آمن با� واليوم اآلخر وأقام الصالة وآتى الزكاة ولم يخش إال ا� فعسى أولئك أن يكونوا

من المهتدين}

التوبة اآلية 18

جلِ في جَماَعٍة َتزيُد َعلَى َصالتِه في بيتِه عن أبي هريرَة – رضي ا� عنه – َقاَل: قاَل َرُسول ا� – صلى ا� عليه وسلم -: «َصالُة الر�

َتى الَمْسِجَد، ال َيْنَهُزُه ا�ال الَصالُة، ال ُيِريُد إال ْحَسَن الُوضوَء، ُثم� ا� ا� َفا� َذا َتَوض� حَدُهْم ا� وصالته ِفي ُسوِقِه بْضعًا وِعشِريَن َدَرَجًة، َوَذِلَك أن� ا�

الِة َما كَاَنِت ذا َدَخَل الَمْسِجَد كَاَن في الص� ى َيْدُخَل الَمْسِجَد، فا� الَة: لَْم َيْخُط ُخْطَوًة ا�ال ُرِفَع لَُه ِبَها َدرَجٌة، َوُحط� َعْنُه بها َخِطيَئٌة َحت� الص�

َحِدكُْم َما َداَم في َمْجِلِسِه ال�ِذي َصل�ى ِفيِه، َيُقوُلوَن: الل�ُهم� اْرَحْمُه، الل�ُهم� اْغِفْر لَُه، الل�ُهم� ُتْب الُة ِهي َتْحِبُسُه، َوالَمالِئكَُة ُيَصل�وَن َعلَى ا� الص�

َعلَيِه، َما لَم ُيْؤِذ فيه، َما لَْم ُيْحِدْث ِفيِه».

َفٌق عليه، وهذا لفظ مسلم ُمت�

قاموس المفاهيم

يعمر: يمأل ويعتاد المسجد.

الينهزه: يخرجه وينهضه.

المضامين

نص 1: بيانه سبحانه وتعالى أن من صفات عمار المساجداإليمان با� واليوم اآلخر وإقامة الصالة وإخراج الزكاة والخوف من

عقاب ا� تعالى.

نص 2: بيانه صلى ا� عليه وسلم لفوائد صالة الجماعة والمتمتلة في أفضليتها على صالة الفذ بسبع وعشرين درجة وأن ا�

يجازيه على خطواته بأن يرفعه بها درجة ويحط عنه بها خطيئة وأن المالئكة تصلي عليه ما دام في مجلسه الذي صلى فيه ما لم

يحدث فيه.

مفهوم المسجد ووظائفه ومكانته وحقوقه وحكم من سعى في تخريب وتعطيل وظائفه

مفهوم المسجد

المسجد لغة :من سجد يسجد سجودا إذا وضع جبهته على األرض. والمسجد شرعا: هو مكان الصالة للجماعة والجمعة،واألصل فيه

كل موضع من األرض ،لقوله صلى ا� عليه وسلم:(جعلت لي األرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصالة فليصل) “البخاري”

ويطلق على المسجد أيضا إسم جامع لمن يجمع الناس ألداء صالة الجمعة فيه فكل جامع مسجد وليس كل مسجد جامع

مكانة المسجد في اإلسالم

إدراكا من رسول ا� لمكانة المسجد كان أول عمل قام به لما وصل إلى المدينة مهاجرا بناء المسجد النبوي باعتباره مؤسسة دينية

وتعليمية  وقد نوه ا� سبحانه وتعالى بشأن المسجد ودعا لتعميره  وأثنى على عماره فقال سبحانه : ( فيه رجال يحبون أن

يطهرواوا� يحب المطهرين ..) (يسبح له فيها بالغدو واآلصال رجال التلهيهم تجارة وال بيع عن ذكر ا� واقام الصالة …) .
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بعض حقوقه

من حقوق المسجد :

المحافظة على جماله وطهارته

عمارته بالقرآن والذكر

تجنب الكالم والشجار داخله

المساهمة في إصالحه وترميمه وبنائه ….

حكم تخريب المسجد وتعطيل وظيفته

اعتبر اإلسالم منع المساجد من أداء دورها هو نوع من التخريب لها،وا� سبحانه وتعالى توعد كل من سعى في تخريب المساجد

وتعطيل وظيفتها بالذل والهوان في الدنيا وبالعذاب الشديد في اآلخرة

ال� َخاِئِفيَن لَُهْم ِفي ْن َيْدُخُلوَها ا� وَالِئَك َما كَاَن لَُهُم, ا� ْن ُيْذكََر ِفيَها اْسُمُه,َوَسَعى ِفي َخَراِبَها ا� ِ ا� ْن َمَنَع َمَساِجَد ا�� قال تعالى: (َوَمْن َاْظلَُم ِمم�

ْنَيا ِخْزٌي َولَُهْم ِفي االَِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم)”البقرة″113 الد�

أهمية المسجد ودوره في حياة الفرد وبناء المجتمع

أهمية المسجد في حياة الفرد

تربية الفرد على التزام واحترام المواعيد

تربية الفرد تربية روحية أخالقية

تربية الفرد على النظافة والطهارة

مكان للعبادة وإقامة الصلوات

أهمية المسجد في حياة المجتمع

مكان لطلب العلم ونشر المعرفة

مكان للتعارف وتقوية األواصر

تبليغ الدعوة
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 الرسول يرسي قيم السلم والتعايش

مدخل تمهيدي

كانت المدينة قبل هجرة الرسول صلى ا� عليه وسلم إليها تعرف بيثرب، وكانت قبل اإلسالم مسرحا للحروب ومعارك دامية وطويلة

خاصة بين األوس والخزرج ، ومزجت بين ديانات ومعتقدات مختلفة ،منها الوثنية واليهودية والحنيفية ، وساد فيها النظام القبلي

الذي يكرس الطبقية والتمييز القائم على أعراف وقوانين ال صلة لها بالديانات السماوية ،كانت على هذه الحال إلى أن قدم إليها

الرسول صلى ا� عليه وسلم وبنى بها مجتمعا جديدا قائما على أسس تضمن األمن واالستقرار لكل من يقيم بها.

فكيف أرسى رسول ا� صلى ا� عليه وسلم قيم السلم والتعايش في المجتمع الجديد بالمدينة المنورة؟

النصوص المؤطرة للدرس

ْؤِمِنيَن" َخَذ ِميَثاَقكُْم ا�ن كُنُتم م� كُْم َوَقْد ا� ُسوُل َيْدُعوكُْم ِلُتْؤِمُنوا ِبَرب� ِ ۙ َوالر� قال تعالى:"َوَما لَكُْم َال ُتْؤِمُنوَن ِبا��

سورة الحديد 8

كتب رسول ا� صلى ا� عليه وسلم بين المهاجرين واألنصار، وادع فيه اليهود، وأقرهم على دينهم وأموالهم...وهو يتضمن المبادئ

التي قامت عليها أول دولة في اإلسالم، وفيها من اإلنسانية والعدالة االجتماعية والتسامح الديني والتعاون على مصلحة المجتمع وما

يجدر بكل طالب أن يرجع إليه ويتفهمه ويحفظ مبادئه.  

السيرة النبوية دروس وعبر - مصطفى السباعي

شرح المفردات

ميثاقكم: عهدكم

ربعتهم: معقلهم وحصنهم وملجئهم

يتعاقلون بينهم: يشتركون في تأدية دية القتيل.

يفدون عانيهم: يفدون أسيرهم.

مفرحا :من أثقله الدين.

فداء :ما يقدم من مال أو نحوه لتخليص األسير.

ابتغى دسيعة :طلب دفع ظلم والدسيعة العظيمة.

ذمة :عهد وميثاق.

يجيره: يجعله في جواره وحمايته.

يبيئ بعضهم على بعض: يقتلون القاتل بالقتيل.

اعتبط مؤمنا: قتله دون جناية أو سبب يوجب قتله.

قود :قصاص.

المحدث: كل من أتى حدا من حدود ا� تعالى.

الصرف: التوبة.

العدل: الفدية.
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استخراج المضامين

الدعوة إلى اإليمان با� تعالى استجابة للدعوة الرسول صلى ا� عليه وسلم والتزاما بالميثاق الذي أخذه ا� تعالى على عباده.

تشير الوثيقة إلى األسس التي اعتمدها الرسول صلى ا� عليه وسلم إلرساء قيم السلم والتعايش بالمدينة.

دعوة اإلسالم إلى السلم والتعايش

بعد هجرة الرسول صلى ا� عليه وسلم من مكة إلى المدينة ، شر ع في إرساء قواعد مجتمع إسالمي جديد يرتكز على:

اإليمان با� تعالى وبرسوله صلى ا� عليه وسلم.

تطبيق شريعته لما في ذلك من أثر في جمع الكلمة ووحدة الصف وصد الخالفات.

ولبناء هذا المجتمع القائم على اإليمان با� تعالى ورسوله كان أول ما قام به بناء مسجد يجتمع فيه المسلمون ألداء الصالة والتفقه

في الدين. ثم شرع في تحقيق الوحدة بين المهاجرين واألنصار ونز ع فتيل الخالف بين األوس والخزرج، ثم كتب وثيقة بينه وبين

المسلمين وبين اليهود المقيمين في المدينة، حيث ترك لهم مطلق الحرية في الدين والمال، وبهذه المعاهدة صارت المدينة وضواحيها

دولة وعاصمة حقيقية لإلسالم تنعم فيها كل األطراف باالستقرار واألمن والسلم، ويسود بينهم التسامح ويتجسد بينهم التعايش،

واستمر الوضع كذلك إلى حين ظهور مؤشرات الكيد ونقض العهد من اليهود مما جعله يخرجهم من المدينة ويحكم عليهم بالجالء.

األسس والمبادئ التي قامت عليها وثيقة المدينة

حرية العقيدة والتدين.

العدل ومنع الظلم بين المسلمين وغيرهم.

-الوفاء بالعهود والمواثيق.

التخفيف عن المدين.

استقالل الذمة المالية.

التعاون في حماية الوطن حالة الحرب.

وحدة المرجعية في التقاضي عند النزاعات
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 إيواء الرسول ونصرته: أيوب األنصاري – أم سليم 

 النصوص

لما  انتصر المسلمون في غزوة حنين اعطى رسول ا� صلى ا� عليه وسلم من غنائمها لقريش وغيرهم من قبائل العرب ولم يعط

االنصار منها شيئا ،فوجد االنصار في انفسهم لما صنع رسول ا� صلى ا� عليه وسلم .ولما علم الرسول ص باالمر طلب من سعد بن

عبادة ان يجمع له االنصار .فأتاهم رسول ا� ص فحمد ا� وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال ” يامعشر االنصار ،مقالة بلغتني عنكم

وجدة وجدتموها علي في أنفسكم؟ الم اتكم ضالال فهداكم ا� وعالة فأغناكم ا� وأ‘داء فألف ا� بين قلوبكم ؟ فقالوا بلى ، ا�

ورسوله امن وافضل .ثم قال اال تجيبونني يا معشر االنصار؟ قالوا: بماذا نجيبك يا رسول ا�؟ � ولرسوله المن والفضل.قال ص :

أما وا� لو ش\تم لقلتم فلصدقتم اتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذوال فنصرناك،وطريدا فاويناك،وعائال فاسيناك.أوجدتم يا  معشر

االنصار في افسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم الى اسالمكم؟ اال ترضون يا معشر االنصار ان يذهب الناس

بالشاء والبعير وترجعوا بسول ا� الى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده لوال الهجرة لكنت امرأ من االنصار ،ولو سلك الناس شعبا

وسلكت االنصار شعبا ، لسلكت شعب االنصار ، اللهم ارحم االنصار، وأبناء االنصار .وأبناء أبناء االنصار. قال فبكى القوم حتى اخلضوا

لحاهم وقالوا: رضينا بسول ا� قسما وحظا.ثم انصرف رسول ا� وتفرقوا.

السيرة النبوية البن هشام

قال تعال: والذين تبوئو الدار وااليمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم وال يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويوثرون على

أنفسهم ولو كان بهم خصاصا ومن يوق شح نفسه فأوالئك هم المفلحون”

سورة الحشر االية 9

بعض القيم من االية الكريمة

النصوصالقيم

يحبون من هاجر اليهماالحتضان

يوثرون على انفسهمااليثار

واني ال اقدر على ما اتحفك به اال ابني هذاالتضحية

فخدمته عشر سنين فما ضربني وال سبني وال عبس في وجهيحسن الخلق

مميزات الفئتين المذكورتين في اآلية

والذين استوطنوا “المدينة”، وآمنوا من قبل هجرة المهاجرين -وهم األنصار- يحبون المهاجرين، ويواسونهم بأموالهم، وال يجدون في

مون المهاجرين وذوي الحاجة على أنفسهم، ولو كان بهم حاجة وفقر، ومن ْعطوا من مال الفيء وغيره، وُيَقد� أنفسهم حسًدا لهم مما ا�

َسِلم من البخل وَمْنِع الفضل من المال فأولئك هم الفائزون الذين فازوا بمطلبهم.

استقبال اهل المدينة للرسول صلى ا� عليه وسلم وصاحبه ابي بكر
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ما إن ركب النبي صلى ا� عليه وآله وسلم وصاحبة أبو بكر الصديق رضي ا� عنه راحلتهما، وسارت بهما من ديار بني سالم متجهة

نحو المدينة، إال وخرج أهل المدينة كل يوم إلى ظاهر المدينة ينتظرون قدوم الحبيب، حتى إذا اشتد الحر عليهم عادوا إلى بيوتهم،

وظلوا هكذا حتى إذا كان اليوم الذي قدم فيه النبي صلى ا� عليه وآله وسلم انتظروه حتى لم يبق مكان فينه ظل يستظلون به

فعادوا إلى بيوتهم.

ووصل النبي صلوات ا� وسالمه عليه وعلى آله وقد دخل الناس بيوتهم، وكان اليهود يرون ما يفعله األنصار، فلما رآه رجل من اليهود

صرخ بأعلى صوته: يا بني قيلة -)وهي جدة لألنصار ينسبون إليها، وهي بنت كاهل بن عذرة)-، هذا صاحبكم قد جاء.

فخرج أهل المدينة عن بكرة أبيهم الستقبال الحبيب صلى ا� عليه وآله وسلم بفرحة غامرة، فامتألت بهم الطرقات، حتى أسطح

المنازل امتألت بالنساء واألطفال والرجل، وهم يقولون: “ا� أكبر جاء رسول ا� .. ا� أكبر جاء محمًدا .. ا� أكبر جاء رسول ا�”.

وخرجت الفتيات الصغيرات بالدفوف يتقدمون أهل المدينة الذين خرجوا في الطرقات وهم يحملون سعف النخيل، وينشدون فرحين

في المدينة استقبل الناس رسول ا� صلى ا� عليه وسلم، فجعل يقول كل قبيلة اقم عندنا في العدة والعدد ويقول خلوا سبيلها

ُ َعلَْيِه ِ – َصل�ى ا�� فإنها مأمورة،  فلما انتهت إلى بيت أبى أّيوب األنصاري بركت ووضعت جرانها في األرض. َفَنَزَل َعْنَها َرُسوُل ا��

وَب اْال�ْنَصاِري� َرْحلَُه، فلما دعاه الناس إلى بيوتهم قال عليه الصالة والسالم: -ح: “المرء مع رحله”. ي� ُبو ا� َوَسل�َم  َواْحَتَمَل ا�

فنزل رسول ا� صلى ا� عليه وسلم على أبي أيوب وأقام عنده سبعة أشهر إلى أن بنى المسجد.

محبة الرسول صلى ا� عليه وسلم ونصرته

ايواء الرسول صلى ا� عليه وسلم من طرف ابي ايوب االنصاري

كان ألبي أيوب بيت من طابقين فأراد أن يكرم رسول ا� صلى ا� عليه وسلم بانزاله في الطابق الثاني ، فاختار رسول ا� صلى ا�

عليه وسلم أن يسكن في الطابق األرضي حرصًا منه على راحة زواره ، ومع هذا فقد كان أبو أيوب وزوجه حريصًا أال يزعج رسول ا�

صلى ا� عليه وسلم بشيء يتأذى منه حتى ولو كان خطوة يخطوها أو ماء يهراق روى الحاكم في مستدركه باسناد صحيح عن أبي

أمامة الباهلي عن أبي أيوب األنصاري قال : لما نزل علي رسول ا� صلى ا� عليه وسلم قلت : بأبي أنت وأمي ، إني أكره أن أكون

فوقك وتكون أسفل مني ، فقال رسول ا� صلى ا� عليه وسلم : إني أرفق بي ان أكون في السفلى لما يغشانا من الناس فقال أبو

أيوب : فلقد رأيت جرة لنا انكسرت فأهريق ماؤها ، فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا ما لنا لحاف غيرها، ننشف بها الماء فرقًا أن يصل

إلى رسول ا� صلى ا� عليه وسلم شيء يؤذيه

سلوك ام سليم تجاه الرسول صلى ا� عليه وسلم

جاءت أم سليم بأعز ما تملك؛ ابنها وفلذة كبدها ووضعته في خدمة النبي صلى ا� عليه وسلم، كانت أم سليم ترجو بذلك إرضاء ربها

ورسوله وتأمل أن يتعلم ابنها العلم من النبي مباشرة، ال شك أن أم سليم تعرف كيف وعلى ماذا ربته وكان أنس عند حسن ظنها، كلنا

يعرف من هو أنس بن مالك خادم النبي، يا له من شرف عظيم، أحبه النبي صلى ا� عليه وسلم وقربه ودعا له بقوله: «اللهم أكثر له

ماله وولده وأطل عمره واغفر ذنبه» (السلسلة الصحيحة [5/287])، وقد استجاب ا� دعاء نبيه فكان أنس آخر من مات من الصحابة

بالبصرة، وقد قارب المائة من عمره،  وأكثر ا� ماله وأوالده، وكان أنس يقول: “وإني وا� ألرجو الرابعة أي أرجو مغفرة ا� تعالى”.

إذن هكذا كانت أم سليم؛ أعملت عقلها وبحثت عن مستقبل ابنها ووضعته في البيئة التي تضمن نجاحه وفالحه بإذن ا�، ولهذا قلنا

في بداية الحلقة أنها أم ال كاألمهات، أال يجب أن تكون أم سليم قدوة لكثير من أمهات اليوم، يؤلمنا أن نجد معظم األمهات ينصب

على تربية أجساد أوالدهن فيطعمنهم أحسن الطعام ويلبسنهم أحسن اللباس ولكنهم يغفلن عن تغذية عقولهم وأرواحهم، تبخل أنفسهم

علي أن تجود بهم لطلب العلم وخدمة اإلسالم
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 العبادة غاية الخلق: العبادة صفة إيمان ودليل خضوع

النصوص المؤطرة للدرس

قال تعالى :«ويسبحونه وله يسجدون »

االعراف 206

قال سبحانه : «إنما يومن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم اليستكبرون»

السجدة 15

قال رسول ا� صلى ا� عليه و سلم: ﴿  .وال يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء.﴾

صحيح مسلم

قاموس المفاهيم

خروا: وقعوا ساجدين

يستكبرون : يتعالون

مثقال : مقدار ووزن

كبرياء : تكبر وهو ضد التواضع

المضامين

نص  1و2: بيانه سبحانه وتعالى أن الغاية من الخلق وهي عبادة ا� التي هي من صفات المؤمنين  .

نص 3: بيان الرسول صلى ا� عليه وسلم جزاء المتكبر وهو الحرمان من رحمة ا� تعالى.

مفهوم العبادة وعالقتها بااليمان

مفهوم العبادة في اإلسالم

العبادة هي الطاعة، وهي التعبد والتنسك والعبودية والخضوع والذل، أساسها التصديق با� تعالى. وقد عرفها ابن تيمية بقوله”

العبادة اسم جامع لكل ما يحبه ا� تعالى و يرضاه من األقوال واألفعال واألحوال”

عالقة العبادة بااليمان

لما كانت العبادة غاية الخلق ومقصدا أسمى من وجوده وشاملة لجميع مناحي الحياة، فإن بينها وبين اإليمان ترابطا شديدا، فااليمان

ال يأخذ قيمته اإليجابية إذا انفصل عن العمل الصالح، فالمسلم يحركه وازعه الديني وإيمانه إلى عبادته سبحانه، واإلستسالم لجميع

أوامره ونواهيه. هذا التوازن بين االيمان الصادق والعبادة الخالصة هو الدافع للخضوع في العبادة. عن أبي عمرو سفيان بن عبد ا�

الثقفي ، رضي ا� عنه قال : قلت : يا رسول ا� ، قل لي في اإلسالم قوالً ال أسأل عنه أحدا غيرك ، قال : ( قل آمنت با� ، ثم استقم

) رواه مسلم في صحيحه.
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العبادة دليل خضوع

إذا كان اإلنسان يعبد ا� تعالى حقا فإنه يتقن العبادة بأدائها على وجهها المأمور به، مع رعاية حقوق ا� تعالى ومراقبته، واستحضار

عظمته وجالله، ابتداءا واستمرارا كأنه يرى ربه ويراه، وهذا بيان مراقبة العبد ربه في إتمام الخضوع والخشوع وغيرهما في جميع

األحوال له في جميع أألعمال بهذا ينتفي عن المؤمن االستكبار عن ا� تعالى بعبادته والخضوع له، 

ومن تجلياتها الخضوع � نذكر :

الذكر والتسبيح لما فيهما من اتصال للعبد بخالقه وتجسيد للخشوع والخضوع.

العمل الصالح في جميع المجاالت المشروعة مع تحري اإلتقان والتفاني واإلخالص.

اإلستجابة لنداء ا� تعالى ومنه نداء صالة الجماعة والجمعة…

ترك شهوة الطعام والصبر على الجوع طاعة � تعالى
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 الزكاة: أحكامها ومقاصدها )التعريف واألحكام والمستحقون( 

النصوص المؤطرة للدرس

قال تعالى :(إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل ا� وابن السبيل

فريضة من ا� وا� عليم حكيم )

التوبة 60

عن ابن عباس رضي ا� عنهما أن النبي صلى ا� عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن قاضيا فقال : (أدعهم إلى شهادة أن ال إله إال ا�

وأني رسول ا� فإن هم أ طاعوا لذلك فأعلمهم أن ا� افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم

أن ا� افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ).

صحيح البخاري: كتاب الزكاة, باب وجوب الزكاة

قاموس المفاهيم

الصدقات : الزكاة الواجبة

الفقراء من اليملكون ماال يكفيهم

المساكين :من ال يملكون شيئا

 العاملين عليها : الذين يقومون على جمعها

المؤلفة قلوبهم : حديثوا العهد باإلسالم

الغارمين : الذين استغرق الدين جميع مالهم

فريضة من ا� : واجبة بأمر من ا�

أعلمهم  : أخبرهم.

المضامين

نص 1: بيانه سبحانه ألوجه صرف الزكاة.

نص 2: بيانه صلى ا� عليه وسلم أن الزكاة  حق للفقراء في أموال األغنياء.

الزكاة : تعريفها - حكمها - األنواع الواجبة فيها - شروطها - الغاية من تشريعها

تعريف الزكاة

الزكاة لغة: الطهارة والنماء والزيادة، وشرعا: مقدار محدود من المال يخرجه المسلم ويصرف لمستحقيه متى بلغ النصاب واستوفى

شروطه ومر عليه الحول وهو في ملك صاحبه باستثناء المعدن والحرث، فيجب اخراجها عند استخراج المعدن وحصاد الزرع

حكمها

واجبة بالكتاب والسنة واإلجماع، وهي ركن من أركان اإلسالم الخمسة ـ قال تعالى: ” وأقيموا الصالة وأتوا الزكاة” وقوله صلى ا�

عليه وسلم: ( بني االسالم على خمس ….)
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شروطها

شروط وجوبها

الحرية

ملك النصاب

تمام الحول

سالمة األموال من الدين.

إذا اجتمعت هذه الشروط وجبت الزكاة وإذا اختلت كلها أو بعضها فال تجب

شروط صحتها

اإلسالم

النية

إخراجها فور وجوبها

دفعها لمستحقيها

إذا اجتمعت هذه الشروط وجبت الزكاة وإذا اختلت كلها أو بعضها ال تصح.

األصناف التي تجب فيها الزكاة

تعريف : النصاب هو المقدار الذي تجب فيه الزكاة.

االموال: الذهب (النصاب هو 85 غرام ) و الفضة ( 595 غرام)،  و التجارة  ( كل ما يعرض للتجارة من حالل،  والنصاب فيه هو ما

يعادل 85 غرام من الذهب ) ، و المقدار الواجب هو ربع العشر  ( أي %2.5  ) بعد مرور الحول.

الزروع و الثمار (النصاب فيه هو العشر او نصف العشر حسب طريقة السقي). وتخرج الزكاة بعد الحصاد مباشرة، اذ ال يشترط

مرور الحول.

االنعام: و يقصد بها االبل (النصاب هو 5 رؤوس)، البقر (النصاب هو 30 راس) الغنم (النصاب هو 40 رأس). والواجب اخراجه

بينه العلماء في جدول خاص بكل نوع حسب العدد، و تخرج زكاة االنعام بعد مرور الحول.

الغاية من تشريع الزكاة

المتعلقة بالمال: منع أسباب التلف، تطهيره والمباركة فيه.

المتعلقة بالفرد: التقرب إلى ا� تعالى، التكفير عن سيئاته وزيادة درجة حسناته، وتطهير نفسه من البخل والطمع.

المتعلقة بالمجتمع:  غرس بذور المحبة بين الفقراء و األغنياء نتيجة إلحساسهم برعايتهم لهم، تحقيق نوع من التكافل

األصناف المستحقة للزكاة

حدد اإلسالم الجهات التي تصرف إليها الزكاة فلم يدعها ألهواء اإلنسان وإنما تولى سبحانه توزيعها وهي ثمانية:

المستحقون

للزكاة
الغاية من صرف الزكاة لهمتعريفهم

محاربة الفقر والحاجةجمع فقير وهو من ال يملك ما يسد به حاجته وحاجة من يعولالفقراء

محاربة الفقر والحاجةجمع مسكين وهو من ال يملك شيئا وال يسأل الناس وهو أحوج من الفقيرالمساكين

توفير مناصب الشغلالموظفون المكلفون بجمعها وتوزيعهاالعاملون عليها

المسلمون حديثوا العهد باإلسالم أو غير المسلمين الذين يراد ترغيبهم في اإلسالمالمؤلفة قلوبهم
تقريبهم إلى اإلسالم

وتحبيبهم فيه

القضاء على اإلسترقاقتحرير الرقاب وعتق العبيد من المسلمينالرقاب
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واإلستعباد

المساهمة في أعمال الخيرالعمل الموصل لرضى ا� (بناء المساجد – شق الطرق – حفر اآلبار..)في سبيل ا�

المسافر المنقطع عن بلده وأهله بشرط أن يكون السفر لغرض شرعيابن السبيل
تمكين الغرباء من العودة إلى

بلدهم

الغارمين
المدينين الذين أتى الدين على مالهم أو الذين تحملوا دين غيرهم بشرط أن يكون في

غير معصية ا�
تسديد الديون وتخفيف العجز
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 الزكاة: أحكامها ومقاصدها )الغايات والوظائف التنموية( 

الوضعية المشكلة

عمك رجل مسيور الحال لكنه رغم كثرة أمواله بخيل يأبى إخراج الزكاة مدعيا أن كسبه بكده واجتهاده وال يصلح أن يشاركه فيه أحد

عاتبته قائال المال مال ا� وهو من رزقك إياه و فرض عليك زكاته لضمان حق المحرومين في العيش الكريم، ردعليك قائال انا لست

مسؤوال عنهم لتتكفل الدولة بهم،ثم إن المقدار القليل للزكاة ال يمكنه أن يقضي على الفقر فعلى الفقير أن يكد ويجتهد لالرتقاء

بمستواه االجتماعي.

النصوص المؤطرة للدرس

ْجٌر كَِبيٌر» نَفُقوا لَُهْم ا� ْسَتْخلَِفيَن ِفيِه ۖ َفال�ِذيَن آَمُنوا ِمنكُْم َوا� ا َجَعلَكُم م� نِفُقوا ِمم� ِ َوَرُسوِلِه َوا� قال تعالى :«آِمُنوا ِبا��

سورة الحديد اآلية 7

ُ َسِميٌع َعِليٌم» ن� َصَالَتَك َسكٌَن ل�ُهْم ۗ َوا�� ُرُهْم َوُتَزك�يِهم ِبَها َوَصل� َعلَْيِهْم ۖ ا� ْمَواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطه� قال تعالى :«ُخْذ ِمْن ا�

سورة التوبة اآلية 103

ْخِبْرِني ْهل َوَولَد َوَحاِضَرة َفا� ن�ي ُذو َمال كَِثير َوُذو ا� لَى َرُسول ا�� َصل�ى ا�� َعلَْيِه َوَسل�َم َفَقاَل َيا َرُسول ا�� ا� َتى َرُجل ِمْن َبِني َتِميم ا� ا�

ْقِرَباَءك رك َوَتِصل ا� َها ُطْهَرة ُتَطه� ن� ْن كَاَن َفا� كَاة ِمْن َماِلك ا� ْصَنع؟ َفَقاَل َرُسول ا�� َصل�ى ا�� َعلَْيِه َوَسل�َم ” ُتْخِرج الز� ْنِفق َوكَْيف ا� كَْيف ا�

ر َتْبِذيًرا ِبيل َوَال ُتَبذ� ْقِلْل ِلي ؟ َقاَل َفآِت َذا اْلُقْرَبى َحّقه َواْلِمْسِكين َواْبن الس� اِئل َواْلَجار َواْلِمْسِكين” َفَقاَل َيا َرُسول ا�� ا� َوَتْعِرف َحّق الس�

لَى َرُسوله َفَقاَل َرُسول ا�� َصل�ى ا�� َعلَْيِه َوَسل�َم ” لَى ا�� َوا� لَى َرُسولك َفَقْد َبِرْئت ِمْنَها ا� كَاة ا� ْيت الز� د� َذا ا� َفَقاَل َحْسِبي َيا َرُسول ا�� ا�

لََها ” ْثمَها َعلَى َمْن َبد� ْجرَها َوا� لَى َرُسوِلي َفَقْد َبِرْئت ِمْنَها َولَك ا� ْيتَها ا� د� َذا ا� َنَعْم ا�

أخرجه اإلمام أحمد

توثيق النصوص

اإلمام أحمد: هو ابو عبد ا� أحمد بن حنبل بن هالل الشيباني فقيه ومحدث وحافظ كبير وأحد األئمة األربعة ولد سنة 461هـ ببغداد

ونشأ فيها يتيما اشتهر بصبره على المحنة التي وقعت به في العصر العباسي في عهد الخليفة المامون التي عرفت باسم فتنة خلق

القران توفي رحمه ا� ببغداد يوم الجمعة 41ربيع 4سنة 114هـ وعمره 77سنة.

قاموس المفاهيم األساسية

صـــــدقــــة: كل مال يتقرب به إلى ا� تعالى، والمراد بها هنا الزكاة.

تطهرهـــــم: تمحو ذنوبهم وتزيل عن نفوسهم البخل والشح.

وتزكيهم بها: تنمي بها أموالهم وحسناتهم.

صل عليـــهم: أدع لهم بالخير.

استخالص المضامين األساسية
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بيان ا� تعالى أن األجر الكبير هو جزاء من آمن به وبرسوله صلى ا� عليه وسلم وأنفق في سبيله عز وجل.

بيان اآلية الكريمة بعض مقاصد الزكاة والمتمثلة في تطهير النفس من الذنوب والبخل والشح وتنمية األموال.

إبراز الحديث لبعض الغايات النفسية و االجتماعية للزكاة مع اإلشارة إلى بعض وجوه صرفها

الغاية من تشريع الزكاة

نيل األجر والثواب وتحقيق رضى ا� تعالى.

التقرب إلى ا� بأداء ركن من أركان اإلسالم.

شكر ا� تعالى على نعمة المال.

طاعة ا� عز وجل واالمتثال ألمره.

تطهر نفس المزكي من البخل والطمع والشح

تطهر نفس الفقير من الحقد والحسد واالحساس بالحرمان.

غرس بدور المحبة واأللفة بين األغنياء والفقراء

تحرير النفس من عبودية المال

تحقيق التكافل والتضامن بين طبقات المجتمع وأفراده

مواساة الفقراء و ضمان العيش الكريم لهم

تحقيق االمن االجتماعي للفئات المعوزة.

حل األزمات واآلفات االجتماعية مثل التسول والفقر

التخفيف من الفوارق االجتماعية التي تسبب في انتشار الجرائم

صيانة المال وتزكيته والمباركة فيه

استثمار المال وإخراجه من دائرة الركود إلى دائرة اإلنتاج.

رفع مؤشرالتنمية االقتصادية واتساع دائرة االنتاج.

متى تحقق الزكاة اهدافها

لكي تحقق الزكاة أهدافها التنموية، ال بد من توفر عدة شروط أهمها:

أن تشرف الدولة على جمع الزكاة وصرف أموالها.

أن تعطى لمستحقيها الشرعيين (األصناف الثمانية المحددين بنص القرآن)

أن تعطى ابتغاء وجه ا� ومرضاته، واستجابة ألمره،ال لمصلحة أو منفعة أو مقابل خدمة.

أن تعطى للمستحق العاجز بما يكفيه طول السنة، بصفة دورية أو شهرية خوفا من سوء التصرف فيها

أن تعطى للمستحق القادر على استثمارها دفعة واحدة فيتحول من عضو مستهلك إلى منتج
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 اإلنفاق في سبيل هللا : صوره ومقاصده 

وضعية االنطالق

خصص اإلسالم لإلنفاق ركنا أساسيا وهو الزكاة، لكنه لم يستطع تحقيق مقصده الذي هو َخلق مجتمع تسوده قيم اإلنفاق والكرم

والجود، ويسهم أفراده في تنميته واقتصاده وتقدمه عن طريق اإلنفاق، حيث تبقى أموال الزكاة عاجزة عن تحقيق ذلك.

فما رأيك في هذا القول؟

وهل فعال اقتصر اإلسالم في الدعوة إلى اإلنفاق على الزكاة؟

وما هي صور اإلنفاق التـي دعا إليها اإلسالم في نظرك؟

ثم ما مقاصدها؟

أنشطة القراءة

ُ َتَباَرَك َوَتَعالَى َقاَل ا��

ْيَماِنِهْم ْيِديِهْم َوِبا� ْجٌر كَِريٌم ۩ َيْوَم َتَرى اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت َيْسَعى ُنوُرُهْم َبْيَن ا� َ َقْرًضا َحَسًنا َفُيَضاِعَفُه لَُه َولَُه ا� ﴿َمْن َذا ال�ِذي ُيْقِرُض ا��

اٌت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْال�ْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم﴾. ُبْشَراكُُم اْلَيْوَم َجن�

[سورة الحديد، اآليتان: 11 – 12]

ْنَفْقَتُه ِفي َرَقَبٍة، َوِديَناٌر ْنَفْقَتُه ِفي َسِبيلِ اِ� َوِديَناٌر ا� ُ َعْنُه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِ� َصل�ى اُ� َعلَْيِه َوَسل�َم: «ِديَناٌر ا� ِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي ا�� َعْن ا�

ْهِلَك». ْنَفْقَتُه َعلَى ا� ْجًرا ال�ِذي ا� ْعَظُمَها ا� ْهِلَك، ا� ْنَفْقَتُه َعلَى ا� ْقَت ِبِه َعلَى ِمْسِكينٍ، َوِديَناٌر ا� َتَصد�

[رواه مسلم]

توثيق النصوص

التعريف بسورة الحديد

سورة الحديد: مدنية، عدد آياتها 28 آية، ترتيبها 75 في القران الكريم، سميت بهذا االسم لذكر الحديد فيها، فهو قوة اإلنسان في

الحرب والسلم وعدته في العمران والبنيان، اهتمت السورة الكريمة بالتشريع والتربية وبناء المجتمع اإلسالمي على أساس العقيدة

الصحيحة والتشريع الحكيم والخلق الكريم.

التعريف بأبي هريرة

أبو هريرة: هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، كناه رسول ا� صلى ا� عليه وسلم بأبي هريرة، ولد سنة 21 ق هـ، وتوفي سنة 59

هـ، وله في كتب الحديث 5374 حديثا.

التعريف باإلمام مسلم

اإلمام مسلم: هو أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، أحد أئمة الحديث، اقتفى أثر الرسول صلى ا� عليه وسلم قوال

وفعال، ولد سنة 206هـ، وتوفي 261هـ، له عدة مؤلفات أشهرها “الصحيح” الذي اشتمل على 4000 حديث، منها أحاديث كثيرة تتعلق

باإلنفاق في سبيل ا�.
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قاموس المفاهيم األساسية

يقرض ا�: ينفق ماله في سبيل ا� ابتغاء مرضاته.

فيضاعفه له: يجازيه على إنفاقه.

في رقبة: في تحرير رقبة مؤمنة.

على أهلك: على أسرتك وأوالدك.

المضامين األساسية للنصوص

بيانه تعالى فضل اإلنفاق في سبيله مع وصف حال المنفقين يوم القيامة.

بيان الرسول لبعض وجوه اإلنفاق مع اعتبار النفقة على األهل واألوالد أعظمها أجرا وأكثرها ثوابا عند ا�.

مفهوم اإلنفاق في سبيل ا�

اإلنفاق: هو ما يقدمه المسلم ابتغاء وجه ا� ونيل ثوابه ومغفرته على وجه الوجوب أو التطوع، أو هو صرف المال الطيب فيما

يرضي ا� تعالى، واإلسالم قرر مبدأ اإلنفاق في سبيل ا� انطالقا من حقيقة أن المال مال ا�، واإلنسان مستخلف فيه، قال تعالى:

ْسَتْخلَِفيَن ِفيِه)، فمال اإلنسان في الحقيقة هو ما قدمه لنفسه ذخرا عند ربه جل وعال، وليس ا َجَعلَكُم م� نِفُقوا ِمم� ِ َوَرُسوِلِه َوا� ﴿آِمُنوا ِبا��

ما جمعه وكنزه ثم اقتسمه الورثة بعده.

ضوابط اإلنفاق في سبيل ا�

اإلخالص: فال يبتغي بإنفاقه إال وجه ا� تعالى من غير رياء.

عدم المن واألذى: وذلك بأال يتحدث العبد بما أنفق أمام الناس حتى ال يتأذى المنفق.

اإلنفاق من المال الطيب: فيجب على العبد أال ينفق إال مما ترضاه نفسه وتطيبه.

االعتدال في اإلنفاق: وذلك بالتوسط فال إسراف وال بخل.

صور اإلنفاق في سبيل ا�

إنفاق واجب: هو اإلنفاق الذي يلزم اإلنسان ويجب عليه، وإذا لم يفعله سيعاقب عليه، ومن صوره: الزكاة والكفارات، واإلنفاق على

األنفس وعلى األهل واألوالد. 

إنفاق مستحب (تطوعي): هو اإلنفاق الذي ال يلزم الشخص وحده وال يجب عليه، وإذا لم يفعله ال يعاقب عليه، ومن صوره: الصدقات

على الفقراء، التبرع للجمعيات الخيرية، الهبة، والقرض، والعارية، والوقف.

مقاصد اإلنفاق في سبيل ا�

لإلنفاق مقاصد وغايات جليلة، وله آثار حميدة على مستوى الفرد والمجتمع، نذكر منها:

مقاصد اقتصادية: تنشيط الحركة االقتصادية بالبلد، إقامة المؤسسات التنموية، تحسين األوضاع االجتماعية للفئات الفقيرة

ومساعدتها وإدماجها في تنمية المجمع …

مقاصد اجتماعية: اإلحسان إلى الفقراء والتخفيف من معاناتهم، توفير مرافق تعليمية وصحية، إعادة التوازن إلى المجتمع

بالتخفيف من الفوارق االجتماعية التي تتسبب في انتشار الجرائم والسرقة المتولدة عن الفقر والحاجة …

مقاصد روحية: اجتناب مواطن الشبهات والتوبة في حال الوقوع فيها مع عدم التعصب لها، طلب رضوان ا� تعالى ونيل محبته،

دخول الجنة والنجاة من النار …

مقاصد تربوية: تربية النفس على اإلنفاق والجود، تطهير قلوب الفقراء من الغل والحسد اتجاه األغنياء، تطهير نفسية األغنياء من

البخل والجشع …

www.adirassa.com



 حق ا�: تقوى ا�

النصوص المؤطرة للدرس

َ َشِديُد اْلِعَقاِب» ن� ا�� َ ا� ُقوا ا�� ُسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاكُْم َعْنُه َفاْنَتُهوا َوات� قال تعالى :«َوَما َآَتاكُُم الر�

الحشر  7

َ َخِبيٌر ِبَما َتْعَمُلوَن» ن� ا�� َ ا� ُقوا ا�� َمْت ِلَغٍد َوات� َ َوْلَتْنُظْر َنْفٌس َما َقد� ُقوا ا�� َها ال�ِذيَن َآَمُنوا ات� ي� وقال سبحانه : «َيا ا�

الحشر 18

قاموس المفاهيم

وما آتاكم :ما أعطاكم الرسول صلى ا� عليه وسلم من مال وما شرعه لكم من شرع،فخذوه.

وما نهاكم عنه : وما منعكم صلى ا� عليه وسلم من أخذه أوفعله فانتهوا عنه.

واتقوا ا� : وامتثلوا � تعالى واتركوا نواهيه.

ما قدمت : ما أعدت

غد : المقصود به هنا يوم القيامة

المضامين

نص 1: بيانه سبحانه وتعالى أن من حقه على عباده أن يتقوه ويطيعوا رسوله صلى ا� عليه وسلم.

نص 2: أمره تعالى بالتزام التقوى ألنه من أهم ما يتزود به العبد ليوم القيامة.

التقوى: مفهومها، منبعها وحقيقتها

مفهوم التقوى

التقوى مأخوذة من فعل “وقى” و الوقاية هي الحفظ و الحماية مما يضر و يؤدي ، و أصل التقوى أن يجعل العبد بينه و بين مايخافه

و يحذره وقاية ، فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه و بين سخط ا� و غضبه و عذابه وقاية تحفظه و تمنعه.

منبع التقوى

لما خلق ا�  تعالى الخلق وأكرمهم ونعمهم وتعلقت برقابهم حقوق له سبحانه في الطاعة واالمتثال فصار أمر الوفاء بها واجبا فالبد

من استشعار مراقبة ا� له في كل االحوال.

حقيقة التقوى

قال علي بن أبي طالب رضي ا� عنه : (( التقوى هي الخوف من الجليل ، والعمل بالتنزيل ، والقناعة بالقليل ، واإلستعداد ليوم

الرحيل )).

َ َحق� ُتَقاِتِه َوال َتُموُتن� )) (آل عمران :102) ُقوا ا�� قال ابن مسعود رضي ا� عنه في قوله تعالى : (( ات�

قال : أن يطاع فال يعصي ويذكر فال ينسى وأن يشكر فال يكفر.
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وشكره يدخل فيه جميع أفعال الطاعات، ومعنى ذكره فال ينسي ذكر العبد بقلبه ألوامر ا� في حركاته وسكناته وكلماته فيمتثلها

ولنواهيه في ذلك كله فيجتنبها ..

كيفية إحقاق حقوق ا�

السبيل لتحقيق التقوى وفاء بحق من  حقوق ا� إال بالوفاء بما يلي:

الوفاء بحقوق ا� تعالى في التنظيم والتنزيه

الوفاء بحق النفس في التربية والتهذيب

االستغفار والعمل الصالح

مراقبة النفس ومراقبتها

الوفاء بحق المخلوقات في اإلصالح والرعاية

ثمرات التقوى

ِقيَن) (آل عمران:76) َ ُيِحب� اْلُمت� ن� ا�� َقى َفا� ْوَفى ِبَعْهِدِه َوات� نيل محبة ا� تعالى،قال تعالى:(َبلَى َمْن ا�

ُقوا لََعل�كُْم ُتْرَحُموَن)(األنعام:155) ِبُعوُه َوات� ْنَزْلَناُه ُمَباَرٌك َفات� رحمة ا� تعالى في الدنيا واآلخرة ،قال تعالى:( َوَهَذا ِكَتاٌب ا�

َقْوا َوال�ِذيَن ُهْم ُمْحِسُنوَن) (النحل:128) . َ َمَع ال�ِذيَن ات� ن� ا�� سبب لعون ا� ونصره وتأييده قال تعالى :(ا�

َ َيْجَعْل لَُه َمْخَرجًا(2) َوَيْرُزْقُه ِمْن قِ ا�� تفريج الكرب وتيسير األمور وتوسيع الرزق وفتح مزيد من الخيرات،قال تعالى :(َوَمْن َيت�

َحْيُث ال َيْحَتِسُب ) (الطالق: من اآلية3)

ِعيِم) (القلم:34) ……. اِت الن� ِهْم َجن� ِقيَن ِعْنَد َرب� ن� ِلْلُمت� التقوى ثوابها الجنة ،قال تعالى:(ا�
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 حق النفس: أهمية التخطيط والتنظيم في الحياة

النصوص المؤطرة للدرس

ْمُتْم كُْلَن َما َقد� ِلَك َسْبٌع ِشَداٌد َيا� كُُلوَن (47) ُثم� َيا�ِتي ِمن َبْعِد َذٰ ا َتا� م� ال� َقِليًال م� ْم َفَذُروُه ِفي ُسنُبِلِه ا� ًبا َفَما َحَصدت� َقاَل َتْزَرُعوَن َسْبَع ِسِنيَن َدا�

اُس َوِفيِه َيْعِصُروَن” ِلَك َعاٌم ِفيِه ُيَغاُث الن� ا ُتْحِصُنوَن (48) ُثم� َيا�ِتي ِمن َبْعِد َذٰ م� ال� َقِليًال م� لَُهن� ا�

سورة يوسف اآليات 49-47

ُه ْعِط كُل� ِذي َحق� َحق� ا. َفا� ا، وألْهِلَك عليك َحق� ن� ِلَنْفِسَك عليك َحق� ا، وا� َك عليك َحق� ن� ِلَرب� قال سلمان ألبي الدرداء رضي ا� عنهما: “ا�

فأتى النبي� صلى ا� عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي� صلى ا� عليه وسلم :”َصَدَق َسْلَماُن “

رواه البخاري

الشرح اللغوي

دأبا: كعادتكم

سبع شداد: سبع سنين من الجفاف والقحط

فذروه:اتركوه

تحصنون: تخبئون.

يغاث الناس: ينزل عليهم الغيث

مضامين النصوص

بيان الخطة التي اقترحها يوسف على قومه للمحافظة على الزرع وذلك من خالل تركه في سنبله ليقاوم العوامل الطبيعية.

بيان الحديث الشريف أن أهمية التخطيط من خالل الموازنة بين الحقوق وعدم التفريط في أي حق من الحقوق.

التخطيط وأهميته

مفهوم التخطيط

هوأسلوب عمل يعتمد على منهج فكري عقدي يأخذ باألسباب،يؤمن بالقدر ويتوكل على ا�، ويسعى لتحقيق هدف شرعي هو عبادة

ا� تعالى وتعمير الكون وذلك باالستخدام األمثل للموارد واإلمكانيات والظروف.

أهم عناصر التخطيط

تحليل الوضع الحالي

تحديد األهداف

تحديد األولويات

استثمار جميع الموارد المتاحة

بذل اإلنسان الوسائل المشروعة

تعليق النتائج بمشيئة ا�
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التوفيق اإللهي

أهمية التخطيط في الحياة

للتخطيط أهمية بالغة:

يوضح معالم الطريق

يحدد األهداف وطرق تحقيقها

ينسق المجهودات ويوفر كثيرا من الجهد

التعرف على مواطن الضعف والقوة

يساعد على اتخاذ قرارات أفضل

ضمان وجود الرقابة والمتابعة المستمرة

عبر ودروس في التخطيط من الهجرة النبوية

أبو بكر الصديق يعد راحلتين ويتعهدهما أربعة أشهر

المكوث في غار جبل ثور ثالث ليال

تكليف عبد ا� بن أبي بكر أن يأتي بأنباء تحركات قريش

تكليف راع أبي بكر عامر بن فهيرة بالمرور كل مساء بأغنامه لتزويدهما باللبن ولطمس الغنم بحوافرها خطوات األقدام

أسماء بنت أبي بكر تزودهما بالماء والطعام

اختيار دليل ماهر وأمين سلك بهما إلى يثرب طريقا وعرا غير مطروق

التنظيم وأهميته في الحياة

مفهوم التنظيم

التنظيم يعني التوضيب والترتيب وهو ضد العشوائية وهو وضع العناصر بعضها بجانب بعض بشكل مناسب ومنظم.

أهمية التنظيم في حياة المؤمن

ْتَقَن كُل� َشيٍء “النمل 90 ” ليستلهم اإلنسان منه أسس الجمال خلق ا� تعالى الكون بشكل متناسق ومنظم قال تعالى: ُصْنَع اّل�َلِ ال�ِذي ا�

واإلبداع فيطبقه في حياته ويعكس ذلك على محيطه ويبتعد عن كل فساد في األرض – التنظيم يساعد على أداء المسؤوليات

الدينية والدنيوية بإتقان.
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 حق الغير: إمارة المؤمنين )األسس والغايات( 

عرض النصوص وقراءتها

ُسولِ ا�ن ِ َوالر� لَى ا�� وُه ا� ن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُرد� وِلي اْال�ْمِر ِمنكُْم ۖ َفا� ُسوَل َوا� ِطيُعوا الر� َ َوا� ِطيُعوا ا�� َها ال�ِذيَن آَمُنوا ا� ي� قال تعالى: (َيا ا�

ِويًال) ْحَسُن َتا� ِلَك َخْيٌر َوا� ِ َواْلَيْوِم اْآلِخِر ۚ َذٰ كُنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِبا��

سورة النساء اآلية 59

َ ْوَفٰى ِبَما َعاَهَد َعلَْيُه ا�� َما َينكُُث َعلَٰى َنْفِسِه ۖ َوَمْن ا� ن� كََث َفا� ْيِديِهْم ۚ َفَمن ن� ِ َفْوَق ا� َ َيُد ا�� َما ُيَباِيُعوَن ا�� ن� ن� ال�ِذيَن ُيَباِيُعوَنَك ا� قال تعالى: ( ا�

ْجًرا َعِظيًما) َفَسُيْؤِتيِه ا�

سورة الفتح اآلية 10

توثيق النصوص

سورة النساء مكية، عدد اياتها 175، ترتيبهه المصحفي 4، سميت بذلك الن ا� ذكر فيها احكام النساء واالسرة.

شرح المفردات

أولي األمر: العلماء والحكام.

تنازعتم في شيئ: اختلفتم فيه.

أحسن تاويال: أحسن عاقبة.

استخراج مضامين النصوص

األمر بطاعة ا� وطاعة رسوله وطاعة الحكام والعلماء، مع االحتكام الى شرع ا� عند االختالف.

مبايعة المومنين للرسول صلى ا� عليه وسلم تعتبر مبايعة � تعالى, لذلك كان على الشخص أن يلتزم بمقتضياتها.

مفهوم إمارة المومنين

امارة المومنين مصطلح شرعي يقصد به القيام على شؤون الرعية بما يصلح حالهم في الدنيا واآلخرة . والقائم بهذا العمل يسمى

خليفة , وأميرا للمومنين, وولي األمر  اوالسلطان…

األسس التي تقوم عليها إمارة المومنين

البيعة

وهي األسلوب الشرعي في تنصيب أمير المومنين. ومن اهم مقتضياتها في االسالم:

السمع والطاعة

لزوم الجماعة ونبذ الفرقة

النصرة : وتكون بالدعاء والتأييد والنصيحة

أهل الحل والعقد
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وهم األشخاص الذين ينوبون عن األمة في تنصيب أمير المومنين { اصحاب السمو واالمراء والعلماء ونواب االمة والوزراء وكبار

العسكريين..}.

وظائف إمارة المومنين (المقاصد السامية المارة المومنين)

توحيد المرجعية الدينية لألمة

إقامة العدل بين الناس

رعاية الفتوى والشأن الديني

حماية البالد والعباد من كل عدوان داخلي او خارجي

www.adirassa.com



 حق البيئة: االعتناء بجمال البيئة والمحيط 

وضعية االنطالق

نظمت رفقة أصدقائك نزهة إلى ضفاف نهر بالقرب من مدينتكم، فأثار انتباهكم بعض آثار سلوكات اإلنسان السيئة على البيئة

والمظاهر الطبيعية جراء التلوث، ومختلف األنشطة اإلنسانية السلبية.

انطالقا من معارفك بين المخاطر المهددة للبيئة؟

وضح كيف نحافظ على سالمة البيئة واالعتناء بجمالها؟

أنشطة القراءة

َماَواِت َواال�ْرِض َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم﴾. ِ َما ِفي الس� َح ِ�� ُ َتَباَرَك َوَتَعالَى ﴿َسب� َقاَل ا��

[سورة الحديد، اآلية: 01]

ا لَكُُم اآلَياِت لََعل�كُْم َتْعِقُلوَن﴾. ن� َ ُيْحِيي اال�ْرَض َبْعَد َمْوِتَها َقْد َبي� ن� ا�� ُ َتَباَرَك َوَتَعالَى ﴿اْعلَُموا ا� َقاَل ا��

[سورة الحديد، اآلية: 16]

كُُل ِمْنُه ْو َيْزَرُع َزْرًعا، َفَيا� ُ َعلَْيِه َوَسل�َم: «َما ِمْن ُمْسِلٍم َيْغِرُس َغْرًسا، ا� ِ َصل�ى ا�� ُ َعْنُه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل ا�� َنِس ْبنِ َماِلٍك َرِضَي ا�� َعْن ا�

ال� كَاَن لَُه ِبِه َصَدَقٌة». ْو َبِهيَمٌة، ا� ْنَساٌن ا� ْو ا� َطْيٌر ا�

[صحيح البخاري، كتاب: المزارعة، باب: فضل الزرع والغرس إذا أكل منه، حديث رقم: 2320]

توثيق النصوص

التعريف بسورة الحديد

سورة الحديد: مدنية، عدد آياتها 28 آية، ترتيبها 75 في القران الكريم، سميت بهذا االسم لذكر الحديد فيها، فهو قوة اإلنسان في

الحرب والسلم وعدته في العمران والبنيان، اهتمت السورة الكريمة بالتشريع والتربية وبناء المجتمع اإلسالمي على أساس العقيدة

الصحيحة والتشريع الحكيم والخلق الكريم.

التعريف باإلمام مالك

أنس بن مالك: هو أبو حمزة أنس بن مالك النجاري الخزرجي، صحابي جليل، وخادم النبي، وهو أحد المكثرين لرواية الحديث، ولد في

يثرب قبل الهجرة النبوية بعشر سنين، وتوفي في البصرة في خالفة الوليد بن عبد الملك، لكن هناك خالف في سنة وفاته، فقيل توفي

سنة 90 هـ، وقيل 91 هـ، وقيل 92 هـ، وقيل 93 هـ، اشتهر بكتاب «الموطأ«.

قاموس المفاهيم األساسية

يحيي األرض: يرويها بالغيث.

موتها: جفافها.

المضامين األساسية للنصوص
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تأكيد اآلية الكريمة أن كل مخلوقات ا� الموجودة في السماء واألرض تسبح بحمده.

بيان ا� تعالى كيف يحيي األرض بعد موتها.

بيان الرسول فضل الغرس والزرع في األرض.

البيئة وعناية اإلسالم بها

مفهوم البيئة

البيئة: هي النظام العام الطبيعي الذي يشمل التربة واألشجار واألنهار والجبال والحيوانات وغير ذلك، وهي الوسط الذي يعيش فيه

اإلنسان فيؤثر فيه ويتأثر به، والحديث عن مفهوم البيئة هو حديث عن مكوناتها الطبيعية، وعن الظروف والعوامل التي تعيش فيها

الكائنات الحية ومدى عالقة اإلنسان بها، وتتكون البيئة من ثالثة عناصر: ماء، هواء، تراب.

عناية اإلسالم بالبيئة

رة من إن من يتتبع آيات القرآن الكريم، وأحاديث النبي، يجد مقدار ما حظيت به البيئة من اهتمام في اإلسالم، وكذلك النصوص المحذ�

اإلساءة إلى البيئة، أو التسبب في إفسادها وتلويثها …، وإن من أول ما قرره اإلسالم: أن ا� تعالى خلق البيئة نقية، سليمة، نافعة،

ْلَقْيَنا اَها َوَما لََها ِمن ُفُروجٍ ۩ َواال�ْرَض َمَدْدَناَها َوا� ن� َمآِء َفْوَقُهْم كَْيَف َبَنْيَناَها َوَزي� لَى الس� َفلَْم َينُظُروا ا� جميلة، تسّر الناظرين، قال تعالى: ﴿ا�

نَبْتَنا ِفيَها ِمن كُل َزْوجٍ َبِهيجٍ﴾، والبهيج: الشيء الجميل الذي ُيدخل البهجة والسعادة والسرور إلى من نظر إليه، وجاء ِفيَها َرَواِسَي َوا�

ن� ا� َجِميٌل ُيِحب� اْلَجَماَل»، وال شك أن من الجمال الحرص على في حديث عبد ا� بن مسعود رضي ا� عنه، أن رسول ا�، قال: «ا�

مظاهر البيئة التي خلقها ا� تعالى زاهية بهيجة.

مظاهر عناية اإلسالم بالبيئة

جاء التشريع اإلسالمي بقاعدة عامة لكل البشر الذين يْحَيْوَن على ظهر األرض، وهي عدم إحداث ضرر من أي نوع لهذا الكون، ويتجلى

ذلك في مجموعة من الصور لعل أهمها ما يلي:

الحرص على نظافة المحيط: المنزل، الشارع، المدرسة، المرافق العامة …

ِريقِ َصَدَقٌة». َماَطَتَك اْال�َذى َعْن الط� إماطة األذى عن الطريق: قال رسول ا�: «َوا�

حسن التعامل مع النباتات واألشجار: من خالل العناية بها وسقيها وعدم كسرها …

العناية بالحيوانات األليفة: بإطعامها وسقيها وعدم حبسها أو تجويعها أو إذايتها …

االستفادة من األغراس والنباتات والمياه وغيرها مع التوسط واالعتدال في ذلك حفاظا على التوازن البيئي.

القيام بزراعة األرض وتعهدها.

عدم تلويث الهواء.

www.adirassa.com



 الهجرة المتجددة: المهاجر من هجر ما نهى ا� عنه 

النص المؤطر للدرس

عن عبد ا� بن عمرو رضي ا� عنه عن النبي صلى ا� عليه وسلم قال:«المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده،والمهاجر من

هجر ما نهى ا� عنه».

أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه: كتاب اإليمان

قاموس المفاهيم

سلم : أمن.

المهاجر : بمعنى الهاجر :وهو التارك للشيء ،لوطنه أو غيره ،وهنا التارك للمعاصي

هجر : ترك

ما نهى عنه : ما أمر باجتنابه، من محرمات ومكروهات

مضمون النص

بيانه عليه الصالة والسالم أن من صفات المسلم البعد عن أذية الناس بلسانه ويده وأن المهاجر هو المبتعد عن المنهيات والمنكرات.

معنى الهجرة المتجددة ومظاهرها

معنى الهجرة المتجددة

الهجرة هي معرفة الحق واالرتحال إليه وتوطين النفس على لزومه والثبات عليه في كل الظروف واألحوال وهي باقية إلى يوم

الدين.

ن�ي لَكُْم ِمْنُه َنِذيٌر ُمِبيُن)”الذاريات ″50 ِ ا� لَى ا�� وا� ا� قال تعالى: (َفِفر�

عن عبد ا� بن عمروبن العاص رضي ا� عنهما عن النبي صلى ا� عليه وسلم قال:(اْلُمْسِلُم َمْن َسِلَم اْلُمْسِلُموَن ِمْن ِلَساِنِه

ُ َعْنُه)”البخاري” َوَيِدِه،َواْلُمَهاِجُر َمْن َهَجَرَما َنَهى ا��

أنواع الهجرة

تنقسم الهجرة إلى قسمين:

هجرة أبدان

وهي هجرة مكانية وتعني انتقال المسلم إلى حيث يتمكن من حفظ دينه ومعتقده ،وهي فريضة عند الخوف على الدين ومن أمثلة

هذا النوع نذكر الهجرتين إلى الحبشة وهجرة الرسول صلى ا� عليه وسلم إلى المدينة(يثرب).

هجرة قلوب

وهي هجرة معنوية مستمرة في حياة المسلم كلها ومتجددة عبر العصور،لقوله عليه الصالة والسالم :(وال تنقطع الهجرة ما تقبلت

التوبة ..). ومن أمثلة هذا النوع يمكن ذكر :
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هجر العصاة ورفقاء السوء ومجالسهم إلى أهل العلم والفضل والخير والصالح

هجر الكفر والفسوق والعصيان إلى اإليمان والتوحيد واإلمثتال

هجر الكذب والباطل إلى الصدق والحق

هجر التفريط والكسل واالنحراف إلى الجد والعمل واالستقامة

هجر الكبر والخيالء والسخرية واألنانية إلى التواضع واالحترام واإليثار …

الهجرة المتجددة وخصالها

تتحقق الهجرة المتجددة بخصلتين عظيمتين:

هجرة مفاصلة وتجنب: والمقصود بهاهجر ما نهى ا� عنه ورسوله كهجر الذنوب والمعاصي والبعد عن أماكن المعصية ومفارقة

العصاة،عن عبد ا� بن عمرو بن العاص قال :قال رجل :يارسول ا� ،أي الهجرة أفضل؟ قال : (أن تهجر ما كره ربك عز وجل

).ولقوله تعالى :(والرجز فاهجر).

هجرة إلى ا� ورسوله :وهي هجرة طلب وتقرب  وتكون بالعبودية والتوكل واإلنابة والتسليم والتفويض والخوف والرجاء

وبمتابعة الرسول صلى ا� عليه وسلم

نتائج الهجرة المتجددة

صيانة الدين

تقويم السلوك

حفظ المجتمع واألعراض

تطيب القلوب

تثبيت للحق والخير والصالح في األرض…
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 التعارف والتعايش 

وضعية االنطالق

إن الدين اإلسالمي بصفته دين السماحة الذي ال ضيق فيه وال تعصب، وال غلو وال تطرف، وال عنف وال إرهاب، قد دعا إلى إرساء قيم

التعايش والتعارف مع مختلف األجناس.

فما المقصود بالتعارف والتعايش؟

وما هي األساليب والوسائل التي قيضها ديننا الحنيف لتحقيق هذه الفضيلة؟

أنشطة القراءة

َ ن� ا�� ْتَقاكُْم ا� ِ ا� كَْرَمكُْم ِعنَد ا�� ن� ا� نَثى َوَجَعْلَناكُْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ا� ن َذكٍَر َوا� ا َخلَْقَناكُم م� ن� اُس ا� َها الن� ي� ُ َتَباَرَك َوَتَعالَى  ﴿َيا ا� َقاَل ا��

َعِليٌم َخِبيٌر ﴾.

[سورة الحجرات، اآلية: 13]

ِخَذ َبْعُضَنا َبْعًضا َ َوالَ ُنْشِرَك ِبِه َشْيًئا َوالَ َيت� ال� ا�� ال� َنْعُبَد ا� لَى كَِلَمٍة َسَواء َبْيَنَنا َوَبْيَنكُْم ا� ْهَل اْلِكَتاِب َتَعالَْوا ا� ُ َتَباَرَك َوَتَعالَى  ﴿ُقْل َيا ا� َقاَل ا��

ا ُمْسِلُموَن﴾. ن� ن َتَول�ْوا َفُقوُلوْا اْشَهُدوْا ِبا� ِ َفا� ن ُدونِ ا�� ْرَباًبا م� ا�

[سورة آل عمران، اآلية: 63]

توثيق النصوص

التعريف بسورة الحجرات

سورة الحجرات: مدنية، عدد آياتها 18 آية، ترتيبها 49 في المصحف الشريف، نزلت بعد سورة «المجادلة»، سميت بهذا االسم  ألن  ا�

 تعالى  ذكر  فيها  بيوت النبي ملسو هيلع هللا ىلص،   وهي  الحجرات  التي  كانت تسكنها  أمهات  المؤمنين  الطاهرات  رضوان  ا�  عليهن، تتضمن السورة

حقائق التربية الخالدة، وأسس المدنية الفاضلة، حتى سماها بعض المفسرين “سورة األخالق”.

التعريف بسورة آل عمران

سورة آل عمران: مدنية، عدد آياتها 200 آية، وهي السورة الثالثة من حيث الترتيب في المصحف الشريف، نزلت بعد سورة «األنفال»،

سميت بذا االسم لورود ذكر قصة أسرة “آل عمران” والد مريم أم عيسى عليهما السالم، وما تجلى فيها من مظاهر القدرة اإللهية بوالدة

مريم لعيسى عليهما السالم، وهي من السور المدنية الطويلة، وقد اشتملت هذه السورة الكريمة على ركنين هامين من أركان الدين،

هما: ركن العقيدة وإقامة األدلة والبراهين على وحدانية ا� جل وعال، وركن التشريع وبخاصة فيما يتعلق بالمغازي والجهاد في سبيل

ا�.

قاموس المفاهيم األساسية

لتعارفوا: ليحصل بينكم التعارف والتآلف.

أكرمكم: أفضلكم.

أهل الكتاب: المقصود بهم اليهود والنصارى.

كلمة سواء: كلمة عادلة مستقيمة.
www.adirassa.com



المضامين األساسية للنصوص

التعارف والتعايش هي الحكمة التي من أجلها خلق ا� تعالى الناس أجناسا وألوانا مختلفة وجعل معيار التفاضل بينهم التقوى.

الغاية من الدعوة الموجهة ألهل الكتاب هي توحيد ا� واخالص العبودية له وعدم اإلشراك به.

مفهوم التعارف والتعايش وأهميتهما في اإلسالم

مفهوم التعارف والتعايش

التعارف: هو االنفتاح على الغير من خالل وسائل متعددة من أجل التواصل معهم وتبادل المعلومات والمنافع.

التعايش: هو التفاعل والتواصل االيجابي بين أفراد المجتمع على الرغم من االختالف في اللون واللغة والجنس والدين والمذهب،

والتفاهم بين الشعوب بعيدا عن الحرب والعنف.

أهمية التعارف والتعايش في اإلسالم

تحقيق التعاون وتبادل المصالح ودفع المفاسد.

تحقيق االئتالف والوحدة والتضامن.

نبذ الخالفات والصراعات والتمييز العنصري.

تحقيق االستقرار واألمن والسلم.

الشعور باألنس والتكامل والقوة.

تبادل الخبرات والمعلومات واألفكار مع اآلخرين.

وسائل تحقيق التعارف والتعايش

لتحقيق أهداف التعارف والتعايش وضع اإلسالم مجموعة من الوسائل، أهمها:

تشريع بعض العبادات الجماعية، مثل: الصالة والحج، وصلة الرحم، وتبادل الهدايا وإفشاء السالم.

التذكير بوحدة النوع اإلنساني، قال ملسو هيلع هللا ىلص: «كُل�كُْم آلَدَم َوآَدُم ِمْن ُتَراٍب».

البحث عن المصلحة المشتركة لتعزيز التعاون وتوحيد الكلمة.

كسب اآلخر باعتماد األسلوب الحكيم في المعاملة والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة.

ضوابط تحقيق التعارف والتعايش

بما أن التعايش مع اآلخر حقيقة تاريخية (وثيقة المدينة) وضرورة واقعية (الحاضر المعيش = العالم أصبح قرية صغيرة) فإن له

ضوابط، نذكر منها:

االعتزاز باإلسالم عقيدة وشريعة.

التفريق بين المودة والوالء، وبين البّر واإلحسان في المعاملة.

حفظ حرمة الدماء واألموال واألعراض.

عدم الخضوع لآلخر بدعوى التحرر واالنفتاح والتحضر.

االنفتاح على اآلخر من خالل االستفادة مما عنده مع ما يتالءم ويتوافق مع الدين اإلسالمي.
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 من وصايا الرسول صلى هللا عليه وسلم: الوصايا التسع

وضعية االنطالق

دار حوار بينك وبين أحد رواد موقع التواصل حول االهتمام بوصايا الرسول، فذكرته بعظم وصايا الرسول ووجوب االلتزام بها،

فألفيته غير مهتم بهذا األمر، وحجته أن القرآن تكفي وصاياه ويستغنى بها عن وصايا الرسول.

فما رأيك في ذلك؟

أنشطة القراءة

َ َشِديُد اْلِعَقاِب﴾. ن� ا�� َ ا� ُقوا ا�� ُسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاكُْم َعْنُه َفانَتُهوا َوات� ُ َتَباَرَك َوَتَعالَى  ﴿… َوَما آَتاكُُم الر� َقاَل ا��

الَة ْقَت، َوَال َتْتُركَن� الص� ْو ُحر� ْعَت ا� ْن ُقط� : «َال ُتْشِرَك ِباِ� َشْيًئا، َوا� ، ِبِتْسعٍ ِ ْوَصاِني َرُسوُل ا�� ُ َعْنُه، َقاَل: ا� ْرَداِء َرِضَي ا�� ِبي الد� َعْن ا�

ْن َتْخُرَج ِمْن َمَراَك ا� ْن ا� ِطْع َواِلَدْيَك، َوا� ، َوا� َها ِمْفَتاُح كُل� َشر� ن� ُة، َوَال َتْشَرَبن� اْلَخْمَر، َفا� م� ًدا َبِرَئْت ِمْنُه الذ� ًدا، َوَمْن َتَركََها ُمَتَعم� اْلَمكُْتوَبَة ُمَتَعم�

ْنِفْق ِمْن َطْوِلَك َعلَى ْصَحاُبَك، َوا� ْن َهلَكَْت َوَفر� ا� ْحِف، َوا� ْنَت،  َوالَ َتْفُرْر ِمَن الز� َك ا� ن� ْيَت ا� ْن َرا� ُدْنَياَك َفاْخُرْج لَُهَما، َوالَ ُتَناِزَعن� ُوالَة اال�ْمِر، َوا�

.« ِ َعز� َوَجل� ِخْفُهْم ِفي ا�� ْهِلَك، َوا� ْهِلَك، َوال َتْرَفْع َعَصاَك َعْن ا� ا�

[أخرجه اإلمام البخاري في األدب المفرد، باب: يبر والديه ما لم يكن معصية، رقم الحديث: 18]

توثيق النصوص

التعريف بسورة الحشر

سورة الحشر: مدنية، عدد آياتها 24 آية، ترتيبها 59 في المصحف الشريف، نزلت بعد «سورة البينة»، سميت بهذا االسم ألن ا� الذي

حشر اليهود وجمعهم خارج المدينة هو الذي سيحشر الناس ويجمعهم يوم القيامة للحساب، تعنى هذه السورة الكريمة بجانب التشريع

شأنها شأن سائر السور المدنية.

التعريف بأبي الدرداء

أبو الدرداء: هو مكبر بن قيس بن زيد بن أمية بن مالك الخزرجي األنصاري، والدرداء اسم ابنته كنى بها فقامت الكنيه مقام اسمه حتى

ال يكاد يعرف إال بها، صحابي جليل، يلقب بحكيم األمة، أسلم يوم بدر، وهو أحد الذين جمعوا القرآن على عهد النبي، واله معاوية بن

أبي سفيان قضاء دمشق بأمر من عمر بن الخطاب، توفي عام 32 هـ بمدينة اإلسكندرية في عهد خالفة عثمان بن عفان.

قاموس المفاهيم األساسية

برئت من الذمة: أي حفظ ا� وعهده.

أن تخرج من مالك: لو أراد مالك كله فال تمنعه.

الزحف: الجهاد والقتال.

ال تنازع األمر أهله: ال تخرج على الحكام.

ال ترفع عصاك على أهلك: ال تضرب أهلك.

طولك: السعة والخير.
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المضامين األساسية للنصوص

أمر ا� تعالى بطاعة النبي، في أوامره ونواهيه، وتحذيره من عقوبة مخالفته.

يبين الحديث الشريف الوصايا التسع التي أوصى بها النبي أبا الدرداء رضي ا� عنه ليعمل بها ويبلغها إلى سائر األمة.

مظاهر محبة الرسول الخير  ألمته

حرصه على التخفيف عليهم، وكراهته أن يشق عليهم، ومن ذلك تخفيف عدد الصلواة بسببه.

حرصه على هدايتهم، وتزكيتهم.

إرشاده إياهم إلى كل خير، وتحذيره لهم من كل شر.

رأفته ورحمته بهم ومن ذلك ادخاره دعوته ليشفع لهم بها يوم القيامة.

حرصه على تقديم النصائح والوصايا إليهم.

التعريف بالوصايا التسع للرسول

الوصية النبوية: جمع وصايا، وهي من جوامع كلم الرسول، جمعت بين األمر والنهي وأحكام متعددة موجهة إلى كافة المسلمين:

1. التحذير من الشرك ولو اشتد المكِره عليه، ألنه أكبر الكبائر وأعظم الظلم، فال مساومة على العقيدة.

2. التحذير من ترك الصالة، ألنها عمود الدين، وأعظم الشرائع التي فرضها ا� تعالى.

3. األمر بطاعة الوالدين في غير معصية، حتى لو لحقك الضرر بذلك، لعظم حقهما عليك.

4. النهي عن التولي يوم الزحف، ألن الدفاع عن الدين وعن المستضعفين واجب يحرم التخلي عنه إذا تعين.

5. النهي عن شرب الخمر، لما علم من كونها مفتاح كل شر

6. النهي عن الخروج عن طاعة ولي األمر، لما يلحق ذلك من خراب وسفك للدماء.

7. اإلنفاق على األهل على قدر االستطاعة، لقوله تعالى: ﴿ِلُيْنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِه﴾.

اُس ْهِليكُْم َناًرا َوُقوُدَها الن� ْنُفَسكُْم َوا� َها ال�ِذيَن آَمُنوا ُقوا ا� ي� 8. األمر بوعظ األهل وتحذيرهم من معصية ا�، لقوله تعالى: ﴿َيا ا�

َواْلِحَجاَرُة﴾.

ْبَناُء َسْبِع ِسِنيَن الِة َوُهْم ا� ْوالَدكُْم ِبالص� 9. األمر بتأديب العيال والحزم معهم، حتى ال تفسد أخالقهم، وال يتركوا الواجبات، قال: «ُمُروا ا�

ْبَناُء َعْشٍر». َواْضِرُبوُهْم َعلَْيَها َوُهْم ا�

تمثل الوصايا معرفيا ووجدانيا وسلوكيا

أوحد ا� تعالى وأتجنب كل مظاهر الشرك التي تحبط العمل الصالح.

أحافظ على الصلوات الخمس وأدعمها بالنوافل.

أطع ولي األمر في الحق.

أؤمن بأن بذل النفس في سبيل ا� أعظم أنواع البر.

أجتنب الخمر (وكل مسكر) ومن يتعاطها وأعتبرها أم الخبائث.

أثبت في موقف الدفاع عن حوزة اإلسالم والمسلمين.

ال أبخل على أهلي مستقبال باإلنفاق، وأمتعهم بما أقدر عليه من الطيبات.

أعامل أهلي بالرفق والحزم، وأذكرهم بحق ا� تعالى ووجوب خشيته.
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