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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 األهداف السلوكية العامة للصف الخامس ابتدائي

 سنوات 11عمر الطفل 

 :مع نهاية العام وعند انجاز مضمون الكتاب يصبح المتعلّم قادراً على أنّ 
 

 :األهداف المعرفية

 :يحلل ويستنتج أثر المعلومات التالية في حياته اليومية -1

 اإليمان باهلل تعالى في حياته. 

   تحقيووأ أثوور  ووفاإ ) لووى اهلل تعووالى فووي السووراإ وال ووراإاللجوووإ
 (.النفس والطمأنينة في قلب اإلنسان

  األمانة التوي عر وها اهلل عجوجول علوى السوموات ف مفهوم يعر
 واألرض واإلنسان ؛ومن حمل هذه األمانة ؟

 إلدراك األموووار ا  ووو  وم عووورض األمانوووة هووويطووورث مثوووا  يقووورب مف

ات تووى ح ل ل،ووال لا  وو  جعلووو اإلل ووا    لوو  جعلووو لا الووال لا  وو ال

  .ل ل،ا

يعووو و  وي ووورث أنووووال الووونفس التوووي ذّرهوووا اهلل عوووجو وجووولو فوووي القووور ن الّوووريم  -2
 (النفس اللووامة، النفس المطمئنة، النفس اآلموارة بالسوإ)

موووا أحلوووه اهلل ]يعلوووول أهميووووة بعوووض الت وووريعات التوووي بيونهوووا اهلل تعوووالى لنوووا   -3
 .؛مع اإلست ها  بموقف عرض األمانة [علينا تعالى لنا وما حرمه

ه  -4 ينوواقأ أهميوووة الت ووريع فووي حياتووه اليوميوووة وأنوهووا ت فعووه  لووى  ووبط سوولّو
 .الب ري
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يووذّر ويحلوول بعووض حقوووأ اإلنسووان عامووة والمسوولم  ا ووة، وموون أعطووى  -5
 .اإلنسان هذه الحقوأ

ن، الوالدددا]يحلوول أهميوووة التقيووو  بوواأل ةأ الحسوونة فووي تعاملووه مووع اآل وورين  -6
األخددو ، األصددد األ، األ ددارح، األرحددام، اليددار، األييددر، المعل ددم، األكبددر 

 [.سنا  

والتقيووو  بووه موون  ، واتبددان نمددام المدرسددة،يسووتّمل أسووس السوولون الحسوون -7
أجل تح يل العلم الذي هو أساس حياتنوا منوذ  لوأ اهلل تعوالى   م عليوه 

 .السةم

بير، الحفيم، الكريم، لعلي، الكالعزيز ؛ا]بعض أسماإ اهلل الحسنى  يذّر -8
 دعداأل المسدةلة؛مبينوا [؛الشدييدالر يح، المييح،الواسد،، الحكديم، الودود

 .لّل اسم  العباد ودعاأل

يذّر أسماإ بعض األنبياإ والرسل الذين أرسلهم اهلل تعالى، وحّوم مون    -9
 .يجح  بأي واح  منهم

موون   وولوى اهلل عليووه وسوولوميجمووع العبوور والعمووات موون سوويرة رسووول اهلل  -11
السنة السابعة للبعثة  لوى السونة العا ورة للبعثوة وموا تعوروض لوه رسوول اهلل 

 .من أح اث  لوى اهلل عليه وسلوم 

ية النفس، ويحلول أهميووة  -11 يست رج أهميوة العبا ات في حياته اليومية لتّج
 .العمل ال الح والتفّر بآيات اهلل تعالى

ى علينوا، منهوا يقارن بوين بعوض ال وفات الذميموة التوي حرمهوا اهلل تعوال -12
الو احدددة، اهسدددتيزاأل، اهسدددتخفاف، تح،يدددر الخلدددخ، التكبدددر، البددد  ، ]

، ومووا يقابلهووا موون  ووفات ...[الت،تيددر، الريدداأل، الحسددد، الح،ددد، الشددمات 
 .ف يلة والتي لها األثر اإليجابي في سعا ته في ال نيا واآل رة

 .ي ف  فات أولي العجم من الرسل وأهمها ال بر والحلم والعجم -13
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ّثرة الحياإ، ّثرة ال ةث، ال  أ، قلة الّةم، ّثرة )ست رج  فات عبا  الرحمن ي
العمل، قلة الذلل، قلة الف ول، برِّ الوال ين،  لة الرحم، ال بر، الر ى، الحلم، 

التواض، وحسن السمت : أوه ) .؛من ّتاب اهلل عجوجل (الرفأ، العفة، ال غفة
يَن َيْمُشوَن َعَلى اأْلَْرض  َهْون اَوع   } :والسكينة والو ار،  ال تعالى . {َباُد الرَّْحَمن  الَّ  

 (36:الفر ان)

 ال ‘ اإلعراض عن الياهلين وعدم م،ابلة السيئة بمثليا: ثانيا
ُلوَن َ اُلوا َسََلم ا} :تعالى  (.36 :نالفر ا ) {َوا  َ اَخاَطَبُيُم اْلَياه 

 ال ‘ ربيم مت للين ل أنيم يكثرون من صَل  الليل مخلصين فييا ل: ثالثا
د ا َو  َيام ا } :تعالى ْم ُسيَّ يَن َيب يُتوَن ل َربِّي   (.36 :نالفر ا ){َوالَّ  

 : ال تعالى‘ أنيم يخافون ع اح يينم ويسةلون اهلل أن يصرف  عنيم: رابعا 
يَن َيُ،وُلوَن َربََّنا اْصر ْف َعنَّا َعَ اَح َيَينََّم إ نَّ َعَ اَبَيا كَ  } إ نََّيا ( 36)اَن َغَرام ا َوالَّ  

ا  (.36 :نالفر ا ) { َساأَلْت ُمْسَتَ،رًّا َوُمَ،ام 

فَل يبخلون عن النف،ات الوايبة ‘ أنيم أهل عدل في باح اإلنفاخ: خامسا
يَن } : ال تعالى‘ وهيزيدون على الحد فيدخلون في  سم التب ير‘ والمستحبة َوالَّ  

اإ َ ا َأْنَفُ،وا َلْم ُيْسر ُفوا وَ   .36الفر ان  {َلْم َيْ،ُتُروا َوَكاَن َبْيَن َ ل َك َ َوام 

يعبدون اهلل وحده مخلصين ل  ‘ أنيم ه يشركون باهلل شيئا في عبادت : سادسا
يَن ه َيْدُعوَن َمَ، } : ال تعالى. الدين حنفاأل م،بلين علي  معرضين عما سواه َوالَّ  

  (.36:نالفر ا ) {اللَّ   إ َلي ا آَخرَ 

َوَه  } : ال تعالى‘ أنيم ه يسفكون الدم الحرام بغير مويح شرعي: عاساب
 (.36 :نالفر ا ) {النَّْفَس الَّت ي َحرََّم اللَُّ  إ هَّ ب اْلَحخِّ   َيْ،ُتُلونَ 
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أنيم أبعد الناس عن الباطل في األ وال واألعمال ويعرضون أيضا عن : ثامنا
دينية وه دنيوية ككَلم السفياأل  فائد  في   اللغو وهو الكَلم ال ي ه خير في  وه

وال ين ه يشيدون الزور وا  ا مروا باللغو مروا }  : ال تعالى‘ ونحوهم 
 (. 67:نالفر ا  ){كراما

 ابلوها بال،بول واهفت،ار إلييا واهن،ياد   بآيات اهلل تعالى  أنيم إ ا  كروا: تاسعا
با واعية فيزداد بيا إيمانيم ويتم بيا والتسليم ليا، وتيد عندهم آ انا سامعة و لو 

وا َعَلْيَيا ُصمًّا } : ال تعالى‘ ي،ينيم رُّ ْم َلْم َيخ  يَن إ َ ا ُ كُِّروا ب آَيات  َربِّي  َوالَّ  
 (. 66:نالفر ا ){َوُعْمَيان ا

ه ي،تصرون على صَلح أنفسيم بل يسةلون اهلل   أنيم: عاشرا 
كما يسةلون اهلل أن ‘ وصَلح ال رية  تل،رنائيم من األصحاح والزويا  الصَلح

يَن َيُ،وُلوَن  } : ال تعالى‘ يكونوا أئمة ي،تدى بيم في الخير وه ا لعلو همميم َوالَّ  
ا يَّات َنا ُ رََّ  َأْعُيٍن َواْيَعْلَنا ل ْلُمتَّ، يَن إ َمام  َنا َوُ رِّ ْن َأْزَواي   (66 :نالفر ا ) {َربََّنا َهْح َلَنا م 

 .(نسةل اهلل أن ييعلنا منيم ويحشرنا معيم  ات عباد اهلل الصالحينبعض صفه ه )

ي رن أن الموت أول مناجل اآل رة، وأن القبر أول منواجل الحسواب فاموا  -14
ما عذاب  .نعيم وا 

يعلووووم أنو الوووو نيا  ار مموووور    ار مقوووور، وأن اآل وووورة  ار مقوووور    ار   -15
 .ممر

 .يعلم أن الموت حأ على ّل م لوأ -16

 .من  ان نفسه وعمل لما بع  الموت ن الّيِّسيحلل ويستنتج أ -17

 



 5 

   :مَلحمة للمعلم؛وللمؤلف
نو هلل  في ال ف الثاني أساسي تعلوم الطفل أهمية الو عاإ باسوماإ اهلل الحسونى، وا 
تسع وتسعون اسوما،، ويجوب علوى النواس أن ي واطبوا اهلل عوجو وجولو ّموا أمرنوا اهلل 

 .تعالى باسمائه الحسنى
 نو هلل : "قال رسوول اهلل  ولوى اهلل عليوه وسولوم:  عنه قالعن أبي هريرة ر ي اهلل

تسووعة وتسووعون اسووما،، مائووة    واحوو ا، موون أح وواها   وول الجنوووة، وهووو وتوور يحووب 
 ". الوتر

يمانا، : فقيل من أح اها -1  . علما بها وا 
 . أرا  العمل مقت اها: وقيل أح اها   

مق سوووووا، معتبووووورا تفّووووورو فوووووي مووووو لولها معمموووووا، لمسووووومواها و :  وقيووووول أح ووووواها
 . بمعانيها، مت برا، راغبا، فيها وراهبا، 
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ومن تأمل أدعية  ،االممفيكون الساهل متومال إليه بذلك  بامم يكون مقتضيا لذلك المطلوب؛
 . (1)( لهذا الرمل والميما خاتمهم وإمامهم وجدها مطابقة 

ويمكن القول إن أمره تعالى للمكلاين أن يدعوه بأمماهه السسنى يشمل المعاني السابقة 
للدعاء التي وردت في الكتاب والسنة، وهي نداء اهلل بها، والطلب والسؤال بذكرها، والثناء 

ورة عليه ومدحه بها، وظهور الداعي بسلوك العبودية الذي يوحد اهلل في كل امم منها، وبص
أخرى يصح القول بأن دعاء اهلل بأمماهه يكون بلسان المقال أو بلسان السال، فلسان المقال 
هو المدح والثناء والطلب والسؤال، ولسان السال هو الخضوع وتوحيد العبودية هلل في األقوال 

إلى  واألفعال، وعلى هذا المعنى قسم المسققون من العلماء ما ورد في اآلية من األمر بالدعاء
 :نوعين

دعاء مسألة ويكون بلسان المقال، وهو طلب ما يناع الداعي من جلب مناعة أو دفع : األول
ذكرها إلى اهلل ب ويتومل بأمماهه السسنى التي تنامب حاجته وحاله ومطلبهاهلل  مضرة، فيسأل

عند  وذكر ما تضمنته من كمال األوفاف وجاللها، فيردد في دعاهه من أمماء اهلل ما ينامبه
تقلب األحوال، ويظهر في دعاهه وأقواله إيمانه بالتوحيد وأوفاف الكمال، فاي حال فقره يدعو 
ويستعين ويثني ويستغيث بالمعطي الجواد المسسن الوامع الغني، وفي حال ضعاه يبتهل إلى 

هه القادر القدير المقتدر المهيمن القوي وفي حال الذلة وقلة السيلة ينامبه أن يلتجأ في دعا
 .وابتهاله إلى ربه بذكر أمماهه العزيز الجبار المتكبر األعلى المتعالي العلي 

وعند الندم بعد الخطأ واقتراف الذنب ينامبه الدعاء باممه الرحمن الرحيم اللطيف التواب 
الغاور الغاار السيي الستير، وفي حال السعي والكسب يدعو الرازق الرزاق المنان السميع 

ال الجهل والبسث عن أمباب العلم والاهم ينامبه الدعاء باممه السسيب البصير، وفي ح
الرقيب العليم السكيم الخبير، وفي حال السرب وقتال العدو فنعم المولى ونعم النصير، وهكذا 
يدعو ويتومل ويبتهل ويتضرع إلى ربه بذكر ما ينامب مقامه وموضعه وحاله وما يناعه من أمماء 

ارة أخرى يقدم بين يدي مؤاله الثناء على اهلل بأمماهه وأوفافه وأفعاله ما اهلل السسنى، أو بعب
 .يتنامب مع أحواله فيثني على اهلل ويلح في التجاهه ونداهه، ويصدق في مناجاته ومؤاله ودعاهه 

                                                 

 . 1/171 بداهع الاواهد .1
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يظهر التوحيد في كل امم من هو تعبد هلل و  ويكون بلسان السال،دعاء العبادة : الثاني
فهو دعاء ملوكي ومظهر أخالقي وحال إيماني يبدوا فيه  أوفافه، أمماهه وكل وفف من

بسيث تنطق أفعاله أنه ال معبود بسق مواه،  المسلم موحدا هلل في كل امم من األمماء السسنى
وتسابق أقواله في شهادته أال إله إال اهلل، وأنه مبسانه المتوحد في أمماهه وأوفافه ال ممي له 

د الموحد في ذروة غناه مبتلى بالمال فيما امتخلاه اهلل وامترعاه؛ في عاله، فقد يكون العب
فيظهر بمظهر الاقر والتواضع لعلمه أن اهلل هو الغني المتوحد في غناه، وأن المال ماله وهو 
مستخلف عليه مخول فيه مبتلى به في هذه السياة فتجده يلين إلخوانه وال يعرف بينهم بالغني 

 .من شدة توحيده وإيمانه 
ولو كان الموحد شرياا حسيبا عليا نسيبا بدت عليه بدعاء العبادة مظاهر الذل واالفتقار، 
وخضع بجنانه وبنيانه وكيانه إلى السسيب الجبار القهار المتعال، لعلمه أن المتوحد في السسب 

بر والكبرياء وما تضمنته هذه األمماء هو اهلل، وأن السسيب ال يكون حسيا إذا عبد هواه أو تك
وامتعلى على خلق اهلل، فسلوكه ملوك المخلصين من العبيد، وأفعاله بدعاء العبادة تنطق 
بشهادة التوحيد، وموف يأتي عن هذا الموضوع في الجزء الخامس المزيد والمزيد إن شاء اهلل 

. 
على اعتقاد العبد وأقواله وأفعاله بسيث  عزوجل المقصود بدعاء العبادة هو أثر أمماء اهلل و 

لسان السال يراعي في ملوكه توحيد العبودية هلل في كل امم أو وفف على حدة، فهو دعاء ب
دعاء ملوكي ومظهر أخالقي وحال إيماني يبدو فيه المسلم موحدا هلل في كل امم من أو 

أال إله إال وأنه باعله هذا يشهد األمماء السسنى بسيث تنطق أفعاله أنه ال معبود بسق مواه 
ني ي ظهر في ملوكه بمظهر الاقر توحيدا هلل في اممه الغني، والقوي يظهر بمظهر فالغ  اهلل، 

هكذا يراعي كل امم من أمماء اهلل في ملوكه دعاء و الضعف توحيدا هلل في اممه القوي، 
.وتعظيما وخشية وإجالال 

لدعاء في ن ا، وبين أدعاء العبادة ودعاء المسألةفي بيان  فصالوقد أفرد ابن القيم رحمه اهلل 
وهما متالزمان فإن دعاء المسألة هو  به مجموعهما، ويراد وهذا تارة، القرآن يراد به هذا تارة،

وكل من يملك الضر والناع فإنه المعبود  طلب ما يناع الداعي وطلب كشف ما يضره أو دفعه،
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عبد من دونه  ولهذا أنكر اهلل تعالى على من والمعبود ال بد أن يكون مالكا للناع والضرر، حقا،
ويدعي خوفا ورجاء دعاء  يدعى للناع والضر دعاء مسألة، ألن المعبود ماال يملك ضرا وال ناعا؛

وكل دعاء مسألة  ل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة،كف؛ فعلم أن النوعين متالزمان عبادة؛
وعين والتي يمكن ، وقد ذكر ابن القيم األدلة القرآنية على هذين الن(2)متضمن لدعاء العبادة 

 :تلخيصها في النقاط التالية
اْدُعوا ر بَُّكْم ت ض رُّعًا و ُخْاي ًة ِإنَُّه ال ُيِسبُّ   :عزوجل  اهلل قولما ورد في  -1

اْلُمْعت ِدين  و ال تُ ْاِسُدوا ِفي األ ْرِض ب  ْعد  ِإْفالِحه ا و اْدُعوُه خ ْوفًا و ط م عًا ِإنَّ ر ْحم ت  
ن مشتملتان على ان اآليتاهاتف ،[55/55:األعراف] ن  اْلُمْسِسِنين  اهلِل ق رِيٌب مِ 

عبد ن مع وقد ناى اهلل عزوجل ودعاء المسألة، آداب نوعي الدعاء دعاء العبادة،
ال يملكونه ألناسهم وال هم ف الناع والضر القافر والمتعدي؛إمكانية دونه من 

ْيئًا و ُهْم ُيْخل ُقون  و ال و اتَّخ ُذوا ِمْن ُدونِ   :قال تعالى لعابديهم ِه آِله ًة ال ي ْخُلُقون  ش 
ي اًة و ال ُنُشوراً أل  ي ْمِلُكون     نْ ُاِسِهْم ض ًرًا و ال ن  ْاعًا و ال ي ْمِلُكون  م ْوتًا و ال ح 

هو وإذا كان هذا حالهم؛ فإن الذي يدعى ويسأل للناع والضرر  ،[3:الارقان]
 . المعبود حقا

ة  الدَّاِع ِإذ ا  : قوله تعالى -2 ِإذ ا م أ ل ك  ِعب اِدي ع نِّي ف ِإنِّي ق رِيٌب ُأِجيُب د ْعو  و 
يتناول ، وهذا [185:البقرة]  د ع اِن ف  ْلي ْست ِجيُبوا ِلي و ْليُ ْؤِمُنوا ِبي ل ع لُهْم ي  ْرُشُدون  

ا أثيبه إذ :وقيل أعطيه إذا مألني، :قيل، فوبكل منهما فسرت اآلية  نوعي الدعاء
وليس هذا من امتعمال اللاظ المشترك في معنييه   والقوالن متالزمان، عبدني

بل هذا امتعمال له في حقيقته  ومجازه، تهأو امتعمال اللاظ في حقيق كليهما،
 . الواحدة المتضمنة لألمرين جميعا

بْ ُتْم ُقْل م ا ي  ْعب ُأ ِبُكْم ر بِّي ل ْوال ُدع اؤُُكْم ف  ق    :تعالىقوله ما ورد في  -3 ْد ك ذَّ
وقيل دعاؤه إياكم  لوال دعاؤكم إياه،: قيل، [77:الارقان] ف س ْوف  ي ُكوُن ِلز امًا 

 وعلى األول مضافا إلى الااعل، إلى عبادته فيكون المصدر مضافا إلى الماعول،

                                                 

 .بتصرف  3/313السابق  .2
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وهو في دعاء  وعلى هذا فالمراد به نوعا الدعاء، وهو األرجح من القولين،
 وعبادته تستلزم مسألته؛ بكم ربي لوال أنكم تعبدونه، ا يعبأأي م العبادة أظهر،

 .فالنوعان داخالن فيه 
فالدعاء ، [56:غافر]  و ق ال  ر بُُّكُم اْدُعوِني أ ْمت ِجْب ل ُكمْ   :قوله تعالى -4

ِإنَّ الِذين   : بقوله هولهذا عقب وهو في دعاء العبادة أظهر؛ يتضمن النوعين،
الدعاء هو ف ،[56:غافر]  ْن ِعب اد ِتي م ي ْدُخُلون  ج ه نَّم  د اِخرِين  ي ْست ْكِبُرون  ع  

وعند الترمذي وفسسه  فسر الدعاء في اآلية بهذا وهذا،وقد  العبادة،دعاء 
  األلباني من حديث النعمان رضي اهلل عنه  أن رمول اهلل فلى اهلل عليه وملم ؛

و ق ال  ر بُُّكُم اْدُعوِني أ ْمت ِجْب ل ُكْم ِإنَّ الِذين    :ق  ر أ   الدُّع اء  ُهو  اْلِعب اد ُة، ثُمَّ : ) قال
 .(3) ([ 56:غافر]  ي ْست ْكِبُرون  ع ْن ِعب اد ِتي م ي ْدُخُلون  ج ه نَّم  د اِخرِين  

اْلس ْمُد لِلِه الِذي و ه ب  ِلي  :  عليه السالم إبراهيمتعالى عن خليله  هقول -5
ِإْمس اق  ِإنَّ ر بِّي ل س ِميُع الدُّع اءِ ع ل ى اْلِكب ِر إِ  فالمراد  ،[33:إبراهيم]  ْمم اِعيل  و 

وهو ممع اإلجابة والقبول ال السمع العام ألنه  بالسمع هنا السمع الخاص،
وإذا كان كذلك فالدعاء هنا يتناول دعاء الثناء ودعاء  مميع لكل مسموع،

وإجابته للطلب فهو  على الثناء،وممع الرب تبارك وتعالى له إثابته  الطلب،
 .مميع لهذا وهذا 

ق ال  ر بِّ ِإنِّي و ه ن  اْلع ْظُم ِمنِّي و اْشت  ع ل   : عليه السالمزكرياعن  ه تعالىقول -5
 إنه دعاء المسألة، :فقد قيل ،[4:مريم]  الرَّْأُس ش ْيبًا و ل ْم أ ُكْن ِبُدع اِهك  ر بِّ ش ِقيًاً 

إليه  فهو تومل إجابتك وإمعافك ولم تشقني بالرد والسرمان،والمعنى إنك عودتني 
قدم ذلك أمام طلبه الولد وجعله وميلة إلى و  تعالى بما ملف من إجابته وإحسانه،

 .ما مأله  إذاربه فطلب منه أن يجاريه على عادته التي عوده من قضاء حواهجه 
ْحم ن  أ يًًا م ا ت ْدُعوا ف  ل ُه األ ْمم اُء ُقِل اْدُعوا اهلل  أ ِو اْدُعوا الرَّ   : تعالىاهلل قول -

مبب وقد ذكر في  ، فهذا الدعاء دعاء المسألة،[116:اإلمراء]  اْلُسْسن ى
                                                 

 .( 1527) هيبفسيح الترغيب والتر ، (3247)5/274 باب مورة المؤمن تاسير،الترمذي في ال .3
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ثم البيت فجهر   كان رمول اهلل )  :قالتأنها النزول عن عاهشة رضي اهلل عنها 
  :فأنزل اهلل فأقبلوا عليه؛ فسمعته أهل مكة؛ يا اهلل يا رحمن؛ :بالدعاء فجعل يقول

(  إلى آخر اآلية  ُقِل اْدُعوا اهلل  أ ِو اْدُعوا الرَّْحم ن  أ يًاً م ا ت ْدُعوا ف  ل ُه األ ْمم اُء اْلُسْسن ى
فلى اهلل عليه كان النبي )  :قالرضي اهلل عنه  بن عباس عبد اهلل عن ، وروى (4)

عم أنه يدعو واحدا هذا يز  :ماجدا يدعو يا رحمن يا رحيم فقال المشركون  وملم
ُقِل اْدُعوا اهلل  أ ِو اْدُعوا الرَّْحم ن  أ يًًا م ا   :فأنزل اهلل تعالى وهو يدعو مثنى مثنى؛

 . (5)( اآلية   ت ْدُعوا ف  ل ُه األ ْمم اُء اْلُسْسن ى
وادعه بعبد اهلل  دعوت ولدي معيدا، :بمعنى التسمية كقولهم اهاهنوقيل إن الدعاء 

بمعنى التسمية، وليس  اهاهنفالدعاء  نى مموا اهلل أو مموا الرحمن؛والمع ونسوه،
وهو دعاء  بل المراد بالدعاء معناه المعهود المطرد في القرآن، عين المراد، ذلك

فليس المراد مجرد التسمية  ولكنه متضمن معنى التسمية، السؤال ودعاء الثناء،
فعلى هذا  ي دعاء الثناء والطلب؛الخالية عن العبادة والطلب بل التسمية الواقعة ف
والمعنى أيا ما تسموا في ثناهكم  المعنى يصح أن يكون في تدعوا معنى تسموا،

 . ودعاهكم ومؤالكم

فه ذا  ،[28:الط ور]  ِإنَّا ُكنَّا ِمْن ق  ْب ُل ن  ْدُعوُه ِإنَّ ُه ُه و  اْلب   رُّ ال رَِّحيمُ  : قوله تعالى -
والمعنى إنا كنا من قبل نخلص  ؤال رغبة ورهبة،دعاء العبادة المتضمن للسأظهر في 
وبهذا امتسقوا أن وقاهم عذاب السموم ال بمجرد السؤال المش ترك ب ين  له العبادة،

والا  وز  ف  إن اهلل م  بسانه يس  أله م  ن ف  ي الس  موات وم  ن ف  ي األرض، الن  اجي وغي  ره؛
ه ع  ن ول  وك  ذلك ق ال بمج  رد الس  ؤال والطل  ب،هلل والنج اة إنم  ا ه  ي ب  إخالص العب  ادة 

ِإْذ ق اُموا ف  ق  اُلوا ر ب ُّن  ا ر بُّ السَّ م او اِت و األ ْرِض ل  ْن ن  ْدُعو  ِم ْن  : فتية أفساب الكهف
أ ت ْدُعون  ب  ْعالً   :وكذلك قوله تعالى ،[14:الكهف]  ُدونِِه ِإل هاً ل ق ْد قُ ْلن ا ِإذاً ش ط طاً 

                                                 

 . 22خلق أفعال العباد للبخاري ص .4
 . 122 /13 جامع البيان عن تأويل آي القرآن .3
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اِلِقين    .( 6)فهذا أظهر في دعاء العبادة  ،[125:الصافات]  و ت ذ ُرون  أ ْحس ن  اْلخ 

 .: دعاء المسألة أعلى أنواع التومل إلى اهلل 

إذا كان مدح المخلوق قبل مؤاله بذكر القليل من أوفاف كماله يعد مببا لإلجابة وتسقيق 
المطلوب؛ فإن مدح الخالق قبل مؤاله بذكر أمماهه وفااته وأفعاله يعد أماما متينا في دعاء 

باب أولى، الميما أن المخلوق يمدح بوفف مكتسب زاهل ال يدوم، وربما يمدح  المسألة من
بما ال يستسق، وربما يمدح نااقا وكذبا، كما أن مدح المسئول قبل السؤال يعود الناع فيه على 
الساهل والمسئول، أما رب العزة والجالل فما زال بأمماهه وفااته أوال قبل خلقه، لم يزدد 

يكن قبلهم من فاته، وكما كان بأمماهه وفااته أزليا كذلك ال يزال عليها بكونهم شيئا لم 
ال يستاج إلى  ل أمر عليه يسير،كو  إليه فقير، يءكل شأبديا، هو الغني بذاته عن العالمين،  

ِمْثِلِه ش ْيٌء و ُهو  السَِّميُع الب ِصيُر   :وهو كما قال ،يءش  أهل الثناء عزوجل فاهلل  ، (7)ل ْيس  ك 
والمجد، مهما بالغت في مدحه فلن توفيه شيئا من حقه وما ينبغي لجالل وجهه وجمال وفاه 

 .وكمال فعله 
كما أن المادح لربه هو المستايد من ثناهه ومدحه، أما رب العزة والجالل فهو غني عن مدح 

، زوجل عالعالمين، ولما أمرنا مبسانه أن نمدحه ونسأله وندعوه فإن ذلك لناعنا وليس لناعه 
قال فيما روى عن   فلى اهلل عليه وملمأن النبي  رضي اهلل عنهروى مسلم من حديث أبي ذر 

ن ُكْم ُمس رًَّما ف ال  ت ظ ال ُموا، يي ا ِعب ادِ : ) اهلل تبارك وتعالى  ِإنِّي ح رَّْمُت الظُّْلم  ع ل ى ن  ْاِسي و ج ع ْلُتُه ب  ي ْ
يْ ُتُه ف اْمت  ْهُدوِني أ ْهدُِكْم،ي ا ِعب اِدي ُكلُُّكْم ض الٌّ ِإالَّ م   اِهٌع ِإالَّ م ْن أ ْطع ْمُتُه  ْن ه د  ي ا ِعب اِدي ُكلُُّكْم ج 

ي ا ِعب اِدي ِإنَُّكْم  ي ا ِعب اِدي ُكلُُّكْم ع اٍر ِإالَّ م ْن ك س ْوتُُه ف اْمت ْكُسوِني أ ْكُسُكْم، ف اْمت ْطِعُموِني ُأْطِعْمُكْم،
ِميًعا ف اْمت  ْغِاُروِني أ ْغِاْر ل ُكْم، و الن َّه اِر،ُتْخِطُئون  بِاللْيِل  ي ا ِعب اِدي ِإنَُّكْم ل ْن  و أ ن ا أ ْغِاُر الذُّنُوب  ج 

ا ُعوِني، ُلُغوا ن  ْاِعي ف  ت  ن ْ ُلُغوا ض رِّي ف  ت ُضرُّوِني و ل ْن ت  ب ْ ِإْنس ُكْم  ت  ب ْ ي ا ِعب اِدي ل ْو أ نَّ أ وَّل ُكْم و آِخر ُكْم و 
ي ا ِعب اِدي ل ْو أ نَّ  ُكْم ك انُوا ع ل ى أ تْ ق ى ق  ْلِب ر ُجٍل و اِحٍد ِمْنُكْم م ا ز اد  ذ ِلك  ِفي ُمْلِكي ش ْيًئا،و ِجنَّ 

ِإْنس ُكْم و ِجنَُّكْم ك انُوا ع ل ى أ ْفج ِر ق  ْلِب ر ُجٍل و اِحٍد م ا ن  ق ص  ذ ِلك  ِمْن ُمْلِكي  أ وَّل ُكْم و آِخر ُكْم و 
                                                 

 .وما بعدها بتصرف  3/313 بداهع الاواهد .6
 .بتصرف  127شرح العقيدة الطساوية البن أبي العز السناي ص .7
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ْيًئا، ِإْنس ُكْم و ِجنَُّكْم ق اُموا ِفي ف ِعيٍد و اِحٍد ف س أ ُلوِني ف أ ْعط ْيُت  ي   ش  ا ِعب اِدي ل ْو أ نَّ أ وَّل ُكْم و آِخر ُكْم و 
، ُقُص اْلِمْخي ُط ِإذ ا ُأْدِخل  اْلب ْسر  ي ي ا ِعب ادِ  ُكل ِإْنس اٍن م ْسأ ل ت ُه م ا ن  ق ص  ذ ِلك  ِممَّا ِعْنِدي ِإالَّ ك م ا ي  ن ْ

اُلُكْم ُأْحِصيه ا ل ُكْم ثُمَّ ُأو فِّيُكْم ِإيَّاه ا، ًرا ف  ْلي ْسم ِد اهلل ، ِإنَّم ا ِهي أ ْعم  ي ْ ر   ف م ْن و ج د  خ  و م ْن و ج د  غ ي ْ
 .  (8)( ذ ِلك  ف ال  ي  ُلوم نَّ ِإالَّ ن  ْاس ُه 

قبل ربه وقد وردت نصوص نبوية كثيرة تدل على أن الداعي يتوجب عليه أن يثني على 
روى أبو داود وفسسه الشيخ األلباني ،  خاتم األنبياء على ي أيضا صلوأن ي الدعاء،السؤال و 

  فلى اهلل عليه وملم م ِمع  ر ُموُل اهلِل ) : قالأنه  رضي اهلل عنه من حديث فضالة بين عبيد 
، ف  ق ال  فلى اهلل عليه وملم لِّ ع ل ى النَِّبيِّ ر ُجاًل ي ْدُعو ِفي ف التِِه، ل ْم يُم جِِّد اهلل  ت  ع ال ى، و ل ْم ُيص  

ا ثُمَّ د ع اُه ف  ق ال  ل ُه أ ْو ِلغ ْيرِهِ :  فلى اهلل عليه وملم ر ُموُل اهلِل  ِإذ ا ف لى أ ح دُُكْم، : ع ِجل  ه ذ 
ْأ بِت ْمِجيِد ر بِِّه ج ل و ع زَّ و الث َّن اِء ع ل ْيِه، ثُمَّ ُيص لِّي ع ل ى ا ثُمَّ ي ْدُعو   فلى اهلل عليه وملم لنَِّبيِّ ف  ْلي ْبد 

 . (9)( ب  ْعُد ِبم ا ش اء  
رمول  أن رضي اهلل عنه زيد بن خارجة وروى النساهي وفسسه الشيخ األلباني من حديث 

ل ى اللُهمَّ ف لِّ ع   :و ُقولُوا ،ف لُّوا ع ل يَّ و اْجت ِهُدوا ِفي الدُّع اءِ  ) :قال  فلى اهلل عليه وملم اهلل 
عبد اهلل بن مسعود روى الترمذي وحسنه األلباني من حديث و  ،(10)(  و ع ل ى آِل ُمس مَّدٍ  ،ُمس مَّدٍ 

و أ بُو ب ْكٍر و ُعم ُر م ع ُه، ف  ل مَّا   فلى اهلل عليه وملم ُكْنُت ُأف لِّي و النَِّبيُّ   ) :ق ال   رضي اهلل عنه 
ْأُت بِالث َّن اِء ع ل ى اهلِل،  ، ثُمَّ د ع ْوُت لِن  ْاِسي،  فلى اهلل عليه وملم ثُمَّ الصَّالِة ع ل ى النَِّبيِّ ج ل ْسُت ب د 

 .( 11)( م ْل تُ ْعط ْه  م ْل تُ ْعط ْه،:  فلى اهلل عليه وملمف  ق ال  النَِّبيُّ 
يسب أن يثني عليه عبده بأمماهه وفااته قبل مؤاله ودعاهه، روى البخاري من  عزوجل واهلل 

ال  أ ح د  أ ْغي  ُر ِمن  : ) قال  فلى اهلل عليه وملمأن رمول اهلل  ضي اهلل عنه ر حديث ابن مسعود 
ه ا و م ا ب ط ن ، و ال  ش   ء  أ ح بُّ ِإل ْيِه اْلم ْدُح ِمن  اهلِل ِلذ ِلك  م د ح  يْ اهلِل و ِلذ ِلك  ح رَّم  اْلا و اِحش  م ا ظ ه ر  ِمن ْ

                                                 

 .( 2377) 4/1994باب تسريم الظلم مسلم في البر والصلة واألدب،  .2
 . 141لأللباني ص صالةالفاة ، وانظر (1841) 2/77 باب الدعاء، لصالةكتاب اأبو داود في   .9

 .( 3743) فسيح الجامع، (1222) 3/84 كتاب السهوالنساهي في   .11
للشيخ األلباني  مشكاة المصابيحوانظر S 2/884 (323 )باب ما ذكر في الثناء على اهلل والصالة على النبي ، أبواب الصالةالترمذي في  .11

(231 ). 

 



 14 

أن  رضي اهلل عنه بخاري من حديث أنس بن مالك ، وفي حديث الشااعة عند ال( 12)(  ن  ْاس هُ 
ف ِإذ ا  ع ل ْيِه، يد ارِِه ف  يُ ْؤذ ُن لِ  فيأ ْمت ْأِذُن ع ل ى ر بِّى ي ف  ي ْأُتونِ ف: ) قال  فلى اهلل عليه وملم النبي 

ُعنِ  ر أ يْ ُتُه و ق  ْعُت م اِجًدا؛ س مَُّد، و ُقْل ُيْسم ْع، و اْشا ْع اْرف ْع مُ  :ف  ي  ُقولُ  ،يم ا ش اء  اهلُل أ ْن ي د ع نِ  يف  ي د 
، وعند مسلم (13) (بِث  ن اٍء و ت ْسِميٍد يُ ع ًلُمِنيِه  يع ل ى ر بِّ  يف أُْثنِ  يف أ ْرف ُع ر ْأم: ُتش اَّْع، و م ْل تُ ْعط ، ق ال  

ْن اللُهمَّ أ ُعوُذ ِبِرض اك  مِ : ) قال  فلى اهلل عليه وملم من حديث عاهشة رضي اهلل عنها أن النبي 
، ، م خ ِطك  ، و ِبُمع اف اِتك  ِمْن ُعُقوب ِتك  ال  ُأْحِصى ث  ن اًء ع ل ْيك  أ ْنت  ك م ا أ ثْ ن  ْيت  ع ل ى  و أ ُعوُذ ِبك  ِمْنك 

 .( 14)(  ن  ْاِسك  
أعالها وأشرفها التومل  ثالثة أنواعوحث عليها لعباده شرعها اهلل تعالى التي لتومل اأنواع و 

ر بِّ ق ْد آت  ْيت ِني ِمن   : عليه السالم  فااته وأفعاله، كما في قول يومفإليه بأمماهه السسنى و 
نْ ي ا و اآلِخر ِة  الُملِك و ع لْمت ِني ِمْن ت ْأِويِل األ ح اِديِث ف اِطر  السَّم او اِت و األ ْرِض أ ْنت  و لِيِّي ِفي الدُّ

رضي اهلل لي عوعند مسلم من حديث ، [161:يومف]  ت  و فَِّني ُمْسِلمًا و أ لِسْقِني بِالصَّاِلِسين  
ِإل ه  ِإالَّ  اللُهمَّ أ ْنت  الم ِلُك ال  : ) إذا قام إلى الصالة فلى اهلل عليه وملم في دعاء النبي  عنه 
ْنبِ  ناسيأ ْنت  ر بِّي و أ ن ا ع ْبُدك  ظ ل ْمُت  ،أ ْنت   ِميًعا ِإنَّهُ  يُذنُوبِ  ليف اْغِاْر  يو اْعت  ر ْفُت ِبذ  ال  ي  ْغِاُر  ج 

مسجن  وروى النساهي وفسسه الشيخ األلباني من حديث ،(15) ( السديث.. ِإالَّ أ ْنت   الذُّنُوب  
الم ْسِجد  إذ ا ر ُجٌل   فلى اهلل عليه وملم د خ ل  ر ُمول اهلِل : ) أنه قال رضي اهلل عنه بن األدرع 

مَّ إنِّي أ ْمأ ُلك  ي ا أ هلُل بِأ نَّك  الو اِحُد األ ح ُد الصَّم ُد الِذي اللهُ  :ف  ق ال ق ْد ق ض ى ف ال ت ُه و ُهو  ي  ت ش هَُّد،
ف  ق ال  ر ُموُل  ل ْم ي ِلْد و ل ْم يُول ْد و ل ْم ي ُكْن ل ُه ُكُاوًا أ ح ٌد أ ْن ت  ْغِار  ِلي ُذنُوِبي إنَّك  أ ْنت  الغ ُاوُر الرَِّحيُم،

 . (16)(  ل ُه ث ال ثاً  ق ْد ُغِار   : فلى اهلل عليه وملم اهلِل 
و هلِل األ ْمم اُء اْلُسْسن ى  : عزوجل  قولهوطاعة ل إلى اهلل وهو تنايذ أنواع التوملفهذا أعلى 

 ، والمعنى ادعوا اهلل تعالى متوملين إليه بأمماهه السسنى،[186:األعراف] ف اْدُعوُه ِبه ا 
ومن ذلك أيضا ما رواه النساهي  واألمماء كما علمنا تدل على الصاات بالتضمن واللزوم،

                                                 

 ( .4332) 1696 /4باب قوله وال تقربوا الاواحش ري في التاسير، البخا .12
 ( .7112) 2712 /6باب قول اهلل تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة لبخاري في التوحيد، ا .13
 .( 426) 1/332باب ما يقال في الركوع والسجود مسلم في الصالة،  .14
 .( 771)  1/333 وقيامهباب الدعاء في فالة الليل مسلم في فالة المسافرين  .13
 ( .269)2/123 فسيح أبي داود، (1224) 1/326النساهي في السهو، باب الدعاء بعد الذكر .16
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فلى اهلل ُكْنُت م ع  ر ُموِل اهلل : ) قال رضي اهلل عنه وفسسه األلباني من حديث أنس بن مالك 
اللهمَّ ِإنِّي : ج اِلًسا و ر ُجٌل ق اِهٌم ُيص لِّي، ف  ل مَّا ر ك ع  و م ج د  و ت ش هَّد  د ع ا ف  ق ال  ِفي ُدع اهِهِ   عليه وملم

نَّاُن، ب ِديُع السَّم و اِت و األ ْرِض، ي ا ذ ا الج ال ِل و اإِلْكر امِ أ ْمأ لُ  ، ك  بِأ نَّ لك  الس ْمد ، ال  ِإل ه  ِإالَّ أ ْنت  الم 
، ف  ق ال  النَِّبُي  : ت ْدُرون  ِبم ا د ع ا؟ ق اُلوا: أل ْفس اِبهِ   فلى اهلل عليه وملم ي ا ح يُّ ي ا ق  يُّوُم ِإنِّي أ ْمأ ُلك 

، : هلل و ر ُمولُُه أ ْعل ُم، ق ال  ا و الِذي ن  ْاِسي بِي ِدِه، ل ق ْد د ع ا اهلل بِاْمِمِه الع ِظيِم الِذي ِإذ ا ُدِعي  ِبِه أ ج اب 
ِإذ ا ُمِئل  ِبِه أ ْعط ى   . (17)( و 

دعاء وهو من صالح العمل اعل الالتومل إلى اهلل تعالى بمن التومل فهو  النوع الثانيأما 
كأن يذكر الداعي عمال فالسا ذا بال فيه خوفه من اهلل مبسانه وتقواه إياه وإيثاره رضاه ،  العبادة

 وطاعته له جل شأنه ثم يتومل به إلى ربه في دعاهه ليكون أرجى لقبوله وإجابته، على كل شيء،
ُلون  الِذين  ي  ُقو  :وهذا تومل جيد وجميل قد شرعه اهلل وارتضاه ويدل على مشروعيته قوله تعالى

ر ب َّن ا ِإن َّن ا  :عزوجل ، وقوله [15:آل عمران] ر ب َّن ا ِإن َّن ا آم نَّا ف اْغِاْر ل ن ا ُذنُوب  ن ا و ِقن ا ع ذ اب  النَّاِر 
ع نَّا م يِّئ اتِن ا و ت  و ف َّن ا  م ِمْعن ا ُمن اِديًا يُ ن اِدي ِلإِليم اِن أ ْن آِمُنوا ِبر بُِّكْم ف آم نَّا ر ب َّن ا ف اْغِاْر ل ن ا ُذنُوب  ن ا و ك اِّرْ 

عند البخاري من و  ، وأمثال هذه اآليات الكريمات المباركات،[133:آل عمران]  م ع  األ بْ ر ارِ 
اْنط ل ق  ث ال ث ُة  : )قال  فلى اهلل عليه وملم رمول اهلل أنه  رضي اهلل عنه عبد اهلل بن عمر حديث 

ل ُكْم ح   ُلوُه، ف اْنس د ر ْت ف ْخر ٌة ِمن  اْلج ب ِل ف س دَّْت ر ْهٍط ِممَّْن ك ان  ق  ب ْ تَّى أ و ُوا اْلم ِبيت  ِإل ى غ اٍر ف د خ 
ِذِه الصَّْخر ِة ِإالَّ أ ْن ت ْدُعوا اهلل  ِبص اِلِح أ ْعم اِلكُ  ..  مْ ع ل ْيِهُم اْلغ ار  ف  ق اُلوا ِإنَُّه ال  يُ ْنِجيُكْم ِمْن ه 

 . (18)( السديث 
كأن يقع   ينالصالساألحياء من المؤمنين التومل إلى اهلل تعالى بدعاء فهو  لثالثالنوع اوأما 

 اهلل تبارك وتعالى، حقويعلم من ناسه التاريط في  المسلم في ضيق شديد أو تسل به مصيبة،
يعتقد فيه الصالح والتقوى أو الاضل والعلم بالكتاب والسنة أن يدعوا له ربه طلب ممن في

 نصوص،عنه همه، فهذا نوع آخر من التومل المشروع دلت عليه الذهب يليارج عنه كربه و 
ن م ا النَّبِ : ) قالرضي اهلل عنه فعند البخاري من حديث أنس  ي ْخُطُب  فلى اهلل عليه وملم  يُّ ب  ي ْ

                                                 

 .( 2291)، مشكاة المصابيح (1311) 2/32الموضع السابق  .17
 األلبانيللشيخ  عه وأحكامهالتومل أنوا، وانظر (2132) 2/793 باب من امتأجر أجيرا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزادالبخاري في اإلجارة،  .12
 . بيروت، المكتب اإلمالمي، 3، ط 32ص
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، ف ادُْع اهلل  أ ْن ي ْسِقي  ن ا، ي ا ر ُمول  اهلِل، ه ل ك  اْلُكر اُع و ه ل ك  الشَّاءُ  :ي  ْوم  اْلُجُمع ِة ِإْذ ق ام  ر ُجٌل ف  ق ال  
ْيِه و د ع ا  أ نَّ ُعم ر  ْبن  : ) رضي اهلل عنه  وروى أيضا من حديث أنس بن مالك ،(19)( ف م دَّ ي د 

ُل ِإل ْيك  اللُهمَّ ِإنَّا ُكنَّا ن  ت  و مَّ  :اْلخ طَّاِب ك ان  ِإذ ا ق س طُوا اْمت ْسق ى بِاْلع بَّاِس ْبِن ع ْبِد اْلُمطَِّلِب ف  ق ال  
ِإنَّا ن  ت  و مَُّل ِإل ْيك  ِبع مِّ ن ِبي ِّن ا ف اْمِقن ا، ق ال   بِن ِبي ِّن ا ف  ت ْسِقين ا، رضي ومعنى قول عمر ، (20)( ف  ُيْسق ْون   :و 

وإنا نتومل إليك بعم نبينا أننا كنا   فلى اهلل عليه وملم إنا كنا نتومل إليك بنبينا  اهلل عنه 
واآلن وقد  ونطلب منه أن يدعو لنا ونتقرب إلى اهلل بدعاهه،  عليه وملم  فلى اهللنقصد نبينا 

ولم يعد من الممكن أن يدعو لنا فإننا نتوجه  إلى الرفيق األعلى،  فلى اهلل عليه وملم انتقل 
  .(21) (21)إلى عم نبينا العباس ونطلب منه أن يدعو لنا 

 

 :األهداف الويدانية

 :كتاب يصبح قادراً على أن بعد فهم المتعلّم لمضمون ال

ويعمم رحمة  ،ي رن قيمة اإلطمئنان أهميوة اإليمان في حياته وعن يسأل  -1
 .اهلل عليه

 .يتقبل عرض األمانة ؛واثقا باهلل  -2
 .يست  ل في وج انه الرغبة في أن تّون نفسه مطمئنة -3

ما  رعه اهلل لي ل  لى اإلطمئنان في نفسه ويتأّ   أهميوةفي قلبه  يست عر -4
 .رحمة اهلل عليهمن 

 .األ ةأ الحسنة لنفسه ولآل رين وللمجتمع واألمة أهميوةيثمن  -5

 .له على سائرالم لوقاتف و أن يق ر نعمة اهلل عليه أن ّرمه بت ريعه و  -6

                                                 

 .( 291) 1/313باب رفع اليدين في الخطبة البخاري في الجمعة،  .19
 .3/1361 (3317 )باب ذكر العباس بن عبد المطلب البخاري في االمتسقاء،  .21
 . 41ص األلبانيللشيخ  التومل أنواعه وأحكامه .21

 (127الى 173من ص)السسنى الثابتة في الكتاب والسنة ؛ الرضواني ؛أمماء اهلل عزوجل .22
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يقتنع بأن طاعة اهلل تّون أي ا في طاعة الرسول عليه ال ةة والسةم  -7
 .وطاعة أولي األمر

  عاإ العبا ة ؛و عاإ المسألة لّل اسم بع  معرفة ،يعمم أسماإ اهلل الحسنى -8
ه اليومي يسته ي بها العزيز ؛العلي، الكبير، الحفيم،  )في ّافة سلّو

 .(الكريم، الر يح، المييح،الواس،، الحكيم، الودود؛الشييد

يحب جميع األنبياإ والرسل ويت ذهم ق وة له و ا ة  اتم الرسل عليه  -9
 .ال ةة والسةم

 .اهلل وما فر ه من عبا اتيعمم الطالب  عائر -11

ية نفسه وا لتجام بالسلون الحسن-11 واإلبتعا  عن ال فات  ،يتوأ  لى تّج
 .الذميمة

 .مع  فات عبا  الرحمن وي  لها  من نمام قيمه يتماهى-12

 .مةقيه أنه م لوأ هلل وأنه   محالهيست عر -13

 

 :األهداف السلوكية

 :ايشا ه ه األهداف و ادرا على أن في نياية ه ا الكتاح يصبح المتعل م مع

يذّر ما تو ل  ليه من معلومات حول أثر اإليمان باهلل تعالى في حياته  -1
هلل اليومية مت ذا مهارة األمر بالمعروف وسيلة لجلب الناس  لى حب ا

ب روا "على قاع ة قوله عليه ال ةة والسةم  .تعالى، بالترغيب   بالترهيب
 .)متاق عليه(."تعسرواو  تنفروا ويسروا و  
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 .يتفاعل أ ةقيا مع عرض األمانة فيّون  الحا عا    -2
 .ايمهر أثر  فاإ النفس واطمئنانه -3

 .أن يّت ف الطالب بعض الت ريعات التي تبين ما أحله اهلل وما حرمه -4

 : اعد  التشري،

 .األ ل في األ ياإ اإلباحية –

 .أحل اهلل الطيبات وحرم ال بائث –

 .ه فهو الحراموما حرم ...ما أحله فهو الحةل –

 .    رر و   رار –

 .يتمّن من أسلوب المقارنه، حتى ي ل  لى تبيان الحةل من الحرام  -5

يجمع بعض البنو  حول حقوأ اإلنسان العالمية ويقارنها بحقوأ اإلنسان  -6
 .وي ل  لى القرار األ وب له. ّما بينها ال الأ سبحانه

نمام الم رسة ليتقي  بها يقترث بعض البنو  من ال ريعة اإلسةمية في و ع  -7
 [.التقي  بنمام الم رسة أهميوةالقيام بعمل جماعي حول ]الجميع 

؛و عاإ العبا ة ويذّر  عاإ المسألة ذّر أسماإ اهلل الحسنى، على يتعو   -8
العزيز ؛العلي، الكبير، . ]جرة  الة على العمل بها، ويرسم  لّل اسم 

 [.لشييدالحفيم، الكريم، الر يح، المييح،الواس،، الحكيم، الودود؛ا

واله ف من التعرف . يستنبط العبر والعمات من رواية ق ص األنبياإ -9
 . سحاأ ويعقوب ويوسف عليهما السةمق ة ا .عليها

هلل  لى اهلل عليه وسلم من سيرة رسول ايستذّر  -11
 .بالواقع ربطها يو . السنة السابعة  لى السنة العا رة

جا، على سول اهلل  لى اهلل عليه وس عا ة ّتابة بعض  فات ر  -11 لم مّر
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ومت ذا مهارة .  جوانب الّمال اإلنساني في حياته  لى اهلل عليه وسلم
رواه )".ّان  لقه القر ن"على قاع ة  .المقارنة بين الرجل المؤمن القوي وغيره

 (647)مسلم 

يت ذ من حبه لرسول اهلل  لى اهلل عليه وسلم الق وة في تحمل الم اأ  -12
 .والقيام بأعمال البروالتعب وال نى، 

قيمة ال بر  أهميوةمواقف الّفار في تعذيب المسلمين و يع   بعض  -13
ّل فر  يجاه  بطريقة معينة ألن : وأنوال الجها  .والجها  في هذه المرحلة

 .الجه  أنوال ومراتب

ية النفس ومنها العمل ال الح  -14 التفّر بآيات و  –يطبأ بعض العبا ات لتّج
 (.ور ة عمل يّسب الطالب هذه المهارة)اهلل 

) قبها في حياته اليومية ر السيئة لأل ةأ الذميمة وعوايو ح اآلثا -15
الوقاحة، ا ستهجاإ، ا ست فاف، تحقير ال لأ، التّبر، البذخ، التقتير، 

 (.الرياإ، الحس ، الحق ، ال ماته، ن وة، مناق ة

يبتّر وسيلة تساهم في ترسيخ  فات عبا  الرحمن في نفسه وفي اآل رين  -16
امج عمل يراجع فيه نفسه للو ول  لى عمل ج ول أو م جر أو برن) 

 (.تطبيأ هذه ال فات في حياته اليومية

أن يّونوا ق وتنا في يومنا  أهميوةيقيس  فات أولي العجم من الرسل ويبين  -17
 ...(.العجم –الحلم  –ال بر . ) الحا ر

مّتسبا األعمال ال الحة التي  وه رها ي طط برنامج ع م ت ييع األوقات -18
 .ير ليوم الحسابتساع ه في التح 

رلاه ا لخاري  رقم  )".ال حة والفراغ: نعمتان مغبون فيهما ّثير من الناس"

6412.) 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الخامس أساسي وفق األهداف العامةالدروس المقّررة لصف 
 .عرض األمانة :الدرس األول
 . على الفرد والمجتمع عرض األمانة اإليمان باهلل تعالى وأثر  : الدرس الثاني

 النفس وأنواعها  : الثالث الدرس
 [النفس اللوامة، النفس المطمئنة، النفس األمارة بالسوء]

 الصراع بين الشيطان واإلنسان :الرابع  الدرس
 الحالل والحرام والشريعة اإلسالمي :والسادس  الخامسالدرس 

 والشريعة اإلسالمية..." حديث ما أحله هللا"
 جتماعية األخالق وأثرها في الحياة اإل :بع االس الدرس
الوالدين، األخوة، األصدقاء، األقارب، األرحام، : التعامل باألخالق الحسنة مع]

 [الجار، األجير، األستاذ، األكبر سنا  
 أخالق رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم  :الثامن  الدرس

 "كان خلقه القرآن"
 أهمية تطبيق النظام :التاسع  الدرس
؛ومعرفة دعاء أسماء هللا الحسنى :اني عشرالعاشر والحادي عشر والث الدرس

 العظيم، العلي، الكبير، : 1جـ]المسألة ودعاء العباد 
 اللطيف، الودود، الحكيم، : 2ـج                        
     الحفيظ، العزيز؛   الواسع، الكريم:  3ج                        

 أساليب شتى لمجابهة الدعوة :لدرس الثالث عشرا
 سيرة رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم :والرابع عشر والخامس عشر       
 (الهجرة األولى إلى الحبشة إلى حادثة اإلسراء والمعراج) 

 .وما تّم فيها من حوادث وعبر وعظات وربطها بالواقع اليوم
 :تهديد قريش ألبي طالب وإسالم كل من :الدرس السادس عشر والسابع عشر

 مطلب حمزة بن عبد ال 
 وعمر بن الخطاب رضي هللا عنهما

المقارنة بين  :الدرس الثامن عشر والتاسع عشر والعشرون والواحد والعشرون
 األخالق الزميمة وما يقابلها من أخالق فضيلة 

الوقاحة، اإلستهزاء، االستخفاف، تحقير الخلق، التكبر، البذخ، التقتير، الرياء )
 (والحسد، الحقد والشماتة

 .اإليجابي لألخالق الحسنة في سعادته في الدنيا واآلخرةواألثر 
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صفات أولي العزم من الرسل وأهم هذه الصفات الصبر  :الدرس الثاني والعشرون
 .والحلم والعزم

 وق اقصة إسح :الدرس الثالث والعشرون والرابع والعشرون والخامس والعشرون
 .السالم وقصة سيدنا يوسف عليه السالم مايعقوب عليه

 حقوق اإلنسان :الدرس السادس والعشرون
     العمل الصالح وأهميته في تزكية  :الدرس السابع والعشرون والثامن والعشرون

 .[الصحة والفراغ: نعمتان مغبون فيها كثير من الناس]       النفس

        الموت هو أول منازل األخرة والقبر أول  : والثالثون  الدرس التاسع والعشرون
 زل الحسابمنا

  :ورد في سنن الترمذي )[الكيِّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت]                
ثنا َعْبُد هللا بُن َعْبِد الَرْحٰمِن ، أخبرنا َعْمُرو بُن َعْوٍن ، أخبرنا ابُن  (2508 ــ وحدَّ

اِد بِن أَْوٍس  الُمبَاَرِك َعْن أَبي بَْكِر بِن أَبي َمْريََم ، عن َضْمَرةَ بِن َحبِيٍب ، عن َشدَّ

ا بَْعَد الَمْوِت، َوالَعاِجُز َمْن أَْتبََع اْلَكي ُس َمْن َداَن نَْفَسهُ َوَعِمَل لِمَ : »قَالَ عْن النبي   ،

َمْن َداَن : َوَمْعنَى قَْولِهِ : هَذا حديٌث حسٌن قال: قال. « نَْفَسهُ َهَواَها َوتَمنَّى َعلَى هللا

ْنيَا قَْبَل أَْن يَُحاَسَب يَْوَم اْلقِيَاَمةِ   َويُْرَوى عْن ُعَمرَ . نَْفَسهُ يَقُوُل َحاَسَب نَْفَسهُ في الدُّ

َحاِسبُوا أَْنفَُسُكْم قَْبَل أَْن تَُحاَسبُوا َوتََزيَّنُوا لِْلَعْرِض األَْكبَِر َوإِنََّما : بِن اْلَخطَّاِب قَالَ 

ْنيَا  َويُْرَوى عْن َمْيُموِن . يَِخفُّ اْلَحَساُب يَْوَم القِيَاَمِة َعلَى َمْن َحاَسَب نَْفَسهُ في الدُّ

الَعْبُد تَقِيَّاً َحتَّى يَُحاِسَب نَْفَسهُ َكَما يَُحاِسُب َشِريَكهُ ِمْن أَْيَن  الَ يَُكونُ : بِن ِمْهَراَن قَالَ 

 (.َمْطَعُمهُ َوَمْلبَُسهُ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 22 

 :ال رس األول 
 عرض األمانة                                            

 

 :األهداف المعرفية 
- :يصبح المتعلم في نياية ه ا الدرس  ادرا على أن  

 عزويل على السموات واألرض واليبال ؛مستشيدا ي كر عرض األمانة التي عرضيا اهلل-1
 .بآية تدل على  لك 

يروي حوار عرض األمانة ال ي بين  الدكتور حسن حبنكة الميداني ؛مبينا السبح في -2
 .رفض السموات واألرض واليبال حمل األمانة 

 (.إفعل وه تفعل )يشرح معنى األمانة وما معنى -3
 ألمانة ؟يستفسر كيف عرفنا نحن عرض ا-4

إنَّ األماَنَة نزلت في ) ).يستشيد بالحديث الدال على غرس األمانة في  لوبنا - 3

 .(جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فَعلِموا من القرآن وَعلموا من السنة

ينام الرجل فتقبض ): ثّم حدثنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  عن رفع األمانة فقال

ثّم ينام النومة، فتقبض األمانة من قلبه، فيظل . أثرها مثل الوكتاألمانة من قلبه، فيظل 

 .(أثرها مثل الَمْجِل، َكَجْمٍر دحرجَتُه على ِرْجلَِك فنفط، فتراه منتبراً، وليس فيه شيء

 :ثم أخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  حصى، فدحرجه على ِرْجلِِه ثمَّ قال

ي األماَنَة، حتى يقالفيصبح الناس يتبايعون، فال يكاُد أح) إّن في بني فالٍن رجالً : ٌد يؤدِّ
ٍة من خردل !. ما أعقله!.ما أظرفه!. ما أْجلََدهُ : أميناً، حتى يقال للرجل وما في َقْلبِِه مثقال َحبَّ

 (من إيمان
 ما ه  األمالة ا    عرض،ا ا رّب جّ  جال ه؟ :لمن يؤلف الدرس )

حليٍ   لصفات ا    ت صف  ،ا هذه ا كائناتل ال  د  إلجا ة علح هذا ا  ؤال من ت 

ل عناصر األمالةل إلدراك األمار ا    جعلو لا الال لا   الات تى ح ل ل،ال لا    جعلو 

اإلل ا    ل  ل ل،ال ل   عد   ح   ا  كليف ا  رافق  ح ل،ال لتلعة ا ح ابل لفص  ا  ضاءل 

 .لتنفيذ ا ازاء  عد ذ ك

اك ا  عرلض عليه ل ي ة معنح ما  عرض عليهل أي إ  ا عرض    لزم ع الً إدر 

 .ف، هل لا علم  هل إذا كا  أمر ا عرض أمراً ل ي ياًل ال مااز اً 

أي أ  هللا علح ك  ش ء قد رل فحين عرض األمالة علح ا   الات لاألرض لا الالل  

كاا ما لعلح آدم عليه ا  الم لفيه ذر  هل أدركاا ما عرض علي،م من ل   األمالة ف د أدر

 .عرض علي،م لف، اهل ل ح  ى ح ل   األمالة من أ اهل ل  ل  ل ل،ا من قلله
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ويمكن أن نصور هذا العرض والحوار الذي جرى حوله تخيال  واستنباطا  من وجيز  
 .البيان القرآني

ُتها السماوات واألرض والجبال أن َتحِملي األمانة؟: العرض  أتريدين أيَّ

 ن َتحِمل األمانة؟أُتريد أيُّها اإلنسان أ

 ما هي األمانة الّتي َنْحِملُها؟: المعروض عيلهم

َنجعل لَُكم إرداة  ُحّرة ، وُسلطة  على بعض ما يوضع في ذواتكم من قوى : العرض

وطاقات وأشياء أمانة عندكم، على سبيل اإلعارة لإلنتفاع أو الوديعة، ويؤذن لكم بالتصّرف 

فيما حولكم من الكون، مّما َتِصُل قدراتكم إليه أو إلى فيها بإرادات حّرة لكم، والتصّرف 

 . مفاتيحه

هذا تصّرف من صفات الخالق المالك وكيف نتصّرف وليس لدينا : المعروض عليهم

رغبات وال شهوات، وال حاجات، وال أهواء، وال نستطيع أن تكون لنا صفات الرّب 

 !الحكيم؟

 .ات وأهواء، ولّذاتُتْخلَُق فيكم رغباٌت وشهواٌت، وحاج: العرض

وهْل يباح لنا أن نتصّرف بإراداتنا الحّرة، وفق رغباتنا وشهواتنا : المعروض عليهم

 وحاجاتنا وأهوائنا دون مسؤولية؟

 .ُيعطى لُكُم التمكيُن من التصّرف، لكن ال على سبيل إباحة كّل شيء: العرض   

 كيف نتصّرف إّذْن؟: المعروض عليهم

التكليف لِِفْعِل أشياء وترك أشياء على خالف رغباتكم وشهواتكم ُيَوّجه لُكُم : العرض

 .وأهوائكم، ويباح لكم أشياء لتلبية مطالب حاجاتكم وشهواتكم

 فإذا عصينا التكليف وخالَْفنا األوامر والنواهي؟: المعروض عليهم

 !أنتم إذن مالحقون بالمحاسبة والجزاء على اختياراتكم: العرض

تكريم وتشريٌف، مقروٌن بتكليف ومسؤولّية، وبْعَدهُ حساٌب هذا : المعروض عليهم

 وجزاٌء، ولكن هل يبقى في ذاكرتنا هذا العرض وهذا الحوار؟

ُيطوى من ذاكراتكم هذا العرض وهذا الحوار، وُتطوى من ذاكراتكم هذه : العرض

كم إلى معرفته واإليمان به إيمانا   المعرفة، المعرفة الحاضرة بخالقكم، ويبقى فيكم ما يشدُّ
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سل،  غيبّيا ، وإلى معرفة الغاية من وجود األمانة الكبرى تحت سلطتكم، وُترَسُل إليكم الرُّ

ُل إليكم الكتب، لتعّرفكم بياَن المطلوب منكم، وإنذاركم وتحذيركم، وتبشير من آَمَن  وُتَنزَّ

 .وأطاع منكم، ويخبرونكم بما جرى في هذا العرض

 الجزاء؟وما هو نوع : المعروض عليهم

عذاب أليم أبّدي بالحريق، على الكفر بالخالق واإلشراك به وجحود ربوبّيته : العرض

ونعيم أبدّي في جّنات نعيم . أو ألوهيته، وعذاب دون ذلك بالعدل بحسب المعاصي واإلساءات

ت ، ودرجا(التسليم له والتوكل عليه)خالدة، على اإليمان بالخالق إيمانا  غيبّيا ، واإلسالم له 

من النعيم بعضها فوق بعض، بقدر ما يقّدم كل من صالح األعمال، مع احتمال غفران وعفو 

 .عن السيئات دون الشرك بحسب مشيئة بارئكم

هذه ُمخاطرة مخيفة نأبى قبولها، وما داَم األمُر عرضا ، : السماوات واألرض والجبال

 .    ال جبر فيه، فنحن لذلك نأبى َحْمل هذه األمانة

ُل َتِبَعَتها، وَتْحلو : اناإلنس َقِبْلُت هذا العرض، فأنا أحمل هذه األمانة الكبرى، وأتحمَّ

َمع ِبمقام التكريم، وببلوغ المجد العظيم ني إليها الطَّ  .عندي هذه المخاطرة، ويشدُّ

ُخْذ األمانة أيٌّها اإلنسان، وسَتْدُخل رحلة االمتحان في الوقت المقّدر لدخولك : العرض

اة الدنيا، منُذ بلوغك سّن التكليف حتى وفاتك، ُثّم  تكون لك حياة أخرى لمحاسبتك عبر الحي

ومجازاتك
(22  .) 

األمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ففي حديث عن حذيفة  وقد أخبرنا هللا عّز وجّل أنّ 

أيت حّدثنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حديثين، فقد ر: بن اليمان رضي هللا تعالى عنه قال

 .أحدهما، وأنا أنتظر اآلخر

إنَّ األماَنَة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فَعلِموا من القرآن ): حدثنا

 .(وَعلموا من السنة

ينام الرجل فتقبض ): ثّم حدثنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  عن رفع األمانة فقال

النومة، فتقبض األمانة من قلبه، فيظل  ثّم ينام. األمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل الوكت

 .(أثرها مثل الَمْجِل، َكَجْمٍر دحرجَتُه على ِرْجلَِك فنفط، فتراه منتبراً، وليس فيه شيء

                                                 

، ومعارج التفكر 341، ص صلى هللا عليه وسلمروائع من اٌقوال الرسول الميداني، حسن حبنكة، ( 22) -1

 .21 – 18ودقائق التدبر، المجلد الخامس، 
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 :ثم أخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  حصى، فدحرجه على ِرْجلِِه ثمَّ قال

ي األماَنَة، حتى ) إّن في بني فالٍن : يقالفيصبح الناس يتبايعون، فال يكاُد أحٌد يؤدِّ

ٍة من !. ما أعقله!.ما أظرفه!. ما أْجلََدهُ : رجالً أميناً، حتى يقال للرجل وما في َقْلبِِه مثقال َحبَّ

 .23(خردل من إيمان

والشاهد من الحديث أّن األمانة مزروعة في قلب كّل واحد مّنا أنزلها هللا في أصل )

(( نزلت: ))على معنى الفطرة في التكوين قوله يدل. قلوبهم، مع فطرتهم التي فطرهم عليها

أي هي من عند هللا عّز وجّل، والمراد أن القلوب في أصلها مفطورة على معرفة األمانة 

 .24(والخيانة، والميل إلى األمانة واستحسانها، والنفرة من الخيانة واستقباحها

بول األمانة أو وبعد أن خير هللا عّز وجّل السماوات واألرض والجبال في ق) – 4

رفضها، وبعد ممارسة حقهن في االختيار ورفضهن لها، كان من كمال عدل هللا عّز وجّل 

أنه خيرهن مرة أخرى لكن التخيير هذه المرة إلظهار الرضا منهن في طاعة هللا ألمره 

واالستجابة لحكمه، إذ كلفهن بعمل ما أو سخرهن لوظيفة ما حتى وإن كانت لصالح اإلنسان 

قبل األما األمانة، فاخترن جميعا  الطاعة والخضوع هلل عّز وجّل بكلفهن بما شاء  الذي

ُقْل أَئِنَُّكْم لََتْكُفُروَن بِالَِّذي َخَلَق اْْلَْرَض ِف  :وسوف يلتزمن بأحكام القضاء تمام االلتزام فقال تعالى
َر ِفيَها أَقْ َواتَ َها ِف ( 9) يَ ْوَمْْيِ َوََتَْعُلوَن َلُه أَْنَداًدا َذِلَك َربُّ اْلَعاَلِمْيَ  َوَجَعَل ِفيَها َرَواِسَي ِمْن فَ ْوِقَها َوبَاَرَك ِفيَها َوَقدَّ

َنا ُُثَّ اْستَ َوى ِإََل السََّماِء َوِهَي ُدَخاٌن فَ َقاَل ََلَا َوِلْْلَْرِض اِْئِتَيا َطْوًعا أَْو َكْرًها قَالَ ( 01)أَْربَ َعِة أَيَّاٍم َسَواًء لِلسَّائِِلَْي  َتا أَتَ ي ْ
نْ َيا ِبََصابِ ( 00)طَائِِعَْي  ََ َوِحْفًًا َذِلَك فَ َقَضاُهنَّ َسْبَع ََسََواٍت ِف يَ ْوَمْْيِ َوأَْوَحى ِف ُكلِّ ََسَاٍء أَْمَرَها َوَزي َّنَّا السََّماَء الدُّ ي

 .[12 – 9: فصلت] ﴾  (01)تَ ْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليِم 

أتينا طائعين، فصل هللا عّز وجّل السماء عن األرض من : ضفلما قالت السماء واألر

﴿: وضع الرتق والدخان في حقبتين زمنيتين كما قال                  

                                              ﴾[21: فصلت]. 
بناها سبعا  طباقا ، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها فجعل فيها الشمس 

والقمر تحديد ليلها وأخرج ضحاها فجعل فيها الشمس والقمر تحديد لنوعية الزمن الجديد 

 ﴿: تعالى الذي سيتعاقب على اإلنسان والذي عبر القرآن بقوله             

                                                 
2- 23

  .6497رلاه ا لخاريل ك اب ا رقاقل  اب رفع األمالةل لد ث رقم  

3- 24
_ هـ 1412للنكة ا  يدال ل رلائع من أقاال ا رسال صلح هللا عليه لسلم ل دمشقل دار ا  لمل ا طلعة ا خام ةل  علدا رل ن ل ن 

 .322مل ص1991
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                                      ﴾[التوبة :

 األرض فل ط،ا لدلاها لمدهال لأخرج ما كا  مادعاً في،ا من أقاات لخيرات  ثني ثم، [63

﴿: ك ا قال تعا ح                                            

            ﴾[66 – 63: النازعات] . لك  ذ ك      ر األرض  إلل ا  م اعاً  ه علح

 .25(لجه اال  الء لاالم حا 

 ﴿: أما سارة ا ل رة فذكرت قال هللا تعا ح – 5                   

                               ﴾ [92: ا ل رة] .قال  عدها ملاشرة :

﴿             ﴾ [03: ا ل رة]ن ا  الء اإلل ا  ل ل ظ،ر من هاتين اآل  ي

ل ثم ا  الؤه   ن  م تعرض عليه األمالة من ج،ة أخرى لهم ا  الئكة   ن قل  األمالة من ج،ة

ل فاألرض لما علي،ا من جلال لا   اء قل  ت،يئ ،ا سلعاً علح هذا ا حال شاركو لمع،م إ ليس

ا اا  ف د سل و اإلل ا  ف  قضية اال  الء   لال األمالة لين عرض،ا علي،مل أما ا  الئكة ل

لجاد اإلل ا  لا  الها هللا عّز لجّ  ف   يا  ماقف،م من قضية اس خالفه ف  األرض لما 

سي رتب علي،ا الل اًل ل ذ ك فإ  خطاب هللا   الئك ه إل  جاع  ف  األرض خليفة إخلار  ،م 

 .عن لاقع سيحدث من ج،ة لا  الء  ل خاطلين  ه من ج،ة أخرى

ا  خلاقات ج يعاً تح يق معال  ا عدل لا حك ة  حيث   ام ا خلق لا علة ف  ا  الء هذه 

﴿: علح ا حق لا  يزا  قال تعا ح                           

                         ﴾ [ 02 – 03: ا دخا.] لقال: ﴿          

      ﴾ [  ـ  .[7: ـنالرحم

لهللا عّز لجّ  جع  تح يق األمالة ا    ل ل،ا آدم عليه ا  الم لكرم ا ناع ) – 6

اإلل ال    لل،ا م  ثلة ف  قضية اس خالفه ف  األرضل ليث منحه م امات ا خالفة من ا علم 

 ىمره  ي  ث   شرعه ف  ك  ما منحه لأعطاهل ه   لكلفهاالس طاعة لخا ه ف  ملكه لا حر ة ل

سيكا  أميناً راعياً لفق ألكام هللا؟ أم سيكفر  ه ل  عا ح عليه لال  رد األمر إ ح هللا عّز 

 .26(لجّ ؟

                                                 
4- 25

 .63ل 62مح اد علد ا رازق ا رضاال ل اإلل ا  ل دا ة ا كا ل ص 

5- 26
 .64مح اد علد ا رازق ا رضاال ل اإلل ا  ل دا ة ا كا ل ص 
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﴿: قال تعا ح                                      

                                                

                                                   

                                                      

                                                   

                         ﴾[63 – 63: البقرة.] 

صلح هللا عليه لسلم  م ح كا  خلق ا  الئكة أل  م  لين هللا ف  ك ا ه أل ف  سنة رسا ه  )

ا ان علح لجه ا  حد د؟ غير أل،م كالاا أسلق من اإلل ا  ف  ا اجادل لال لعلم أ ضاً كيف 

ف  منز ة ا  الئكة تح  و لك ة هللا ف  ا  الء ا اا  لذر  ه عند لشىت،م؟ أل كيف صار إ ليس 

لكيف أصلح  ين،م  حيث إ  ا خطاب إ ي،م  ش له أل    ثنح منه؟ فلم  ثلو ذ ك ف  لص 

 .27(مرفاع إ ح ا نل  صلح هللا عليه لسلم 

 :األهداف الوجدانية 

- :يصبح المتعلم في نهاية هذا الدرس قادرا على أن  

 .يعي أهمية حمل األمانة التي قبلها آدم عليه السالم  -1

 .ليحافظ على طاعة هللا عزوجل (إفعل وال تفعل )مل مسؤولية حمل األمانة في يتح -2

 .يشارك أقرانه في شرح عرض األمانة  -3

 .؛وذلك عن طريق تطبيقها في حياته اليومية (إفعل وال أفعل)يلتزم الطالب بمعرفة  -4

يبرهن أن  األمانة زرعت في جذر قلوب الرجال ؛مستشهدا بحديث رسول هللا صلى  -3

 .عليه وسلم  هللا

 :األهداف السلوكية 

 :يصبح المتعل م  في نهاية هذا الد رس قادرا على أن  

ف عدل هللا عزوجل في مخلوقاته حين عرض عليها األمانة ؛فكان العرض يكش-1

 .وآدم عليه السالم  (للسموات واألرض والجبال )عرض تخيير 

سموات واألرض والجبال يختار وسيلة إيضاح تبين ألقرانه عرض األمانة على ال-2

                                                 
6- 27

 .73ا  رجع ا  ا قل ص 
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 .؛وآدم عليه السالم ؛وكيف قبل آدم عليه السالم هذا العرض

يشرح بوضوح معنى األمانة التي عرضت على السموات واألرض والجبال ؛ولَِم -3

 .أبين حمل األمانة 
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 :الثاني  ال رس
 اإليمان باهلل تعالى وأثره على الفرد والميتم،

 
 :معرفيةاألهداف ال

 : :يصبح المتعلم في نياية ه ا الدرس  ادرا على أن  
ي رن أن اإليمان باهلل عج وجل وتوحي ه وح ه    رين له نعمة من أعمم النعم وله  -1

 .ثمار في ال نيا واآل رة
 .يستعرض بعض ثمار اإليمان باهلل وح ه    رين له -2

من ّل  نس، فيس  منافذ انو اإلنسان حين يؤمن باهلل تعالى، يتطهر قلبه  يستنبط -3
 .ال وف التي تحيط به

 .يذّر اآليات ال الة على أهمية اإليمان باهلل عج وجل في ال نيا واآل رة -4

 .في النفس والمجتمع يل ص أثر اإليمان باهلل عج وجل -5

 .يربط بين اإليمان ال حيح والعمل ال الح وبين ر اإ اهلل عج وجل -6

يوح  المجتمع ويجمع أفرا ه على الرحمة يعلم ويحلل أن اإليمان باهلل عج وجل  -7
 .والمساواة أمام اهلل تعالى

 
 :األهداف الويدانية

 -:يصبح المتعلم في نهاية هذا الدرس قادرا على أن   

باهلل عج وجل في القلب، لي ل  لى ال  ول عن  ذّر اهلل عج يثمن أهمية اإليمان  -1
 .وجل

 .على المجتمع بال ير والرحمةيؤمن أن أثر اإليمان باهلل عج وجل يعو  عليه و  -2

 نما المؤمنون الذين  ﴿يتذوأ اآليات ال الة على أهمية اإليمان باهلل عج وجل في قلبه  -3
لون  ذا تليت عليهم  ياته جا تهم  يمانا، وعلى ربهم يتّو ....  ذا ذّر اهلل وجلت قلوبهم وا 

 .] 4 – 2:األنفال [ ﴾
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نه يّسب يقور أن اإليمان باهلل عج وجل هو أعمم العن -4 ا ر الراس ة في القلب وا 
اإلنسان  حة نفسية مستقرة، أن يق ر الطالب أن المحروم من هذا اإليمان، عر ة 

 .والّراهية في ّل ما يحيط بهم لألمراض النفسية التي تبعث  ليه ال جر، والقلأ

 يب ي الرغبة بتعريف أقرانه عن الذين في قلوبهم مرض وهم الذين يؤولون ّةم اهلل عج -5
 .وجل ّما تهوى نفوسهم، في  ل قلوبهم مرض ال رِن باهلل والعياذ باهلل

يب ي الرغبة في المساهمة باألمر بالمعروف والنهي عن المنّر إلثبات أهمية العلم  -6
والراس ون في العلم يقولون و منوا به ّل من عن  ربنا وما ﴿. ولتثبيت اإليمان في القلب

تجغ قلوبنا بع   ذ ه يتنا وهب لنا من ل نن رحمة  نن ، ربنا   يذّر    أولو األلباب
 ﴾أنت الوهاب

 
 :األهداف السلوكية

 :يصبح المتعل م  في نهاية هذا الد رس قادرا على أن  
 .ي رث أثر اإليمان باهلل عج وجل على الفر  والجتمع -1
  ةث األسرة، حسن الجوار، ]  عجو وجل على الفر  والجماعة فييربط أهمية اإليمان باهلل -2

 [.مر بالمعروف والنهي عن المنّر لة ذوي األرحام، األ وة اإلسةمية العامة، األ

يبا ر  لى األمر بالمعروف والنهي عن المنّر ليحافم على المجتمع مست ه ا، بح يث  -3
نو اهلل لتأمرن بالمعروف ولتنهونو عن المنّر أو ليسلط: " رسول اهلل  لى اهلل عليه وسلوم

م فة يستجاب لهم م في عو  ياّر مجتمعنا من   ا ة ما يح ث اليوم في" ]عليّم  راّر
 [.تجرأ أع اإ اهلل على األمة

ي رث بعض اآليات واألحا يث ال الة على أهمية اإليمان باهلل عجو وجل في حياة الفر   -4
 .والمجتمع

أن ينمم األستاذ مع الطةب مجموعات تت رب على ال عوة  لى اإليمان باهلل عجو وجل  -5
 . ر  والمجتمعوما معنى اإليمان باهلل عجو وجل، وأثره على حياة الف

لتعم [ يب أ بالم رسة، ثم المسج ، ثم البيت، ثم الجيران، ثم األ حاب، ثم األهل]
 .المنفعة على الجميع
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 :الثالث  ال رس

 النفس وأنواعيا
 [المطمئنة، النفس األمار  بالسوأل النفس اللوامة، النفس]

 [شرح سور  الشمس]
 

 :األهداف المعرفية
 -:ا الدرس  ادرا على أن  يصبح المتعلم في نياية ه 

 .ُيَعرِّف النفس -1
 [.النفس والروث والجس . ]ذّر مما يتّون اإلنساني -2

 .يسترجع بعض المعلومات عن القلب والعقل والروث والنفس -3

 .الب رية، لها   ائص و فات يجب أن يتعرف عليهايّت ف أنو النفس  -4

لرجاإ، الحب ف واقابلية النفس لل ير وال ر، ال و . ]يع   بعض  فات النفس -5
 [..........والّره

النفس اللوامة،  النفس األمارة بالسوإ،. ]يست ه  بآيات  اله على أنو النفس لها أحوال -6
 [.والنفس المطمئنة

 .يفسر أوائل سورة ال مس -7

ي رن أهمية قسم اهلل عجو وجل ببعض مواهر  لقه الجليلة ّال مس والقمر مثة،، التي  -8
 .﴾ونفٍس وما سواها﴿ها بقسم تذهب بلب اإلنسان ويأتي بع 

، أن اهلل عجو وجل ﴾ونفٍس وما سواها فةليميا فيورها وت،واها﴿يحلل معنى اآليات  -9
 [.تؤهلها أل اإ وميفتها في الحياة أقسم بالنفس فجعلها ّاملة ال فات التي]

 .يحلل لما ربط اهلل تعالى في قسمه بين ال مس والقمر والنفس -11

 .﴾أفلح من زكاها و د خاح من دساها وت،واها  دفةليميا فيورها ﴿ي رث معنى  -11

يست لص أهمية محاسبة النفس وع م جعل النفس األمارة بالسوإ تتحّم به في عمل  -12
 .ال ر
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يو نفسه  وما، لينال ر ى اهلل عجو وجل -13  .يستنبط أهمية عق  النية على تّج

اآل رة ّيف تقو  نفسن للنجاث في ال نيا و )اإلستعانة بّتاب :لمن سيؤلف ال رس 
 /http://www.alukah.net/library/0/104896 (لل ّتورة  يرين لبيب  ور ي ()

  :األهداف الويدانية
 -:يصبح المتعلم في نهاية هذا الدرس قادرا على أن  

 .يعي أنو النفس األمارة بالسوإ تهلن  احبها وتجعله من أهل النار -1
لم يتعرف على النفس يب ي الرغبة في معرفة  فات النفس، ألنه عن طريأ الع -2

 .األمارة بالسوإ، والنفس اللوامة، والنفس المطمئنة

النفس المطمئنة وهي التي ترتقي  لى حالة تعو  فيها  لى ]ي ف أحوال النفس  -3
 [.فطرتها النقية 

لقيامة، و  أقسم بالنفس   أقسم بيوم ا﴿ أهمية النفس اللوامة؛ قال تعالىيثمن  -4
عا تها  لى فطرتها فتلوم نفسها  [ 2-1: القيامة]  .﴾اللوامة في محاسبة النفس وا 

 .على فعل ال ر وت عو  احبها  لى التوبة، وتحذره من الوقول في ال طأ

 .أ ابيب ي استع ا  لمراجعة نفسه ّل يوم، حتى يعرف أين أ طأ وأين  -5

يقبل على بذل الن يحة أل حابه في ّل معروف، وأن ين حهم على ترن  -6
 .المنّر

 . ة األساتذة والنمار والطةب في الم رسة على ت جيع الُ ُلأ الحسنيرغب بمساع -7
 

 :األهداف السلوكية
 :يصبح المتعل م  في نهاية هذا الد رس قادرا على أن  

 .النفس، الروث، الجس : يّتب على لوحات تو يحية معاني ّل من -1
 .ي ترن  من مجموعات لمناق ة عةقة النفس والروث والجس ، وأثر ذلن على اإليمان -2

 ةة تح ي ا، في تهذيب الروث والنفس يتناقأ  من حلقات  فية في أثر اإليمان، وال -3
 .والجس 

تها -4  .ي ع ج اول تبين نول من أنوال النفس، وّيفية تهذيبها، وتّج

 .يجمع اآليات ال اله على ّل نفس، وي رحها، وي رب األمثلة من واقعه -5
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 .سورة ال مس، ومعاني مفر اتهايحفم  -6

من سورة )ة وبين النفس يربط محلة، ومستنبطا، أهمية العةقة بين المواهر الطبيعي -7
 .ويق م عر ا، عمليا، في ال ف(. ال مس

 .يت رب عمليا، على األمر بالمعروف والنهي عن المنّر -8

 .يت رب على محاسبة نفسة يوميا، و ا ة قبل  لو ه للنوم -9
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 :الرابع  ال رس

 الصران بين الشيطان واإلنسان
 

 :األهداف المعرفية
 -:لمتعلم في نياية ه ا الدرس  ادرا على أن  يصبح ا

 .يسترجع السبب من ع م سجو   بليس آل م عليه السةم -1
اسم  يطان [ أطلأ اهلل عجو وجل ] يذّر  فات الجن ومن هم ال ياطين ولماذا  -2

 .﴾طان عنها فأ رجهما مموا ّانا فيهفأجلهما ال ي﴿. عليه

 .يتبين بماذا تعه و ال يطان لبني   م -3

لهم في األرض  ربو بما أغويتني ألجينن﴿يحلل معاني و   ت اآليات التالية ي رث و  -4
 [.تعه  باغواإ   م عليه السةم. ]﴾وألغوينهم أجمعين

تجيين القبيح وتجميله، واإلغراإ بجينته الم طنعة : اإلغواإ ]يستنبط معاني اإلغواإ  -5
 [.على ارتّابه

 . ﴾   عبا ن منهم الم ل ين﴿ .ولماذاستثناهم ال يطان بغوايته يذّر من هم الذين ا -6

يوم يبعثون، قال فانن قال ربو انمرني  لى  ﴿. يتبين ماذا طلب  بليس من اهلل تعالى -7
 .محلة، ومستنتجا، . ﴾من النمرين

قال أرإيتن ﴿: يع و  بعض أساليب إلبليس في  غواإ بني   م مستنبطا، من اآلية التالية -8
 ليل  ﴾ى يوم القيامة ألحتنّنِّ ذريته    قلية، هذا الذي ّرمت عليو لئن أ رتن  ل

واستفجر من ﴿[.  ع فيها لجامها وموق ها لتقا  بهحنن ال ابة هو الذي يو : ]المعلم
ب وته و وت ال يطان هو اإلجعاج يجعجه  : ] ليل المعلم ﴾استطعت منهم ب وتن

 عليهم ب يلنواجلب  ﴿ [ناسّل األ وات والعبارات المحرمة التي تنت ر في حياة ال
 .﴾وِرجلنَ 

ي رن أن اهلل عجو وجل حذور اإلنسان من ع اوة  بليس له، ونهاه مستنبطا، من اآلية  -9
 .﴾ريته أولياإ من  وني وهم لّم ع وأفتت ذونه وذ﴿: التالية
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يعلم أنو اهلل عجو وجل لم يجعل لل ياطين سلطانا، على بني   م، لتّون  را ة الناس حرة  -11
 . ير، أو طريأ ال رفي ا تيارها طريأ ال

 .يو ح أنو عمل ال يطان فقط مح ور بالوسوسة ال فية -11

 .يعلم أن ّي   بليس  عيف أمام المؤمن -12

را ته القوية الملتجئة  لى  -13 يعطي ّيف يمّن أن ي نس ال يطان، أمام حجم المؤمن وا 
 .اهلل تعالى باإلستعاذة والذّر والمراقبة

ان،  اعيا، لل ير عن طريأ ملن من مةئّة جعل له مقابل وسوسة ال يطيعلم أنو اهلل  -14
 . الرحمن، إليجا  التواجن في  متحان  را ة اإلنسان

 نو لل يطان لموة بابن " رسول اهلل  لى اهلل عليه وسلم يحلل معاني الح يث التالي قال -15
ا لموة الملنيفا:   م وللملن لمة، فأموا لموة ال يطان : عا  بال ر، وتّذيب بالحأ، وأمو

  بال ير وت  يأ بالحأ، فمن وج  منّم ذلن فيعلم أنه من اهلل، وليحم  اهلل عايفا
ال يطان ﴿:" ثمو قرأ . على ذلن، ومن وج  األ رى فليستعذ باهلل من ال يطان الرجيم

م بالفح اإ واهلل يع ّم مغفرة منه وف ة،   .﴾يع ّم الفقر ويأمّر

    . يعلم حّم اإليمان بوجو  الجن وحّم منّر وجو هم -16

 .يست ل أن من الجن من هو مؤمن ومن هم ّافر باهلل بآيات ت ل على ذلن -17

، وأنهم [1ل2ل4ل15:سورة الجن]اهلل على الّافرين منهم  ياطين يعلم لماذا يطلأ  -18
 .سيح رون يوم القيامة ويحاسبون على أعمالهم، فيثابون أو يعاقبون

الدنيا واآلخر  كيف ت،ود نفسك للنياح في :يستعين من سيؤلف الدرس بكتاح 
 (للدكتور  شيرين لبيح خورشيد)

 

 
http://www.alukah.net/library/0/104896/ 
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 :األهداف الويدانية

 -:يصبح المتعلم في نهاية هذا الدرس قادرا على أن  
يعي أنو اهلل  لقه لإلمتحان واإل تبار، ومنحه مقابل ذلن اإلرا ة الحرة، والقوة الّافية  -1

األهواإ : )هالمعرفة الحأ والباطل وال ير وال ر، وأن هنان عوائأ في هذا الطريأ من
 (. وال هوات والنفس األمارة بالسوإ، وال يطان

م أيّم أحسن عمة، ﴿ واقع مستنبطا، من اآلية التالية يؤمن أن اإلمتحان  -2   .﴾ليبلّو

 .يقتنع بع اإ  بليس آل م عليه السةم ولماذا لم يسج  له عن ما أمره اهلل عجو وجل -3

 .ان على المؤمنيثأ بوع  اهلل عجو وجل أنو ال يطان ليس له سلط -4

 .يبغض أساليب ال يطان لغواية اإلنسان -5

 .لموة ال يطان ويستجيب  وما، للمة الملن يتجنب -6

 .يثابر  وما، على تح ين نفسه من وساوس ال يطان -7

يوامب على األمر بالمعروف والنهي عن المنّروي بر أقرانه عن ع اوة  بليس  -8
 .ويقعلى المؤمن اللإلنسان وأنه تووع  باغوائه، وأنه ليس له سلطان 
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ن ّان  را، ف ر -9 ومحاسبة نفسه . يتحمل مسؤولية حسن ا تياره  ن ّان  يرا، ف ير، وا 
 .لي تار طريأ ال ر أن   يّون لل يطان عليه سلطان فيحتنّه

 :األهداف السلوكية
 :يصبح المتعل م  في نهاية هذا الد رس قادرا على أن  

مست  ، باآليات واألحا يث ال الة على وجوب مقالة يجمع  فات الجن عن طريأ  -1
 .ليوجعها على رفاقه  وحّم منّرهماإليمان بوجو هم 

الحّمة من  لأ اإلنس والجن وما السبب أنو  بليس   جال يعيأ حتى يوم  وا يتناق  -2
 .القيامة وهل له تأثير على اإلنسان

يثبت مست  ، باآليات القر نية واألحا يث ال ريفة ع اوة ال يطان لإلنسان ومع ذلن  -3
 .باهلل ليس له سلطان على المؤمن العاب  التقي

يتطول عبر مجموعات باألمر بالمعروف والنهي عن المنّر ل رث لماذا ال يطان  -4
 .عٌ و لإلنسان وبماذا أمرنا اهلل عجو وجل أن نتعلم م ا ل ال يطان وّيف يوسوس لنا

ي رث معنى ليحتنّنَّ حتى يتعرف ماذا يفعل هذا ال يطان باإلنسان فهل ير ى أن  -5
 .يّون مثلما يقول

 بليس في  غواإ اإلنسان وعن أساليب تح ين يتح ثون فيها عن أساليب ينمم ن وة  -6
 .نفسه من وسوسته، وع م تجيين الباطل له

ويناقأ م ى يّت ف أن األه اف التي و عها  بليس ق  حققها في وقتنا الحا ر،  -7
تع  الناس اليوم عن تطبيأ  رل اهلل عجو وجل، ويستنبط أنه ات ذ  ياطين الجن 

 .إ له فيطيعهم و  يطيع الرحمن الرحيمواإلنس أوليا

عبر اإلنترنت أو ) يّتب مقا ،  ارحا، فيه أه اف  بليس لن رها بوسائل اإلعةم  -8
فيها أهمية العو ة  لى منهاج اهلل عجو وجل وأن ال يطان ليس له  مو حا، ( الجري ة 

 .سلطان على المؤمن

ال نيا وما هو م ير ّل  أن يحلل الطالب ويناقأ الحّمة من وجو  الجن في هذه -9
 .من اإلنس والجن  ن لم يتبعوا منهج اهلل عجو وجل

أن يح   الطالب عبر نقاأ علني في الم رسة أن جميع ال ةفات اليوم وسبب الفرقة  -11
النفس األمارة بالسوإ أو الهوى أو ال يطان، وأ عفهم ] بين المسلمين  ح ى ثةث 
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جو وجل واتبعنا السنن الّونية فة يّون له ال يطان ألننا  ذا تح نا بآيات اهلل ع
 [. سلطان علينا 

يربط أهمية التعاون واإلجتمال على حب اهلل عجو وجل بين المسلمين، ألن ال يطان  -11
عليّم "ول  لى اهلل عليه وسلم  ارحا، ومحلة، ح يث الرس .  يستطيع غلبة الجماعة

ياّم والفرقة، فان ال يطان مع الواح  ، وهو مع اإلثنين أبع ، ومن أرا  بالجماعة، وا 
  ."وذلن عبر نقاأ علني في الم رسة" بحبوحة الجنة فليجم الجماعة

وذلن ( وأنهم  نف غير  نف المةئّة)يقارن بين  فات المةئّة و فات الجن  -11
 .بعمل لوحات ج ارية

يعمل فريأ للعمل على حل الم ّةت عن طريأ األمر بالمعروف والنهي عن  -11
 . حا، سبب هذه الم ّةت ألقرانهالمنّر  ار 

لمن أراد تةليف الدرس معلومات ميمة ييح أن يكون المعلم مطل، 
 :علييا 

فنفذوا األمر، . بعدما خلق هللا آدم، ونفخ فيه من روحه، أمر المالئكة أن يسجدوا له

﴿: قال تعالى. وسجدوا                                       

                             ﴾(28) 

وكان سجود المالئكة آلدم سجود تكريم وتحية لتشريفه عليهم بالعلم الذي علّمه هللا 
ولقد سجد المالئكة . ادة آلدم، ولكنه سجود طاعة هلل المعبود وحدهإياه، فهو ليس سجود عب

﴿: كلّهم أجمعون آلدم، أما إبليُس فقد رفض السجود، قال تعالى                

                        ﴾(29) 

  ﴿: وعندما قال هللا إلبليس              ﴾ (30)
  ﴿: أجاب إبليس قائالً   

                     ﴾ (31)قال تعالى ، :﴿             

                                                 

 .73 - 71: سورة ص، اآليات (28) -7
 .34:سورة البقرة، اآلية( 29) -2
 12: سورة األعراف، اآلية( 30) -9

 12: سورة األعراف، اآلية( 31) -11
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   ﴾(32) 

يدًل على التكًبر واالمتعالء والغرور، واألنانًية واالفتخار، ( أنا خير منه)وجواب إبليس 
اد بالناس، وكًلها فاات مهلكة، من خاللها يتمًكن إبليس من إغواء وإضالل ذريًة آدم، واالعتد

وعندما يرى إبليس اإلنسان المؤمن يعبد اهلل ويسجد له، يندم على رفضه السجود آلدم، ندم 
 .عجز وحسرة ألن رفضه مًبب له طرد اهلل له من الجنة، وغضبه عليه ووعده له بعذاب النار

إذا قرأ : ))-صلى هللا عليه وسلم–قال رمول اهلل : قال -رضي اهلل عنه-ة عن أبي هرير 
يا ويله، أُِمر ابن آدم بالسجود فسجد، : ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي، يقول

 (33) ((فله الجًنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار

بإغواء بني آدم وذريته  وأفًر إبليس على عصيانه وكاره وتمًرده، وتعًهد هلل أن يقوم
ووعد أن يبذل أقصى جهده في مبيل إبعاد ذريًة آدم عن ( ألنهم السبب في إخراجه من الجًنة)

﴿: قال تعالى.  فراط اهلل المستقيم، وأخذهم إلى طريق الكار والعصيان         

                                                

            ﴾(34) ًوقال أيضا ، :﴿                      

           ﴾(35). 
هذا هو مًر عداوة إبليس آلدم وذرًيًته، وهذا هو العهد الذي قطعه إبليس على ناسه     

  ﴿:أمام ربه اهلل تعالى                                  

                                                  

                                                  

                                     ﴾
، يقول (36) 

                                                 

 .76- 73:سورة ص، اآليات( 32) -11

 .22، وانظر األحاديث الصحيحة رقم 21: رواه مسلم، حديث رقم( 33) -12

 .17 - 16:سورة األعراف، اآليات( 34) -13

 .23 - 22:سورة ص، اآليات( 35) -14

 63 -62:سورة اإلسراء، اآلية( 36) -13
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أرأيت آدم، هذا الذي كًرمته وفًضلته علًي، ولعنتني بسببه، ملِّطني على ذريً ًته، : إبليس لربه
. ألغويًنهم، وأضًلنهم، وأحتنكًنهم، وأميطًرن عليهم: ومًكني منهم حتى أريك ماذا مأفعل بهم

ك الدابة هو الذي وحن" السنك" ألميطًرن عليهم، والكلمة مأخوذة من : ومعنى ألحتنكًن ذرًيته
فكأن إبليس يعتبر جنوده وأتباعه من ذرًية آدم، من البهاهم .يوضع فيه لجامها ومقودها لتقاد به

والدواب، يضع في ح ن ِك كلٍّ منهم خطامًا و رم نا، يقوده به، وذاك المسكين يسير خلاه 
 .مستسلماً منقاداً ذلياًل، كما تسير الدابة خلف فاحبها

بليس على ذرًية آدم، ومًكنه منهم وجعل له مجاال إلغواههم والومومة لهم، وقد مًلط اهلل إ
 .وذلك ابتالًء وامتساناً لهم

 : ومن أملسة الشيطان في إغواء بني آدم، التي ذكرتها اآليات
1- ﴿               ﴾  إًن إبليس  يؤثِّر في جنوده بصوته، حيث يزعجهم

. واالمتازاز هو اإلزعاج والتأثير: قال الراغب في اإلمتازاز بالصوت. يستاًزهم بهو 
وفوت الشيطان هو كلُّ األفوات . امتاًزه بصوته أي أزعجه بالصوت: يقال

والعبارات المسًرمة التي تنتشر في حياة الًناس، بهدف التأثير فيهم، ودعوتهم إلى 
وما أكثر هذه األفوات الشيطانية . ى اهلل عنهالتخًلي عن منهاج اهلل، وارتكاب ما نه

 .الصاخبة المجلجلة في هذا الزمان

2- ﴿            ﴾  ،إبليس يجلب على أتباعه وجنوده، ويسوقهم أمامه
يجلب على غنمه، ويسوقها أمامه، خيل الشيطان –ويصبح عليهم، كالراعي الذي 

جمع راجل، وهم : ور ِجُل الشيطان.  لخيول ويسًمون الخيالةفرمانه الذين يركبون ا
 .المشاة المراجلون الذين يمشون على أقدامهم

3- ﴿          ﴾ األموال . )إنه يشارك حزبه في أموالهم وفي أوالدهم
في الزواج جمعها من حرام وانااقها في حرام واألوالد بأن ال يراعوا منهج اهلل 

والتنامل، فال يكون الزوج وال الزوجة من الصالسين، وال يقيمون أمرتهم على منهاج 
اهلل، ومن ثًم ال يكون أوالدهم فالسين، وإنما يكونون فامدين ضاهعين، أمرى 

 .للشيطان
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4- ﴿             ﴾ الاارغة، ويُمنًيهم  إًن إبليس ي ِعُد جنوده الوعود
﴿: قال تعالى. األماني الخيالية                

                                     

                       ﴾(37) ورغم كثرة األملسة في ،
إّن ﴿: إغواء جنده من ذرية آدم فإنه عاجز عن إغواء عباد اهلل الصالسين، قال تعالى

في عباد اهلل  وإبليس يعلم عجزه عن التأثير ﴾عبادي ليس لك عليهم سلطان
   (38) .الصالسين

 

 : تعًرف إلى عدًوك الجن

واآلن وبعد أن عرفت ِمًر عداوة الجن آلدم وذريته اكتشات مدى حقده على هذا اإلنسان 
الذي قبل بميثاق ربه، وقبل أن يكون خلياة في األرض، ماذا متاعلين لسماية ناسك من 

لذي ميتسًداك ويغويك ويبهرك بمااتن شًر الشيطان وجنده؟ ومن هو هذا العدًو اللئيم ا
 الدنيا لتبتعدي عن عمل كل ما ترضي اهلل عنه؟

 !تعالي يا عزيزتي نتعًرف معاً إلى الجن، إبليس وذريته وجنده
هو من الجن وبسبب رفضه السجود آلدم عليه السالم، وعصيانه لربه هو أول من  " إبليس" 

 .تمًرد على اهلل أطلق عليه وفف الشيطانكار باهلل ورفض أوامره، وتمًرد عليه، وألنه 
 .االبتعاد: والشيطان فاة مشتقة، واشتقاقه من شطن ومعنى الشطن

ووفف إبليس بذلك لتشطينه، وابتعاده بذلك عن رحمة اهلل وكرامته، وامتسقاقه االحتراق 
﴿: بالنار في جهًنم، قال تعالى                       

 . فجعل اهلل عًز وجًل من اإلنس شياطين مثل ما جعل من الجن،  [112:األنعام]﴾
 من هم الجان ومن هم الشياطين؟  

 ًً  :تعريف الجن: أوال 

                                                 

 121 -119:سورة النساء، اآلية( 37) -16

م، الطبعة الثانية، الجزء األول، 2117هـ ، 1422، دار القلم، دمشق، القصص القرآنيالخالدي، صالح، ( 38) -17
 .119 -116ص 
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الين عالم غير عالم اإلنسان وعالم المَلئكة، بينيم وبين اإلنسان  در مشترك من حيث اتصاف ) 
ك، ومن حيث ال،در  على اختيار طريخ الخير والشر، ويخالفون اإلنسان في أمور بصفة الع،ل واإلدرا

 .أهميا أن أصل اليان مخالف ألصل اإلنسان

 :لما ا سموا ين ا

 .(39)(أي استتارهم عن العيون: وسموا ين ا هيتنانيم

 :الين في اللغة

وأين   وين  علي  وغطاه في  ين   الليل: الين  خَلف اإلنس، وي،ال: )روى الشبلي عن ابن دريد  ال
معنى واحد إ ا ستره وكل شيأل استتر عنك ف،د ين  عنك وب  سميت الين وكان أهل الياهلية 

 .(40)(يسمون المَلئكة ين ا هستتارهم عن العيون

واستتارهم عن العيون، ومن  سمي الينين ينينا   (41)إنما سمي الين ينا هستينانيم) : ال ابن ع،يل
ينة لسترها والمين مينا  بستره للم،اتل في الحرح، وليس يلزم بةن ينت،ص ه ا  والينة للحرح

 .(42)(بالمَلئكة ألن األسماأل المشت،ة ه تنا ض

والشياطين العصا  من الين وهم ولد إبليس، والمرد  أعتاهم وأغواهم، وهم أعوان ) :و ال أيضا  
 .(43)(إبليس ينف  ون بين يدي  في اإلغواأل كةعوان الشياطين

 :ورد في لسان العرح

وينُ  الليل يين  ينا  وينونا  . وكل شيأل ستر عنك ف،د ين عنك. ستره: ين الشيأل يين  ينا  : ين)
ين  علي  الليل أي ستره، وب  سمي الين : ستره، وفي الحديث: وين علي  يين بالضم، ينونا  وأينةُ 

وين الليل . هستتاره في بطن أم هستتارهم واختفائيم عن األبصار، ومن  سمي الينين ينينا  
: سيد ابن . ولد اليان: والين» .«...و يل اختَلط مَلم . شد  ملمت  وآدليام  : وينون  وينان 

 .(44) ...(الين نون من العالم سموا ب لك هيتنانيم عن األبصار وألنيم استينوا من الناس فَل ُيرون

 :تعريف الين شرعا  : أوه  
                                                 

/ ه 1415تاسعة، ،األر ن،  ار النفائس للن ر والتوجيع، الطبعة العالم الجن وال ياطيناأل قر، عمر،   (39) -18
 .9، ص 1995

 .19، بيروت،  ار ابن جي ون، ص أحّام الجانال بلي، ب ر ال ين،   (40) -19

 .استتارهم عن العيون  (41) -21

 .21الم  ر السابأ، ص   (42) -21

 .21الم  ر السابأ، ص   (43) -22

 .95، 93، 92، ص 13، ج لسان العربابن منمور،   (44) -23
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 :ت، منيا د عرف الين بتعريفا

نون من األرواح العا لة المريد ، على نحو ما علي  روح اإلنسان، ولكنيم مير دون : )د الين 1
 .(45)(عن الماد 

الين عند أهل الكَلم والعلم باللسان منزلون على : )د روى الشبلي عن أبي عمر بن البر  ال 2
 عامر  : كن م، الناس  الوافإن أرادوا أن  يس ،يين  : مراتح فإ ا  كروا الين خالصا   الوا

 ،فإن خبث وتعزم فيو شيطان ،فإن كان ممن يعرض للصبيان  الوا أرواح ،ارواليم، عم  
عفريت واليم، : فإن زاد على  لك و وي أمره  الوا ،فإن زاد على  لك فيو مارد

 .(46)(عفاريت

 خلخ الين وأصل مادتيم: ثانيا  

﴾السَُّموم   َواْلَيآنَّ َخَلْ،َناُه م ن َ ْبُل م ن نَّار  ﴿ :الين  مخلوخ من الن ار بنص  ال،رآن الكريم
َوَخَلَخ ﴿، (47)

﴾م ن مَّار ٍج مِّن نَّارٍ  اْلَيانَّ 
: وعن عائشة رضي اهلل عنيا  الت  ال رسول اهلل صلى اهلل علي  وسلم. (48)

 . (49)«مُخل َ،ت المَلئكُة من نور، وُخل َ،ت اليانُّ من مارج من نار وخلخ آدم مم ا وصف لك»

 متى خلخ اليان؟: ثالثا  

نَسانَ ﴿:  ال تعالى  م ن َصْلَصاٍل مِّْن َحَمٍإ مَّْسُنوٍن َواْلَيآنَّ َخَلْ،َناُه م ن َ ْبُل م ن نَّار   َوَلَ،ْد َخَلْ،َنا اإل 
﴾السَُّموم  

(50). 

: وعني باليان هينا) ﴾ُموم  السَّ  َواْلَيآنَّ َخَلْ،َناُه م ن َ ْبُل م ن نَّار  ﴿: ي،ول الطبري في تفسير  ول  تعالى
بليس خل،ناه من  بل اإلنسان من نار السموم: إبليس أبا الين، ي،ول تعالى  كره  .(51)(وا 

يعني إبليس، خل،  اهلل : ثم ين،ل ما  ال  الحسن. «أي من  بل خلخ آدم: )وي،ول ال،رطبي في تفسيره
 .(52)(تعالى  بل آدم علي  السَلم

                                                 

 .195، ص 3، ج الع رين ائرة معارف القرن وج ي، محم  فري ،   (45) -24

 .22-21، ص أحّام الجانال بلي، ب ر ال ين،   (46) -25

 .27سورة الحجر، اآلية   (47) -26

 .15سورة الرحمن، اآلية   (48) -27

 .، ّتاب الجه  والرقائأ، باب في أحا يث متفرقة2996رواه مسلم في  حيحه، رقم الح يث  (49) -28

 .27، 26سورة الحجر، اآلية   (50) -29

 .8/31تأويل  ي القر ن ج  جامع البيان عن  (51) -31

 .9/23، الجامع ألحّام القر ن  (52) -31
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ل  ف ي اأَلْرض  َخل يَفة  ﴿) روى الطبري في تفسير اآلية حدثنا عثمان بن : حدثنا أبو كريح،  ال ﴾إ نِّي َياع 
أول من سكن : حدثنا بشر بن عماره، عن أبي روخ عن الضحاك عن ابن عباس،  ال: سعيد،  ال

فبعث اهلل إلييم إبليس في : األرض الين، فةفسدوا فييا، وسفكوا الدماأل، و تل بعضيم بعضا ،  ال
لمَلئكة، ف،تليم إبليس ومن مع ، حتى ألح،يم بيزائر البحور وأطراف اليبال، ثم خلخ آدم يند من ا

 .(53)(فةسكن  إياها

 أنوان الين: رابعا  

 :(54) ال أبو ال،اسم السييلي* 

ْنف  على صور كَلح سود، : الين ثَلثة أصناف كما ياأل في حديث) ْنف  على صور الحي ات، وص  ص 
ْنف  ريح  طي ار   أو ْنف  يحل ون ويمعنون وهم :  ال وص  هف افة  وات أينحة وزاد بعض الروا ، وص 

 .(السعالى

ورد  كر الين في ال،رآن الكريم بتسميات متعدد ، وتعدد التسميات إنما كان بسبح تعدد ( 55)* )
ين، يان، مارد، مريد، عفريت، إبليس، شيطان، : ومن األلفام. الخصائص والصفات من الين

 . رين

ي َبْعُضُيْم  َوَكَ ل َك َيَعْلَنا ل ُكلِّ ن ب يٍّ َعُدوًّا﴿: مثل  ول  تعالى :د ين نِّ ُيوح  نس  َواْلي  يَن اإل  َشَياط 
 .(56)﴾اْلَ،ْول  ُغُرور ا إ َلى َبْعٍض ُزْخُرفَ 

ْثُينَّ إ نس  َ ْبَلُيمْ ﴿: مثل  ول  تعالى: د يان ﴾َوه َيان   َلْم َيْطم 
(57). 

ْفم ا﴿: ىمثل  ول  تعال: د مارد مِّن ُكلِّ َشْيَطاٍن  إ نَّا َزيَّنَّا السََّماأل الدُّْنَيا ب ز يَنٍة اْلَكَواك ح  َوح 
﴾مَّار دٍ 

(58). 

ْلٍم َوَيتَّب ُ، ُكلَّ ﴿: مثل  ول  تعالى: د مريد ُل ف ي اللَّ   ب َغْير  ع  َن النَّاس  َمن ُيَياد  َشْيَطاٍن  َوم 
﴾مَّر يدٍ 

(59). 

                                                 

 .199، ص 1الطبري، ج   (53) -32

 .33، ص أحّام الجانال بلي،   (54) -33

 .42م، ص 1993/ ه1413،  ار بيروت المحروسة، ن واإلنسجالعةقة بين الال ّتور  براهيم أ هم،   (55) -34

 .112سورة األنعام، اآلية   (56) -35

 .74آلية سورة الرحمن، ا  (57) -36

 .7، 6سورة ال افات، اآلية   (58) -37

 .3سورة الحج، اآلية   (59) -38
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َك َوا  نِّي﴿: لىمثل  ول  تعا: د عفريت نِّ َأَنا آت يَك ب    َ ْبَل َأن َتُ،وَم م ن مََّ،ام  ْفريت  مَِّن اْلي   َ اَل ع 
﴾َعَلْي   َلَ،و ي  َأم ين  

(60). 

آلَدَم َفَسَيُدوْا إ هَّ إ ْبل يَس َأَبى  َوا  ْ  ُ ْلَنا ل ْلَمََلئ َكة  اْسُيُدواْ ﴿: مثل  ول  سبحان  وتعالى: د إبليس
َن اْلَكاف ر ينَ َواْسَتْكبَ  ﴾َر َوَكاَن م 

(61). 

يمٍ ﴿: مثل  ول  تعالى: د شيطان ﴾َوَما ُهَو ب َ،ْول  َشْيَطاٍن َري 
(62). 

يَن ُينف ُ،وَن َأْمَواَلُيْم ر َئداأل النَّاس  َوَه ُيْؤم ُنونَ ﴿: مثل  ول  سبحان  وتعالى: د  رين ب الل    َوَه  َوالَّ  
ر  َوَمن َيُكن   ين ا َفَساأل ب اْلَيْوم  اآلخ   (.(63)﴾  ر ين ا الشَّْيَطاُن َلُ  َ ر 

 أيسام الين: خامسا  

 :(64)ورد في كتاح أحكام اليان  لإلمام الشبلي عن أيسام الين  ما يلي

 : ال ال،اضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراأل الحنبلي

إنيم أيسام : ة في  وليمالين أيسام مؤلفة وأشخاص ممثلة وييوز أن تكون كثيفة خَلفا  د للمعتزل)
ر ي،ة ولر تيم ه نراهم د والدهلة على  لك علمنا بةن األيسام ييوز أن تكون ر ي،ة وييوز أن تكون 
كثيفة، وه يمكن معرفة أيسام الين أنيا ر ي،ة أو كثيفة إه بالمشاهد  أو الخبر الوارد عن اهلل تعالى 

مرين مف،ود فويح أن ه يصح  أنيم أيسام ر ي،ة أو عن رسول اهلل صلى اهلل علي  وسلم وكَل األ
نما ه نراها لر تيا فَل يصح ألننا : أصَل ، فةما  وليم إن الين إنما كانت أيساما  ر ي،ة ألننا ه نراها وا 

 د دللنا على أن الر ة ليست بمانعة عن الرؤية في باح الرؤية وييوز أن تكون األيسام الكثيفة 
 .(م يخلخ اهلل تعالى فينا اإلدراكمويود  وه نراها إ ا ل

 :(65)د ي،ول الدكتور إبراهيم أدهم في كتاب 

ه شك أن للين  ماد ، إ  ه يع،ل أن يكون المخلوخ بَل ماد ، والماد  تشكل يسما ، واليسم يةخ  )
.. .إه أن المخلو ات في ه ا الكون على نوعين هما المخلو ات المنمور ، والمخلو ات المستور . حيزا  

                                                 

 .39سورة النمل، اآلية   (60) -39

 .34سورة البقرة، اآلية   (61) -41

 .25سورة التّوير، اآلية   (62) -41

 .38سورة النساإ، اآلية   (63) -42

 .31، ص أحّام الجاناإلمام ال بلي،   (64) -43

 .57، ص لجن واإلنسالعةقة بين اال ّتور  براهيم أ هم،   (65) -44
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ْن ﴿: فالين مخلو ات مستور  عن الحواس في األحوال العادية بدليل  ول  تعالى إ نَُّ  َيرَاُكْم ُهَو َوَ ب يُلُ  م 
﴾َحْيُث َه َتَرْوَنُيمْ 

 (66).) 

  درت  على التشكل: سادسا  

رون وكلني رسول اهلل صلى اهلل علي  : فعن أبي هرير  رضي اهلل عن   ال. الين يتشكل ون ويتصو 
واهلل ألرفعنك إلى رسول : سلم بحفم زكا  رمضان فةتاني آت فيعل يحثو من الطعام فةخ ت  و لتو 

فخليت عن ، : إني محتاج وعلي عيال، ولي حاية شديد   ال: اهلل صلى اهلل علي  وسلم  ال
 لت يا :  ال« يا أبا هرير  ما فعل أسيرك البارحة؟»: ف،ال النبي صلى اهلل علي  وسلم. فةصبحت

فعرفت أن  « أما إن  ك ح وسيعود»: سول اهلل شكا حاية  شديد   وعياه  فرحمت  فخليُت سبيَل   الر 
فرصدت  فياأل يحثو من الطعام، فةخ ت  . «أن  سيعود»سيعود، ل،ول رسول اهلل صلى اهلل علي  وسلم 

، ه أعود، دعني فإني محتاج وعلي عيال: ف،لت ألرفعنك إلى رسول اهلل صلى اهلل علي  وسلم  ال
يا أبا هرير  ما فعل »: فةصبحت ف،ال رسول اهلل صلى اهلل علي  وسلم. فرحمت  فخليت سبيل 

أما إن  ك بك »: يا رسول اهلل شكا حاية شديد  وعياه  فرحمت  فخليت سبيل   ال:  لت« ؟أسيرك
هلل صلى اهلل ألرفعنك إلى رسول ا: فرصدت  الثالثة فياأل يحثو من الطعام فةخ ت  ف،لت. «وسيعود

.  ال دعني أعلمك كلمات ينفعك اهلل بيا. علي  وسلم وه ا آخر ثَلث مرات أنك تزعم ه تعود ثم تعود
حتى ختم  ﴾اْلَحيُّ اْلَ،يُّومُ  الل ُ  َه إ َلدَ  إ هَّ ُهوَ ﴿إ ا آويت إلى فراشك فا رأ آية الكرسي : ما هن؟  ال:  لت

فةصبحت ف،ال . ، وه ي،ربك شيطان حتى تصبح، فخليت سبيل اآلية فإن  ه يزال عليك من اهلل حافم
يا رسول اهلل زعم أن  يعلمني :  لت« ما فعل أسيرك البارحة؟»: رسول اهلل صلى اهلل علي  وسلم

 .كلمات ينفعني اهلل بيا فخليت سبيل 

الل ُ  ﴿آلية  ال لي إ ا آويت إلى فراشي فا رأ آية الكرسي من أوليا حتى تختم ا:  لت« ما هي؟»:  ال
لن يزال عليك من اهلل حافم وه ي،ربك شيطان حتى تصبح د : و ال لي﴾ اْلَحيُّ اْلَ،يُّومُ  َه إ َلدَ  إ هَّ ُهوَ 

د ك وهو ك وح، أما إن   د ص»: وكانوا أحرص شيأل على الخير د ف،ال النبي صلى اهلل علي  وسلم
 .(67)« اك الشيطان»: له،  ا:  ال« تعلم من تخاطح من  ثَلث يا أبا هرير ؟

امرنا رسول اهلل صلى اهلل علي  وسلم ب،تل : ان  سم، يابر بن عبد اهلل ي،ول: أخبرنا أبو الزبير* 
الكَلح، حتى إن  المرأَ  ت،داُممن البادية  بكلبيا فت،تل ، ثم  نيى النبي صلى اهلل علي  وسلم عن 

 .(68)«إن  شيطانعليكم باألسود البييم  ي الن،طتين، ف» : و ال.  تليا

                                                 

 .27سورة األعراف، اآلية   (66) -45

يل  يئا، 2311، رقم ال حيحالب اري،   (67) -46 ل رجة فترن الّو اله، باب  ذا ّو  .في الّو

 .ّتاب المساقاة باب األمر بقتل الّةب وبيان نس ه 1572رواه مسلم، رقم   (68) -47
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ناثا  : سابعا    خل،يم  كورا  وا 

َوَأنَُّ  َكاَن ر َيال  مَِّن ﴿: يويد في عالم الين ال كور واإلناث وب لك يتم تزاوييم وتناسليم  ال تعالى
نس  َيُعوُ وَن ب ر َيالٍ  نِّ َفزَاُدوُهْم َرَه، ا اإل  ﴾مَِّن اْلي 

ْثُينَّ إ نس   َ ﴿: و ال تعالى. (69) ﴾َوه َيان   ْبَلُيمْ َلْم َيْطم 
(70) ،

 .في ه اآليات دالة على ويود  كور الين

كان النبي : أما  ول رسول اهلل صلى اهلل علي  وسلم ورد في الصحيحين عن أنس رضي اهلل عن   ال
 .(71)«الليم إني أعو  بك من الخبث والخبائث»: صلى اهلل علي  وسلم إ ا دخل الخَلأل  ال

ناثيم  ال  الخطابي الخبث يم، خ: ) ال الحافم بيث والخبائث يم، خبيثة يريد  كران الشياطين وا 
 .(72)(وابن حبان وغيرهما

ناثيم: وه ه النصوص في اشتمال الين على نوعين  .ويود  كران الين وا 

ن عالم الين يتكاثر كعالم اإلنس حيث إن اهلل تعالى أثبت في ال،رآن الكريم أن الين يتناكحون  وا 
 . ويتناسلون

نِّ َفَفَسَخ َعْن َأْمر  َربِّ    َوا  ْ  ُ ْلَنا ل ْلَمَلئ َكة  اْسُيُدوا﴿: تعالى ال  َن اْلي  َدَم َفَسَيُدوا إ ه إ ْبل يَس َكاَن م   آل 
يََّتُ  َأْول َياأل م ن ُدون ي َوُهْم َلُكمْ  ُ وَنُ  َوُ رِّ ﴾َعُدو   َأَفَتتَّخ 

. وه ا يدل على أنيم يتناكحون أليل ال رية. (73)
 .(74)(أوهد الشيطان يتوالدون كما يتوالد بنو آدم، وهم أكثر عدد: )ال  تاد و 

 مساكن الين وميالسيم وأماكنيم: ثامنا  

الين يسكنون ه ه األرض التي نعيش فو يا، ويكثر تيمعيم في الخراح والفلوات، ومواض، )
 .(75)(النياسات كالحمامات والحشوش والمزابل والم،ابر

                                                 

 .6سورة الجن، اآلية   (69) -48

 .49سورة الرحمن، اآلية   (70) -49

 .، في ّتاب الو وإ باب ما يقول عن  ال ةإ142، رقم الح يث  حيح الب اري  (71) -51

، الطبعة الرابعة، الججإ األول،  ار  حياإ ب اريالفتح الباري في  رث  حيح ابن حجر العسقةني، الحافم،   (72) -51
 .196م، ص 1988/ ه1418التراث العربي، بيروت، 

 .41اآلية : سورة الّهف  (73) -52

م، ص 1996/ هو 1416، بيروت،  ار الب ائر اإلسةمية، ةالجن في القر ن والسنين، ولي ال ين،  اه ج ال   (74) -53
85. 

،  ار النفائس للن ر والتوجيع، األر ن، 3، الطبعة التاسعة، ججإ عالم الجن وال ياطيناأل قر، عمر،   (75) -54
 .31م، ص 1995/ ه 1415
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البيوت التي يسكنيا الناس، وتطردها التسمية و كر اهلل، و راأل  ال،رآن، خاصة  والشياطين تبيت في
 .سور  الب،ر ، وآية الكرسي منيا

وأخبر الرسول صلى اهلل علي  وسلم أن الشياطين تنتشر وتكثر بحلول المَلم، ول ا أمرنا أن نكف 
ن عن يابر رضي اهلل عن  صبياننا في ه ه الفتر ، والشياطين تيرح من األ ان، ورد في الصحيحي

فكف وا صبيانكم، فإن  -او أمسيتم –إ ا كان ينُح الليل » :  ال رسول اهلل صلى اهلل علي  وسلم:  ال
الشياطين تنتشر حينئ ، فإ ا  هح ساعة من الليل فخل وه م وأغل،وا األبواح، وا كروا اسم اهلل، فإن 

ا اسم اهلل، وخمروا آنيتكم، وا كروا اسم اهلل، ولو أن الشيطان ه ي،تح بابا مغل،ا  وأوكوا  ربكم وا كرو 
76)«تعَلضوا علييا شيئا وأطفئوا مصابيحكم

والشياطين تحح . وفي رمضان تصفد الشياطين  (
فيناك . اليلوس بين المل والشمس؛ ول ا نيى الرسول صلى اهلل علي  وسلم عن اليلوس بينيما

 .أحاديث صحيحة مروية في السنن تثبت  لك

 :طعام الين وشرابيم: عا  تاس

فَل بد من ب،ائيم و لك يستلزم طعاميم وشرابيم . الين د والشياطين منيم د يةكلون ويشربون
نَّ  َوَما﴿: منيا  ول اهلل تعالى. و د دلت آيات  رآنية وأحاديث نبوية صحيحة. كاإلنس َخَلْ،ُت اْلي 

نَس إ هَّ ل َيْعُبُدون   ْنُيم *َواإلْ  يُد م  ْزخٍ  َما ُأر  ُمون   مِّن رِّ زَّاُخ ُ و اْلُ،وَّ    * َوَما ُأر يُد َأن ُيْطع  إ نَّ اللََّ  ُهَو الرَّ
﴾اْلَمت ينُ 

أن  كان يحمل م، النبي صلى : وياأل في صحيح البخاري عن أبي هرير  رضي اهلل عن . (77)
. أبو هرير أنا : لف،ا« ؟من ه ا»: فبينما هو يتبع  بيا  ال. اهلل علي  وسلم إداو  لوضوئ  وحايت 

فةتيت  بةحيار أحمليا في طرف . «وه تةتني بعمم وه بروثةبيا  (78)أبغني أحيارا  استنفض»: ف،ال
ما بال العمم والروثة؟ : ف،لت. ثوبي حتى وضعتيا إلى ينب  ثم انصرفت حتى إ ا فرغ مشيت مع 

ن  أتاني وفد ين  نصيبين»:  ال سةلوني الزاد، فدعوت اهلل ليم ف ونعم الين (79)هما من طعام الين وا 
 . (80)«أن ه يمروا بعمم وه روثة إه ويدوا علييا طعاما  

 :أعمار الين وموتيم: عاشرا  

                                                 
3314متفأ عليه، رواه الب اري رقم الح يث  (76) -55

 .ب إ ال لأ، باب  ير مال المسلمفي  

 .58، 57، 56سورة الذاريات، اآليات   (77) -56

ت، . ط،  .،  5، بيروت، المّتبه العلمية، جالنهاية في غريب الح يث واألثرابن ا ثير، . أي استنجى بها  (78) -57
 .97ص

معجم نمر الحموي ياقوت،  ا. ّانت م ينة عامرة من بة  الججيرة على جا ة القرافل من المو ل الى ال ام  (79) -58
 .288م، ص1977/هو1397، بيروت،  ار  ا ر، المجل  ال امس ، البل ان

 .، ّتاب مناقب ا ن ار، باب ذّر الجن3861 حيح ب اري، رقم الح يث   (80) -59
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إ ا  ليم آيال كآيال بني آدم يبلغونيا ثم . الين مويودون أحياأل يتناسلون ويتكاثرون حفما  للنون
﴾َوْيَي ُ  ُكلُّ َشْيأٍل َهال ك  إ هَّ ﴿: تعالى ال . يموتون فيحشرون للحساح والع،اح على ما  دمت أيدييم

(81) 
ْكرَام  َوْيُ  َربَِّك ُ و اْلَيَلَ  َوَيْبَ،ى *ُكلُّ َمْن َعَلْيَيا َفاٍن ﴿: و ول  تعالى ﴾ل  َواإل 

َوَيْوَم ﴿: ، و ال تعالى(82)
يع ا نس  َوَ ا ي ْحُشُرُهْم َيم  نِّ َ د  اْسَتْكَثْرُتم مَِّن اإل  نس  َربََّنا اْسَتْمَتَ، َبْعُضَنا  َل َأْول َيآُؤُهمَيا َمْعَشَر اْلي  مَِّن اإل 

يَ  يَن ف يَيا إ هَّ َما َشاأل الل  ُ  ب َبْعٍض َوَبَلْغَنا َأَيَلَنا الَّ   ْلَت َلَنا َ اَل النَّاُر َمْثَواُكْم َخال د  ﴾َأيَّ
(83). 

ى اهلل علي  وسلم كان ك لك روى البخاري في صحيح  عن ابن عباس رضي اهلل عنيما أن النبي صل
 .(84)«أعو  بعز ك ال ي ه إل  إه أنت، ال ي ه يموت والين  واإلنس يموتون»: ي،ول

إه ما . في ه بعض اآليات واألحاديث الدالة على أن الين يموتون ولكن ه نعرف م،دار أعمارهم 
ْرن ي إ َلى َيْوم  ُيْبَعُثونَ  َ الَ ﴿: أخبرنا اهلل عن إبليس اللعين، إن  سيب،ى حي ا إلى أن ت،وم الساعة *  َفَةنم 

َن الُمنَمر ينَ  ﴾َ اَل إ نََّك م 
(85). 

 :ويوح اهعت،اد بويودهم

المسلمون كليم يعت،دون بويود مخلو ات غيبية عنا، ه نراها بحواسنا في الحاهت العادية، اسميا 
كَلم ،  د أخبرا بويودهم ، ألن اهلل سبحان  في  رآن ، والرسول صلى اهلل علي  وسلم في (الين)

 .(86)بشكل  اط، ه يحتمل التةويل

 :ع،يد  الناس بالين

أكثر أهل الملل والنحل د وخصوصا  أتبان األنبياأل د معت،دون بويود الين، باعتبار أن األنبياأل د وهم 
خبره وه يتم إيمان المؤمن باهلل إه بةن يصدخ بيمي، ما يصاد ون بَل مرية د  د أخبروا بويودهم، 

 . (87)رسول 

نكار ويودهم رد  لل،رآن والسنة المتواتر ، وه ا هو الكفر  فاهعت،اد بويود الين من وايح اإليمان، وا 
 .والعيا  باهلل

 العالقة بين الجن واإلنس

                                                 

 .88اآلية : سورة الق ص  (81) -61

 .27، 26اآليتان : سورة الرحمن  (82) -61

 .128اآلية : سورة األنعام  (83) -62

 .﴿ لها ا عز ز ا حكيم ﴾قول اهلل تعال: ّتاب التوحي  باب 7383لب اري رقم الح يث  حيح ا  (84) -63

 .15، 14اآلية : سورة األعراف  (85) -64

، ه1413/ م1983، الطبعة الثالثة،  ار القلم،  م أ، العقي ة اإلسةمية وأسسهاحبنّة المي اني، حسن،   (86) -65
 .281ص 

 .282الم  ر السابأ، ص   (87) -66
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 :أ د كونيم مسخرين لسليمان علي  السَلم

ين  ﴿: ل تعالىل،د سخر اهلل سبحان  وتعالى الين و يرهم لسيدنا سليمان علي  السَلم  ا َن الشََّياط  َوم 
ينَ  َمن َيُغوُصوَن َلُ  َوَيْعَمُلوَن َعَمَل ﴾ُدوَن َ ل َك َوُكنَّا َلُيْم َحاف م 

َيْعَمُلوَن َلُ  َما َيَشاأل ﴿: ، و ال تعالى(88)
َفاٍن َكاْلَيَواح   َياتٍ  م ن مََّحار يَح َوَتَماث يَل َوي  ﴾َوُ ُدوٍر رَّاس 

اه  شتى تحتاج إلى كانوا يعملون ل  أعم. (89)
 .ال،در ، وال كاأل والميار 

 :ح د كونيم مسخرين لنبينا محمد صلى اهلل علي  وسلم

: أخرج مسلم في صحيح  عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عن  أن النبي صلى اهلل علي  وسلم   ال
ياك؟ يا رسول اهلل. «ما منكم من أحد إه و د وكَِّل ب   رين  من الين» ياي، إه أن »:  ال!  الوا وا  وا 

 .(90)«فَل يةمرني إه بخير. اهلل أعانني علي  فةسلم

إن عفريتا  من »: وفي الصحيحين عن أبي هرير  رضي اهلل عن  أن النبي صلى اهلل علي  وسلم  ال
ن اهلل أمكنني من  فَ َعتُّ    فل،د هممت أن أربط  الين يعل يفتك علي البارحة لي،ط، علي الصَل  وا 

ثم  كرت  ول أخي . ينح سارية من سواري المسيد حتى تصبحوا تنمرون إلي  أيمعون أوكلكم إلى
ََحٍد مِّْن َبْعد ي َرحِّ اْغف رْ ﴿: سليمان ﴾ل ي َوَهْح ل ي ُمْلك ا ه َينَبغ ي أل 

 .(92)«، فرده اهلل خاسئا  (91)

 تسخير الين لغير األنبياأل وكيفيت : ثانيا  

ح،ي،ة وا عة، ه ينكرها إه معاند مكابر، والدهلة على  لك ب،ول اهلل  إن تسخير الين لغير األنبياأل
نس  َيُعوُ وَن ب ر َيالٍ ﴿: تعالى نِّ َفزَاُدوُهْم َرَه، ا َوَأنَُّ  َكاَن ر َيال  مَِّن اإل  ﴾مَِّن اْلي 

(93). 

ه ا ومن كان يستعمل الين في أمور مباح  ل ، فيو كمن استعمل اإلنس في أمور مباحة ل ، و ) 
كةن يةمرهم بما ييح علييم، وينياهم عما حرم علييم، ويستعمليم في مباحات ل ، فيكون بمنزلة 
الملوك، ال ين يفعلون مثل  لك، وه ا إ ا  در أن  من أولياأل اهلل، فغايت  أن يكون في عموم أولياأل 

                                                 

 .82نبياإ، اآلية سورة األ  (88) -67

 .13سورة سبأ، اآلية   (89) -68

، ّتاب  فات المنافقين وأحّامهم، باب تحريأ ال يطان وبعثه سراياه 2814 حيح مسلم، رقم الح يث   (90) -69
 .لفتنة الناس، أن مع ّل  نسان قرينا، 

 .35سورة ص، اآلية   (91) -71

و حيح مسلم، رقم . ة، والتعوذ منهباب جواج لعن ال يطان في أثناإ ال ة 541 حيح الب اري، رقم   (92) -71
 . ﴾ هب لي ملّا،   ينبغي ألح  بع ي ﴿، ّتاب تفسير سورة ص باب قوله 4818الح يث 

 .6سورة الجن، اآلية   (93) -72
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ى ومحمد صلوات اهلل مثل النبي الملك م، العبد الرسول، كسليمان ويوسف م، إبراهيم وموسى وعيس
 .اهلل وسَلم  علييم أيمعين

ما في  تل معصوم الدم، أو في  ومن كان يستعمل الين فيما ينيى اهلل عن  ورسول  إما في الشرك، وا 
ما في فاحشة، كيلح من  نسائ  العلم، وغير  لك من الملم، وا  العدوان علييم بغير ال،تل، كتمريض  وا 

م على اإلثم والعدوان، ثم إن استعان بيم على الكفر فيو يطلح من  الفاحشة، في ا  د استعان بي
ن استعان بيم على المعاصي فيو عاص ما م نح غير فاسخ. كافر، وا   .إما فاسخ، وا 

ن لم يكن تام العلم بالشريعة، فاستعان بيم فيما يمن أن  من الكرامات، مثل أن يستعين بيم على  وا 
أن يحملوه إلى عرفات، وه يحج الحج الشرعي ال ي أمره  الحج، أو يطيروا ب  عند السمان البدعي، أو

 .(94)(اهلل ب  ورسول ، وأن يحملوه من مدينة إلى مدينة، ونحو  لك، في ا مغرور  د مكروا ب 
 :وبعد هذا التعريف المومع والصريح للجن وأتباعه نتساءل

من أن كيف ميكون موقف بني آدم من إبليس، وهل مُيغويهم وينتصر عليهم بالرغم 
اهلل مًيزهم بالعقل وعًلمهم األمماء كًلها، وبالرغم من أخذه الميثاق عليهم، وبالرغم من 
تسليح اهلل لهم بالاطرة التي جعلها فيهم؟ وما هو الميثاق الذي أشهدهم عليه وأقًروا 

 هم بمضمونه؟  
 

   
 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 

م، 1995/ ه1415،  ار النفائس، األر ن، 3، الطبعة التاسعة، الججإ عالم الجن وال ياطيناأل قر، عمر،   (94)  -73
 .117و  116ص 
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 :ال امس والسا س ال رس
 الحَلل والحرام والشريعة اإلسَلمية

 
 :هداف المعرفية األ

- :يصبح المتعلم في نياية ه ا الدرس  ادرا على أن  
ما أحله اهلل في ّتابه فهو حةل، وما حرم فهو حرام، وما : " ال ريف ح يثاليذّر معنى  -1

وتة قوله ....." سّت عنه فهو عفو، فاقبلوا من اهلل عافيته، فان اهلل لم يّن لينسى  يئا، 
 .الح يث حسن أ رجه الحاّم ﴾يوا، بُّن نسوما ّان ر ﴿: تعالى

اإليمان واإلسةم واإلحسان وميجان   أ اإلنسان، : يستنتج أن الحةل والحرام هما قوام -2
قت ى األمر والنهي، و   لتجام فة عمل بة  يمان و   يمان بة عمل، و  عمل    بم

 .بأمر آلمر، و  نهي ناه    عن حب، والحب  ون اتبال ّذب ونفاأ

 .سر معنى ال ريعة وأنها رحمة ّلها وع ل ّلها و ير للناس ّافة لبناإ مجتمع متماسنيف -3

 .يبين قواع  الحةل والحرام -4

 .األ ل في األ ياإ اإلباحة مع  رب األمثلة: يحلل القاع ة األولى -5

 .من حأ اهلل تعالى وح ه مع  رب األمثلة: التحليل والتحريم: يحلل القاع ة الثانية -6

تحليل الحرام، وتحريم الحةل من أّبر الّبائر ويقترن بال رن مع : ة الثالثةيحلل القاع  -7
 . رب األمثلة

 .الحةل طيب والحرام  بيث مع  رب األمثلة: يحلل القاع ة الرابعة -8

 .في الحةل ما يغني عن الحرام مع  رب األمثلة: ةيحلل القاع ة ال امس -9

 .رام مع  رب األمثلةما أ ي  لى حرام فهو ح: يحلل القاع ة السا سة -11

 .ي رن أنو الحةل والحرام يت ل بأعمال القلوب والجوارث -11

 .ُيَعرِّف معنى الحرام، وما حّم منّره -12

 .يستنبط ما فعله  ياطين الجن واإلنس من تجيين الحرام وتحريم الحةل -13

 
 :األهداف الويدانية

 -:يصبح المتعلم في نهاية هذا الدرس قادرا على أن 
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 ﴾جميعا، منه وس ر لّم ما في السموات وما في األرض﴿: يعي أن اهلل عجو وجل قال -1
 . نو اهلل أحلو لنا ّثيرا، من نعمه، وحرَّم علينا القليل لسبٍب فيه حّمة بالغة

يؤمن أنو قاع ة التحريم هي حأ هلل عجو وجل، وليس للب ر أن ي رعوا  يئا، من عن   -2
 .أنفسهم

 .يقذِّر أنو تطبيأ الحةل واجتناب الحرام هي لبناإ    ية المسلم والمجتمع سواإ -3

هما من أعمال القلوب حر ا، على رعاية  نو تطبيأ الحةل وتحريم الحراميقتنع أ -4
 .أعمال الجوارث

 .يبا ر بعق  النية عن  القيام بأي عمل مباث لي بح طاعة هلل عجو وجل -5

 .بتطبيأ الحةل والحرام وي جع أقرانه لتطبيقها أي ا، يعتج  -6

 
 :األهداف السلوكية

 :يصبح المتعل م  في نهاية هذا الد رس قادرا على أن  
 .ل عنه أهو حةل أم حرام ويطبأ ذلن يوميا، يعتا  عن ما يقوم بعمل أي  يإ أن يسأ -1
والحةل والحرام وما حّم ّل واح  منهم وذلن أن يعمل يميج بين ّل من الفرض  -2

 .ج و ، يبين ذلن مع األمثلة

وما سّت ).... "ما أحله اهلل : " ليه وسلمي رث معنى ح يث رسول اهلل  لى اهلل ع -3
 .وذلن  من عرض في ال ف( عنه فهو عفو

آليات ال الة على أنو حأ الت ريع هلل وح ه، وماذا ّان يفعل السلف ال الح ايجمع  -4
 .في الما ي، وي ع ذلن على لوحة ال ف

 .حلقة نقا ية في الم رسةأساس حياة وذلن  من يبرهن أن ال ريعة  -5

يتمّن من أسلوب المقارنة، حتى ي ل  لى تبيان الحةل من الحرام، وذلن  من  -6
 .ةمسرحية تعمل في الم رس

مام الم رسة ليتقي  البنو  من ال ريعة اإلسةمية للمساهمة في مناق ة نيقترث بعض  -7
          [.القيام بعمل جماعي حول أهمية التقي  بنمام الم رسة واقتراث أهم بنو ه]بها الجميع 
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 :الدرس الساب، 

 
 األخَلخ وأثرها في الحيا  اإليتماعية

 
 :األهداف المعرفية

- :في نياية ه ا الدرس  ادرا على أن   يصبح المتعلم
 .ُيَعرِّف معنى األ ةأ الحمي ة، ومعنيى األ ةأ المذمومة -1
يعلم أن اهلل عجو وجل أمر الناس أن يطبقوا األ ةأ الحمي ة في حياتهم اليومية،  -2

 .ويبين أهمية ذلن

 .ي رن أنو األ ل في سلون اإلنسان هو تعبير النفس عن أحوالها -3

 عجو وجل لم يترن اإلنسان يعيأ ّما تهوى نفسه لذلن و ع له يستنتج أنو اهلل -4
 .ح و  يسير عليها وهي األ ةأ

يستنبط أهمية اإليمان باهلل عجو وجل واليوم اآل ر في التجام اإلنسان باأل ةأ  -5
 .الحمي ة

يف أنها تعو  بالنفع عليه وعلى من حوله في  -6 يع   بعض مّارم األ ةأ ّو
 .المجتمع

يات ال الة واألحا يث ال حيحة التي تثبت أهمية الُ ُلأ الحسن في يست ه  باآل -7
 .تعاملة مع اآل رين في ال نيا واآل رة

للفّر أ ةأ، ولإليمان أ ةأ، وللنفس أ ةأ، وللسلون : يناقأ ّيف أن -8
تحري الحقيقة، وال بر على التفّر : للفّر: مثال:  ليل المعلم. ]الماهر أ ةأ

 .....[.ّل ما يفي  من معارف وعلوم والت بر والبحث عن 

يّت ف أنو من حسن ال لأ معاملة الناس بما ُيحب أن يعاملوه به، للو ول  لى  -9
 .مجتمع متحاب متّافل

 
 :األهداف الويدانية

 



 55 

 -:يصبح المتعلم في نهاية هذا الدرس قادرا على أن
: ّما قال رسول اهلل  لى اهلل عليه وسلم. سن الحسن هو الُ ُلأ الحسنيعي أنو أح -1

 "[.القيامة من حسن ال لأ ما من  يإ أثقل في ميجان المؤمن يوم]"
يهتم بالقلب لتنمية الحس األ ةقي والتقوى، الذي يجعله يحاسب نفسه على الت لأ  -2

 .باأل ةأ الحمي ة

 .ي رن أن التقوى هي ما ُيقال عنه ال مير -3

 .يعي أن التقوى هي مةذه وح نه -4

م يؤمن أنو من يعامل الناس على أساس أن يحب لهم ما يحب لنفسه فانه سيعامله -5
 .بّل  لأ رفيع

 .يوامب على معرفة ما أحله اهلل وما حرمة اهلل لي ل  لى مراتب حسن ال لأ -6

. فينال ر ى اهلل عجو وجل في ال نيا واآل رة:  يثأ أنو حسن الحلأ هي لم لحته أو  -7
يبتع  عن المنّر وال  ال ]تمع مبني على األ ةأ الحمي ة، للو ول  لى مج: ثانيا، 

 ....... [.  م وال بث وفعل الحرا

           . يقبل على تطبيأ األ ةأ الحمي ة بينه وبين أقرانه وأهله وأقاربه وا وانه -8

 
 :األهداف السلوكية

 :يصبح المتعل م  في نهاية هذا الد رس قادرا على أن  
 .يجمع األحا يث ال الة على أهمية حسن ال لأ وي رحها  ا ل ال ف -1
 .يربط بين حسن ال لأ وبين أسباب السعا ة في ال نيا واآل رة -2

 .ة واأل ةأ الرذيلةيفرأ بين األ ةأ الحمي  -3

 .ي ترن في ن وة تبين أثر األ ةأ الذميمة في تعاسة اإلنسان والمجتمع -4

الحمي ة في المجتمع لإلبتعا  عن ما يح ث  يّتب مقا ، عن أهمية تطبيأ األ ةأ -5
 .اليوم من جرائم وسرقات وم الفات  رعية

الوال ين، األ وة، : يعمل وسيلة تعليمية تبين التعامل باأل ةأ الحسنة مع ّل من -6
 .األ  قاإ، األقارب، األرحام، الجار، األجير، ا ستاذ، األّبر سنا، 
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يوجل استبانة على الطةب تبين ّيف يتعاملون مع ّل من الوال ين، اإل وة،  -7
 .ّيفية تع يل السلون  لى األحسن، ليتبينوا .....األ  قاإ 

ة ا جتماعية والتّامل اإلنساني، المساواة، والع ال: يّتب مقا ، يعبر فيه عن ّل من -8
 .وال عور بالواجب تجاه الجماعة

يفية  تبال مّارم األ ةأ محلة، ومستنتجا،  -9  .يجمع بعض ق ص القر ن الّريم ّو
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 : الثامن  ال رس

 أخَلخ رسول اهلل صل ى اهلل علي  وسل م
 

 :األهداف المعرفي ة
- :ية ه ا الدرس  ادرا على أن  يصبح المتعلم في نيا

 .محم ا،  لوى اهلل عليه وسلومو ف اهلل عجو وجلو يذّر ِبَم  -1
 .يع و  بعض مّارم األ ةأ لإلقت اإ بها، واتبال  طواتها -2

ولو ّنت فما غليم القلب   تف وا   لى﴿فبما رحمة من اهلل لنت لهميفسر اآليات  -3
 جفاذ عجمت فتوّول على اهللج األمرفاعف عنهم واستغفر لهم و اورهم في  جمن حولن

لين﴾   [.159:  ل عمران] نو اهلل يحب المتّو

 .العمات التي يمّنه أن يستفي  منها في حياته اليوميةو يست رج العبر  -4

 .يبين ويحلل طائفة مما جاإ في السنة من بيان ُ ُلأ رسول اهلل  لوى اهلل عليه وسلوم -5

 .سول اهلل  لوى اهلل عليه وسلوميست ه  ببعض اآليات ال الة على أ ةأ ر  -6

 .  لى اهلل عليه وسلم يست ه  ببعض من سيرة الرسول -7

 
 :األهداف الويدانية

 -:يصبح المتعلم في نهاية هذا الدرس قادرا على أن  
 نوما "يعي أن اهلل عجو وجلو أرسل رسول اهلل  لوى اهلل علي وسلوم ليتمم مّارم األ ةأ  -1

نَّن لعلى  لأ عميم﴾ ". بعثت ألتمم مّارم األ ةأ  [4: القلم]وقال تعالى ﴿وا 
تم  لى التعرف على أ ةأ رسول اهلل  لوى اهلل عليه وسلوم لقول اهلل تعالى ﴿لق  يه -2

ّان لّم في رسول اهلل أسوة حسنة لمن ّان يرجوا اهلل واليوم اآل ر وذّر اهلل ّثيرا،﴾ 
 [21: األحجاب]
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يتطول عبر مجموعات لت وير فيلم يبين بعض أ ةأ رسول اهلل  لوى اهلل عليه  -3
 .وسلوم

 .لقيم واأل ةأ اإلسةمية الحمي ة  قت اإ، برسول اهلل  لوى اهلل عليه وسلوميلتجم با -4

 .يعتج أنوه من أمة سيو نا محم   لوى اهلل عليه وسلوم -5

 .وحريته وعقله وفّره يؤمن أن األ ةأ تعتني بّرامة اإلنسان -6

ه، يؤمن أن األ ةأ اإلسةمية، تعتم  على اإليمان باهلل وبرسوله، والت  يأ برسالت -7
 .وات اذه ق وة وأسوة حسنة

يعي أن األ ةأ اإلسةمية تنبع من عبو ية اإلنسان لل الأ وح ه، أي أن تعب  اهلل  -8
 .ّأنن تراه، فان لم تّن تراه فانه يران

 
 :األهداف السلوكي ة

 :يصبح المتعل م  في نهاية هذا الد رس قادرا على أن  
يرسم م ططا، يبين أ ةأ رسول اهلل  لوى اهلل عليه وسلوم يه ف  لى تطبيأ هذه  -1

 .وميوة اقت اإ، برسول اهلل  لوى اهلل عليه وسلوماأل ةأ في حياته الي
"  نوما بعثت ألتمم مّارم األ ةأ"ي رث ح يثوي رسول اهلل  لوى اهلل عليه وسلوم  -2

ّان : "وقالت السيو ة عائ ة ر ي اهلل عنها في و ف النوبي  لوى اهلل عليه وسلوم
 " . لقه القر ن

ا، يربط بين سلون المسلم وعبا ته وبين األ ةأ ت -3 ية وسلّو  .ربية وتّج

يؤلف مقا ، يبين أهمية هذه األ ةأ الحّمة وال جاعة والعفة والع ل، مع  -4
اإلست ها  باآليات القر نية التي ذّرت أ ةأ رسول اهلل  لوى اهلل عليه وسلوم ال الة 

 .عليها

بالقر ن الّريم، وّيف أنهم جميعا،  عوا يعرض بعض أ ةأ األنبياإ التي ذّرت  -5
 .ارم األ ةأ ونهوا عن مساوئها لى مّ

 .يناقأ  من مجموعات مو ول  روري وجو  أنبياإ ورسل له اية الب ر -6
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 : ال رس التاسع
 أهمية تطبيخ النمام

 
 :األهداف المعرفي ة

- :يصبح المتعلم في نياية ه ا الدرس  ادرا على أن   
 . ليوميةوما أهمية تطبيقها في الحياة ا .ُيَعرِّف معنى النمام لغة -1
 .يعرِّف معنى األ ةأ لغة وا طةحا،  -2

 .يع و  بعض ال طوات التي تساع ه على تطبيأ النمام -3

 .يو ح أهمية تطبيأ النمام في البيت وفي الم رسة وفي المجتمع -4

ثرة السرقات وافتهان يبين م ار ع م اتبال النمام  -5 وما ينتج عن ذلن من ّثرة الفسا  ّو
 .حرمات اإلنسان

للمحافمة على مّارم األ ةأ واإلبتعا  . البيت والم رسة: في ّل من ي طط نماما،  -6
 . عن المنّر وفعل المعروف، وليسو  ال ةث في المجتمع

يذّر بعض أه اف ال يطان ومنها ع م تطبيأ النمام بين الب ر ّافة، محلة،  -7
 .ومستنجا، 

 .لحياة العامةيستنبط بعض اآليات واألحا يث ال الة على أهمية تطبيأ النمام في ا -8

 .يحلل أهمية تطبيأ  رل اهلل عجو وجلو في تنميم ّل من األسرة والم رسة والمجتمع -9

يستنتج أهمية اإليمان باهلل عجو وجلو ومةئّته وّتبه ورسله واليوم اآل ر والق اإ والق ر  -11
 . يره و ره في تطبيأ النمام في الحياة العامة عموما، 

هي عن المنّر ولو أمام سلطان جائر للمحافمة على ي رن أهمية األمر بالمعروف والن -11
 .تطبيأ نمام  رل اهلل عجو وجلو على األرض

 : األهداف الويدانية
 -:يصبح المتعلم في نهاية هذا الدرس قادرا على أن  

 . يهتم بمعرفة ّل ما يتعلأ بتطبيأ  رل اهلل عجو وجلو في ّل أمور حياته -1
 . يهتم بمعرفة أن تطبيأ الحةل والحرام هو من تطبيأ النمام األ لح -2
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أن تعب  اهلل ّأنن تراه فان لم )ام يؤ ي  لى مرتبة اإلحسان وهي يؤمن أن تطبيأ النم -3
 (تّن تراه فانه يران

يقبل على تطبيأ  رل اهلل عجو وجلو ومنهاجه، ألنو تطبيأ النمام هو السير على  -4
 .ال راط المستقيم الذي أمرنا اهلل به

في األسرة والم رسة ]يعمل على و ع حلول لبعض الم ّةت التي تعترض  -5
 . وذلن بو ع  طة يتبع فيها النمام الذي أمرنا اهلل به[ مجتمعوال

يعي أن المرا  بال ين هو نمام الحياة ال حيح المر ي عن  اهلل تعالى المبني على  -6
 .طاعة اهلل وعبو يته

يب ي اهتماما بتفسير اآلية ﴿ ن ال ين عن  اهلل اإلسةم﴾ وتحليلها وتطبيقها، أي  -7
 .مرنا اهلل عجو وجلو أن نتبعهنستسلم لهذا النمام الذي أ

 

 :األهداف السلوكي ة
 :يصبح المتعل م  في نهاية هذا الد رس قادرا على أن   

يراجع النمام المتبع في البيت ليوافأ  رل اهلل وذلن حسب البيئة اإلجتماعية التي  -1
 يعيأ فيهاج

يناقأ أنو ال ين هو نمام  امل يتبع القانون والح و  التي  رعها اهلل عجو وجلو من  -2
 .مرسلين، وذلن  من حلقة نقا يةل ن   م عليه السةم  لى  اتم النبيين وال

يح و  بعض األنممة الو عية ويقارن بينه وبين النمام اإلسةمي، ويقيس الطالب  -3
 [. نمام الو عي لألسرة والنمام ال رعي لألسرة]بين هذين النمامين 

يثبت باأل لة عن طريأ ا نترنيت الم اّل التي تعترض األسر المتبعة لنمام  -4
 .و عي

ع الم رفين التربويين  طة لتنميم الم رسة متبعا، فيها تطبيأ نمام ي ع بالتعاون م -5
 . رل اهلل، وعر ه على   ارة الم رسة للمناق ة

ينسأ عبر مجموعات المقارنة بين النمام الو عي والنمام ال رعي في ّل من  -6
 [.األسرة والبيت والم رسة]
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ر وما يقابلها من حّم ي ع ّل ج و ، يبين منه ما يجري في حياته اليوميوة من أمو  -7
 .ال رل فيها
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 ال رس العا ر      
 الحا ي ع ر            
 : والثاني ع ر              

 أسماأل اهلل الحسنى
 العجيج ؛العلي، الّبير، الحفيم، : 1يد
 الّريم، الرقيب، المجيب،الواسع،2ج

 ؛ال هي الو و الحّيم،  3ج
- :يصبح المتعلم في نياية ه ا الدرس  ادرا على أن  

  :األهداف المعرفية
 .توقيفيةيذّر أنو أسماإ اهلل عجو وجلو  -1
أي ه ييوز إطَلخ اسم على اهلل لم يرد في المةثور من الكتاح )يفسر معنى توقيفية  -2

 (.والسنة

ي رن ويحلل أن أسماإ اهلل عجو وجلو جامعة لجميع  فات الّمال، والمنجه عن أية  -3
 . فة من  فات النق ان

 عاإ المسألة عجو وجلو يّمن بالتعرف على يو ح أن مفهوم اإليمان ال حيح باهلل  -4
 .اسماإ اهلل عجو وجلو ويطبقها في حياته اليوميوة؛و عاإ العبا ة لّل من 

العزيز ؛العلي، الكبير، الحفيم،الكريم،  )يست رج معاني اسماإ اهلل الحسنى -5
 .المقررة لهذا العام(الر يح، المييح،الواس،، الحكيم، الودود؛الشييد

 . األسماإ الحسنى ثبات  حة هذه  ات ال الة علىيست ه  باآلي  -6

 

 : األهداف الويدانية
 .يعي أهمية معرفة معاني اسماإ اهلل عجو وجلو ليج ا   يمانا، وقربا، من اهلل عجو وجلو  -1
الحفيم، يدرك الطالح أن اهلل عز  : مثال]يتابع أثر هذه األسماإ على حياته اليومية  -2

لل واهضطراح وأن اهلل خلخ المَلئكة لتحفم ، ويل  هو حافم ه ا الكون عن الخ
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لمن أرا  التوسع بمعاني أسماإ .)[وأن  من  رأ آية الكرسي أيضا  هي لحفم اإلنسان
 :اهلل الحسنى في  ية الّرسي 

وهي أعظم آية في كتاب اهلل عًز و جًل كما ثبت ذلك عن رمول اهلل فًلى اهلل عليه و " الكرمي"آية 
 .مًلم

مسلم في فسيسه عن أبًي بن كعب رضي اهلل عنه أًن النبي فًلى اهلل عليه و مًلم مأله خًرج اإلمام 
آية الكرمي فوضع : فرًددها مرارا ثًم قال أبًي . اهلل ورموله أعلم: أًي آية في كتاب اهلل أعظم؟ قال »:

أخرجه البخاري ]. «ليهِنك هذا العلم أبا المنذر»:الًنبي فًلى اهلل عليه و مًلم يده على كتاه وقال 
 [001: و خًرجه مسلم برقم 0641: باب ما جاء في آية الكرمي برقم

آية الكرمي مميت بهذا اإلمم ألًن فيها ذكر الكرمي كرمي اهلل جًل و عال و لم يرد ذكر الكرمي 
او اِت و األ ْرض  ﴾ :في آية غير تلك اآلية قال جًل و عال  [522البقرة ]﴿و ِمع  ُكْرِميُُّه السَّم 

يعني كان الكرمي كرمي الرحمن جًل و عال و هو موضع قدمي رًب العزة جًل و عال كان وامًعا 
 .للًسموات و األرض، فالًسماوات و األرض في جوف الكرمي

دخلت المسجد السرام فرأيُت رمول اهلل فًلى اهلل : فاي حديث أبي ذر الغااري رضي اهلل عنه قال
آية الكرمي و » :أيًما أُنزل عليك أفضل؟ قال: يا رمول اهلل: لتعليه و مًلم وحده فجلست إليه فق

ما الًسموات السبع في الكرمي إالً كسلقة ملقاة بأرض فالة و فضل العرش على الكرمي كاضل تلك 
رواه النساهي و راجع تاسير ابن كثير آلية الكرمي، و ذكر الًشيخ األلباني ] « الاالة على تلك السلقة

و جملة القول أًن : بعد أن مرد الطرق لهذا السديث 011ديث الًصسيسة رقم في ملسلة األحا
 [السديث بهذه الطرق فسيح

و أًما األثر الوارد عن عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما في تاسير الكرمي بالعلم كما أورده ابن كثير 
رة عن معيد بن جبير عن ابن رحمه اهلل في التاسير فإنًه ال يصًح ألنًه من رواية جعار بن أبي المغي

: ليس بالقوي في معيد بن جبير و قال في روايته لهذا األثر: عباس و قد قال ابن منده في جعار هذا
راجع " ] الميزان" المذكور في" جعار"لم يتابع عليها أفاد ذلك السافظ الذهبي رحمه اهلل في ترجمة 

لاضيلة الًشيخ  61خليل بن هراس الهامش ص  التعليق على شرح العقيدة الوامطًية للعاًلمة مسمد
 [امماعيل األنصاري

 ﴿اللَُّه ال  ِإل ه  ِإالَّ ُهو  اْلس يُّ اْلق يُّوُم ال  ت ْأُخُذُه ِمن ٌة و ال  ن  ْوٌم لَُّه م ا ِفي السَّم او اِت و م ا ِفي: قال اهلل تعالى
ُه ِإالَّ بِِإْذنِ  ْلا ُهْم و ال  ُيِسيُطون  ِبش ْيٍء مِّْن ِعْلِمِه األ ْرِض م ن ذ ا الَِّذي ي ْشا ُع ِعند  ِه ي  ْعل ُم م ا ب  ْين  أ ْيِديِهْم و م ا خ 

 [522البقرة]ِإالَّ ِبم ا ش اء و ِمع  ُكْرِميُُّه السَّم او اِت و األ ْرض  و ال  ي  ُؤوُدُه ِحْاُظُهم ا و ُهو  اْلع ِليُّ اْلع ِظيُم﴾ 
 :آلية نذكر منهاوردت أحاديث كثيرة في فضل هذه ا
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وًكلني رمول اهلل فًلى اهلل عليه و مًلم بساظ زكاة رمضان :   عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال1 
و اهلل ألرفعنَّك إلى رمول اهلل فًلى اهلل عليه و : فأتاني آٍت فجعل يسثو من الطعام فأخذته و قلت

فأفبسُت فقال الًنبي فًلى . خًليُت عنهإًني مستاج و عليَّ عيال و لي حاجة شديدة قال ف: مًلم قال
يا رمول اهلل شكا حاجة شديدة و : قلتُ : يا أبا هريرة ما فعل أميرك البارحة ؟ قال» :اهلل عليه و مًلم

فعرفُت أنًه ميعود لقول رمول اهلل « أما إنًه قد كذبك و ميعود: عيااًل فرحمته فخًليُت مبيله، قال
ألرفعًنك إلى رمول اهلل فًلى اهلل : فجعل يسثو الطعام فأخذتُه فقلتُ فًلى اهلل عليه و مًلم فرف دته 

فأفبسُت فقال لي . عليه و مًلم قال دعني فإًني مستاج و علًي عيال ال أعود، فرحمته فخليُت مبيله
يا رمول اهلل شكا حاجة : قلتُ « يا أبا هريرة ما فعل أميرك؟» :رمول اهلل فًلى اهلل عليه و مًلم

فرفْدتُه الثالثة فجعل يسثو « أما إنًه قد كذبك و ميعود: ااًل فرحمته فخًليُت مبيله، قالشديدة و عي
ألرفعًنك إلى رمول اهلل فًلى اهلل عليه و مًلم و هذا آخر ثالث مًرات إًنك : من الطعام فأخذتُه فقلتُ 

قال إذا اويت  إلى قلُت ما هًن؟ . قال دعني ُأعلًمك كلمات يناعك اهلل بها. تزعم ال تعود ثًم تعود
حتى تختم اآلية [ 522مورة البقرة ]« اهلل ال إله إالً هو السيُّ القًيوم» فراشك فاقرأ آية الكرمي 

 .فإًنك لن يزال عليك من اهلل حافظ و ال يقربك شيطان حتى ُتصبح فخليت مبيلهُ 
يا رمول اهلل : قلتُ « ما فعل أميرك البارحة؟» :فأفبسُت فقال لي رمول اهلل فًلى اهلل عليه و مًلم

إذا اويت  إلى : قال لي: قلتُ « ماهي؟» :زعم أنًه يُعًلمني كلمات يناعني اهلل بها فخليت مبيله قال
لن : و قال لي« اهلل ال إله إاًل هو السيُّ القًيوم» فراشك فاقرأ آية الكرمي من أولها حتى تختم اآلية 
ُتصبح و كانوا أحرص شيء على الخير فقال الًنبي يزال عليك من اهلل حافظ و ال يقربك شيطان حتى 

تعلم م ْن تخاطب مذ ثالث ليال يا أبا . أما إنًه قد فدقك و هو كذوب»:فًلى اهلل عليه و مًلم
 .«ذاك شيطان» :قال. ال: قلت: هريرة؟ قال

: جاهز رقم أخرجه البخاري في كتاب الوكالة باب إذا وًكل رجاًل فترك الوكيل شيًئا فأجازه الموكل فهو]
« أحرص شيء على الخير»أي الًصسابة « وكانوا»قوله : يقول السافظ ابن حجر رحمه اهلل. 5100

و ُكًنا أحرص شئ على الخير و يستمل أن يكون هذا الكالم : فيه التاات، إذ السياق يقتضي أن يقول
للمًرة الثالثة حرًفا ُمدرًجامن كالم بعض رواته و على كل حال فهو مسوق لالعتذار عن تخلية مبيله 

 [404 402\6فتح الباري: على تعليم ما يناع
 
امم اهلل األعظم الذي » :قال رمول اهلل فًلى اهلل عليه و مًلم:   عن أبي أُمامة رضي اهلل عنه قال2 

فالتمستها فوجدت : قال أبو ُأمامة. «مورة البقرة، و آل عمران و طه: إذا ُدعي به أجاب في ثالث
آلم »:و في آل عمران[ 522: آية رقم]« اهلل ال إله إالً هو السيُّ القًيوم» :ة في آية الكرميفي البقر 

: آية رقم]« و ع ن ت الُوُجوُه للس ًي الق يُّوم»:و في طه [05: آية رقم]« اهلل ال إله إاًل هو السيُّ القًيوم
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و الاريابي  1024:م رقمالسديث أخرجه ابن ماجة في كتاب الدعاء باب امم اهلل األعظ[. ]000
و  61:رقم 020 021:في فضاهل القرآن باب القرآن في البيت و فضل البقرة و آل عمران ص

و السيوطي في الدًر  014:و الطساوي في مشكل اآلثار برقم 0\505أخرجه الطبراني في الكبير 
و قال  5\611: و عًزاه إلى ابن مردويه و غيره و أخرجه ابن كثير في تاسيره 1\011:المنثور

: إمناده :110115\5( 164)الًشيخ األلباني رحمه اهلل في ملسلة األحاديث الصسيسة رقم 
  [151\0( 111)فسيح رقم : حسن و أورده في فسيح الجامع الصغير و قال

 
أربع آيات أُنزلت من كنز تست العرش لم ينزل منه » :  و عن أبي أمامة رضي اهلل عنه أيًضا قال3 

 «رهًن، أًم الكتاب و آية الكرمي و خواتيم مورة البقرة و الكوثرشئ غي
و عًزاه إلى  50\0و أورده السيوطي في الدر المنثور  060: رقم 01: أخرجه ابن الضريس س]

السديث إمناده : الطبراني و ابن مردويه و الديلمي و غيرهم و قال الشيخ مسمد بن رزق طرهوني
كم المرفوع ألنًه مما ال مجال للرأي فيه و ليس مما يمكن أن حسن و هو موقوف و لكًنه في ح

 [56\0القسم الصسيح : موموعة فضاهل مور و آيات القرآن: ينظر. يتلقى عن أهل الكتاب
 

 .و األحاديث في فضاهلها كثيرة أكتاي بما مبق
 

اهلل ال إله إاًل » جًل قال و هذا أول نعت هلل عًز و « اهلل ال إله إاًل هو السيُّ القًيوم» : و قوله تعالى
و هذا النعت و الوفف األعظم هلل هو أنًه ال يستسًق العبادة السًقة إاًل اهلل عًز و جًل و ال « هو

معناها ُعِبد  مع : «أ ل ه  ». العبادة: و معناها« أ ل ه  »ُمشتًق من « اهلل»يستسًق العبادة المخلصة إاًل هو ف 
المعبود مع المسًبة و : هو: «اإلله»العبادة مع المسًبة و الًتعظيم ف  :«األلوهة»المسًبة و الًتعظيم و 

 . الًتعظيم
و هما إممان « السيُّ القيُّوم»: قال« ااهلل»قال جًل و عال وافًاا ناسه و مخبًرا عن اممه جًل و عال 

و لها داللة  يعني ذو السياة و أمماء اهلل لها داللة على الذات« السيُّ »من أمماء اهلل جًل و عال و 
على الصاات فجميع األمماء السسنى تدًل بالمطابقة على شيئين مًعا ياهمهما العقل بمجًرد إطالق 

ناهم منه أنًه مبسانه و تعالى له « السيُّ »الذات و الوفف فامم اهلل : اإلمم و هذان الشيئان هما 
اإلمم على أحد هذين بالًتضمن السياة و السياة موفوف بها ذاته جًل و عال هذا بالمطابقة و يدًل 

على السياة بالًتضمن و يدًل على الذات بالًتضمن و يتضًمن إمم اهلل « السيُّ »فيدًل إمم اهلل 
 .إلخ..الًسمع و البصر و الكالم : بالًلزوم« السيُّ »

و حياة الًرحمن مبسانه و تعالى كاملة الكمال الُمطلق الذي ليس فوقه من جهة السياة شيء فسياته 
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جًل و عال أكمل حياة و لهذا يلزم من ذلك أنًه جًل و عال ال يعتريه ِمنة و ال نوم ألًن الِسنة و الًنوم 
ِممة و فاة و نعت م ن حياته ناقصة، أًما ذو السياة الكاملة التي ال نقص فيها بوجه من الوجوه فهو 

اهلل جًل و عال تعب من خلق  إنً : ال يستاج إلى راحة ال كما زعم اليهود فقالوا و يا بئس ما قالوا
تعالى اهلل عًما يقولون علوًّا كبيًرا فهذا من وفاهم بالًنقاهص . الًسماوات و األرض فامتراح يوم الًسبت

 .هلل عًز و جلً 
حياة اهلل جًل و عال لها آثار في ملكوته و لها آثار في ناس عبده المؤمن كما يقول العاًلمة فالح بن 

أًما آثارها : خ حاظه اهلل في شرحه الماتع على العقيدة الوامطية فيقول حاظه اهللعبد العزيز آل الًشي
في ملكوته جًل و عال فهي أنًه جًل و عال جعل السياة في أفناف كثيرة من خلقه بل كًل مخلوق هلل 

ياة جًل و عال فيه حياة خاًفة و السياة متنًوعة فسياة المالهكة غير حياة اإلنس وحياة الجًن غير ح
اإلنس و حياة السيوانات تختلف عن حياة اإلنس و الجًن و المالهكة إلى آخره حًتى الجمادات 

فكانت حًية فالجماد هو الذي ليس فيه حياة ظاهرة، « السيً »فاضت عليها آثار إمم اهلل جًل و عال 
ليها ما ينامبها من ال يُقال ليس فيه حياة فقط فبالًنظر إلى األدًلة الًشرعًية فإًن الجمادات فاضت ع

 :السياة و إليك بعض األدًلة من الًسًنة المطًهرة على أًن الجمادات لها حياة خاًفة
 
خرجت مع رمول اهلل فًلى اهلل عليه و مًلم إلى خيبر فلًما :   عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه قال1 

فسيح ]« ..جبل ُيسًبنا و ُنسًبه هذا» : قدم الًنبي فًلى اهلل عليه و مًلم راجًعا و بدا له ُأحد قال
باب فضل الخدمة في الغزو و فسيح مسلم كتاب السج باب، فضل المدينة : البخاري كتاب الجهاد

 .[654: رقم
 
 
  قًصة حنين الجذع الذي كان الًنبي فًلى اهلل عليه و مًلم يتوًكأ عليه يعني يستند عليه إذا خطب 2 

اهلل عليه و مًلم المنبر وخرج من بيته يوم الجمعة قافًدا المنبر و لم  الجمعة ثًم لًما اًتخذ الًنبي فًلى
يقف عند الجذع كعادته فبكى الجذع و أنَّ لاراق رمول اهلل فًلى اهلل عليه و مًلم و ضج المسجد و 

بكى الصسابة لبكاء الجذع و نزل الًنبي من على منبره و أتى الجذع و وضع يده الًشرياة عليه و 
و الذي ناسي بيده لو » :ضًمه إلى فدره حًتى هدأ و مكن ثًم قال فًلى اهلل عليه و مًلممسسه ثًم 

رواه أحمد عن . ] «لم ألتزمه لبقي يسًن إلى قيام الًساعة شوًقا إلى رمول اهلل فًلى اهلل عليه و مًلم
 .[جابر بن عبد اهلل

لى رمول اهلل فًلى اهلل عليه و يا معشر المسلمين الخشبة تسًن إ» :قال السسن البصري رحمه اهلل 
 52\0ومنن الدارمي  020\0فسيح ابن حبان ]« مًلم شوًقا إلى لقاهه فأنتم أحًق أن تشتاقوا إليه
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 [و الًشماهل البن كثير 061\2و مسند أبي يعلى
 .و هذا يعني أًن في الجذع حياة خاًفة تنامبه أحبَّ بها رمول اهلل فًلى اهلل عليه و مًلم

 
إًني ألعرف » :قال رمول اهلل فًلى اهلل عليه و مًلم: جابر بن ممرة رضي اهلل عنه قال   و عن3 

: كتاب الاضاهل باب: فسيح مسلم. ]«حجًرا بمًكة كان يسًلم علًي قبل أن أُبعث إًني ألعرفه اآلن
 .[(5)نسب الًنبي فًلى اهلل عليه و مًلم و تسليم السجر عليه قبل الًنبوة رقم 

لها حياة خاًفة، حياة الًنماء و أيًضا حياة أخرى بها ُيسًبح و بها يُوًحد اهلل عًز و  كذلك األشجار
 .جلً 

و قد ممع الًصسابة تسبيح الطعام على عهد رمول اهلل فًلى اهلل عليه و مًلم كما فًح ذلك عن عبد 
 عليه و مًلم من كًنا نسمع الًتسبيح على عهد رمول اهلل فًلى اهلل» :اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه قال

 .[خرجه البخاري]« الطعام
له آثار في خلقه فكًل شئ فيه حياة تخًصه و السياة « السيً »و هذا كًله يبًين أًن امم اهلل جًل و عال 

 .مراتب و درجات و الذي يعلمها على وجه الًتاصيل هو اهلل جًل و عال
لها أثر في ناس « السيً »لسياة في اممه و أيًضا هذا االمم و هذه الًصاة هلل جًل و عال و هي فاة ا

العبد المؤمن، أثر خاص فالمؤمن يشعر و يوقن بأنًه بدون إحياء اهلل له، لبدنه و لقلبه فإنًه ال حياة له،  
كذلك يؤمن بأًن الهداية التي هي حياة القلوب أنًها بيد اهلل عًز و جًل فإذا علم ذلك فار عنده من 

 :لكريم ما ياتح على قلبه أنواًعا من العلوم و اإليمان فاهلل تعالى يقولالعلم و الاقه بهذا االمم ا
الَّذِ  ين  ُأوُتوا اْلِكت اب  ﴿أ ل ْم ي ْأِن ِللَِّذين  آم ُنوا أ ن ت ْخش ع  قُ ُلوبُ ُهْم ِلذِْكِر اللَِّه و م ا ن  ز ل  ِمن  اْلس قِّ و ال ي ُكونُوا ك 

ُهْم ف اِمُقون  اْعل ُموا أ نَّ اللَّه  ُيْسِيي األ ْرض  ب  ْعد   ِمن ق  ْبُل ف ط ال  ع ل ْيِهُم األ م دُ  ِثيٌر مِّن ْ ف  ق س ْت قُ ُلوبُ ُهْم و ك 
ا ق ْد ب  ي َّنَّا ل ُكُم اآلي اِت ل ع لَُّكْم ت  ْعِقُلون ﴾   [0401السديد]م ْوتِه 

سيي األرض الميتة و أنًه يُ « السيً »فبعد أن ذكر اهلل تعالى أًن القلوب تقسو بًين أًن من آثار اممه 
ُيسيي األجساد البالية و كذلك ُيسيي القلوب الميتة و ُيسيي القلوب المريضة فإذن أمماء اهلل عًز و 

 .جًل لها آثار عظيمة في ملكوت اهلل عًز و جًل و لها آثار عظيمة في قلب العبد المؤمن
مبسانه قاهم بناسه غير مستاج إلى هو الذي يقوم على كًل شيء و به قيام كًل شئ، فهو : «القيُّوم»و 

غيره و كذلك هو مقيم لغيره، فما من شيء إالً و هو قاهم به مبسانه ال يستغني شيء و ال أحد عن 
 :اهلل جًل و عال طرفة عين و قيُّومًيته مبسانه على خلقه لها أفناف كثيرة جماعها

ترك إقامة هذه المخلوقات لهلكت حًتى أنًه مبسانه هو المتوًلي بقيام الًناس و قيام المخلوقات فلو 
العرش و حًتى حملة العرش فإًن العرش إنًما قام باهلل جًل و عال و إًن حملة العرش ما قامت إالً باهلل 
جًل و عال و هذا يعني أًن الخلق جميعا مستاجون إليه أعظم الساجة و أنًه جًل و عال هو الُمستغني 
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 .و جًل و عال مستغن عن كًل شيءعنهم الذي ياتقر إليه كًل شيء و ه
 :و بعد هذا اإلثبات لألمماء السسنى و الًصاات العليا يأتي الًناي في قوله تعالى

و الًناي يتضًمن إثبات كمال الضًد أي كمال السياة و القًيومًية على خلقه « ال تأخذه ِمنة و ال نوم»
جاء ماًصاًل و إذا جاء الًناي فيه تاصيل في  مبسانه و تعالى فالًناي هنا يُقصد به إثبات الًصاة ألنًه

ال تأخذه »: القرآن أو السًنة فإنًما يعني به إثبات كمال ضًده من الًصاات قال مبسانه و تعالى هنا
الكاملة فإذن يكون هنا تأكيد لما مبق « السياة»و ضًد أخذ الِسنة و النوم الذي هو « ِمنة و ال نوم

اهلل ال إله إالً هو السيُّ القًيوم ال تأخذه ِمنة و ال » :قال تعالى. « القًيوم السيُّ » :ذكره من قوله تعالى
 .وذلك لكمال حياته جًل و عال و لكمال قيُّومًيته جًل و عال« نوم

و الِسنة أخف من الًنوم، الِسنة الًنعاس و الًنوم أعظم منه و الًنوم وفاة و قيل أيًضا إًن الًنوم موت 
الِسنة و الًنوم يعتريان اإلنسان و هذا دليل على ضعف اإلنسان و حاجته  أفغر و هذا فسيح، و

للًراحة و اهلل جًل و عال ُمنًزه عن ذلك كًله فله السياة الكاملة الكمال المطلق و من كمال حياته 
ني يع« ال تأخذه ِمنة و ال نوم»الكمال المطلق أنًه مبسانه ال يستاج إلى الِسنة و ال يستاج إلى الًنوم 

 .ال يغلبه شيء من ذلك و ال يستاج إليه لكمال حياته و لكمال قًيومًيته جًل و عال
أًن اهلل تعالى له ِملك الًسماوات و : معنى ذلك« له ما في الًسماوات وما في األرض»:قال بعدها

وما في  مافي السموات»األرض و ذلك أًن الالم إذا أتى بعدها أعيان فإنًها تعني الِملك غالًبا وقوله 
امم موفول « ما»هذا عام يعني له الذي في السموات والذي في األرضايعم كًل شيء ألًن « األرض

 .واألمماء الموفولة تعًم ما كان في حًيز فلتها
« م نْ »بعد « إالً »هذا فيه حصر امتايد من مجيء « من ذا الذي يشاع عنده إاًل بإذنه»:وقال بعدها

الً بإذنه جًل وعال وهذا شرط فالشااعة ال تكون عند الرحمن إالً بعد أن يعني ال أحد يشاع عند اهلل إ
ْيًئا ِإالَّ ِمن ب  ْعِد أ ن :يأذن كما قال مبسانه وتعالى ﴿و ك م مِّن مَّل ٍك ِفي السَّم او اِت ال تُ ْغِني ش ا اع تُ ُهْم ش 

 [54:النجم]ي ْأذ ن  اللَُّه ِلم ن ي ش اُء و ي  ْرض ى﴾ 
بالًشااعة فالشايع عند اهلل ليس كالشايع عند الخلق ألًن الشااعة عند الخلق ال  فالبًد من اإلذن

تستاج إلى إذن ألًن الخلق لضعاهم يستاج بعضهم إلى بعض فيستاج بعضهم أن يكمل بعضا وأًما اهلل 
من جًل وعال فهو الغنًي األعظم ذو الجبروت و ذوالقهر و ذو العًزة و ذو القوة و ذو الملك التام كل 

ًً وعال عبادة اختيار أوعبادة اضطرار لهذا ال أحد يسبق عند اهلل  في السموات واألرض عبٌد له جًل
جالً وعال ويشاع بدون إذنه فالشرط األول في الشااعة عند اهلل أن يأذن اهلل عزوجًل وهناك شرط 

أن ُيشاع له واهلل جًل  آخر أنه ال يشاع أحد عند اهلل عزوجًل إالً فيمن يرضاه اهلل جًل وعال بأن يرضى
وعال ال يرضى أن ُيشاع لغير أهل التوحيد وهم أهل مسًبته وتوحيده وطاعته فال حًظ لمشرك بشااعة 

أحد عند اهلل عز و جًل حاشا النبًي فًلى اهلل عليه و مًلم في شااعته ألبي طالب بأن ُيخًاف عنه 
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 .بتخايف العذاب عنهشيء من العذاب وهذه شااعة ليست إلخراجه من الًنار لكن 
من ذا »من األلااظ التي تدل على علو اهلل عًزوجًل ألنًها عندية ذات يعني عنديًة علو «عنده»وقوله 

 .يعني في علًوه جًل وعال« الذي يشاع عنده
هذا فيه إثبات فاة العلم هلل جًل وعال وفاة العلم هلل « يعلم ما بين أيديهم وما خلاهم»:قال بعدها

الصاات الذاتية وعلمه مبسانه متعًلق بما كان وما هو كاهن وما ميكون وما لم يكن ولم  جًل وعال من
يشأ اهلل أن يكون لو كان كيف يكون فإذن علم اهلل شامل للسابق والساضر ولآلتي وأيًضا شامل لما 

 يسدث في ملكوت اهلل لو حدث كيف يكون وعلمه جًل وعال بكًل شيء بالجزهًيات والكًليات بصغار
 .األمور وبعظام األمور

جاء تارة مستأنااً وتارة بالماضي -يعني الِعلم الذي ُوِفف اهلل جًل وعال به -والِعلُم جاء في القرآن
وتارة بالمستقبل ما كان في معنى اإلمتئناف فإنًه يراد به إظهار ذلك للخلق لكي يعلموه وذلك في 

 :مثل قوله جًل وعال
ل ة   ْعل م  م ن ي  تَِّبُع الرَُّمول  ِممَّن ي نق ِلُب ع ل ى ع ِقب  ْيِه﴾  ﴿و م ا ج ع ْلن ا اْلِقب ْ ا ِإالَّ لِن   ه  الَِّتي ُكنت  ع ل ي ْ

 [061:البقرة]
« إالً لنعلم»اهلل تعالى يعلم من ميتبع الًرمول مًمن مينقلب على عقبيه من دون هذه السادثة فقوله 

ة عليهم فما ذُكر فيه تعليل الشيء حًتى يعلمه أي ليكون العلم بذلك ظاهرا للنًاس حًتى تقوم السجً 
لكي يكون العلم به مشترًكا بين ماهله ( إظهار الِعلم السابق هلل جًل وعال)اهلل جًل وعال فهذا يراد به 

 .وبين اهلل جًل وعال حًتى تكون السًجة على العباد أعظم
ًرا ألَّ ْمم ع  :وقال تعالى ي ْ ع ُهْم ل ت  و لَّْوا وَُّهم مُّْعِرُضون ﴾ ﴿و ل ْو ع ِلم  اللَُّه ِفيِهْم خ   [51:األناال]ُهْم و ل ْو أ ْمم 

إمتدل أهل العلم بهذه اآلية على الجزء األخير من ُمت  ع لَّق العلم وهو أًن اهلل جًل وعال يعلم ما لم 
 .يكن لوكان كيف كان يكون

 .«يعلم ما بين أيديهم وما خلاهم»:قال هنا مبسانه وتعالى
ما »ما يستقبلونه ما ياعلونه اآلن وما يستقبلونه ويعلم ، يعني من الزمن« بين أيديهم ما»قوله 

ما خلاوه من األعمال وهذا متعًلق بالجليل والصغير من األمور فالكًل يعلمه اهلل جًل «خلاهم
 .وعالوهذه فاته تبارك وتعالى

ًل وعال ال يسيط به أحد من خلقه ِعلُم اهلل ج« وال يسيطون بشيء من علمه إاًل بما شاء»:قال بعدها
إالً إذا عًلم اهلل جًل وعال الخلق شيئ ا من ذلك فإذن األفل أًن الخلق ال يعلمون شيئ ا إالً بتعليمه من 
اهلل جًل وعال إًما من جهة التعليم الغريزي وإًما جهة التعليم التجريبي وإًما جهة التعليم الشرعي، يعني 

اِتُكْم ال  :تهم من العلوم كما قال تعالىمن جهة ما يكتسبونه في حيا ﴿و اللَُّه أ ْخر ج ُكم مِّن بُُطوِن ُأمَّه 
ة  ل ع لَُّكْم ت ْشُكُرون ﴾  ْيًئا و ج ع ل  ل ُكُم السَّْمع  و األ ْبص ار  و األ ْفِئد  إلى آخره أو [ 10:النسل]ت  ْعل ُمون  ش 
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خاص باهلل عًزوجًل ال يعلم أحد علم الغيب إاًل  العلم التجريبي أوالعلم الشرعي وأًما علم الغيب فهذا
عن بعض الغيب كما قال  يعني األنبياء والرمل اهلل عًزوجًل إالً أًن اهلل تعالى يطلع الرمل بخافة 

ًداِإالَّ م ِن اْرت ض ى ِمن رَُّموٍل ف ِإنَُّه ي ْسُلُك :مبسانه ْيِه و ِمْن ﴿ع اِلُم اْلغ ْيِب ف ال ُيْظِهُر ع ل ى غ ْيِبِه أ ح  ِمن ب  ْيِن ي د 
ْلِاِه ر ف ًدا﴾   .[5451:الجنً ]خ 

 .يعني فإًن بعض الرمل يطلعهم اهلل تعالى على بعض الغيب ليكون ذلك داللة على الًنبوة والرمالة
هذه نكرة « بشيء»وجه الداللة أًن قوله « وال يسيطون بشيء من علمه إالً بما شاء»:كما قال هنا

وهذه النكرة تدًل على العموم ألنًها جاءت في « وال يسيطون بشيء» ي في قولهجاءت في مياق الًنا
 .مياق الًناي، فالًناي إذا جاء بعده نكرة دًل على العموم وأيًضا هذا عموم في األشياء

من بعض علمه وهذا : هنا تبعيضًية يعني« ِمنْ »و« وال يسيطون بشيء» هو ما يصح أن يُعلم: والشيء
 .فيه تأكيد آخر

إاًل بمشيئته فإذن ال أحد يعلم شيًئا من علم اهلل إاًل إذا أذن اهلل جًل وعال : يعني« إالً بما شاء» قال
 .بذلك

ومعتقد أهل السًنة والجماعة أًن الكرمي موضع قدمي « ومع كرمًيه السموات واألرض»:قال بعدها
الكرمًي موضع » :أنًه قال هرضي اهلل عنرًب العًزة جًل وعال كما ثبت هذا عن عبد اهلل بن عباس

وكرمي اهلل جًل وعال هو موضع قدميه وهو ليس العرش ومن فًسره بالعرش من « القدمين هلل جًل وعال
 .السلف كالسسن وغيره فإًن هذا غلط فالكرمي شيء والعرش شيء آخر هكذا دًلت السًنة

عبد اهلل بن عباس في ذلك ال يصح  ومن فًسره بالعلم أيًضا فإًن ذلك غلط وبًينا أًن األثر الوارد عن
فالصواب ما ذكرناه أًن الكرمي موضع قدمي رًب العزة جًل وعال وهذا هو المعتقد الصسيح معتقد 

 .أهل السنة والجماعة
فالسموات واألرض في جوف الكرمي كسلقة ملقاة في فالة كما دًلت السًنة والعرش اليْقُدُر قْدرُه 

 .إاًلربًه جًل وعال
يعني « حاظهما»يعني ال يثقل اهلل جًل وعال « ومع كرمًيه السموات واألرض وال يؤوده»:قال هنا 

﴿ِإنَّ اللَّه  :حاظ السموات واألرض وحاظ السموات واألرض متنوع كما قال عًز وجًل في مورة فاطر
ُهم ا ِمنْ  ِليًما غ ُاورًا﴾  يُْمِسُك السَّم او اِت و األ ْرض  أ ن ت  ُزوال و ل ِئن ز ال ت ا ِإْن أ ْمس ك  ٍد مِّن ب  ْعِدِه ِإنَُّه ك ان  ح  أ ح 

 [60فاطر]
فاهلل جًل وعال حافظ للسموات وحافظ لألرض، قامت السموات بأمره وبساظه وقامت األرض بأمره 

 .وبساظه
 «أي ال يكرثه وال يثقله حاظهما»:قال شيخ اإلمالم ابن تيمية رحمه اهلل« وال يؤوده حاظهما»

وهذان اممان جليالن اممان آخران مع األمماء التي « وهو العلًي العظيم»:عالثًم قال جًل و 
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 «وهو العلًي العظيم»:مبقت
فإنًها ( عليً )يعني م ْن له العلو الكامل المطلق ذلك أًن األلف والاًلم هنا إذا دخلت على « العليً  »

األلف والاًلم إذا دخلت على  ألنً « العظيم» تدًل على العموم كما هي األلف والاًلم إذا دخلت على 
امم الااعل أو امم الماعول فإنًها تدل على عموم ما اشتمل عليه امم الااعل أو امم الماعول من 

 .المصدر
علو الذات وعلو القهر : يعني الذي له جميع أنواع العلو والعلو ثالثة أنواع« وهو العليً »: قال هنا

ا فاهلل هو العليُّ في ذاته والعليُّ في قهره والعليُّ في قدره وعلو القدر، واهلل جًل وعال له هذه جميعً 
 .جًل وعال

 .الذي كملت له أنواع العظمة« العظيم»وقوله 
 .فآية الكرمي داًلة على اإلثبات والًناي في أمماء اهلل السسنى وفااته العليا كما بًينا

 ).واهلل الموفق
p?t=236447http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.ph 

 

حين : مثال. ]يؤمن أنه  ذا ح ل له أمر، عليه أن ي عو اهلل عجو وجلو بهذه األسماإ -3
، فهي تقريبا، تحتوي على اسماإ اهلل  قراإة  ية الّرسي يستح ر اسماإ اهلل عجو وجلو

 [ عجو وجل، العلي، الحفيم

يم، الر يح، العزيز ؛العلي، الكبير، الحفيم،الكر )يهتم لمعرفة معاني هذه األسماإ -4
ب عاإ المسألة  ذا  حتاج ليستعين (  المييح،الواس،، الحكيم، الودود؛الشييد

  .ال عاإ هلل عجوجل

 .يب ي الرغبة في  رث هذه األسماإ لتبيان أثرها في حياته اليوميوة -5

 
 : األهداف السلوكي ة

 :يصبح المتعل م  في نهاية هذا الد رس قادرا على أن  
العزيز ؛العلي، الكبير، ) يح و  المراجع الةجمة ل رث اسماإ اهلل الحسنى -1

 .(لحفيم،الكريم، الر يح، المييح،الواس،، الحكيم، الودود؛الشييدا
ي تار ّل وسيلة تعليمية إلي ال المعاني المذّورة في ال رس  لى أّبر مجموعة من  -2

 .الناس
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معاني  عاإ العبا ة و عاإ المسألة يت رب على  عوة الناس باألمر بالمعروف وي رث  -3
 .هذه األسماإ ليت لقوا بها

 ي اث يبين بها العبر والعمات التي يمّنه أن يستفي  منها من حفمه ي نع وسيلة  -4
 .ألسماإ اهلل الحسنى في حياته اليوميوة

العزيز ؛العلي، الكبير، الحفيم،الكريم، )ي رث اآليات ال الة على اسماإ اهلل  -5
 (.الر يح، المييح،الواس،، الحكيم، الودود؛الشييد

مبينا، حاجة األمة اليوم  لى اسم اهلل العجيج يجمع اآليات ال الة على اسم العجيج،  -6
 .ليعو  عجو هذه األمة

يعي   رث  ية الّرسي على  وإ فهم معاني اسماإ اهلل الحسنى التي ور ت في  -7
 .اآلية
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 الثالث ع رال رس       
 الرابع ع ر              
 ال امس ع ر             
 السا س ع ر             
 والسابع ع ر            

 سير  رسول اهلل صل ى اهلل علي  وسل م
 من السنة الخامسة إلى السنة العاشر  من البعثة

 
 دروس السير  من،س

 الح يث عن ا طها  المسلمين -    :اليزأل األول
  ار األرقم -
 [سورة الّهف]ما نجل من السور في هذه الفترة  -

 الهجرة  لى الحب ة -    :اليزأل الثاني
 ريطة  به الججيرة العربية لتبيان ّيف هاجر ال حابة  لى رسم  -

 .الحب ة
 [وسجو  الّفار]نجلت سورة النجم  -    :اليزأل الثالث

 .عو ة بعض المسلمين منا، منهم أن ّفار قريأ اسلمت -
 .مّي ة قريأ بمهاجري الحب ة -

 .ته ي  قريأ ألبي طالب -    :اليزأل الراب،
 .أوا ر السنة السا سةاسةم حمجة بن عب  المطلب في  -
 .للبعثة 6اسةم عمر بن ال طاب في سنة  -

 .ممثل قريأ بين ي ي رسول اهلل  لوى اهلل عليه وسلوم -  :اليزأل الخامس
 .أبو طالب يجمع بني ها م وبني عب  المطلب -
 .المقاطعة العامة وميثاأ الملم والع وان -
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 .ثةثة أعوام في  عب أبي طالب -

 
 : الثالث ع ر  ال رس

 اليح شتى لميابية الدعو أس
 

 : األهداف المعرفية
- :يصبح المتعلم في نياية ه ا الدرس  ادرا على أن  

يذّر بعض األساليب التي جابه الّفار وبها المسلمين ورسول اهلل  لوى اهلل عليه  -1
 . وسلوم

 [.قمع ال عوة  لى اهلل]يبين ما اله ف من مجابهة رسول اهلل  لوى اهلل عليه وسلوم  -2

 .المسلمينوا  فاأ   بعض أساليب الّفار في ا طها  يع و  -3

 .ي رث لماذا ّان المسلمون يجتمعون في  ار األرقم -4

 . من ح يث رسول اهلل  لى اهلل عليه وسلم  يروي ق ة نجول سورة الّهف -5

 .يست رج العبر والعمات من ات اذ قرار الهجرة وذلن بالرجول  لى سورة الّهف -6

 
 : األهداف الويداني ة

 -:يصبح المتعلم في نهاية هذا الدرس قادرا على أن  
ل على عمل ن وة ت ور حول ما  قاه الرسول  لوى اهلل عليه وسلوم من معاناة يقب -1

 .وتعذيب واستهجاإ من ّفار قريأ في مّة
 . في وقتنا الحا ر والمستقبل  يعي أهمية قراإة سورة الّهف، وأنها تقيه من الفتن -2

 يتحفج على ا تيار أساليب عرض ج ي ة لتبيان العبر والعمات من سيرة رسول اهلل -3
 . لوى اهلل عليه وسلوم

لى تحمل بعض المسؤولية لن ر ال عوة  لى اهلل، وذلن باتبال األمر بالمعروف عيميل  -4
م عانى من  يذاإ ّفار  والنهي عن المنّر اقت اإا، برسول اهلل  لوى اهلل عليه وسلوم ّو

 .قريأ
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يبا ر  لى رواية الق ص التي ذّرت في سورة الّهف وما اله ف منها والعبر  -5
 . المستقاة

 
 :األهداف السلوكية

 :يصبح المتعل م  في نهاية هذا الد رس قادرا على أن   
 .ي تار وسيلة تعليمية لتبيان معاناة المسلمين في مّة ويقوم بعر ها -1
، مع  رحها  -2 يقوم بحفم أوائل سورة الّهف لتقيه الفتن وتقوية على طاعة اهلل عجو وجلو

 . وتفسيرها

ين من ال عوة  لى اهلل   -3 من الق ص التي رويت في سورة ي رث أسباب  وف الم ّر
 .محلة، ومستنتجا، وذلن في عرض أمام ال ف[ ال ين، المال، العلم، السلطة]الّهف 

يربط بين اجتمال المسلمين في  ار األرقم واآليات ال الة على ذلن من سورة الّهف  -4
 .وذلن  من تحليل مو وعي

يعي  تنميم أمور حياته وفقا، لةستنتاجات التي ح ل عليها من سيرة رسول اهلل  لوى  -5
 . عليه وسلوماهلل
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  :وال امس ع ر الرابع ع رال رس 
 سير  رسول اهلل صل ى اهلل علي  وسل م

 (واليير  إلى الحبشة)
 

 : األهداف المعرفية
 -:يصبح المتعلم في نياية ه ا الدرس  ادرا على أن  

 .يذّر سبب لجوإ الفقراإ من مسلمي قريأ  لى الهجرة  لى الحب ة -1
لهم بهذه الهجرة وما هي اسبابها، واسباب ا تيار المّان والجمان  يبين من سمح -2

 .المح و ين، وما سبب الهجرة  لى هذا المّان

مع معرفة رسم ال ريطة ع ة مرات ليتعلم ّم ]يست ل مّان الحب ة على ال ريطة  -3
 [.عانى المسلمين من ّفار قريأ في ب إ ال عوة  لى اهلل

 .لى الحب ةيع   بعض أسماإ الذين هاجروا   -4

يّت ف ماذا ح ث لّفار قريأ حينما سمعوا رسول اهلل  لوى اهلل عليه وسلوم يتلو  -5
 .عليهم سورة النجم

حينما سمعوا رسول اهلل  لى عليه وسلم يتلوا ي رث السبب في ما فعل ّفار قريأ  -6
 .سورة النجم

 .يبرج عو ة  المسلمين الى مّة عن  سماعهم أن قري ل ق  أسلمت -7

وأين ، المسلمين  الى مّة وماذا ح ث لهمح اث التي تلت بع  عو ة يستعرض األ -8
 .الى الحب ة فّانت الهجرة الثانية الى الحب ة يستعرض عو تهم مرة أ رى 

 .يسر  األح اث التي ح ثت في الحب ة والمؤامرة التي قام بفعلها ّفار قريأ -9

اث التي وما هي األح ، يعرض ق ة جعفر بن أبي طالب وهو ي اطب النجا ي -11
 .ح ثت مع المسلمين

 .يست رج العبر والعمات من  طبه جعفر بن أبي طالب التي القاها امام النجا ي -11

 .يقارن بين و عنا الحالي وو ع المسلمين أيام الهجرة الى الحب ة -12

 .فعل ّفار قريأ للّي  بالمسلمين مع النجا ييروي الطالب ماذا  -13
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 : األهداف الويدانية

 -:يصبح المتعلم في نهاية هذا الدرس قادرا على أن  
لمراحل التي مرت بها ال عوة  لى اهلل، ليأ ذ منها العبر والعمات يعي أهمية معرفة ا -1

 .في وقته الحا ر
ين  -2 يثمن أهمية تعلم قواع  األمر بالمعروف والنهي عن المنّر وّيفية مجابهة الم ّر

 .في يومنا الحا ر

يب ي اهتماما، بمعرفة تفسير السيرة عن طريأ  رحها عبر ال رائط التي ت ل على  -3
 .ائل التي است  مها المؤمنون للمحافمة على  يمانهمالطرأ والوس

ة في ن وة ت ول حول معاناة الرسول  لوى اهلل عليه وسلوم  -4 يوافأ على الم اّر
ين في مّة قبل هجرة المسلمين  لى الحب ة ومقارنتها  و حابته الّرام في أذى الم ّر

 .م في يومنا هذاوُسبل ال فال عن رسول اهلل  لوى اهلل عليه وسلو . بو عنا الحالي

 .يتذوأ عذوبة ترتيل سورة النجم وِلَم أثورت على ّفار قريأ -5

يؤمن بأهمية ترسيخ اإليمان القوي في قلب المسلم، فهو لن ي اف من مجابهة  -6
 .الّفار؛ تماما، ّما ح ث مع المسلمين ال عفاإ الذين هاجروا  لى الحب ة

 .ولو أمام سلطان جائريثأ أن ال ير بي  اهلل تعالى فة ي اف قول الحأ  -7

أن يؤمن الطالب بأهمية قراإة سورة الّهف ّل يوم جمعة لتقيه من فتن ووساوس  -8
 . ياطين اإلنس والجن

 .يثمون الق ص التي ور ت في سورة الّهف وم ى أهميتها في حفمه من الفتن -9
 

 : األهداف السلوكي ة
 :يصبح المتعل م  في نهاية هذا الد رس قادرا على أن  

سلون من قريأ قبل ي تار ع ة أساليب ت ريبية لتو يل المعاناة التي عاناها الم -1
 .الهجرة  لى الحب ة، وذلن  من عروض في ال ف

وا بر نفسن مع الذين ي عون ﴿]يجمع العبر والعمات من سورة الّهف و ا ة  -2
و   فلىو  تع  عينان عنهم تري  جينة الحياة ال نيا فلىربهم بالغ اة والع ي يري ون وجهه
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ان أ وي ع ذلن  من [. ﴾مره فرطاتطع من أغفلنا قلبه عن ذّرنا واتبع هواه ّو
 .ج اول يعلقها في ال ف

ر التي يستفا  منها تبين اسباب الهجرة  لى الحب ة ومروفها والعبتقام مبارات لل طابة  -3
 . والعمات

 .يقترث أساليب ج ي ة في  عطاإ  رس السيرة، ليّون مؤثرا، في تغيير الواقع الراهن -4

هلل عليه وسلوم يرسلها عبر اإلميل يبتّر نماذج ت ل على حبه لرسول اهلل  لوى ا -5
م عانى مع ّفار  للجميع ليتعرفوا على    ية رسول اهلل  لوى اهلل عليه وسلوم ّو

 .قريأ

يفية حماية نفسه من  -6 يعرض معاني ال رن باهلل مست رجا،  ياها من سورة الّهف، ّو
 .هذا ال رن

عبر والعمات يق م الق ص في سورة الّهف مع تبيان عنوان ّل ق ة على ح ه وال -7
 .التي تست رجها من ّل ق ة ومن سورة الّهف ب ّل عام
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 السا س ع ر ال رس 
 ع ر  لسابعوا       

 
سَلم كل من  :تيديد  ريش ألبي طالح وا 

 حمز  بن عبد المطلح  
 وعمر بن الخطاح رضي اهلل عنيما

 
 : األهداف المعرفية

- : ادرا على أن   يصبح المتعلم في نياية ه ا الدرس
 .يذّر الواقعة التي ح ثت مع ّفار قريأ وعم رسول اهلل  لوى اهلل عليه وسلوم -1
 .يحلل سبب ته ي  قريأ لعم رسول اهلل  لوى اهلل عليه وسلوم -2

 .يناقأ ماذا فعل أبو طالب بع  ته ي  قريأ له -3

بر ي ات، والعيه وسلوم أما هذه الته يحلل ويستنتج ّيفية  مو  رسول اهلل  لوى اهلل عل -4
 .المستقاة منها

يبين مّر ّفار قريأ مرة بع  مرة وّيف ّان ته ي هم لعم رسول اهلل  لوى اهلل عليه  -5
 .وسعيهم في الت لص من رسول اهلل  لوى اهلل عليه وسلوم. وسلوم

يفسر ّيف أسلم ّل من حمجة عم رسول اهلل  لوى اهلل عليه وسلوم وعمر بن ال طاب  -6
 .ر ي اهلل عنهما

 ل الح يث الذي  ار بين عتبة بن ربيعة ورسول اهلل  لوى اهلل عليه وسلوم محلة، يف -7
 .ومستنبطا، 

أن يذّر الطالب ِلَم جمع ابو طالب بني ها م وبني عب  المطلب واسباب ذلن وما  -8
 .نتج عنه

يست رج الحوا ث التي ح ثت  ةل  هر وجعلت ّفار قريأ ت ع ميثاأ الملم  -9
 .ب  وفهموالع وان، وما هي أسبا

 يروي ميثاأ الملم والع وان وماذا فعل ّفار قريأ، وماذا ح ث للمسلمين؟ -11
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 .ي ف ويحلل و ع المسلمين في  عاب مّة الذي  ام ثةث سنوات -11

يقارن بين و ع المسلمين في يومنا الحا ر وبين واقع المسلمين في ذلن الجمان  -12
 .وماذا تغير مع وجو  تّنولوجيا المعلومات

 ث أبان ال عوة في ب ايتها هو ل الح هذه األمة، فيست رج العبو يّؤ  أن ما ح -13
العمات التي تمّنه من ال عوة  لى اهلل على ب يرة ونور مت ذا، سيرة رسول اهلل  لوى 

 .اهلل عليه وسلوم الق وة الحسنة في ال بر على ال عاب وال  ائ 

 
 : األهداف الويدانية

 -:يصبح المتعلم في نهاية هذا الدرس قادرا على أن  
 بر المسلمون في السابأ مقارنا، حالنا مع  يسأل نفسه هل ّان باستطاعته ال بر ّما -1

 .حالهم
يقبل على سيرة رسول اهلل  لوى اهلل عليه وسلوم مست رجا، بعض األساليب التي تساع ه  -2

 .على ال عوة  لى اهلل عجو وجلو 

يؤمن أنو حب اهلل عجو وجلو وحب رسول اهلل  لوى اهلل عليه وسلوم ساع  المسلمين في  -3
 .وتحمل المعاناة التي مروا بهاذلن الجمان على ال بر 

اهلل عجو وجلو عليهم الت ريعات ولّن ال عوة يعي أن في تلن الفترة لم يّن ق  فرض  -4
لى مّارم األ ةأ  .فقط  لى اإليمان باألمور الغيبية وا 

يثمن وقوف عم رسول اهلل  لوى اهلل عليه وسلوم بقربه ومساع ته له وأن هذا ّان أح   -5
 .ار قريأ عن التعرض لهأهم أسباب امتنال ّف

يعتج بايمان حمجة عم رسول اهلل  لوى اهلل عليه وسلوم وعمر بن ال طاب ر ي اهلل  -6
 .ا ق وة له يقت ي بهما في ال عوة  لى اهلل عجو وجلو معنه ويت ذه

ي عم ال ور الذي قام به ّل من حمجة بن عب  المطلب وعمر بن ال طاب في عج  -7
 .اإلسةم

ين وال بر على يثمن  عوة رسول اهلل  -8  لوى اهلل عليه وسلوم وقيام الليل لمواجهة الم ّر
 .أذاهم
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يعي أهمية  ار األرقم ّمّان  لتقاإ المسلمين لت ارس القر ن وتلقي التوجيه النبوي،  -9
 .وأهمية ات اذ ا حتياطات األمنية متع  ة في  ار األرقم ومحيطها

 : يب ي اهتماما لمعرفة سمات هذه المرحلة أ  وهي -11

ين رغم ا  طها  وال غط -أ   .اجتناب العران مع الم ّر

 .مقابلة األذى بال بر الجميع -ب 

ل على اهلل حتى يأتي أمره   -ج  تنجول األيات متّاثرة والتي تأمر المسلمين بال بر والتّو
 .سبحانه

ي ال الفّرة ومناق ة ال بهات ومجا لة النّرين  -    .ا جتها  في ن ر ال عوة وا 

تاحة الفر ة للهجرةالحرص على أمن األفرا  -ه   .  وا 

في السنة السا سة وبع  اسةم حمجة بن عب  المطلب انتهت مرحلة اإلستثار،   -و 
 .وا نتهاإ من  ور  ار األرقم، وح ول بعض ال  ام الفر ي بسبب الجهر والمهور

 .مقاومة أساليب المةنية وا ستمالة واإلغراإ  -ج 

 .تجاي  ع   المستجيبين لل عوة  -ث 

 
 : كيةاألهداف السلو 

 :يصبح المتعل م  في نهاية هذا الد رس قادرا على أن  
ي ف ميوجات السور المّية التي تنجولت على رسول اهلل  لوى اهلل عليه وسلوم في مّة  -1

 Power المّرمة وقبل هجرته  لى الم ينة المنورة، وذلن  من عرض  ست  ام 

Point. 

لى السنة العا رة من البعثة،  -2 يمهر سمات هذه المرحلة من السنة السا سة للبعثة، وا 
 . وا حة وذلن  من  ريطة جمنية

يسر  ّيفية اسةم عمر بن ال طاب وحمجة بن عب  المطلب ر ي اهلل عنهما عن  -3
 .طريأ تمثيل  ور ّلٍّ منهما في ّيفية   ولهما  لى اإلسةم

يف يمّن  -4 يّتب بأسلوبه ال اص العبر والعمات المستقاة في هذه الفترة من البعثة ّو
 .اإلستفا ة منها في وقتنا الحالي
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 ي ة في عرض ما تميجت به السور المّية التي تنجلت على قلب ي تار أساليب ج -5
 .رسول اهلل  لوى اهلل عليه وسلوم في هذه الفترة

يست  م أساليب ال عوة  لى اهلل عجو وجلو التي استعان بها ال حابة في ال عوة  لى  -6
 . وأن توجل األ وار على مجموعات، تقوم ّل مجموعة بأسلوب مح  . اهلل تعالى

رسول اهلل  لوى اهلل عليه وسلوم في هذه الفترة من لسور التي تنجلت على قلب يجمع ا -7
 . السنة السا سة  لى السنة العا رة

ّتبة والولي  بن ]ي رث ما تميجت به هذه السور وما هي  ها ة الّفار بالقر ن الّريم  -8
سورة سورة الم ثر، سورة ف لت، . ]وّيف ّانوا يستمعون  لى القر ن  سرا، [ المغيرة

هو ، سورة اإلسراإ، سورة الفرقان، سورة األنبياإ، سورة األنعام، سورة العنّبوت، سورة 
طه، سورة الرع ، سورة النحل، سورة األحقاأ، سورة الج رف، سورة ن، سورة ال  ان، 
سورة مريم، سورة يوس، سورة لقمان، سورة الهمجة، سورة الّوثر، سورة الليل، سورة 

 [.، سورة الرومالحاقة، سورة فاطر
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 الثامن ع ر ال رس       
 التاسع ع ر              
 الع رون               
 والواح  والع رون            

 الم،ارنة بين األخَلخ ال ميمة وما ي،ابليا من أخَلخ فضيلة
 

 : أججاإ يقسم هذا ال رس  لى  مسة
لرياإ، الحس ، األست فاف، تحقير ال لأ، التّبر، البذخ، التقتير، االوقاحة، اإلستهجاإ، )

 (الحق ، ال ماتة
 .أهمية األ ةأ الحمي ة: الججإ األول
 .تو يح األ ةأ المذمومة: الججإ الثاني
 .السعا ة في ال نيا واآل رة: أثر األ ةأ على اإلنسان: الججإ الثالث
 .الفر  والمجتمع أثر األ ةأ الحمي ة على: الججإ الرابع

 .أثر األ ةأ الذميمة على الفر  والمجتمع: الججإ ال امس
 

 : األه اف المعرفية
 -:يصبح المتعلم في نياية ه ا الدرس  ادرا على أن  

 .يذّر األمور التي تجعجه -1
 .يع   هذه األمور ويطلأ عليها اسم األ ةأ الذميمة -2

 .وإ العةقة مع اآل ريتبين أن هذه األ ةأ المذمومة هي التي تسبب س -3

 .يعلل سوإ معاملة اآل ر أنها  الة على ابتعا  اإلنسان عن ايمانه باهلل تعالى -4

 



 84 

وا قتنال بمبا ئه هو المعبر عن   قه، وعن  يستنتج أنو احترام قيم ال ين و  ابه -5
 .األ ةأ الحمي ة

 .يع   األ ةأ الحمي ة -6

 .اآل رين ربط بين األ ةأ الحمي ة و نجاحه في عةقاته معي -7

يذّر بعض الق ص لبعض المسلمين، ولّنهم غرباإ عن ال ين واأل ةأ في  -8
 .المعامةت

 .يفسر أثر األ ةأ المذمومة على النفس مما ُي عره باإلحباط وع م اإلنتاج -9

 .يبين الفرأ بين األ ةأ الحمي ة وبين األ ةأ المذمومة -11

ميمة وأن اهلل أمرنا با بتعا  يست ه  باآليات واألحا يث ال الة على األ ةأ الذ -11
عنها، وأن اإلنسان  ذا قام بفعلها فانه ي رج عن طاعة اهلل وعن طاعة الرسول  لوى 

 .اهلل عليه وسلوم

يست ه  باآليات واألحا يث الوار ة عن رسول اهلل  لوى اهلل عليه وسلوم ال الة  -12
 . ةأ الذميمةعلى ات اذ األ ةأ الحمي ة في حياته اليومية واإلبتعا  عن األ

ي رث معنى األ ةأ المذمومة مست ه ا، بواقعه ح ثت معه ت ل على م ى  -13
الوقاحة، اإلستهجاإ، ا ست فاف، تحقير ال لأ، التّبر، البذخ، ]استيائه من هذا الُ ُلأ 

 [.التقتير، الرياإ، الحس ، الحق ، ال ماتة

م هم بعي ون عن ي افع عن ال ين اإلسةمي ويمهر ّم أن بعض المسلمين اليو  -14
يف ق  و ل حال األمة اليوم  لى هذا الذل والهوان. األ ةأ الحمي ة  . ّو

 
 :األه اف الوج انية

 -:يصبح المتعلم في نهاية هذا الدرس قادرا على أن   
 . يعي أهمية اتبال األ ةأ الحمي ة ليّون مقت يا، برسول اهلل  لوى اهلل عليه وسلوم -1
 .عميم وأعجه ولم يجعله مهانا في هذه ال نيايؤمن أن اهلل عجو وجلو  لقه ألمر  -2

يق ر أن اهلل  لقه ليّون سعي ا، في هذه ال نيا قبل اآل رة و لقه لإل ةث ولإلعمار،  -3
 .و لقه لإلبتةإ أي بر على هذا اإلبتةإ فيعفو عن اآل ر أم  

 



 85 

يسأل ما اله ف من األ ةأ الحمي ة في اإلسةم، ليتأّ  أن اإلسةم يه ف  لى  -4
 .ج رباني قر ني  ةث الفر  وا  ةث المجتمع وسعا تهما، بمنه

ه وعبا ته  -5 يق ر ويقتنع بأهمية األ ةأ الحمي ة للفر  والمجتمع وأنها   تنفن عن سلّو
 .ومعاملته مع اآل ر

 .يّره ال لأ الذميم ويبتع  عنه وُيقبل على ال لأ الحمي  ويق وره -6

 .يقبل على حل الم ّةت التي ّان سوإ ال لأ سببا، لها -7

 ةأ الحمي ة ويّره األ ةأ الرذيلة ويبتع  عنها ّما يحب قول الحأ وال عوة  لى األ -8
 .ّان يفعل  غار ال حابة في حياة رسول اهلل  لوى اهلل عليه وسلوم وال حابة الّرام

غريجة الطعام، الرغبة في ]ي ف أسباب وقول الناس في األ ةأ الذميمة أ  وهي  -9
لتفا ر والّبرياإ والحق   ا ة ما يتسببه المال من الحس  والرياإ واالجاه والمال، 

 .والع اوة والبغ اإ مما يؤ ي  لى المنّر والفح اإ

 
ية  :األه اف السلّو

 :يصبح المتعل م  في نهاية هذا الد رس قادرا على أن   
ذميمة، ويفسرها محلة، يجمع بعض األحا يث واآليات اآلمرة با بتعا  عن األ ةأ ال -1

 .ومستنبطا، 

 .يثمن ه ف اإلسةم في الحث على األ ةأ الحمي ة واإلبتعا  عن األ ةأ الذميمة -2

 .ري بحثا، مي انيا، يبين فيه أهمية اتبال األ ةأ الحمي ة ونبذ األ ةأ المذمومةجي -3

يعي  تنميم هذه اآليات واألحا يث من حيث أمرها باأل ةأ الحمي ة ونهيها عن  -4
 .األ ةأ الذميمة

 .يؤلف مقا ، يبين أهمية التعلم و وره في معرفة األ ةأ الذميمة واإلبتعا  عنها -5

في األمر بالمعروف والنهي عن المنّر بناإ على قواع  وسائل ج ي ة يح و  بعض  -6
 .األمر بالمعروف والنهي عن المنّر بالحّمة والموعمة الحسنة

ه من األ ةأ الذميمة  لى األ ةأ الحمي ة ليّون ق وة لغيره -7  . يغير من سلّو

هم أن يت ذوا من الرفقة ال الح -8 ة، والبيئة يقترث للذين يري ون أن يغيروا من سلّو
 .منطلقا، لهم، ال الحة
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ي طط لنموذج م غر للبيئة ال الحة وب ع أسس السير عليها تطبأ في الحياة  -9
 .العامة

 

 [وايح األمة اإلسَلمية: عنوان: مثال على ذلن]
 .تح ي  لمن نري  أن نؤسس هذه البيئة: أو 
 .ّيف نربي هذا الجيل على حب القراإة:      * ثانيا، 

 .ةب على ّتابة ق ص ورسائل يرسلونها للّبارت جيع الط* 
 .ت جيع الطةب على ّتابة مقا ت تن ر عبر ال حف والمجةت والن رات* 
 .تأسيس مّتبات عامة* 
 [لن ر األ ةأ الف يلة]تأسيس أماّن للمطالعة * 

 .تح ي  لمن نق م هذا الت طيط: ثالثا، 
 .مما تتّون هذه البيئة: رابعا، 

 ريحة المجتمع التي ستعرض عليهاتح ي   :  امسا، 
 ....[فقراإ، أغنياإ، متعلمين، جاهلين]
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 والع رونالثاني ال رس 
 صفات أولي العزم من الرسل

 (العزم –الحلم  –الصبر )
 

 : األه اف المعرفيوة
 -:يصبح المتعلم في نياية ه ا الدرس  ادرا على أن  

 .يسترجع حاجة الناس  لى الرسل -1
فر منّرهمي -2  .ذّر فرض اإليمان بالرسل واألنبياإ ّو

 .يبين ويميِّج بين الرسول والنبي -3

يف يجتبيهم اهلل عجو وجلو وأنهم مع ومون -4  . يع   بعض  فات هؤ إ الرسل ّو

 .وِلَم سموا بها اإلسم. ُيَعرِّف الطالب من هم أولو العجم من الرسل -5

 .فات أولي العجم من الرسليست ه  بآيات قر نية وأحا يث نبوية  الة على   -6

 .يو ح ِلَم سماهم اهلل عجو وجلو بأولي العجم وما هي أهم  فاتهم -7

 (. ال بر، الحلم ، العجم) يفسر هذه ال فات  -8

 .يحلل أهمية اإلقت اإ بالرسل أول العجم والسير على  طاهم -9

يبين ما مهمة هؤ إ الرسل مع تبيان  لى من أرسلو والسبب الذي من أجله  -11
 .على هذا اللقبحاجوا 

 
 : األه اف الوج انية

 -:يصبح المتعلم في نهاية هذا الدرس قادرا على أن  
 .يعي مهمة   م عليه السةم على وجه األرض، ومن سيّون ع وه على األرض -1
 .ا أمره اهلل عجو وجلو أن يت ذ  بليس وأعوانه من اإلنس والجن ع وا، يست عر لماذ -2

يؤمن  يمانا، جاجما، أنو جميع األنبياإ لهم نفس ال فات وهي ال  أ، الفمانة،  -3
ة، والّمال في ال لقة الماهرة والسةمة من األمراض المنفرة، وان افهم الع م

ّالّرم والع ل، ال جاعة وال بر، العفة واألمانة، الحلم والحياإ، . )بمّارم األ ةأ
 (وسائر مّارم األ ةأ
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ي ف  فات هؤ إ الرسل حين  اطب اهلل تعالى نبيه محم ا،  لوى اهلل عليه وسلوم  -4
 [35: األحقاأ] ﴾أولو العجم من الرسلما  بر ﴿فا بر ّ: بقوله

يق ر  فات ال بر والحلم والعجم ليستطيع ال عوة  لى اهلل على علم وب يرة فة  -5
 .ييأس حين يعتر ه  عوبات في طريأ ال عوة  لى اهلل

 
ية  : األه اف السلّو

 :يصبح المتعل م  في نهاية هذا الد رس قادرا على أن  
 .يفرأ بين النبي والرسول، وذلن يعمل لوحة في ال ف -1
 لى الرسل واألنبياإ، وذلن من  ةل  رس يلقيه في ي رث اله ف من حاجة الناس  -2

 .ال ف

 .يجمع عبر مجموعات اآليات ال الة على  فات الرسل عامة وأولي العجم  ا ة -3

يبرهن أنو  فات ال بر والحلم والعجم هي من أهم ال فات التي يجب أن يت لأ بها  -4
من ن اطات ويت رب على ذلن  . اإلنسان الذي يأمر بالمعروف وينهي عن المنّر

 . يفية

يرسم م ططا، على لوحة ّرتونية تعلأ على لوحة الحائط يبين فيها ال طوات المتبعة  -5
 .لّي ي ل  لى  فة ال بر و فة الحلم و فة العجم
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 والع رون الثالث ال رس        
 والع رونالرابع               

 وال امس والع رون             
 سحدخ علي  السَلم صة سيدنا إ

  صة سيدنا يع،وح علي  السَلم
 و صة سيدنا يوسف علي  السَلم

 
أهمية  لقاإ ال وإ على  فة بر الوال ين، والح يث عن ما ح ث مع سيو نا : مةحمة]

 [يوسف عليه السةم
 : األه اف المعرفية

 -:يصبح المتعلم في نياية ه ا الدرس  ادرا على أن  
 [.133 -131: اآليات من سورة البقرة. ]ه السةم ألو  هيذّر و ية  براهيم علي -1
 [.133 -131:سورة البقرة]يحلل ويستنتج عةم ت ل اآليات السابقة من  -2

ِّروا بهذه اآليات -3  .يسمي أو    براهيم عليه السةم الذين ُذ

يروي األح اث التي ح ثت مع سيو نا  براهيم عليه السةم وبماذا ب رته المةئّة  -4
 .الّرام

يذّر ّيفية تب ير المةئّة عليهم السةم سي نا  براهيم عليه السةم باسحاأ ومن  -5
 (.ّرامة لسي نا  براهيم عليه السةم ألنوه   وأ الرؤيا)ورائه يعقوب عليه السةم 

يست ل باآليات ال الة على تب ير المةئّة سي نا  براهيم عليه السةم مع تفسير هذه  -6
 [56-51: الحجر. ]اآليات و رحها

 .يبين  فات ّل من اسحاأ عليه السةم ويعقوب عليه السةم -7

 .يناقأ ما ح ث مع سيو نا يوسف عليه السةم -8

 .يست لص أهمية الع ل بين األبناإ وأهمية بر اآلباإ -9
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يع و  بعض حقوأ األبناإ التي فر ها اهلل عجو وجلو لتربية األبناإ ومنها الع ل  -11
 .بين األو  

 .  أ وة يوسف عليه السةم لهيستنتج أسباب ّي -11

 .يست ل باآليات ال الة على هذه الق ة -12

 .يو ح أهمية بر اآلباإ مهما ّانت معاملتهم لهم -13

 
 :األه اف الوج انية

 -:يصبح المتعلم في نهاية هذا الدرس قادرا على أن   
 . يعي أهمية ق ص األنبياإ في التفّر والت بر والتمسن باإليمان باهلل عجو وجلو  -1
اهلل عليه وسلوم مت ذين ي رن أهمية رواية الق ص السابقين على رسول اهلل  لوى  -2

 .منهم الق وة واألسوة الحسنة

يؤمن أنو منهج اهلل عجو وجلو هو الذي فر ه اهلل عجو وجلو على جميع األمم السابقة  -3
 .من ل ن   م عليه السةم  لى رسول اهلل  لوى اهلل عليه وسلوم

 .يعتج بأهمية اتبال منهج اهلل عجو وجلو وسنة رسوله عليه ال ةة والسةم -4

يق ر أنو ال ين اإلسةمي هو  الح لّل جمان ومّان محلة، ومستنتجا، ذلن من ق ة  -5
 .سيو نا  براهيم عليه السةم مع أو  ه

 .يستنتج ويقتنع لحقوأ الطفل مقارنة بحقوأ الطفل حسب ميثاأ األمم المتح ة -6

 .انهيلتجم بحأ الول  على الوال  وحأ الوال  على الول  للح ول على ر ا اهلل ور و  -7

 
ية  : األه اف السلّو

 :يصبح المتعل م  في نهاية هذا الد رس قادرا على أن  
 : يجمع بعض حقوأ الطفل في الرعاية النفسية ومنها -1

 حأ الع ل بين األطفال -
 حأ التأ يب والتربية -
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موعمة اآلباإ لألبناإ ومنها موعمته على ع م اإل ران باهلل وتعليمه  -
ال ةة واألمر بالمعروف والنهي عن المنّر، تعليمه التوا ع وع م 

 .سّينة وع م ا  تيال، وع م رفع ال وتالتّبر، وتعليمه ال

 حأ اللعب والترفيه -

 حأ الطفل في التعليم -

 حأ الطفل في الرعاية ال حية والعةج -

 .وي ع ذلن في لوحة تعلأ في ال ف
تقام ن وة ي ترن بها طلبة ال امس اإلبت ائي مع غيرهم من طةب الرابع اإلبت ائي  -2

ن، وحأ اآلباإ على األبناإ، وحأ األبناإ والتّميلي األول، يناق ون بها بر الوال ي
 .على اآلباإ

يستنتج من ق ص األنبياإ أهمية بر الوال ين، مست ه ا، باآليات ال الة على ذلن  -3
 .وذلن  من ورقة  راسية

يقارن  من ج ول حقوأ الطفل في اإلسةم، وحقوأ الطفل في  رعة األمم  -4
 .المتح ة
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  رونوالعوالسا س ال رس 
 ح،وخ اإلنسان

 
 : األه اف المعرفية

 -:يصبح المتعلم في نياية ه ا الدرس  ادرا على أن  
واإلنسان محور _ أن جعله  ليفة في األرض ]ي رث التّريم اإللهي لإلنسان  -1

تف يل _ تّليف المةئّة بالسجو  آل م عليه السةم _ جميع الرسا ت السماوية 
تّريم اإلنسان _ تس ير ما في الّون لإلنسان _ اإلنسان على سائر الم لوقات 

 [بالعقل
يذّر أن اإلسةم يهتم أو  ببناإ اإلنسان قبل بناإ الحجر، فيهتم بالنفس والروث،  -2

 .وي قل العقل، ويهذب األ ةأ

 .يتبين من أين ن أت فّرة حقوأ اإلنسان -3

وذلن  [في أوروبا وفي أمريّا]يع   بعض المناطأ التي طالبت بحقوأ اإلنسان  -4
 .لمقاومة التمييج الطبقي، أو التسلط السياسي، أو الملم اإلجتماعي

( 11/12/1948)يعطي بعض األمثلة عموا ت منته  رعة حقوأ اإلنسان العالمي  -5
 [.ّل الناس أحرار متساوون في الّرامة والحقوأ: مثال]

 ث يناقأ واقع تطبيأ هذا القانون في وقتنا الحالي مع اإلست ها  ببعض ما يح -6
 .في العالم من تجاوجات وحروب وا طها  لل عوب الفقيرة ولألطفال

يقارن بين حقوأ اإلنسان التي أمر بها اهلل عجو وجلو والحقوأ التي و عها  -7
 .الب  ر لحقوأ اإلنسان

 .يبرج بعض ال فات التي هي من حقوأ اإلنسان مثل الع ل، الحرية -8

 
 : األه اف الوج انية

 -:يصبح المتعلم في نهاية هذا الدرس قادرا على أن  
ي يعطي للناس حقوقهم ويّرمهم، ذلن أن اهلل وح ه مي الذيعي أهمية ال ين اإلسة -1

 .هو واهب الحياة لهذا اإلنسان
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 .يؤمن أن لحقوأ اإلنسان الو عية قا رة على  عطاإ حقه ّامة،  -2

 .يهتم بق ية   طها  المسلمين في أي مّان و ا ة اإلحسان بحقوقهم اإلنسانية -3

لحقوأ اإلنسان الذي أعلن في يثمن  ور الذين ساهموا في و ع اإلعةم اإلسةمي  -4
 .في مقر األونيسّو 19/9/1981

يست  م اإلعةم اإلسةمي لحقوأ اإلنسان في مساع ة رفاقه أو أهله أو جيرانه لحل  -5
 .بعض م اّلهم

 .يعتج بال ين اإلسةمي الذي ي عو  لى تحرير اإلنسان من العبو ية لغير اهلل -6

 .ولآل رينله [ بما أمر اهلل عجو وجلو ]يؤمن بالحرية  -7

 
ية  :األه اف السلّو

 :يصبح المتعل م  في نهاية هذا الد رس قادرا على أن  
يح   وسيلة  ي اث لعرض حقوأ العالمية الو عية لإلنسان والحقوأ اإلسةمية  -1

 .لإلنسان للمقارنة بينهما من  ةل ن وة تقام ألجل ذلن
يتعو   مهار حقوأ اإلنسان التي وهبنا  ياها اهلل وح ه    رين له مع  ّر اهلل عجو  -2

 . نعمها اهلل عليهوجلو على جميع النعم التي أ

 . يقوم بمساع ة اآل رين بناإ، على ما تعلمه من معرفته لحقوأ اإلنسان اإلسةمي -3

ي حح بعض المفاهيم ال اطئة بالنسبة للمنهج اإلسةمي التي ور ت في اإلعةن  -4
وذلن مبراجعة ّتابية [. الحرية المباحة لإلنسان: مثال]العالمي لحقوأ اإلنسان 

 .تعرض في ال ف

الفروقات في اإلعةن العالمي لحقوأ اإلنسان واإلعةن اإلسةمي لحقوأ  يمهر -5
 .اإلنسان

 .يبتّر وسيلة  عةمية إلمهار هذه الفروقات -6

أهمية ال جاعة األ بية ). يتعو  الجرأة في قول الحأ ولو ّان أمام سلطان جائر -7
 (.بالحّمة في مثل هذه المواقف والمبا رة

 
 

 



 94 

 
 
  رونوالعالسابع ال رس       

 والثامن والع رون             
 العمل الصالح وأهميت  في تزكية النفس

 [الصحة والفراغ: نعمتان مغبون فييا كثير من الناس]
 

 :األه اف المعرفية
 -:يصبح المتعلم في نياية ه ا الدرس  ادرا على أن  

 .الموافأ ل رل اهلل  ف معنى العمل ال الحيعرو  -1

ية النفسيذّر ِلَم العمل ال الح مه -2  .م لتّج

ية النفس -3   (النفس وأنواعها:الثالثبناإا على ال رس  )ي رث معنى تّج

ية النفس -4  .يع   بعض األعمال ال الحة التي تؤ ي  لى تّج

ية النفس، وأنوه علم يتقرب به اإلنسان  -5 يتحقأ من أنو العلم النافع هو أح  أبواب تّج
 .الحمن اهلل عجو وجلو ويجي    ية من اهلل مما يؤ ي به  لى العمل ال 

محلة، ومستنتجا، لم الوقت وال حة هما من أهم األمور ...." نعمتان"ي رث الح يث  -6
 .في حياة اإلنسان

يربط بين العلم ال الح والعمل ال الح مع تو يح أنو العلم الذي   يثمر العمل  -7
 .ال الح   ي ل على أنه علما، نافعا، 

[ ال ف األول أساسي التي  رسها في]يسترجع معاني اآليات في سورة الع ر  -8
 .مبينا، أهمية الوقت والعمل ال الح في جعل اإلنسان  موا في  سران وأما في نجاة

ال ةة ألنها عما  ال ين ومفتاث الجنة وأول ما يو ح أن العمل ال الح وأهمية  -9
 .من أعمالهيحاسب عليه العب  يوم القيامة 

اهلل بن مسعود رضي  رواه عبديفسر ح يث رسول اهلل  لى اهلل عليه وسلم ؛ -11
الصَل  : ال  أي العمل أفضل ؟:)سةلت النبي صلى اهلل علي  وسلم :اهلل عن   ال 
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اليياد في سبيل :ثم أي ؟  ال : ال  الوالدين ؛بر : ال   ال ثم أي ؟ على و تيا؛
 .(اهلل 

يجمع اآليات ال الة على الجها  وبأنواعه وأنه باب من أبواب  -11
ية الن العمل ال  ؛(21:الفرقان )َوَجاِهْدُهْم بِِه ِجَهاًدا َكِبريًا )فس  الح لتّج

ًِيًما ) (  92:سورة النساء)َوَفضََّل اللَُّه اْلُمَجاِهِديَن َعَلى اْلَقاِعِديَن َأْجًرا َع
سورة ) ؛(َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لَنَ ْهِديَ ن َُّهْم ُسبُ َلَنا َوِإنَّ اللََّه َلَمَع اْلُمْحِسِنْيَ )؛

َوَجاِهُدوا ِف اللَِّه َحقَّ ِجَهاِدِه ُهَو اْجَتَباُكْم َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِف ) (99:بوتالعنك
يِن ِمْن َحرَجٍ   (.78:سورة الحج )(الدِّ

األمر بالمعروف ) المجاه ة باللسان والبيان :يع   بعض المجاه ات ؛ مثال -12
 .لطها وقمع تسومجاه ة ال يطان مجاه ة النفس ( والنهي عن المنّر 

ية النفس  -13  . ي رن أن مجاه ة النفس هي أهم العمل ال الح لتّج

مع ربهم يست ه  باآليات ال الة على وع  اهلل عجوجل عبا ه الموفين بوعو هم  -14
الَِّذين  يُوُفون  بِع ْهِد  .)في سلون طريأ مر اته ؛ ال ابرين على ذلن بمجاه ة نفوسهم

ُقُضون  اْلِميث اق   و الَِّذين  ي ِصُلون  م ا أ م ر  اللَُّه ِبِه أ ْن يُوف ل  و ي ْخش ْون  ر ب َُّهْم و ي خ اُفون  ( 51) اللَِّه و ال  ي  ن ْ
ة  و أ نْ ا ُقوا ِممَّا ر ز قْ ن اُهْم ِمرًّا ( 50)ُموء  اْلِسس اِب  و الَِّذين  ف ب  ُروا ابِْتغ اء  و ْجِه ر بِِّهْم و أ ق اُموا الصَّال 

نِي ًة و ي دْ  اِر و ع ال  ا و م ْن ف ل ح  ( 55)ر ُءون  بِاْلس س ن ِة السَّيِّئ ة  ُأول ِئك  ل ُهْم ُعْقب ى الدَّ ج نَّاُت ع ْدٍن ي ْدُخُلون  ه 
ُة ي ْدُخُلون  ع ل ْيِهْم ِمْن ُكلِّ ب اٍب  ِهك  ٌم ع ل ْيُكْم ِبم ا( 51)ِمْن آ ب اهِِهْم و أ ْزو اِجِهْم و ُذرِّيَّاتِِهْم و اْلم ال   م ال 

اِر  ُقُضون  ع ْهد  اللَِّه ِمْن ب  ْعِد ِميث اِقِه و ي  ْقط ُعون  م ا أ م ر  اللَُّه ِبِه ( 56)ف ب  ْرُتْم ف ِنْعم  ُعْقب ى الدَّ و الَِّذين  ي  ن ْ
اِر  ْن اللَُّه ي  ْبسُ ( 52)أ ْن يُوف ل  و يُ ْاِسُدون  ِفي اأْل ْرِض ُأول ِئك  ل ُهُم اللَّْعن ُة و ل ُهْم ُموُء الدَّ ُط الرِّْزق  ِلم 

نْ ي ا ِفي اآْل ِخر ِة ِإالَّ م ت اٌع  ي اُة الدُّ نْ ي ا و م ا اْلس  و ي  ُقوُل الَِّذين  ك ا ُروا ( 54)ي ش اُء و ي  ْقِدُر و ف رُِحوا بِاْلس ي اِة الدُّ
الَِّذين  آ م ُنوا ( 51)ْهِدي ِإل ْيِه م ْن أ ن اب  ل ْوال  أُْنِزل  ع ل ْيِه آ ي ٌة ِمْن ر بِِّه ُقْل ِإنَّ اللَّه  ُيِضلُّ م ْن ي ش اُء و ي   
ِئنُّ اْلُقُلوُب  الَِّذين  آ م ُنوا و ع ِمُلوا الصَّاِلس اِت ( 50)و ت ْطم ِئنُّ قُ ُلوبُ ُهْم ِبذِْكِر اللَِّه أ ال  ِبذِْكِر اللَِّه ت ْطم 

ْلن اك  ِفي ُأمَّ ( 51)طُوب ى ل ُهْم و ُحْسُن م آ ٍب  ُلو  ع ل ْيِهُم الَِّذي ك ذ ِلك  أ ْرم  ا ُأم ٌم لِت ت ْ ٍة ق ْد خ ل ْت ِمْن ق  ْبِله 
ِإل ْيهِ  ِن ُقْل ُهو  ر بِّي ال  ِإل ه  ِإالَّ ُهو  ع ل ْيِه ت  و كَّْلُت و  ُهْم ي ْكُاُرون  بِالرَّْحم  ن ا ِإل ْيك  و  ي ْ و ل ْو ( 11)م ت اِب  أ ْوح 

ِميًعا أ ف  ل ْم  أ نَّ قُ ْرآ نًا ُمي ِّر ْت ِبِه اْلِجب الُ  ْوت ى ب ْل ِللَِّه اأْل ْمُر ج  أ ْو ُقطِّع ْت ِبِه اأْل ْرُض أ ْو ُكلِّم  ِبِه اْلم 
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ِميًعا و ال  ي  ز اُل الَِّذين  ك ا ُروا ُتِصيبُ ُهمْ  اُء اللَُّه ل ه د ى النَّاس  ج   ِبم ا ف ن  ُعوا ي ْايْ ئ ِس الَِّذين  آ م ُنوا أ ْن ل ْو ي ش 
و ل ق ِد اْمتُ ْهِزئ  ( 10)ت ُسلُّ ق رِيًبا ِمْن د ارِِهْم ح تَّى ي ْأِتي  و ْعُد اللَِّه ِإنَّ اللَّه  ال  ُيْخِلُف اْلِميع اد   ق ارِع ٌة أ وْ 

ْذتُ ُهْم ف ك ْيف  ك ان  ِعق اِب  ل ى  أ ف م ْن ُهو  ق اهٌِم ع  ( 15)ِبُرُمٍل ِمْن ق  ْبِلك  ف أ ْمل ْيُت ِللَِّذين  ك ا ُروا ثُمَّ أ خ 
أ ْم ِبظ اِهٍر  ُكلِّ ن  ْاٍس ِبم ا ك س ب ْت و ج ع ُلوا لِلَِّه ُشر ك اء  ُقْل م مُّوُهْم أ ْم تُ ن بُِّئون ُه ِبم ا ال  ي  ْعل ُم ِفي اأْل ْرضِ 

اٍد ِمن  اْلق ْوِل ب ْل زُيِّن  ِللَِّذين  ك ا ُروا م ْكُرُهْم و ُفدُّوا ع ِن السَِّبيِل و م ْن ُيْضِلِل اللَُّه ف   ا ل ُه ِمْن ه  ( 11)م 
اُب اآْل ِخر ِة أ ش قُّ و م ا ل ُهْم ِمن  اللَِّه ِمْن و اٍق  نْ ي ا و ل ع ذ  اٌب ِفي اْلس ي اِة الدُّ م ث ُل اْلج نَِّة ( 16)ل ُهْم ع ذ 

ا تِلْ  اُر ُأُكُله ا د اهٌِم و ِظلُّه  ا اأْل نْ ه  ك  ُعْقب ى الَِّذين  ات َّق ْوا و ُعْقب ى الَِّتي ُوِعد  اْلُمت َُّقون  ت ْجِري ِمْن ت ْسِته 
اِفرِين  النَّاُر  ا أُْنِزل  ِإل ْيك  و ِمن  اأْل ْحز اِب م ْن يُ ْنِكُر ( 12)اْلك  ن اُهُم اْلِكت اب  ي  ْار ُحون  ِبم  و الَِّذين  آ ت  ي ْ

ا أُِمْرُت أ ْن أ ْعُبد  اللَّه  و ال  ُأْشِرك  ِبِه ِإل يْ  ِإل ْيِه م آ ِب ب  ْعض ُه ُقْل ِإنَّم  و ك ذ ِلك  أ نْ ز ْلن اُه ُحْكًما ( 14)ِه أ ْدُعو و 
و ل ق ْد ( 11)ع ر بِيًّا و ل ِئِن ات َّب  ْعت  أ ْهو اء ُهْم ب  ْعد م ا ج اء ك  ِمن  اْلِعْلِم م ا ل ك  ِمن  اللَِّه ِمْن و ِليٍّ و ال  و اٍق 

ْم أ ْزو اًجا و ُذرِّيًَّة و م ا ك ان  ِلر ُموٍل أ ْن ي ْأِتي  بِآ ي ٍة ِإالَّ بِِإْذِن اللَِّه ِلُكلِّ أ ْرم ْلن ا ُرُماًل ِمْن ق  ْبِلك  و ج ع ْلن ا ل هُ 
ُه ُأمُّ اْلِكت اِب ( 10)أ ج ٍل ِكت اٌب  ِإْن م ا نُرِي  نَّك  ب  ْعض  الَِّذي ( 11)ي ْمُسوا اللَُّه م ا ي ش اُء و يُ ْثِبُت و ِعْند  و 

ن ا اْلِسس اُب ن ِعُدُهْم أ ْو ن  ت    ُغ و ع ل ي ْ  (41-21:الرع )و ف َّي  نَّك  ف ِإنَّم ا ع ل ْيك  اْلب ال 

يستنتج عواقب من   يجاه  ؛ وماذا تّون عاقبته في اليوم اآل ر ؛قول اهلل  -15
ُقُضوَن َعْهَد اللَِّه ِمْن بَ ْعِد ِميثَاِقِه َويَ ْقطَُعوَن َما أَمَ )تعالى في سورة الرع   َر َوالَِّذيَن يَ ن ْ

ورة س() اللَُّه بِِه َأْن يُوَصَل َويُ ْفِسُدوَن ِِف اْْلَْرِض أُولَِئَك ََلُُم اللَّْعَنُة َوََلُْم ُسوُء الدَّار
 (25 :الرع 

  .اهلل عجوجل  ر اإ يربط بين ا يمان ال حيح والعمل ال الح وبين -16

 :األهداف الويدانية
 -:يصبح المتعلم في نهاية هذا الدرس قادرا على أن   
الهمة على مجاه ة نفسه ويبع  يم  العب  بيعي أن الم اومة على العمل ال الح  -1

 .قلبه عن الغفلة 
يؤمن أنه ّلما تمسن بما فرض اهلل عجوجل ّان له جا  على طريأ المجاه ة وغذاإ  -2

 ...(  قات – عاإ –ذّر .)ي حن قلبه بالعجم والت ميم على موا لة الطريأ 

 ير من ّثير يستجيب لحث النفس على الطاعة وعلى أحب األعمال ؛ قليل  ائم  -3
 .نقطع م

 .يتذوأ السعا ة التي ينالها عن ما يقوم بالعمل ال الح  -4
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 .اإلنسان عن األماّن التي بها مع ية هلل عجوجل يؤمن أن العمل ال الح يبع   -5

 .يت رج في مجاه ة النفس فة يثقلها و  يحملها ما   طاقة لها به  -6

 .يثأ أن العا ات السيئة تحطم األعمال ال الحة -7

فس بالغ وة والروحة عن طريأ اللعب باأللعاب المفي ة للجسم يست  م ترويح الن -8
 .والعقل 

ية   :األه اف السلّو
 :يصبح المتعل م  في نهاية هذا الد رس قادرا على أن  

 . ي تار عمة  الحا محببا له وي اوم عليه  -1 
ية يرسم وسيلة  ي اث مبينا فيها بعض األعمال ال الحة  -2 التي تساع ه على تّج

 أ للفقراإ  ن و  –جيارة مريض مساع ة محتاج : النفس بسهوله ويسر ؛ مثال 

وعها وسجو ها  -3  .ي اوم على ال ةة ب  وعها وّر

وب ال يل والرماية يتعلم السباحة  -4 فهي من األلعاب المرفهه لإلنسان والمفي ة . وّر
 .للجسم والعقل والروث سواإ

يعي  ترتيب حياته من ج ي  ليعو  نفسه على األعمال ال الحة التي تقربه من اهلل  -5
 (.أقاربه –أهله  -أقرانه) اآل رين عجوجل وتجعله محبوبا ل ى 

 .يّت ف أهمية مجاه ة النفس ليح ل على السعا ة والهناإ والراحة -6

ال الحة ومجاه ة النفس عن طريأ لوحة تو ح ّيفية مجاه ة يربط بين األعمال  -7
 .النفس عن طريأ هذه األعمال تعلأ على لوحة الحائط
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 ال رس التاسع والع رون 
 ثةثونوال       

 
 الموت هو أول مناجل اآل رة                             
 .والقبر أول مناجل الحساب                              

 

 :األه اف المعرفية 
 -:يصبح المتعلم في نياية ه ا الدرس  ادرا على أن  

 .ة اهلل عجوجل بين ال ةئأسنو  مَ ف الموت ولِ يعرو  -1    
 .و أول مناجل اآل رة محلة ومستنتجاالموت هم َ يذّر لِ  -2

 .للروث والجس يح ث ي رث ّيفية موت ا نسان وماذا  -3

 .التي تح ث من حين الوفاة  لى أن ي لى عليه وي فن في القبريحلل ال طوات  -4

اإلنسان يوم القيامة وما يح ث في يست ه  باآليات ال الة على الموت وم ير  -5
 ( ا ة في سورة يس.)القبر 

 .لعبر والعمات من سورة يس يست رج ا -6

 .ر ت فف عنه سّرات الموت المحت ي رن أن قراإة سورة يس عن   -7

يستنتج أن حقيقة الموت وما يح ث بع ه   يمّننا الح يث عنه    عن طريأ  -8
القر ن الّريم أو األحا يث ال حيحة التي ور ت عن رسول اهلل  لى اهلل عليه 

 .وسلم 

الّيس من  ان نفسه وعمل " لى اهلل عليه وسلم  يناقأ معاني ح يث رسول اهلل -9
 ".لما بع  الموت

 لى حين الوفاة وبع ها ّيف نعامل يل ص ما يح ث لإلنسان من حين اإلحت ار  -11
 .الميت  لى أن يو ع في القبر

يّت ف أن ال ةة هي أهم  يإ في حياته اليومية وأونها أول ما سيحاسب عنها  -11
 .ةفي القبر وفي يوم القيامالعب  
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مع اإلنسان من حين اإلحت ار رسما تو يحيا يبين ال طوات التي تح ث ي طط  -12
 . لى حين السؤال في القبر

 : أن أول ما يسأل العب  في القبر هي األسئلة التاليةيعلم  -13

 من ربن -1

 ما  ينن -2

 ما علمن في هذا الرجل الذي بعث فيّم  -3

يف علمت؟ أو ّيف عملت ؟ -4  ّو

 نه  ن استطال اإلجابة عن هذه األسئلة ّان له نعيما في القبر  لى يوم ي رن  -14
 .القيامة

 .وفي أي  ّلعلى ّيفية  تيان العمل ال الح له في القبر يتعرف  -15

 :األه اف الوج انية
 -:يصبح المتعلم في نهاية هذا الدرس قادرا على أن  

 .أهمية معرفة ما يح ث له حتى يجهج نفسه لهذا اليوميعي  -1
في معرفة أحوال المحت ر وما يح ث معه  ون وجل و   وف الرغبة يب ي  -2

 .؛ ويساع  اآل رين في ال بر على هذه الم يبة 

 .اآليات واألحا يث ال الة على الموت وبع هيجمع  -3

على مساع ة اآل رين في حين ح وث الموت عن  األهل واألرقارب يتقبل  -4
تسلية أهل الم اب وتعجيتهم  .)واأل  قاإ ويهون عليهم هذا الم اب
 (.بطريأ األمر بالمعروف والني عن المنّر

 .هذا ال رس على ّل من يعرفهم حتى يجهجوا أنفسهم لهذه الساعة يعمم  -5

هول الم اب عن  اإلنسان المؤمن الملتجم بمنهج اهلل؛ وعن  اإلنسان يقارن  -6
 .غير الملتجم بمنهج اهلل ويقنع برحمة اهلل

 . بالت رب على تجهيج المتوفى وماذا يفعل لهيرغب  -7

نفسه ماذا يفعل المتوفى في القبر ولو ّنت مّانه ماذا سأفعل هل يسأل  -8
 ؟ ماذا يح ث بع  الموت ؟...يمّنني أن أنجو في القبر 

 .بعمم سورة يس ويعي لم قراإتها عن  المحت ر مفي ة ج ا يست عر  -9
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أن الروث هي التي ت رج من الجس  حين الوفاة وأنها تعو   لى يعي  -11
في القبر  لى أن يفنى الجس  و  يبقى منه    عجب القبر فتّون مع الجس  

 .الذنب

ية  :األه اف السلّو
 :يصبح المتعل م  في نهاية هذا الد رس قادرا على أن  

وعمل الّيس من  ان نفسه " ح يث رسول اهلل  لى اهلل عليه وسلم ي رث  -1
 .عرض بلقية في ال ف  من " لما بع  الموت

؛ ولّنه  ذا ذّر مقالة تبين ّيف ينسى اإلنسان هذا اليوم فيطغى يؤلف  -2
 .الموت اتعم واعتبر

بتذّير اآل رين بهذه اللحمة بذّر ح يث رسول اهلل  لى اهلل عليه يبا ر  -3
سر ؛  ن القبر أول منجل من مناجل اآل رة ؛ فان نجا منه فما بع ه أي"وسلم 

ن لم ينج منه فما بع ه أ   منه   ".وا 

يقوم مجموعة من الطةب بتمثيل هذا ال ور لتأ يته أمام مجموعة من الناس  -4
 .ليتعموا من هذا الموقف العميم

بين اإليمان باليوم اآل ر وأن القبر أول مناجل الحساب وذلن عرض يربط  -5
 .تحليلي ّتابي 

هي أول ما يحاسب به العب  في القبر واليوم اآل ر  أن ال ةةيثبت  -6
 .مست ه ا باآليات واألحا يث ال الة على ذلن 

بّتابة مراجعة عجيج له مات؛ ويذّر أحواله قبل الموت ؛ وأحوال أهله يقوم  -7
 . وأقاربه عن  موته؛ وماذا فعلوا

م  لى حين ال فن وينمر في  ةة الجناجة مع أح  األقارب أو غيرهي ارن  -8
 .ما يح ث بع  ال فن 

على قراإة سورة يس و ا ة عن  المحت ر لت فف عنه سّرات يوامب   -9
 .الموت 

- :تعين المؤلف في تأليف ال روس معلومات 
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 -:المصطلسات األربعةتعريف 
 

احلمد هلل رّب العاملْي محداً كثريًا طيًبا مبارًكا في ه، ي ا رّب ق د عج ز الطبي و ف داونا، ي ا 
وغض بك عنّ ا وت تخاخ ذنا رب قد عّم الفساد فنجن ا، ي ا رب قلّ ت احليل ة فتولن ا، إرف ع مقت ك 
س   ي عيوبن   ا ٱوبن   ا و غف   ر ذنٱإن نس   ينا أو أخط،ن   ا، وت  اس   بنا ِب   ا فع   ل الس   فهاء من   ا، ي   ا رّب 

س  ي عوراتن  ا ورم  ن روعاتن  ا ورمن  ا ِف ٱرح  م ف  عفنا وت  وّل أمرن  ا و ٱقب  ل توبتن  ا وأص  لَ قلوبن  ا و ٱو 
بالص احلات أعمالن ا، وأد هد أن ًم ًدا عب دك ورس ولك  خ تمٱأوطاننا وبلغنا ما يرف يك عن ا و 

 وبارك عليه وعلى رله وصحبه أمجعْي، أما بعد، ×
 .ات حىت إذا ذكرت ِف احملافرة تكون وافحة بإذن اهللنعود إَل بعض الشروح: بداية
 :هناك بعض التعريفات اليت جيو أن حنفًها عن ظهر غيو أت وهي: أوتً 

 اإلله   -الرب      -الدين        -اإلمالم   
  ﴿:قال تعاَل                   

                             

                        

                  ﴾(95) 
 خ     ا َُ  س     تجاب اهلل دعاءب     ا، فبع     ر م     ن ب       إَساعي     ل رس     وًت، ه     و ًم     دٌ ٱوق     د  

 .صلى هللا عليه وسلم النبيّْيَ 
 .  دعوة إبراهيم عليه السالم وبشارة عيسى عليه السالمصلى هللا عليه وسلم فرسول اهلل 

 ما دين سيدنا إبراهيم عليه السالم؟
﴿: قال تعاَل                          

                               

                                                 

 .129 -127: سورة البقرة، اآليات - 95 -74
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  ﴾(96). 
﴿:  وقال تعاَل                           

      ﴾(97). 
﴿: وقال تعاَل                 

                             

                          

                       

          ﴾(98). 
َسه    م م    ن قب    ل ﴿ه    و َسّ    اكم اخت    ار َل    م ٱم    ن ًب    ة إب    راهيم علي    ه الس    الم للمس    لمْي، أن    ه 

َس   اً ٱممت   د ِف الت  ارير، ف  ارب ِف ج  ذوره، ول  ي   ،عري  ق املس  لمْي﴾، إّن ه  ذا اأس  م أص  يلٌ 
 .عارًفا حادثًا

 .قبلهم مسلمونمن هم مسلمون، واْلنبياء كلهم مسلمون، وأتباع اْلنبياء الذين 
 .َساعيل عليه السالمإبنه ٱوهذا دين ( حنيًفا مسلًما)راهيم عليه السالم هو اأسالم دين إب

 .منذ دعوة إبراهيم عليه السالمصلى هللا عليه وسلم هذا هو دعار رسول اهلل 
 :ا معنى الدينأمً  -1
 .(99)ستعمل كلمة الدين ِف كالم العرب بعدة معانٍ تُ ف

  ة الق اهرة الق وّ  س تددام، وٱالطاع ةالقهر والس لطة واحلك م واْلم ر واأك راه عل ى
وج اء  .م عل ى الطاع ةأي قهرهُ [ اسُ النّ  دانَ ]طيًعا فيقولون ه عبًدا مُ فوقه، وجعلُ 

                                                 

 .132-131: سورة البقرة، اآليات - 96 -75
 125:سورة  النساء، اآلية - 97 -76
 .78 -77: سورة الحج، اآليات - 98 -77
 .31 – 24/ 17: ان العربلس - 99 -78
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 دَ عْ ما ب َ لِ  لَ مِ ه وعَ نفسَ  دانَ  نْ ْ  مَ الَكيِّ :"  صلى هللا عليه وسلم ِف احلدير النبويِّ 
عل  ى  رِ الق اهِ  وِ للغالِ [ انٌ يّ دَ ]ق ال ذل  ك يُ  نْ ه ا،  وِم لَ لَّ ه وذَ َس فْ ن َ  رَ َه ق َ  يْ أَ " امل وت

 .هايْ لَ عَ  مُ واحلاكِ  و قبيلةٍ أَ  ةٍ مّ و أُ أَ  طرٍ قُ 
  ّةِ لّ الذِ  ب ولُ ح د، وقَ أَ  ب ،مرِ  ئتم ارُ ، أي اتح دْلَ  رُ دُّ َس والتَّ  ةُ َم دْ والِ  ةُ يّ بدِ العَ  ةُ اعَ الط 

صلللى هللا عليلله  اهللِ  س  ولُ رَ  ق  الَ  ،ع  ىمَ ذا الْ ِب  . ه  رهِ قَ وَ  ح  دٍ أَ  ةِ بَ  لَ غَ     تَ  ض  وعِ والُْ 

 . مْ كُ لَ  عُ ضَ م وتَْ كطيعأي تُ "  عربا البِ لكم  دينُ تَ تَقولوهنا  ةً مَ لِ كَ   : "وسلم
  ُعلى  كانَ   نْ مَ  والتقليد، أيْ  ةُ والعادَ  ةُ لّ مِ والْ  واملذهوُ  والطريقةُ  والقانونُ  الشرع

قوُل اهلل تعاَل عن يوسف عليه  ،ذلك نْ ومِ ( قومٌ )ها عَ ب َ ت َّ ٱ وعاداتٍ  طريقةٍ 
 ﴿: السالم           ﴾(100)،  صلى هللا  اهللِ  سولُ رَ يقول

ِف  الرائجةَ  والقواعدَ  دودَ احلُْ  عُ بِ تّ ي َ  أي كانَ  ،هِ ومِ قَ  لى دينِ عَ  كانَ   هُ نَّ إِ :  عليه وسلم
 ةِ يَّ نِ دَ مَ الْ  الشخونِ  نَ مِ  ذلكَ  وغريِ  ،واملرياث والطالقِ  كاحِ النِّ  ِف دخونِ  ،هِ قومِ 
 .ماعيةِ تِ جْ وات

  ُ[.دانتُ  دينُ كما تَ ]العرب  ثالِ مأَ  نْ فمِ  .سابواحلِ  والقضاءُ  واملكاف،ةُ  اجلزاء 

 

 :الكريمِ  في القرآنِ  دينٍ  كلمةِ   متعمالُ ٱ
 :ربعةأَ  ا على معانٍ ياهنُ نْ ب ُ  قائمٌ ( الدينِ ) كلمةَ   نَّ إِ 

 .لياعُ  ةٍ طَ لْ ذي سُ  نْ مِ  بةُ لّ والغَ  هرُ القَ : أوتً 
 .لطةلذي السُ  خافعٍ  لِ بَ قِ  نْ مِ  ةُ يَّ دِ بَ والعَ  دُ بُّ والتعَ  الطاعةُ : ثانياً 
 .عبَ تَّ اليت ت ُ  والطريقةُ  والقوانْيُ  احلدودُ : اثالثً 

 .قابوالعِ  زاءُ واجلَْ  والقضاءُ  ةُ بَ حاسَ مُ الْ : الرابع
 :هي ربعةٍ أَ  زاءٍ جْ أَ  نْ مِ  وُ كّ َر ت َ ، ي َ هِ لِ مَ كْ ،َ بِ  ًامٍ نِ  قامَ مَ  تقومُ  ،ِف القررنِ ( ينِ الدّ ) كلمةُ 
 .لياالعُ  ةُ طَ لْ ة والسُ يّ مِ احلاكِ  -1

                                                 

 .76:سورة يوسف، اآية - 100 -79
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 .طةلْ والسُ  ةِ يَّ مِ احلاكِ  لكَ تلِ  ذعانُ واأِ  طاعةُ اأِ  -2
 .ةيّ مِ احلاكِ  كَ لْ تِ  لطانِ سُ  تَ  َْ  نُ كوِّ تَ مُ والْ  ،مليّ والعِ  كريُّ الفِ  النًامُ  -3

أو  ،ل  ه الصِ ْخ  واأِ  ،ً  امالنِّ  ذل  كَ  ب  اعِ تِّ ٱل  ى لي  ا عَ العُ  ةُ طَ لْ ه  ا الُس  ئُ كافِ ال  يت تُ  املكاف  ،ةُ  -4
 .له صيانِ العِ وَ  هِ يْ لَ عَ  يِ غْ لى الب َ عَ 

 :ألول والثانيبالمعنى ا الدينُ 

﴿                          

                          

               ﴾(101). 
﴿                      ﴾(102). 
﴿                      ﴾(103). 
﴿                        

 ﴾(104). 
 ﴿                             

  ﴾(105). 
 لتل  كَ   اأذع  انِ لي  ا، ُثُ العُ  ةِ طَ لْ ِبع  ى الُس  ( ال  دين) كلم  ةُ   دتْ رَ وَ  ،ِف مجي  ع ه  ذه ا ي  ات 

 دونِ  نْ مِ  دٍ حَ ْلَ  ءُ رْ مَ الْ  مَ سلِ يُ  أتّ  ،هلل نِ الدي خالصِ إِ بَ  ها، واملرادُ تِ يَّ دِ بَ عَ ها وَ تِ إطاعَ  بولِ وقَ  ،ةِ طَ لْ السُ 
 رْيِ غَ لِ  هُ بعدَ  دُ بَّ عَ ت َ خالًصا ت ي َ إِ  ،عاَلتَ  هللِ  هُ تَ ي َّ دِ بَ عَ وَ  هُ تَ طاعَ إِ  صُ لِ ، ويُْ رِ مْ واْلَ  مِ كْ واحلُْ  ةِ يَّ مِ باحلاكِ  اهللِ 
 .ت طاعًة هلله إِ طيعُ وت يُ  ،اهللِ 

                                                 

 .65 – 64: سورة غافر، اآليات- 101 -81
 .12-.11: سورة الزمر، اآليتان - 102 -81
 .52: سورة النحل، اآلية - 103 -82
 .83: سورة آل عمران، اآلية - 104 -83
 .5: سورة البينة، اآلية - 105 -84
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 :بالمعنى الثالث الدينُ 
﴿                            

 ﴾(106). 
﴿                                   

         ﴾(107). 
﴿      ﴾(108). 

 ظ امُ والنِّ    ةُ ريق  الطَّ و    رعُ الش  و    دودُ ُس والْ   الق انونُ ه و  ،هذه ا يات يعِ ِف مجَ  بالدينِ  فاملرادُ 
 .ساننْ اأِ  هِ بِ  دُ يَّ قَ ت َ الذي ي َ  يُّ لِ م  والع   ريُّ كْ الاِ 

 مِ ًُ ال  نُّ  نَ ًاًم  ا ِم  أو نِ  ،وانْيالَق   نَ قانونً  ا ِم   هِ باِع  تِّ ت ءُ رْ َم  ه  ا الْ يْ لَ إِ  دُ نِ س  تَ ال  يت يَ  لطةُ الُس   ف  إن كان  تِ 
 كٍ لِ  مَ  ةَ طَ لْ ُس   ةُ طَ لْ الُس   كَ ْل  تِ  كان  تْ   نْ ا إِ وأّم   .لَّ َج  وَ  زَّ َع   اهللِ  ِف دي  نِ  كَّ ت َد   ءُ رْ مَ الْ فَ   ،اهلل ة  ط  لْ ُم  
 .فه   و ِف دي   نهم ،س   وسوالقُ  املش   ايرِ  ةَ طَ لْ ُس    تْ كانَ     نْ ك، وإِ امللِ    ِف دي   نِ  ل   وك، ف   املرءُ مُ الْ  ِم   نَ 

ِف  مَ رَ ت َج  ءُ رْ مَ الْ فَ  ،م ةاْلُ  اهريِ أو مَج  ش ريةِ أو العَ  ل ةِ العائِ  ةَ طَ لْ ُس  ةُ طَ لْ السُ  كَ لْ تِ  كانتْ   نْ وكذلك إِ 
ه  ى ت  نْ مُ  هُ م   كْ وحُ  ،عل  ى األم  ناده أ  د  ن  م    الم  رء   ذُ ِخ  تَّ ي    نْ َم   نَّ إِ :  لِ وْ الَق   زُ ، وم  وجَ ختءَه   دي  نِ 
 .ديني   هِ دينِ بِ  – كَّ ال ش   – هُ نَّ إِ ف  . هِ نِ يْ ع  ريًقا بِ ط   عُ بِ تَّ ي    مَّ ثُ  ،حكامُ األ  

 :بالمعنى الرابع الدينُ 
﴿            ﴾(109). 
﴿                      .....﴾(110). 

 :لامِ الشً  عُ الجامِ  حُ ل  ط  صْ مُ الْ :  الدي  نُ 

                                                 

 .41: سورة يوسف، اآلية- 106 -85
 .31: سورة الروم، اآلية - 107 -86
 . 6: الكافرين، اآليةسورة  - 108 -87
 .6 – 5: سورة الذاريات، اآليات - 109 -88
 .18، 17:سورة االنفطار،اآليتان - 110 -89
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 في ه امل رءُ  نُ عِ ذْ يُ  ،لحي اةًاًم ا لِ ب ه نِ  ري دُ يُ  ،عمل القررن كلمة ال دين مص طلًحا جامًع ا د امالً تَ سْ يَ 
 ،وانين ةِ ه وقَ دِ واِع قَ وَ  هِ دودِ ِبُ  هِ ياتِ ِف حَ  دُ يَّ تقَ يَ وَ  ،هُ باعَ تِّ ٱوَ  هُ تَ طاعَ إِ  لُ بَ قْ ما، ُث ي َ  لكائنٍ  ،لياعُ  ةٍ طَ لْ سُ لِ 
ي زْ ة واْلِ لّ ه الذِ ص يانِ ش ى ِف عِ زاء، ويَْ اجلَ  سنَ وحُ  ،رجاتي ِف الدَّ قّ واليَ  زةَ رجو ِف طاعته العِ يَ وَ 

 .قابالعِ  وسوءَ 
﴿: قال تعاَل                       

                        

   ﴾(111). 
﴿: وقوله تعاَل.      ﴾(112)﴿: قال تعاَل        

                ﴾(113) . َعاَلتَ  هِ ولِ وق :﴿  

                     

﴾(114). 
ة يّ   قادِ نواحيه  ا اتعتِ لِ  لِ امِ الّش   ،لِ الكاِم   احلي  اةِ  ً  امُ نِ  وَ ُه   ،ذه ا ي  اتَه   ي  عِ ِف مجَ  ال  دينِ بِ  امل  رادُ 
 ب  ُّ تعاَل هو النً ام امل ،ًام احلياة الصحيَ املرفي عند اهللنِ  وإنَّ . يةلِ مَ والعَ  ةِ يّ قِ لُ ة والُ يّ رِ كْ والفِ 

 نْ ِم   ةِ املفروَف   لطةِ الُس   ةِ ة عل  ى إطاَع  يَّ  املبنِ  مِ ًُ ال  نُّ  نَ ِم   واهُ ا م  ا ِس  ّم  وأَ . هِ تِ  يَّ دِ و بوعُ  اهللِ  عل  ى طاع  ةِ 
 .هِ لوقاتِ مَْ  نْ مِ  لوقٌ مَْ  ما هو إت اأنسانَ  نَّ ، وذلك ْلَ هُ د  نْ عِ  ردودٌ م   هُ نَّ إِ ف  اهلل،  دونِ 
 .   اضيِ عْ ٱال بِ  هِ يِ هنَِ وَ  رِ ا مِ  ْلمرِ  ثالُ تِ مْ اتوَ  يادُ قِ نْ ات: ناهاعْ مَ فَ  المُ سْ اأِ كلمة   ا مّ أَ   

 :مالماإلِ  معنى كلمةِ  -2

                                                 

 .29: سورة التوبة، اآلية - 111 -91
 .19: سورة آل عمران، اآلية - 112 -91
 85: .سورة آل عمران، اآلية - 113 -92
 .9:سورة الصف، اآلية - 114 -93
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 ث  الُ تِ مْ اتوَ  ي ادُ قِ نْ ات"  وَ ُه   س المِ اأِ  ةِ َم  لِ ى كَ ْع مَ  نَّ أَ  تَ ْم  لِ ، عَ ةِ غَ اللُّ  مَ ع  اجِ مَ  تَ ْع وإذا راجَ 
نقي  اد ٱ، و هللِ  ةٌ طاَع   هُ نَّ  الم، ْلَ ْس  اأِ ن  ا بِ نُ دي يَ َُسِّ   دْ قَ  وَ ". اض يِ ْع  ٱال بِ   هِ يِ  هْ ون َ  رِ ا ِم   رِ ْم  ْلَ 

 . ْلمره بال اعياض

 :  مالماإلِ  قيقةُ ح   -3
. خ   اصّ  ن   ة، وق   انونٍ يّ عَ مُ  ةٍ دَ لقاِع    نق   ادٌ ون، مُ ذا الَك   ِف َه    يءٍ َد    لَّ ُك     نَّ أَ  ل   ومِ عْ مَ الْ  نَ ِم   

 ،عنه  ا راكِ َل  ا ب  احلَْ  لَ بَ  ة، ت قِ دَ رِ طَّ  مُ  دةٍ قاِع   تَ َ ْ   راتٌ دَ سَّ  مُ  ج  ومُ والنُّ  م  رُ والقَ  م ُ فالشَّ  
ا ََل  رَ ِف م ا قُ دِّ  بُّ دِ ه ا، وت يَ بِ طْ قُ  لَ وْ حَ  دورُ تَ  رضُ ة، واْلَ رَ عْ دَ  يدَ ولو قِ  ،ليهاعَ  روجِ والُْ 
ه ا كلُّ   ،واحل رارةُ  والن ورُ  واَلواءُ  واملاءُ .  لِ بدُّ التَّ وَ  غيريِ التَ  بيوُ والطريق، دَ  ةِ ركَ واحلَْ  نِ مَ الزَّ  نَ مِ 
م    و وت نْ ة، ت ت َ طَ ف    ابِ  واحليوان    اتِ  والنبات    اتِ  وللجم    اداتِ .. خ    اصّ  ً    امٍ نِ لِ  ةٌ نَ    ذعِ مُ 
، هُ نَّ ،ْ َد   تَ رْ ب َ دَّ ذا تَ  إِ  هُ سَّ  فْ ن َ  اأنس  انَ  نَّ ح  ىت إِ . ه  ابَ وجِ إت ِبِ  ،وتي  ا وت َ   وت  َ  ،صقُ ن ْ تَ   
َ بَ   ت َ   َل امل  اءِ إِ  هُ تَ  حاجَ   ُّ وت يُِ    ُ فَّ ن َ تَ   اً، ف  ال ي َ عان  اً تاّم  ذْ إِ  اهللِ  نِ نَ ُس  لِ  نٌ عِ ذْ ُم   هُ نَّ  أَ  ل  كَ  ْيَّ

ذا الق انون نفس ه ينق اد وَِلَ . هِ ياتِ حلِ  مِ ِّ نَ مُ الْ  اهللِ  قانونِ قاً لِ فْ ت وَ إِ  ،رارةِ واحلَْ  ورِ والنُّ  ذاءِ والغِ 
قل و اأنس  ان ِف حركت  ه، ودم  ه ِف دوران  ه، ونفس ه ِف دخول  ه وخروج  ه، ول  ه تستس  لم 

والعضالت واليدين وال رجلْي  مجيع أعضاء جسده كالدماغ واملعدة والرئة واْلعصاب
فليست الوظ ائف ال يت تخديه ا ه ذه اْلعض اء كله ا . واللسان والعينْي واْلنف واْلذن

 .َلا من الطريق ت تقوم با إت حسو ما قّدراهلل َلا، وهي  من ةٌ قدرَّ مإت 

فهذا القانون الشامل، الذي يستسلم له وت ينفك عن طاعته ديء ِف هذا الكون ، 
سيارة ِف السماء، إَل أصغر َذرّة من الرمل ِف اْلرض، هو من وفع ملك من أكرب 

فإذا كان كل ديء ِف السماوات وما بينهما منقاداً َلذا القانون، فإن . جليل مقتدر
 ﴿: قال تعاَل. املقتدر الذي وفعه، ومتبع ْلمره العامَل كله مطيع لذلك امللك
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 ﴾(115)  
 : لإلنسان في حياته جهتان مختلاتان

 .اْلوَل أنه منقاد لقانون الفطرة جمبول على اتباعه
، واْلخرى أنه أويت العقل وقوة الفه م والت،م ل وال رأي، فه و يس لم بش يء وينك ر رخ ر

ويو طريقاً ويك ره غ ريه، ويض ع م ن تلق اء نفس ه ف ابطة ملدتل ف ن واحي احلي اة، أو 
يقب  ل م  ا وف  عه غ  ريه م  ن نً  ام للحي  اة، فه  و غ  ري مقي  د م  ن ه  ذه ال  دنيا، ب  ل ق  د أويت 

 . حرية الفكر وحرية اتختيار ِف الرأي والعمل
،ن غ ريه فمن اجله ة اْلوَل ه و مس لم ق د جب ل عل ى اأس الم وفط ر عل ى التزام ه ، د 

 .من املدلوقات ِف هذا املكون، وقد عرفت ذلك رنفاً 
وه ذه ال رية ه ي ال يت . ومن اجلهة اْلخرى هو باليار ِف كونه مس لماً أو غ ري مس لم

 : َتعل اأنسان على نوعْي
إنس ان يع رخ خالق  ه ، وي خمن ب  ه رب اً ومالك اً وس  يداً لنفس ه، ويتب  ع قانون ه الش  رعي  -

م   ا ه   و ت   ابع لقانون   ه الطبيع   ي ِف حيات   ه اجلربي   ة، وه   ذا ه   و ك. ِف حيات   ه اتختياري   ة
املسلم الكامل الذي قد استكمل اسالمه، ْلن حياته أصبحت ا ن اأسالم بعين ه، 

لل ذي ك ان يطيع ه وينق اد لقانون ه م ن غ ري د عور  -رغبة وطواعية –وهو قد استسلم 
ن قبل ذلك يطيع ه مطيعاً لربه الذي كا –قصداً وعمداً  –من قبل، وقد أصبَ ا ن 

، ْلنه عرخ اهلل خالق ه وبارئ ه ال ذي وت إرادة، وقد أصبَ علمه صادقاً من غري قصد 
أوته قوة العلم والتعلم، وأصبَ عقله نافجاً ورأيه سديداً ْلنه أعم ل فك ره ُث قض ى 
أت يعب  د إت اهلل ال  ذي أكرم  ه ِبوهب  ة الفه  م وال  رأي ِف اْلم  ور، وأص  بَ لس  انه ص  ادقاً 

ب  احلق، ْلن  ه ت يق  ر ا ن إت ب  رب واح  د ه  و اهلل تع  اَل ال  ذي أنع  م علي  ه بق  وة ناطق  اً 
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فك ،ن حيات ه م ا بق  ي فيه ا ا ن إت الص دق، ْلن ه منق اد لق  انون ...  النط ق والك الم 
اهلل فيما له الرية فيه من أم ره، وامت دت بين ه وب ْي س ائر املدلوق ات ِف الك ون رص رة 

إت اهلل احلك   يم العل  يم، ال  ذي تعب   ده وت  ذعن ْلم   ره التع  ارخ والت   ن ، ْلن   ه ت يعب  د 
 .      (116)فهو ا ن خليفة اهلل. وتنقاد لقانونه املدلوقات كلها

 معنى ﴿إًن الدين عند اهلل اإلمالم﴾  -4
 :ِمْن قول الشاعرلة، الطاعة والذِّ : ومعى الدين ِف هذا املوفع 

 س إت حنُن ديناً َويَ ْوم احلُزن إذ َحَشَدت َمَعّد      وَكاَن النَّا
 . لّ مطيعْي على وجه الذُّ : يع  بذلك

.  الطاع   ة، وك   ذلك اأس   الم ، وه   و اأنقي   اد بالت   ذلل والش   وع والفع   ل من   ه أس   لم: ال   دين
﴿إن ال  دين : ف  إذا ك  ان ذل  ك ك  ذلك، فت،وي  ل قول  ه. وه  و اتنقي  اد بالض  وع وت  رك املمانع  ة

الطاعة له، وإقرار اْللسن والقلوب له  عند هلل اأسالم﴾ إن الطاعة اليت هي الطاعة عنده
بالعبودية والذله، وانقيادها له بالطاعة فيما أمر وهنى، وتذللها له بذلك م ن غ ري اس تكبار 

ف  إذا كان  ت . علي ه وت احن  راخ عن  ه دون إد  راك غ  ريه م  ن خلق  ه مع  ه ِف العبودي  ة واْللوهي  ة
فإنه ا  م له ا م ن الس دودطاعة الم رء تابع ة إلطاع ة اهلل تع الى، ومتض منه فيم ا ق د رم 

، فطاع  ة الول  د لوال  ده وإطاع  ة امل  رأة لزوجه  ا، وإطاع  ة ال  ادم لس  يده وم  ا ع  ين إطاع  ة اهلل
داكلها من اأطاعات، إن كانت ب ،مر م ن اهلل ومتض منة فيم ا ق د وف ع َل ا م ن احل دود، 

ي ع فجم. وإما إذا كانت خارجة عن تلك احلدود أو مستقلة بذاهتا، فإهنا البغ ي والعص يان
الق  وانْي ِف أي نً  ام جي  و أن تك  ون مبني  ة عل  ى م  ا ج  اء م  ن عن  د اهلل ع  ّز وج  ّل وقام  ت 
بانف  اذ حك  م اهلل ِف أرف  ه، ف  إن اطاعته  ا واجبَ  ه، وإن مل تك  ن ك  ذلك، ب  ل ك  ان أساس  ها 

 !القوانْي الوفعية، فإن اطاعتها جرمية
 : أما اإلل    ه -3

َ أنَّ   :واِأله ِبعى اْلَمْعبود –ْعَمُل ِبعى العبادة، َأي الَت،َلُّه أََلَه يَْ،َلُه ِإَْلًَة، ُتْست َ : تَ بَ ْيَّ
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ُ  نُّ في  ه أَن  ه ق  اِدٌر عل  ى َأْن   -1 ماك  اَن أنس  اٍن َأْن َيْطُ  َر ببالِ  ه َأْن يَ ْعبُ  َد َأَح  داً م  امل يًَ
ْوَع  ُه َيُس  دَّ حاَجتَ  ُه وأن يَ ْنُص  رَه عل  ى النوائ  و، ويُ ْخوي  ِه ِعْن  َد ا ف  ات، وعل  ى َأْن َيَس  كَِّن رَ 

 .حَْي الَقلِق واأفراب
وكذلَك يَ ْعَتِقُد اْلَمْرُء أنَّ أحداً ما ق اٍض للحاج ات، وجمي ُو ال دعوات، َيْس َتلزُِم أْن  -2

 .يَ ُعدَّه أعلى منه َمْنزَِلًه َفَحْسو، بل َأْن يَ ْعَيَِخ كذلك بُِعُلوِّه  وَغَلبِته ِف الُقوِة واْلَيد
رَتُ   ه عل   ى قض   اِء احل   وائ ، وت   ،ثريُه ِف ِإْ    اِم اْلُم   ور، َ ْ   َت واملعب   وُد َم   ْن كانَ   ْتَ ْمِقدِ  -3

َأستاِر الَفاء، فتتضمُن معايَن اتحتجاِب واحَلريِة والَوَله، َمَع ادتماَِلا على َمْعى الرِفْ َعِة 
 .والُعلوّ 

ُ   نُّ في   ه أَن   ه ق   اِدٌر عل   ى َأْن ي َ  -4 ْقِض   َي َأْن يتِج   َه اأنس   اُن ِف د   وٍق َوَول   ٍع إَل َم   ْن يًَ
 .حاجاتِه إذا احتاج، وعلى َأْن يُخِويَُه إذا نابَ ْته النوائو، ويُ َهدِّيَء أعصابَه ِعْنَد القلق

 
قض  اء  ال  ذي بي  ده:  عل  ى المعب  وِد فه  ي تعن  ي( اإلل  ه)فيتب  ين أن  ه ق  د أطلق  ت كلم  ُة 

احلاجة واأجارة والتهدئ ة والتع او واَليمن ة و ل ك الق وى والص الحيات ال يت يرج ى ب ا 
ن يك  ون املعب  ود قاف  ًيا للحاج  ات،  جم  ريًا ِف الن  وازل وأن يك  ون متواري  ا ع  ن اْلنً  ار أ

 .يكاد يكون سرًا من اْلسرار ت يدركه الناس،  وأن يفزع إليه اأنسان ويولع به
 :          فتصور األه عند أهل اجلاهليه كما التاو

1- ﴿            ﴾(117)  
2- ﴿         ﴾(118)  
3- ﴿                       

        ﴾(119)  

                                                 

96- (
117

 .81: سورة مريم، اآلية (
97- (

118
 .74:سورة يس، اآلية (

98- (
119

 .111: سورة هود، اآلية (
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4- ﴿                  

                           

         ﴾(120)  

5- ﴿                         

      ﴾(121)  

6- ﴿                           

                ﴾(122)  

7- ﴿                    

                   ﴾(123)  

8- ﴿                  

      ﴾(124)  

 ﴿: وقال اهلل سبحانه وتعاَل -9                 

         ﴾(125)  

11- ﴿                       

                      

﴾(126)  

                                                 

99- (
120

 .22 - 21: سورة النحل، اآليتان (
111- (

121
 .88: سورة القصص، اآلية (

111- (
122

 .23 -22: سورة يس، اآليتان (
112- (

123
 .3: سورة الزمر، اآلية (

113- (
124

 .18: نس، اآليةسورة يو (
114- (

125
 .51: سورة النحل، اآلية (

115- (
126

 .31:سورة التوبة، اآلية (
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11- ﴿                 ﴾(127)  

12- ﴿                ﴾(128)  

 كانَ أَ  واءٌ ه، سَ ساسِ أَ  نْ مِ  لٌ باطِ وَ  ،ٌ طَ خَ  ،َلاً إِ  هُ رَ ي ْ غَ  دينَ قِ تَ عْ مُ  عالِ فْ اْلَ  نَ تونه مِ ،ْ ما تَ  لُّ فكُ 
أم كان خوفكم إياه ورجاءكم منه، أم كان اتاذكم إياه  .ستجارتكم بهٱو  ياهُ إِ  مْ كُ عاءَ دُ  كَ لِ ذَ 

اليت قد  القاتِ والعِ  رَ دافًعا لدى اهلل، أم كان إطاعتكم له وامتثالكم ْلمره؛ فإنَّ هذه اْلواصِ 
عقد وها مع غري اهلل، جيو أن تكون متصة باهلل سبحانه، ْلنه هو الذي ميلك السلطة دون 

 .غريه
به القررن الكرمي ِف هذا الباب، فدونك جيانه ِف كالمه البليغ  لُّ دِ تَ سْ وأما اْلسلوب الذي يَ 

 :املعجز
﴿                  ﴾(129)  
﴿             ﴿ ﴾         

      ﴿ ﴾     ﴾(130)  
﴿                                

         ﴾(131)  
من إذن اْللوهية وهي مشتقة من الت،له وهو التعبد والتنسك والت،ليه هو التعبيد وكثري     

الناس يطلقون كلمة األه ِبعى الرّب وهذا غلط ينش، عنه أغاليط لدى تفسري النصوص 
فمعى ت إله إت اهلل ت معبود بق إت اهلل أو ت معبود يستحق أو جيوز أن يعبد إت اهلل أّما 

 .الرّب فهو متصف بصفات الربوبية
  :ثالثة فالذين يعبدون إلهاً من دون اهلل هم على أفنافٍ 

                                                 

116- (
127

 .43: سورة الفرقان، اآلية (
117- (

128
 .21: سورة الشورى، اآلية (

118- (
129

 .84: سورة الزخرف، اآلية (
119- (

130
 .22 - 21 -17: سورة النحل، اآليات (

111- (
131

 .3: سورة فاطر، اآلية (
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 ،بوبيتهلرُّ االذين يخمنون باهلل الرب العلّي اْلعلى وهم معتقدون بصفات : اْلول نفُ الصِّ 
 .      يٌ ئِ زْ جُ  فرٌ وهو كُ . ولكنهم مشركون درك عبادة

﴿                           

                      

﴾(132   ) 
 .دعاء أهنم ت يعبدون دركاءهم إت ليقربوهم زلفاٱهم كذابون ِف  

دون اهلل يشاركون اهلل ِف ربوبيته، ولو الذين يعتقدون أن من يعبدوهنم من : الصنف الثاين
هختء .  بالتصرخ ِف بعض أحوال العباد، دون بيان من اهلل أو إذن بكتاب منّزل من لدنه

دركهم أدد وأقبَ فهختء يعتقدون ِف دركائهم أهنم ينفعوهنم ويدفعون الضرر عنهم، أو 
 . الربوبية وِف اْللوهيةمشركون دركاً ِف :ينزلون الضرر خبصومهم، فهم من أهل هذا الصنف

ه ت خالق اْلرباب، وأنَّ  مُ أهنم هُ  ،الذين يعتقدون فيمن يعبدوهنم: الثالر نفُ الصِّ          
 أهلُ و فمنهم أهل التثنية  .ا ْلربابم اليت يعبدوهنافيه خِ تصرِّ وت مُ  ،للسموات واْلرض

 .ون الذين جيحدون وجود الربّ يّ هختء املالحدة املادِ . التثلير
 :الربً  -6

 .كلمة هى ِف اْلصل مصدر فعل ربّ : كلمة الّرب  نْ مِ  ةٌ قّ ت َ شْ مُ 

وهو : الرّب، واليبية، واليبيو مصادر ْلفعال متلفة ِف صيغها ومعناها واحد
اأنشاء املتدرج للشيء حيا كان أو غري ذي حياة، وتعهد الشيء حاًت فحاًت، وطوراً 

هذا التعهد بعموم معناه التغذية، والتنمية، فطورا، بسو فطرته واستعداداته، فيشمل 
التهذيو، والتعليم إذا  واأرداد، واأصالح، والتقومي، واحلفظ، والرعاية، والت،ديو، و 

يتاج ت،ديبًا أو هتذيبًا أو تعليماً، ويشمل اأمداد املستمر ِبا يتاج إليه  كان املربّ 
 .لبقائه وسالمته، إَل غري ذلك من املفاهيم
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اليبية تتناول اْلحياء والنباتات واْلدياء غري ذات احلياة من كل ما وهذه  
 .يتاج لبقائه أو سالمته تعهداً وإمداًدا، أو رعاية وحفًًا

ورّب السموات السبع  –ورّب السموات واْلرض  –ورّب كل ديء  –رّب العاملْي 
قْي ورب املشر  –رّب املشرق واملغرب  –ورّب الشعرى  –ورب العرش العًيم 

 (.أي الكعبة)ورّب البيت  –ورّب الفلق ورّب الناس  –واملغربْي 
فبكونه جّل وعال ربًّا خالًقا يلق وفق نًام اليبية الذي اختاره لعمليات 
خلقه، وبكونه ربًّا رازقًا ميد ملوقاته ب،رزاقها، وبكونه رمحانا رحيما يعامل مربوبيه 

ت  ،خالقاً  ن عليهم، وهو بكونه ربّاً هُم واملهيمُ برمحته، وهو بسلطانه على مربوبيه ماِلكُ 
أن يكون قادرًا مقتدرًا عزيًزا يفعل ما يشاء ويتار وهو بكونه ربّا يغفر ويعفو من  دّ بُ 

عن املذنبْي، ويراقو وياسو، ويكم بالعدل وينتقم، وجييو سخال السائلْي، ييي 
 .ومييت، ويبعر ليوم احلساب

 :باحفي الص صلى هللا عليه وسلم دعاء رمول اهلل 
رسوًت ونبًيا  صلى هللا عليه وسلمرفيت باهلل ربّا وباأسالم دينا وبسيدنا ًمد "

 .وَجَبْت له اجلنة" 
ْلن هذا الدعاء هو اأجابة عن اْلسئلة اليت ستلقى على اأنسان ِف القرب ، 

 :وهي كالتاو
 .كربُّ  نْ مَ 
 .كدينُ  ما
 .       فيكم رَ عِ الذي بُ  هذا الرجلُ  نْ مَ 

هذه اْلسئلة يقال لِك صدقت ويفسَ َلذا اأنسان ِف قربه فإن استطعت اأجابة عن  
 .إنه عمله الصاحل :وي،تيه عمله الصاحل بصورة رجل ِف أحلى هيئة يقول له

 أول منازل اآلخرة الم   وت 

  :تعريف الموت*
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 : (133)الموت في اللغة
 .هو فد احلياة

 .كنت حركتهفارقته احلياة، وس: مات احليُّ، موتاً 
 ﴿ :قال تعاَل                   

﴾(134)   
 :الموت شرعاً 

  ﴿:  هو مفارقة الروح للجسد، قال تعاَل              

                         ﴾(135). 
احلدير عن املوت، أو انتهاء احلياة، حدير ميكن أن يُ َلَدْص ِف سطور قليلة، فاملوت كما 

﴿: قلنا خلٌق من خلق اهلل مصداقًا لقوله تعاَل           

          ﴾(136) ولعلنا نالحظ أن احلق سبحانه وتعاَل قد قدم ،
: ، ولسائل أن يس،ل﴾ خلق املوت واحلياة﴿: ِف هذه ا ية املوت على احلياة، فقال سبحانه

 :م اهلل سبحانه وتعاَل املوت على احلياة؟ فنجد أنه لسببْيملاذا قد
﴿: أنه يسبق احلياة، فاهلل سبحانه وتعاَل يقول : السبب األول      

                   ﴾(137) أي أن ،
 .يكون قبل احلياة ومن هنا فهو سابق للحياة املوت

أن اهلل س  بحانه وتع  اَل يري  د أن يلفتن  ا إَل امل  وت ح  ىت إذا ت  ذكرناه س  ارعنا  : والس  بب الث  اني
إَل ال  ري والعم  ل الص  احل، ولكنن  ا لس  نا ِف حاج  ة مل  ن يلفتن  ا إَل احلي  اة ال  دنيا، ف  دوافع احلي  اة 

ه ذه ال نف  أن ت خدي مهمته ا ِف الك ون، وه ي  متمكنة مت،صلة ِف النف  البشرية، لتستطيع
                                                 

 .وس المحيط، المعجم الوجيز، لسان العربالقام  - 133 -112
 .2: سورة الملك، اآلية -  134 -113
 .31 – 26: سورة القيامة، اآليات -  135 -114
 .2: سورة الملك، اآلية - 136 -113
 .22: سورة البقرة، اآلية -  137 -116
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عم   ارة اْلرض، ولكنن   ا ِف غفل   ة ع   ن امل   وت فق   د     ر س   نوات دون أن نت   ذكر أنن   ا س   نموت 
 . (138)وسنلقى اهلل

إنن  ا ًت  اجون دائم  اً مل  ن يلفتن  ا إَل احلقيق  ة، حقيق  ة امل  وت ح  ىت ت حنس  و أنن  ا أخ  ذنا 
 .هااحلياة الدنيا اغتصاباً واقتدارًا، ولن خنرج من

وامل  وت ه  و انته   اء اأرادة البش  رية، فم   ا دم  ت حيً   ا تس  تطيع أن تفع   ل ك  ذا وت تفع   ل  
ك  ذا، ويك  ون ل  ك اختي  ار ب  دائل، ولك  ن م  ىت ج  اء امل  وت انته  ى ه  ذا اتختي  ار  اًم  ا، ومل يع  د 
لك اختيار فيما سُيفَعل بك، أو سيقع عليك من أحداث، من حلًة املوت إَل ي وم القيام ة، 

ية انته   ت مهمته   ا ِف اختي   ارات ال   دنيا، وم   ا دام   ت ق   د انته   ت مهمته   ا فه   ي واأرادة البش   ر 
 .اْلخرى مل يعد َلا وجود
﴿: ويقول سبحانه وتعاَل           ﴾(139). 

 هل له طعم مثل الطعام مثاًل؟! فهل للموت مذاق وطعم يتذوقه اأنسان؟
اأحس   اس الص   ار  ال   ذي ي     ب   ه كيان   ك كل   ه، ف،ن   ت م   ثالً ت   رى بعيني   ك، : ق ه   وإن ال   ذو 

وتس  مع ب،ذني  ك، وتلم    بي  ديك، وتش  م ب،نف  ك، ولك  ن ال  ذوق باللس  ان ه  و الش  يء ال  ذي 
يستش  عره اجلس  م كل  ه، فيعطي  ك اأحس  اس بالل  ذة وح  الوة الطع  م بش  هية، وتس  ري فائدت  ه ِف 

 .اجلسد كله
ا مع   ى اأحاط   ة، فك   ،ن ك   ل خلي   ة م   ن خالي   ا اجلس   د أراد اهلل أن يعطين   ا ب   ... إذن 

سيمّس  ها امل  وت، ويري  د اهلل س  بحانه وتع  اَل من  ا أن نلتف  ت إَل  ولي  ة اْلث  ر، ف  ال ي  خثر امل  وت 
على احلواس فقط، وت على العقل والقلو فق ط، ولكن ه يش مل ك ل خلي ة ِف جس د اأنس ان 

ملعى الذي نفهمه من قول احلق سبحانه وله ت،ثري عليها، وهي    به، وتت،ثر به، وهذا هو ا
 .﴾ كل نفٍ  ذائقة املوت﴿:وتعاَل

                                                 

هللا  قال رسول هللا صلى: ، عن أبي هريرة رضي هللا تعالى عنه قال[2317]روى الترمذي   - 138 -117
 . وصححه األلباني. يعني الموت" هاذم اللّذات وا ذكرأكثر"عليه وسلم 
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وح ْي مي وت اأنس ان  وت فن اء ص رخ، ،فد احلياة، وهو لي  بعدم ً ض املوتإذن 
وينتقل من حياة إَل  وتطفئ احلياة من جسمه، فتصعد إَل اهلل تعاَل، تنقطع روحه عن بدنه،

 .ومن دار إَل دار حياة ،
فاتنسان حينما يعود ت يع ود إَل  وإمنا هو ملوق موجود، ،ديئاً معدوماً واملوت لي  

  .بل ينتقل إَل عامل رخر موجود العدم،
فلق د  ، نتقل فيه اأنسان من ح ال إَل ح الي ،فاملوت لي  فناًء، بل هو عرض مخقت

 ط   قيع   يني ب   ْي أحش   ائها ول   و ك   ان ين مكّوم   اً ِف بط   ن أم   ه، ،ك   ان يوم   اً منطوي   اً عل   ى نفس   ه
وال   ربز  ب   ْي ال   دنيا  ،ه وتدة وانتق   ال اَل ع  امل ال   ربز م   ع أن    ،حلس  و ه   ذا ال   روج موت   اً ودفن  اً 

 .الفانية واحلياة اتخرى الباقية
  :إخااء موعد الموت عناالسكمة من 

 :إن من حكم إخفاء موعد املوت عنا
 .حىت نتوقعه ِف أي حلًة :أوالً 
 رمحة من اهلل سبحانه بنا؛ ملاذا؟ هو دافع لنا إَل عمل الري والبعد عن املعاصي، وذلك :ثانياً 

ْلنن  ا ل  و عرفن  ا موع  د أجلن  ا لًللن  ا ط  وال عمرن  ا ِف ه  م، ذل  ك أن  ه عن  دما تتوق  ع ب  الًء 
سيحدث لك، فإنك تع يني ِف ه م عمي ق وأن ت تنتً ره وِف ك ل ي وم س تقول مل يب ق و عل ى 

س    تطيعون اْلرض إت ك    ذا، مل يب    ق و ْلت    رك ْلوتدي إت ك    ذا، س    ،ترك أوتدي ص    غاراً ت ي
مواجه  ة احلي  اة، وهك  ذا تبق  ى ِف ه  م وغ  م ط  وال حيات  ك، ول  ذلك رمح  ة م  ن اهلل أخف  ي عن  ا 

 .موعد املوت لنستطيع أن نُ ْقِبل على احلياة ب،مل أننا سنعيني
﴿: ولكننا نعرخ يقيًنا أننا سنموت، وذلك قوله سبحانه وتعاَل      

        ﴾(140). 
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ص لى اهلل علي ه قال ت أم حبيب ة زوج الن   : وعن عبداهلل بن مسعود رفي اهلل عنه ق ال
الله   م أمتع     بزوج   ي رس   ول اهلل ص   لى اهلل علي   ه وس   لم، وب   ،  : " ورف   ي اهلل عنه   ا وس   لم 

لق   د س    ،لت اهلل  ج    ال :" ص    لى اهلل علي   ه وس    لم فق    ال الن    : س   فيان، وب    ،خي معاوي   ة، ق    ال
ة، ل ن يعج ل د يًئا ع ن حل ه، ول و كن ت س ،لت اهلل أن مضروبة، وأيام مع دودة وأرزاق مقس وم

 .(141)"يعيذك من عذاب النار، أو عذاب القرب، كان خريًا وأفضل
أن سهم احلي اة وس هم امل وت ينطلق ان مًع ا، وأن مل ك امل وت ِف حال ة : ويقول بعض العارفْي

اَل َل ذا بر ع ن ذل ك املكل ف بق بض روح ه ف ال جي ده وت يعث ر علي ه إت س اعة يش اء اهلل تع 
اْلج ل أن ينته  ي، فف ي ه  ذه الس اعة يلتق  ي مل  ك امل وت م  ع ذل ك ال  ذي انته ى أجل  ه، ولك  ن 

 .قبلها ت يلتقيان أبًدا
 :          تيك مجيع مالك إت نصيبك الذي هو الكفن، وحنو هذا قول الشاعر

 نصيُبك مما َتمع الّدهَر كلَّه     رداءان تُ ْلَوى فيهما أو حنوطُ 
 :وقال آخر
 القناعة ت تبغى با بدتً      فيها النعيُم وفيها راحة البدنِ  هي

   (142)انًر ملن ملك الدنيا ب،مجعها     هل راح منها بغرِي الُقطِن والكفن؟
   :ما هي حقيقة الموت*

ول  ي  الغيبي  ات ِف  أم  ا امل  وت فق  د عل  م الن  اس كله  م أن  ه حقيق  ة مش  اهدة ًسوس  ة،
 .ديء

ط به من بْي يديه ومن خلفه ت جمال للعلم با إت عن غري أن مثة أمور أخرى  ي
إت ملن وقع ِف  ة،نيذ ت تكشف على سبيل احلّ  واملعاإ  :طريق الرب اليقْي الوارد ِف د،هنا 

 وأخذ يعاين من سكراته وملن َتاوزه إَل احلياة الربزخية القائمة من وراء املوت، سياق املوت،
 ما دمنا ت نزال نسرُي ِف معرب هذه الدنيا، ات بالنسبة إلينا ،بولذلك كانت هذه اْلمور مغيَّ 
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اتمور  ومن هذه .ليها مصري كلِّ حّي من املدلوقاتومل نصل بعد اَل هذه النهاية اليت إ
فهو الذي  ،واملميت هو اهلل عز وجل ييت ريو أنَّ احمل :ه اْلرواح ملك املوت وقبض :الغيبية

﴿ :وِف بيان ذلك يقول اهلل عز وجل يشاء، يتوىف اتنف  ومييتها عندما      

   ﴾(143) . 
إَل واحد من مالئكته أن يكل قبض اْلرواح  ،ولكن اقتضت حكمة اهلل عز وجل

   ﴿ :قال تعاَل ،املقربْي               

﴾(144) . 
 .ملك الموتوهو ملك عًيم َسّاه اهلل تعاَل 

م  ر كل  ه م اْلأولك  ن ه  ل ل  ه أع  وان م  ن املالئك  ة يع  اجلون ن  زع اْلرواح م  ن أجس  ادهم 
 ..موكول إليه وحده؟

ذهو اجلمهور أن مللك املوت أعوانًا كثريين من املالئكة أقامهم اهلل عز وجل معه ِف 
   ﴿ :يل ذلك قوله تعاَلهذا اْلمر ودل         

                                

           ﴾(145) . 
خل  ق اهلل تع  اَل مل  ك امل  وت وجع  ل عل  ى يدي  ه ق  بض اْلرواح وانتزاعه  ا م  ن اْلجس  ام 

فمل   ك امل   وت  .يكون   ون مع   ه ويعمل   ون عمل   ه ب   ،مره وإخراجه   ا منه   ا ،وخل   ق اهلل تع   اَل جن   داً 
ى أن اتنس  ان كلم  ا  حادي  ر متنوع  ة ورث  اراً كث  رية دل  ت عل  أ نَّ إُث  .يق  بض واْلع  وان يع  اجلون

وكلم ا ك ان  .كان ملك املوت به أرفق وك ان امل وت علي ه أه ون ،ثناء حياتهأكان أصلَ حاًت 
غل ظ وك ان امل وت علي ه أنسان يوغل ِف السوء والعصيان أثناء حياته كان امللك ِف معاجلته اأ
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وعل ى املس لم  املوت،ول احلقائق الغيبي ة املتعلق ة ب أفهذه  .أدد على أّن هذا لي  قانوناً دائماً 
 .تقد با اعتقاداً جازماً لورود الرب اليقْي باعأن ي

 : ما الهدف من ذكر الموت وكيف يكون وقعه على االنسان*
 ع ن ًم ود ب ن لبي د أن الن ّ   ،سعيد بن منصور ِف سننه بسند صحيَو  أخرج أمحد ،
 ،ن الفتن  ةامل  وت وامل  وت خ  رٌي ل  ه م   يك  ره :اثنت  ان يكرههم  ا اب  ن ردم" :ق  ال ص  لى اهلل علي  ه وس  لم

 .(146)"وقلة املال أقل للحساب ،ويكره قلة املال
 "مسييَ ومسياح من ه" :فقال جبنازة، صلى اهلل عليه وسلممر على الن   :قال ،وعن أ  قتادة

نص   و العب  د امل  خمن يس   ييَ م  ن " :فق   ال م  ا املس  ييَ واملس   ياح من  ه؟ ي  ا رس   ول اهلل،  :ق  الوا
يس    ييَ من    ه ال   بالد والعب    اد والش    جر  والعب    د الف   اجر ،إَل رمح    ة اهلل ع   ز وج    ل ال   دنيا وأذاه    ا

 .(147)"وابدوال
م  ا عل  ى وج  ه " :ص  لى اهلل علي  ه وس  لم ق  ال رس  ول اهلل :وع  ن عب  ادة  ب  ن الص  امت ق  ال

 ل يكم وَل ا نع يم ال دنيا وم ا فيه ا،إن ترج ع أو    وَلا عند اهلل خ ري، اْلرض من نف   وت،
وع  ن أ   .(148)"اهلل ل  ه و أن يرج ع فيقت  ل م  رة أخ رى مل  ا ي  رى م ن ث  وابفإن  ه ي   إت الش هيد،

أح   و الفق  ر تواف   عاً ل  ر  وأح   و امل  وت اد   تياقاً ل  ر  وأح   و  " :ال  درداء رف  ي اهلل عن   ه ق  ال
 .(149)"املرض تكفرياً لطيئيت

أكث   روا م   ن ذك   ر ه   ادم الل   ذات " :ص   لى اهلل علي   ه وس   لم ق   ال رس   ول اهلل :ع   ن أ  س   عيد ق   الو 
وأنا  ،الوحدة أنا بيت الغربة وأنا بيت :فإنه مل ي،ت على القرب يوم إت تكلم فيه فيقول املوت،

مرحب اً وأه الً أم ا إن كن ت  :وأنا بيت الدود، فإذا دفن العبد املخمن ق ال ل ه الق رب بيت الياب،
: ّو فس  يى ص  نيعي ب  ك ق  الإّو ف  إذ وليت  ك الي  وم وص  رت إم  ن ميش  ي عل  ى ظه  ري  ح  وّ ْل

 .فيتسع له مّد بصره ويفتَ له باب إَل اجلّنة
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بغض مرحباً وت أهالً أما إن كنت ْل ت :له القربوإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر قال 
فيلت  ئم  :ق  ال ف  إذ وليت  ك الي  وم وص  رت إّو فس  يى ص  نيعي ب  ك، م  ن ميش  ي عل  ى ظه  ري إّو،

ب،ص  ابعه  ص  لى اهلل علي  ه وس  لم ال رس  ول اهلل ق   :ق  ال ف  العه،أعلي  ه ح  ىت تلتق  ي علي  ه وتتل  ف 
منه ا نف ر ِف  ن اً ل و أن واح داً ويق ّيض اهلل ل ه س بعْي تني :ف،دخل بعضها ِف ج وخ بع ض ق ال

ق ال  :ق ال رض ما أنبتت ديئاً ما بقيت الدنيا فينهشنه ويددنه حىت يقض ي ب ه احلس اب،اْل
إمن     ا الق     رب روف     ة م     ن ري     اض اجلنّ     ة أو حف     رة م     ن حف     ر " :ص     لى اهلل علي     ه وس     لم رس     ول اهلل

 .(150)"الّنار
وكان عمر بن عبد العزيز جيمع كل ليلة الفقه اء فيت ذاكرون امل وت والقيام ة وا خ رة ُث 

 . أيديهم جنازةْيك،ّن بيبكون حىت  
َل عائش   ة رف   ي اهلل عنه   ا قس   اوة إإن ام   رأة اد   تكت  :وقال   ت ص   فية رف   ي اهلل عنه   ا

قلبها فج اءت تش كر عائش ة رف ي  قّ ففعلت فر  أكثري ذكر املوت يرق قلبك، :قلبها فقالت
  .اهلل عنها

ذك ر ف إذا  وكان داود عليه السالم إذا ذك ر امل وت والقيام ة يبك ي ح ىت تندل ع أوص اله،
 .الرمحة رجعت إليه نفسه

 .السعيد من وعظ بغريه :قال ابن مسعود رفي اهلل عنه 
فمالزمة هذه اْلفكار وأمثاَلا مع دخول املقابر ومشاهدة املرفى هو الذي جي دد ذك ر امل وت 

ن يس   تعد ل   ه أفعن   د ذل   ك يود   ك  ِف القل   و ح   ىت يغل   و علي   ه بي   ر يص   ري نص   و عيني   ه،
قلي    ل اجل    دوى ِف التح    ذير  فال    ذكر بً    اهر القل    و واللس    ان وإت ويتج    اىف ع    ن دار الغ    رور،

نً  ر  .ن يت  ذكر أن ه ت ب د ل  ه م ن مفارقت هأومهم ا ط  اب قلب ه بش يء م  ن ال دنيا ينبغ ي  ،والتنبي ه
 ،وت امل وت لكن ت مس روراً واهلل ل  :ابن مطيع ذات يوم إَل داره ف،عجبه حس نها ُث بك ى فق ال

                                                 

، قال أبو عيسى هذا حديث غريب ال  2461ه الترمذي، أبواب صفة القيامة رقم الحديث روا -150 -129
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ُث بك  ى بك  اء د  ديداً ح  ىت ارتف  ع  ت بال  دنيا أعينن  ا،نص  ري إلي  ه م  ن ف  يق القب  ور لق  رّ م  ا ت ول  و 
 .صوته

 :مكرات الموت
وسكرات املوت هي رتم الن زع، وهي تتعلق بالروح أكثر من اجلس د، ه ذه ال روح ال يت  

استمرت معنا سنْي وسنْي، ي،يت ي وم تنفص ل ع ن اجلس د لتبق ى ه ي ويف ى اجلس د، فلنتدي ل 
رق م   ن الع   روق، وعص   و م   ن اْلعص   اب، كي   ف تُن    زع ال   روح ع   ن اجلس   د، تُن   زع م   ن ك   ل ع   

ومفص  ل م  ن املفاص  ل وم  ن أص  ل ك  ل د  عرة وبش  رة م  ن ال  رأس إَل الق  دم، ح  ىت قي  ل أن امل  وت 
 .ونزع الروح أدد من الضرب بالسيوخ ونشر باملنادري

نزع وجذبا خواراً وغرغ رة م ن وِف حالة نزع الروح، إن بقيت فيه قوة، َُسعت له عند ال
لونه فاْلمل منتشر ِف داخله وخارجه، حىت ترتف ع احل دقتان إَل أع او وصدره، وقد تغري  حلقه

أجفانه وتتقلص الشفتان واللسان وتضر أنامله فال تس ل ع ن ب دن جي ذب من ه ك ل ع رق م ن 
عروقه بانتزاع الروح منه، ُث ميوت كل عضو م ن أعض ائه ت درجيياً فت ربد أوًت ق دماه ُثّ س اقاه ُثّ 

 .    سكرة، وكربة بعد كربة حىت تنفصل الروح عن اجلسد فدذاه، ولكل عضو سكرة بعد
  :وفف اهلل مبسانه شدة الموت في أربع آيات: قال القرط  

 .(151)﴿وجاءت سكرة املوت باحلق﴾: قوله احلق :األولى
 .(152)﴿ولو ترى إذ الًاملون ِف غمرات املوت﴾: قوله تعاَل :الثانية
 .(153)لقوم ﴾﴿فلوت إذا بلغت احل: قوله تعاَل :الثالثة
 .(154)﴿كال إذا بلغت الياقي﴾: قوله تعاَل :الرابعة

أن رس  ول اهلل ص  لى اهلل علي  ه وس  لم كان  ت : روى البد  اري ع  ن عائش  ة رف  ي اهلل تع  اَل عنه  ا
ت :" فجعل ي دخل يدي ه ِف امل اء فيمس َ بم ا وجه ه ويق ول. بْي يديه ركوة أو ُعلبة فيها ماء
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ح   ىت " ِف الرفي   ق اْلعل   ى: " نص   و يدي   ه فجع   ل يق   ول، ُث "إل   ه إت اهلل إن للم   وت س   كرات
 .(155)قُبض ومالت يده

م  ا أغ  بُط أح  دا ب  وِن م  وٍت بع  د ال  ذي : " وروى اليم  ذي عنه  ا رف  ي اهلل تع  اَل عنه  ا قال  ت
 .(156)"رأيُت من ددة موت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

ي   ا خليل   ي كي   ف : " س   المأن اهلل تع   اَل ق   ال أب   راهيم علي   ه ال" : الرعاي   ة"ذك   ر احملاس     ِف 
 ".كسفود ًمَّى ُجعل ِف صوخ رطو، ُث ُجذب: "قال" وجدت املوت؟

 ".أما إنّا قد هوَّنا عليك يا إبراهيم: " قال 
ي ا موس ى كي ف وج دت : " وروى أن موسى عليه الس الم مل ا ص ار روح ه إَل اهلل، ق ال ل ه رب ه

ى املِقل ى، ت مي وت فيس ييَ، وجدت نفس ي كالعص فور احل ّي ح ْي يُقل ى عل : " قال" املوت؟
 ".وت ينجو فيطري

 ".وجدت نفسي كشاة ُتسلر بيد القّصاب وهي حية:" وروى عنه عليه السالم أنه قال
ي ا معش ر احل واريْي ادع وا اهلل أن يه وِّن عل يكم ه ذه : " وقال عيسى اب ن م رمي عليهم ا الس الم

 .سكرات املوت....  يع  " السكرة
فم   ا بالن   ا ع   ن ذك   ره . د أص   اب اْلنبي   اء واملرس   لْي، واْلولي   اء واملتق   ْيف   إذا ك   ان ه   ذا اْلم   ر ق   

 .(157)مشغولْي؟ وعن اتستعداد له متدلفْي؟  ﴿ُقل هو نبخا عًيم، أنتم عنه معرفون﴾
امل   وت وس   كراته، فل   ه  ص   لوات اهلل عل   يهم أمجع   ْي م   ن د   دة وم   ا ج   رى عل   ى اْلنبي   اء: ق   الوا

أمل املوت وأنه باطن، وقد يطلع اأنسان على بعض أن يعرخ اللق مقدار : فائدتان إحدابا
املوتى فال يرى علي ه حرك ة وت قلًق ا وي رى س هولة خ روج روح ه، فيغل و عل ى ظن ه س هولة أم ر 

د   دة أمل   ه، م   ع  : امل   وت، وت يع   رخ م   ا املي   ت في   ه؟ فلم   ا ذك   ر اْلنبي   اء الص   ادقون ِف خ   ربهم
ل ق بش دة امل وت ال ذي يعاني ه ويقاس يه كرامتهم على اهلل تعاَل وهتوينه على بعضهم، قط ع ال

: امليت مطلًقا أخبار الصادقْي عنه، ما خال الشهيد قتيل الكفار على م ا ي ،يت ذك ره، الثاني ة
                                                 

 [.6143]أخرجه البخاري  - 155 -133
 [. 979]رواه الترمذي  - 156 -136
 .62-67: رة ص، اآلياتسو - 157 -137
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أحباب اهلل، وأنبياؤه ورسله، فكيف يقاسون هذه الش دائد : رِبا خطر لبعض الناس أن هختء
أم ا : " ق ال ِف قص ة إب راهيم العًيمة؟ وهو سبحانه قادر على أن يف ف ع نهم أمجع ْي، كم ا

" ن أد  د الن  اس ب  الًء ِف ال  دنيا اْلنبي  اء ُث اْلمث  ل فاْلمث  لإ: " ف  اجلواب". إن  ا ق  د هوَّن  ا علي  ك
 .(158)كما قال نبينا عليه السالم

ف،حو اهلل أن يبتلَيهم تكمياًل لفضائلهم لديه، ورفعة لدرجاهتم عنده، ولي  ذلك ِف حقه م 
رفعة مع رفاهم جبميل ما جي ري اهلل عل يهم، ف ،راد  لا قال، كمانقًصا، وت عذابًا، بل هو كم

منازَلم، احلق سبحانه أن يتم َلم بذه الشدائد، مع إمكان التدفيف والتهوين عليهم لريفع 
كم  ا ابتل  ى إب  راهيم بالن  ار، وموس  ى ب  الوخ واْلس  فار، وعيس  ى ويعً  م أج  ورهم قب  ل موهتم،

اهلل علي ه وس لم ب الفقر ِف ال دنيا ومقاتل ة الكف ار، ك ل  بالصحارى والقفار، ونبينا ًمّدا ص لى
د  دد عل  يهم أكث  ر مم  ا لرفع  ة ِف أح  واَلم وكم  ال ِف درج  اهتم وت يفه  م م  ن ه  ذا أن اهلل ذل  ك 

ْي ف  إن ذل  ك عقوب  ة َل  م، ومخاخ  ذة عل  ى إج  رامهم ف  ال نس  بة بين  ه ط  د  دد عل  ى العص  اة املدلِّ 
 .  (159)وبْي هذا

 :وفف الموت
ي   اة م   ن مجي   ع خالي   ا اجلس   م دون  يي   ز، وي   تم ذل   ك فج   ،ة أو عل   ى ي   تم في   ه انت   زاع احل 

مل  ك امل  وت، ال  ذي ي  ،مر ال  نف  اْلثريي  ة ب  الروج م  ن : مراح  ل بواس  طة مل  ك مص  ص يس  مى
ويكون ذلك من أصعو اْلمور ال يت تالقيه ا ال روح خ الل تواج دها ِف احلي اة ال دنيا، . اجلسم

ُثّ ج  اءت وس  كنت ه  ذا . نفده  ا ِف اْلرح  ام وه  ي تعل  م أّن امل  وطن ال  ذي ُأْحِض  َرت من  ه قب  ل
اجلس   م الفيزيق   ي فوجدت   ه فيس   ًحا ميام   ي اْلط   راخ، وت أح   د معه   ا يُزامحه   ا علي   ه، ف،ص   بَ  
ت ع، وأل وان الش هوات وف روب 

ُ
كالقصر بالنسبة َلا، ويتوي على كل ما   و م ن ص نوخ امل

ت مع ه، وتلل ت ك ل ذرَّة اْلهواء وفنون اتبتك ارات ال يت تط ر َل ا عل ى ب ال، فعش قته وامتزج 
فيه؛ لكي تعطيه احلياة، وهتبه ُمقومات احلركة، ومًاهر احليوية، وعادا معا تلك احلياة بطوَلا 

                                                 

 . عن سعد رضي هللا تعالى عنه،[ 2392]رواه الترمذي  - 158 -132
 [.1/27:34]التذكرة في أحوال الموتى وأمور اآلخرة  - 159 -139
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وعرف  ها، بك  ل م  ا احتوت  ه م  ن ذكري  ات س  ّجلتها ناص  عة ت تنمح  ي أب  ًدا ، وص  ار َل  ا الت  ارير 
ي عليه ا؛ لتتن ازل ع ن  العريض، واْلني  واجللي ، ُثَّ ي،يت مل ك امل وت، ببس اطة د ديدة يُن اد

 !!.هيهات..  كل ذلك بسهولة وتلّ  نداءه؟؟ هيات 
هل تغادر اجلسم ال ذي ك ان َل ا ب دناً ِف احلي اة ال دُّنيا، وتع ود إَل حي ر ت ت دري أي ن 

إهّنا ت،ب ذلك وترفضه، وتقرر أن تتمسك بذا اجلسم حىت النهاية، ... يكون ُمستقرِّها؟، كال
فال تل  النداء، و  اول الف رار كم ا .. قت من صعاب، فينادي عليها وت تتنازل عنه مهما ت

يف   ر الط   ري م   ن مال   و النس   ر، أو تف   ر الفريس   ة م   ن أني   اب اْلس   د، فيلق   ى عليه   ا س   تاراً م   ن 
ك وت  لك الفك اك م ن ه ذا املص ري، وي يط رَ السكون وعدم القدرة على احلركة، فتقع ِف الشَّ 

 .اتستسالم نُ لِ عبا القدر من كل جانو، فتُ 
وملك امل وت لدي ه ص الحيات ت يتن ازل عنه ا مطلق ا ْلن ه م ،مور ب ذلك، فيمس ك ب ا  

وجي  ذبا إلي  ه، فيقتلعه  ا م  ن ك  ل خلي  ة ِف ه  ذا اجلس  م، وه  ي ت تري  د أن تيكه  ا، ويقاس  ي م  ن 
ا تم احلادة والقاسية، ما مل يشعر به بشر ِف مرض من قب ل، حي ر يب دأ ذل ك م ن الق دمْي 

ن نف   املك ان ال ذي تع ودت دائم اً عل ى ال روج من ه، وه ي مربوط ة باحلب ل الفّض ي وينتهي م
أثناء النوم، فتيك اجلسد ساكًنا ممزقًا بال حراك، وتعاين هي من رعدة تغشاها ك الفر  الص غري 
الذي وق ع ِف م اٍء ب ارٍد ك الثل ، ِف ليل ة د تاٍء قارص ة ال ربودة، فيلفه ا ِف أكف ان حي ر يص عد 

 .    ماءبا إَل الس
خرجن ا م ع رس ول اهلل ص لى اهلل علي ه وس لم ِف جن ازة رج ل  :عن الرباء بن ع ازب ق ال

م  ن اْلنص  ار فانتهين  ا اَل الق  رب ومل  ا يلح  د فجل    رس  ول اهلل ص  لى اهلل علي  ه وس  لم وجلس  نا 
 :فرف   ع رأس   ه فق   ال وك   ،ّن عل   ى رؤس   نا الط   ري ، وِف ي   ده ع   وّد ينك   ت ب   ه ِف اْلرض ، حول   ه،

إن العب د امل خمن إذا ك ان ِف انقط اع  :ُث ق ال ،مرتْي أو ثالثاً  ، من عذاب القرباستعيذوا باهلل"
ب  يض الوج  وه ك  ،ّن وج  وههم  ن  زل إلي  ه املالئك  ة م  ن الس  ماء ، م  ن ال  دنيا وإقب  ال م  ن ا خ  رة ،

ُث  ح  ىت جيلس  وا من  ه م  ّد البص  ر، الش  م  معه  م أكف  ان م  ن اجلن  ة وحن  وط م  ن حن  وط اجلن  ة،
أيته  ا ال  نف  املطمئن  ة اخرج  ي إَل مغف  رة :  عن  د رأس  ه ، فيق  ول جي  يء مل  ك امل  وت ح  ىت جيل  
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وإن كن  تم ت  رون غ  ري  فتد  رج تس  يل كم  ا تس  يل القط  رةمن ِّف الس  قاء ، :م  ن اهلل ورف  وان ق  ال
 ي،خ  ذوها فيجعلوه  ا ِف ح  ىت ف  إذا أخ  ذها مل ي  دعوها  ِف ي  ده طرف  ة ع  ْي، ،في،خ  ذها ذل  ك ،

ي   و نفح   ة مس   ك  وج   دت عل   ى وج   ه فيد   رج منه   ا ك،ط وِف ذل   ك احلن   وط، ،ذل   ك الكف   ن
 م  ا ه  ذا ال  روح الطيّ  و ؟ :م ن املالئك  ة إت ق  الوا ْلف  ال مي  رون عل  ى م   فيص عدون ب  ا، اْلرض ،
ح ىت ينته وا ب ا اَل  ب،حسن أَسائه الىت كانوا يسمونه با ِف ال دنيا، فالن بن فالن ، :فيقولون

مقربوه  ا اَل الس  ماء ال  ىت  فيش  يعه م  ن ك  ل َس  اء فيف  تَ َل  م، فيس  تفتحون ل  ه، الس  ماء ال  دنيا،
 اكتب وا كت اب عب دي ِف علي ّْي ، :حىت ينتهى با إَل السماء السابعة فيقول اهلل تع اَل تليها ،

فتع  اد  ف  إين منه  ا خلق  تهم وفيه  ا أعي  دهم ومنه  ا أخ  رجهم ت  ارة أخ  رى ، وأعي  دوه اَل اْلرض ،
فيق وتن  رّ  اهلل، :فيق ول م ن رب ك؟ :فيق وتن ل ه ،ه ِف جس ده في،تي ه ملك ان فيجلس انهروح 
 :م ا ه ذا الرج ل ال ذي بع ر ف يكم؟ فيق ول :فيق وتن ل ه  دي  اتس الم، :فيقول ما دينك؟:له

فين ادي  .ق رأت كت اب اهلل ف من ت ب ه وص ّدقت :هو رسول اهلل فيقوتن له وما علمك؟ فيقول
ه باب اً إَل أن صدق عبدي فافردوا له من اجلنة وألبسوه م ن اجلن ة وافتح وا ل  :مناٍد من السماء

وي،تي ه رج ل حس ن الوج ه حس ن  اجلنة في،تيه من روحها وطيبها ويفسَ له ِف ق ربه م ّد بص ره،
الثياب طيّ و الرائح ة فيق ول أبش ر بال ذي يس رك ه ذا يوم ك ال ذي كن ت توع د فيق ول ل ه م ن 

رّب أق   م : فيق   ول أن   ا عمل   ك الص   احل ، :فيق   ول  أن   ت فوجه   ك الوج   ه ال   ذي جي   يء ب   الري؟
 .أقم الساعة حىت ارجع اَل أهلي وماوالساعة رّب 

 
﴿ي،يتها النف  املطمئنة، ارجعي إَل ربك رافية مرفية، فادخلي ِف عبادي، وادخلي 

 .(160)جنيت﴾
 : نستخلص اآلتي

أن ال  روح أثن  اء مغادرهت  ا للجس  م يطل  ق عليه  ا ال  نف ، وه  ي ال  نف  اْلثريي  ة ال  يت  :أوالً 
ل   ديها علومه   ا املكتس   بة ِف احلي   اة ال   دنيا، ومل س   بق أن أد   رنا إليه   ا م   ن قب   ل، وه   ذا يع     أن 

                                                 

 . 31-27: سورة الفجر، اآليات - 160 -141

 



 127 

ينقص منها ديء ِف هناية الرحلة؛ ْلهنا ه ي ال يت منحه ا اهلل تع اَل فجوره ا وتقواه ا م ن قب ل، 
 .وهي علوم مكتسبة للنف 

أنف  ، منه  ا املطمئن ة ال  يت ترج ع إَل رمح  ة اهلل تع اَل، ومنه  ا البيث ة ال  يت : مجعه  ا :ثاني اً 
 .ر، عندما تدعى إَل تلك العودةيتملكها الرعو والذع

 . الرجوع املصحوب بالرفا، ت يكون إت من نف  َلا وزن ومقدار :ثالثًا
الدخول ِف عباد الربز ، ُث دخول اجلنة، ت بد عقاًل، ونقاًل، أن يكون ِف هيئة  :رابًعا

تط   ابق د   كل اأنس   ان ِف احلي   اة ال   دنيا، وه   و م   ا يس   هل تع   ارخ أه   ل ال   ربز  بعض   هم عل   ى 
ع  ض، وه  و م  ا نص  ت علي  ه اْلحادي  ر، م  ا رواه النس  ائي، ع  ن أ  هري  رة، أن الن    ص  لى اهلل ب

اخرج ي راف ية : إذا حضر املخمن أتته مالئكة الرمحة بريرة بيض اء فيقول ون: " عليه وسلم قال
مرف  ًيا عن  ك إَل روح اهلل وري  ان ورّب غ  ري غض  بان، فتد  رج ك،طي  و ري  َ املس  ك، ح  ىت أن  ه 

يت ج اءتكم ما أطيو هذه الريَ ال: بعًضا حىت ي،تون به باب السماء فيقولونليناوله بعضهم 
يق  دم علي   ه،  له  م أد  د فرًح   ا ب  ه م  ن أح   دكم بغائب  هاح امل   خمنْي، فو ر م  ن اْلرض، في  ،تون ب  ه أ

 .(161)"دعوه فإنه كان ِف غّم الدنيا: ماذا فعل فالن؟، ماذا فعل فالن؟، فيقولون: فيس،لونه
، وِف "ليناول   ه بعض   هم بعًض   ا"رواح َل   ا هيئ   ة ومق   دار أّن اْلفه  ذا احل   دير ي   دلنا عل   ى 

 .الربز   مل دكل وصورة صاحبها اليت كان عليها ِف الدنيا، فيتم تعارفها
، ِف وص    ف هيئ    ة (162)"كش    ف عل    وم ا خ    رة: "وذك    ر أب    و حام    د الغ    زاو ِف كتاب    ه

 : ومقدار اْلرواح عند مغادرهتا ْلجسامها، فقال
الس    عيدة، تناوَل    ا ملك    ان ِحَس   ان الوج    وه، عليهم    ا أث    واب ف   إذا ق    بض املل    ك ال   نف  

حسنة، وَلما رائحة طيبة، فيلفوهنا ِف حرير من حرير اجلّنة، وهي عل ى ق در النحل ة، د دص 
كتسو له ِف دار الّدنيا، فيعرجون با ِف اَلواء 

ُ
 ...إنساين ما فقد من عقله وت من ِعلِمِه امل

                                                 

 . 1211: ما يلقى المؤمن من الكرامة، حديث رقم: الجنائز، باب: سنن النسائي، كتاب - 161 -141
لفاخرة، في كشف علوم اآلخرة، ألبي حامد الغزالي، قام المؤلف بتحقيقه والتعليق الدرة ا: كتاب - 162 -142
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 الس  ماء اْلوَل؛ ْلهن  ا كان  ت ِف حياهت  ا ال  دنيا فيص  ف دخ  ول ال  روح برفق  ة املالئك  ة إَل
سليمة العقيدة، والثانية باحملافًة على الصالة، والثالثة ب،داء الزك اة، والرابع ة بالص يام ال ذي ت 
لغ   ٌو في   ه وت رف    ٌر، والامس   ة ب   احل  ال    او م   ن الري   اء والس    معة، والسادس   ة ب   رب الوال    دين، 

والن   اس ني   ام، ُث يص   ف عب   ور ال   روح م   ن ب   ور اجل   الل،  والس   ابعة بكفال   ة اليت   يم وقي   ام اللي   ل
قرّبوه ف نعم العب ُد كن ت : وسرادقات اجلمال، وحينئذ ينادي من احلضرة القدسّية ويقول اجلليل

يا عبدي، فإذا أوقفه بْي يديه الكرميتْي أخجله ببعض اللوم واملعاتبة حىت يً ن أن ه هل ك، ُث 
 . يعفو عنه

اخرجي أيتها : فا، فإذا وجهه ك كل احلنًل، وامللك يقولوأما الكافر فتخخذ نفسه عن
ك،عًم ما يك ون ص را  احلم ري، ف إذا قبض ها   من اجلسد البير، فإذا له صرا  النف  البيثة

مل   ك ناوَل   ا زباني   ة قب   اح الوج   وه، س   ود الثي   اب، ُمنت     الرائح   ة، ب،ي   ديهم مس   وح م   ن د   عر، 
رادة، ْلّن الكافر أعًم جرًما من املخمن، يع  فيلفوهنا فيستحيل ددًصا إنسانًيا على قدر اجل

 163)...ِف اجلسم 
 والصالة عليه الميتِ  تغسيلِ  مُ كْ حُ و   اإلحتضارُ 

 .ًكا فيهباَر مْي محًدا كثريًا طيًبا مُ العالَ  بِّ اهلل رَ  احلمدُ 
 ي  اةُ احلَ  تِ قلَّ   ن  ا، ي  ا ربّ جِّ فنَ  س  ادُ الفَ  ق  د ع  مَّ  نا، ي  ا ربّ ف  داوِ  الطبي  وُ  زَ َج  ق  د عَ  ،بّ ي  ا رَ 

 لَ َع   ا ف َ نا ِب   بْ اِس   ن   ا، وت  ُ ،ْ خطَ و أَ س   ينا أَ نَ  نا إنْ ذْ ِخ   خاا، وت تُ عنَّ    كَ تَ   قْ ومَ  كَ بَ َغَض    عْ رفَ   إن   ا، لَّ وَ ت َ ف َ 
 ،نافَ عْ َف  مْ َح رْ ٱو  ،ن الوبَ قُ  َْ ص لِ ن ا وأَ تَ وب َ تَ  لْ بَ ق ْ ٱو  ،نايوبَ  عُ ُي سْ ٱو  ،نانوبَ ذُ  رْ غفِ ٱ ا، يا ربِّ نَّ مِ  فهاءُ السُّ 
 مْ تِ ْخ ٱو  ،عنّ ا ف يكَ رْ نا م ا ي ُ    غْ لِّ وب َ  ،ا   نوطانِ ا ِف أَ نّ ورمِ  ،ن اتِ اعوْ رَ  نُ ورِم  ،ناراتُ وْ عَ  رْ ت ُ سْ ٱو  ،ناأمرَ  لَ وتوَّ 
ل ى لي ه وعَ عَ  كَ وب ارِ  صللى هللا عليله وسللمك س ولُ رَ وَ  كَ دُ ْب ًدا عَ مَّ ًَُ  أنَّ  دُ هَ دْ وأ/ نامالَ عْ أَ  اتِ احلِ بالصّ 
 .أمجعْي هِ بِ حْ وصَ  هِ رلِ 

                                                 

 .23:، ألبي حامد الغزالي، تحقيق المؤلف، صفحة"كشف علوم االخرة: كتاب - 163 -143
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﴿: قال تعاَل                   

﴾(164).  
 ﴿:وقال تعاَل                      

                           

﴾(165).  
 :أما بعد

 .ِف أعمالهِ  ةَ نّ السُ  يَ راعِ أن يُ  ،ما امللتزميّ وت سِ  اْلصل ِف املسلمِ ف*
 وُ وجيَِ  رامٌ فه و َح  ،اجلن ائز ِف ب رِ  ،أو التب ذير راخِ أو اأْس  خِ رَ الت َّ  نَ ِم  فيه د يءٌ  عملٍ  كلُ *

 .ةمَ كْ النهي عنه باحلِ 
 س وءٍ  فه و أم رُ  ،عليه ا اً فق تّ مُ  أو قاع دةً  ،رًياًصا صَ نَ  فُ الِ ويُ  ،اجلنائز رِ ِف بَ  لُ عَ فْ ي ُ  أمرٍ  كلُّ *
 .مرُ ويَْ 
 أنْ  فيج وُ  ،فيه ا فٌ تلَ مُ  أو قاع دةٌ  ،ًص ا ظنيً اول ي  في ه نَ  ،وحنوها ِف اجلنائزِ  لُ عَ فْ ي ُ  أمرٍ  كلُّ * 

 .مع الناس ختالخِ لالرًا وَ منه ًِ  لَ عَ ت نَْ 
ب  ادات، عل  ى العِ  الع  اداتُ  تِ ب  ما تغلّ بع  دَ  وص  اً ص، خرعَ الَش   قُ وافِ  عل  ى م  ا يُ  واحل  رصُ  اتهتم  امُ *

 .اجلنائز ما ِف أمورِ يّ وت سِ  ،ِف القلوب نٌ كُّ َلا  َ  والعاداتُ 
 مَ َ َّ ، و رعا ِف الّش ِب  كَ التمسُّ  اسِ النّ  نَ ِم  عٌ مَجْ  إت إذا الت زمَ  ،الع ادات تغي ريُ  الس هلِ  لي  م نَ *
باً بَ َس  ،ي اً نِّ الف اً ظَ خِ  ع لَ نَ  م ن أنْ  رِ ذَ واحلَ  جِ التدرُّ  راعاةِ نة، ومع مُ سَ احلَ  واملوعًةِ  احلكمةِ ه بطبيقَ تَ 
 ِف أحكامِ  لّ وجَ  زّ عَ  اهللُ  رَ ِبا أمَ  مَ ااألتز  ،نا هذهتِ رَ وْ راعي ِف دَ نُ نا سَ لذا فإنّ  .مسلمْيالُ  بْيَ  فتنةٍ لِ 

َِ  ِف الغالوِ  واتقتصارَ  اجلنائز،   .هامن على الصحي
إن امل  وت هناي  ة   ل  ي  ل  ه عالق  ة بالس  لم واحل  رب، ،إن امل  وت ح  تم ِف موع  ده املق  در

  . احلياة اْلرفية وطور من أطوار نش،ة اتنسان
                                                 

 .112:سورة آل عمران، اآلية - 164 -144
 .1:سورة النساء، اآلية - 165 -143
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 ،غس   له وتكفين   ه، مح   ل اجلن   ازة ،وبع   دها ،وفات   ه تبت   دب قبي   ل ،للمي   ت حق   وق احل   يّ 
  .لةي إسراخ أو ممن غري. لباس امليت هو املهم ،واليحم عليه ،تلقينه ،الصالة عليه

  ﴿:قال تعاَل                     

             ﴾(166) الغاية من  نَّ إِ هذه ا ية  نستدل من
﴿ :قال تعاَل .ر إيمانه في ظروف السياة الدنياهي إختبا ،نساناإلخلق     

                            

    ﴾(167).  
ْلج  ل . ئ  ه، أي اختب  اره ِف ظ  روخ ه  ذه احلي  اة ال  دنيابتالأ نس  ان مص  احوفدل  ق اأ

نسان صفات جسدية فكرية ونفسية، ووهو له وس ائل املعرف ة والطاق ة ذلك خلق اهلل َلذا اأ
دراكي  ة ال  يت ي  درك ب  ا س  بيل هدايت  ه ورد  اده، وس  بل ف  الله وفس  اده، ون  زل ل  ه الش  رائع ال  يت اأ

  .لإَل سواء السبي هُ هَ جِ وَ وت ُ  ،له الطريقتنري 
اهلل، قال  ىنسان يعيني عمره كادحًا للوصول إَل رفن الكرمي أن هذا اأرودل القر 

﴿: تعاَل                ﴾(168)  
ه   و ، فرٍ َد    س   ابِ تِ كْ ٱ أو رْيٍ َخ    وِ ْس   ة ِف كَ قَ شَّ   مَ وَ  وٍ َص   نَ العم   ل والس   عي بِ  حُ دْ َك   ال:  حٌ ك   ادِ   

نس   ان ل   ذلك ام  ع اهلل عل   ى اأ. يتحم  ل املتاع   و واملش  قات ِف س   بيل الوص   ول إَل رف  ا رب   ه
م  ع . نس  ان قاب  ل للعل  م وص  نعة الكتاب  هأأن ا: ِبواه  و جليل  ة تس  اعده ِف ه  ذه احلي  اة، منه  ا

كلف ه اهلل ع ز وج ل   ،نسان أن ه عج ول جم ادل وف عيف، وم ن أج ل ذل كوصف اهلل اأ ،ذلك
 .مراعاة َلذا الواقع ،و فيه، وفتَ له أبواب العفو والغفران والتوبةمراعاة الواقع الذي ه
نسان يشمل الضعف اجلسدي، والضعف النفسي، وفعف العزمية و وفعف اأ

 ﴿. ودهواته وأهوائه ،رادة، وفعف القدرة على الضبط الدائم َتاه دوافع نفسهاأ   

                                                 

 .3-2:سورة اإلنسان، اآلية -166 -146
 . 116 -113:يتانسورة المؤمنون، اآل -167 -147
 .6:سورة  االنشقاق،  اآلية -168 -142
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       ﴾(169).  
  -:الاتنة والبالء

. متح انب تالء واأاأ: أصل الفتن ة ِف ك الم الع رب: اللغة قال أهلُ :"قال النووي :تعريف -1
 .ُث صارت ِف عرخ الكالم لكل أمر كشفه اتختبار عن سوء: ضياقال القافي ع

وتطلق الفتنة على الكفر والغلو ِف الت،ويل البعيد، ": فتَ الباري"قال احلافظ إبن حجر ِف 
وعلى الفضيحة، والبليه والعذاب، والقتال، والتحول من احلسن إَل القبيَ، امليل إَل الشيء 

  ﴿: شر كقوله تعاَلوالعجاب به وتكون ِف الري وال       

           ﴾(170) . 
﴿: قال تعاَل -2                      

                       ﴾(171).  
عن سعد بن أ  وقاص رفي اهلل  .متحان ِف ددته على قدر اأمياني،يت هذا اأ -3

بالء اْلنبياء،  أدد الناس " :×أي الناس أدد بالء؟ قال : قلت يا رسول اهلل: عنهما قال
هذه  ...لبًا إدتد بالؤهُث اْلمثل فاْلمثل، يبتلى الرجل على حسو دينه، فإن كان دينه صُ 

 :لسنة ت يستثى منها بر وت فاجر وت مخمن وت كافر فهي سنن كونية لقوله تعاَلا
﴿                     

       ﴾(172). 

                                                 

149-  - 
 .22 -27: سورة النساء، اآليات169

  .33: سورة األنبياء، اآلية - 170 -131
 .3-1: سورة العنكبوت، اآليات - 171 -131
 .126:سورة آل عمران، اآلية - 172 -132

 



 132 

 :نررد ِف الق ر اب تالء ال و ق ال إب ن عب اس رف ي اهلل عنهم ا ِف تفس ري اأ :ب تالءومن أنواع اإل
والطاع    ة  ؛ل واحل    رامواحل    ال؛ والفق    ر لغ    ىوا ؛والص    حة والس    قم ؛بالش    دة والرخ    اء كم ينبتل    "
 ."واَلدى والضالل ؛عصيةوامل

  :علهفِ  المرض وما يستسبُّ 
اس تحيوا م ن اهلل : "قال ْلصحابه صلى اهلل عليه وسلمروى اليمذي بإسناد حسن أنه  

ل  ي  ك  ذلك، ولك  ن م  ن  :ق  ال - احلم  دهلل – اهلل إن  ا نس  تحي ي  ا ب   َّ  :ق  الوا !!ح  ق احلي  اء
ى، وليذكر املوت وَ ى وليحفظ البطن وما حَ عَ استحيا من اهلل حق احلياء فليحفظ الرأس وما وَ 

والبل   ى، وم   ن أراد ا خ   رة ت   رك زين   ة احلي   اة ال   دنيا وم   ن فع   ل ذل   ك فق   د اس   تحيا م   ن اهلل ح   ق 
 (173).احلياء

    :ما يجب فعله على المريض
  :ر منهاو و املنية، وجو عليه أمإذا ما دعر املخمن بقرب اْلجل ودنّ 

وى أن   ب ن مال ك، أن يستسلم لقضاء اهلل وق دره، وت يًه ر الس دط والت ربم، ر  -1
عً  م اجل  زاء م  ع عً  م ال  بالء، " :ن  ه ق  ال ص  لى اهلل علي  ه وس  لم أ رف  ي اهلل عن  ه ع  ن رس  ول اهلل 

ََ  طَ دَ فا، ومن سَ الرِّ  هُ لَ ، ف َ يَ فِ رَ  نْ مَ وأن اهلل إذا أحو قوماً ابتالهم، فَ   (174)". طدَ السَّ  هُ لَ َخ
﴿ :قال تعاَل                  

                              

              ﴾(175). 
عب اده،  (176)مَ لِ ًْ اهلل تع اَل ت يَ  نَّ ق ْي أَ ك ون عل ى يَ أن يسن الًن باهلل تعاَل، وأن ي  -  2

 (177)"دي  بْ عَ  نَّ ظَ  نِ سْ حُ  دَ نْ نا عِ أَ :"لقوله تعاَل ِف احلدير القدسي
                                                 

: لهوقو.  24كتاب القيامة، باب ( 134/ 7)حديث عبدهللا به مسعود رواه الترمذي بإسناد حسن  - 173 -133
وهو الحفظ، والمراد ما وعى الرأس من السمع والبصر واللسان وسائر الحواس، وعن مشتق من الوعي، 

حواه البطن من القلب والفرج ومدخل الطعام والشراب ومستقره،والبلى عنى حوى جمع وأحاط ، والمراد ما وم
  .بكسر الباء هوذهاب الجسم وتالشيه،وكونه تراباٍ 

 .ي الفتن ، والترمذي في الزهد، وقال حديث حسن غريبأخرجه ابن ماجه ف - 174 -134
 .137-133:سورة البقرة، اآليات - 175 -133
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خ والرج  اء، ال  وخ م  ن اهلل تع  اَل بس  بو م  ا اقيف  ه م  ن ذن  وب، وأن و ن ب  ْي ال  و أن يك   -3
م، وأن   ه العف   و الغف   ور، ال   ذي ين اهلل تع   اَل، ْلن اهلل تع   اَل ه   و ال   رمحن ال   رحيطل   و الرج   اء م   

 .وسعت رمحته كل ديء، وأنه تعاَل يغفر الذنوب مجيعاً 
، دخ  ل عل  ى د  اب وه  و ِف امل  وت،  ص  لى اهلل علي  ه وس  لماهلل عن  ه، أن الن     ف  يفع  ن أن    ر 

ت جيتمع ان " :صلى اهلل عليه وسلم ، فقال و خ ذناخأأرجو اهلل و  :قال " كيف َتدك؟ :فقال
 (178)."مما ياخ نهد ِف مثل هذا املوطن إت أعطاه اهلل ما يرجوه، و أمَّ ِف قلو عب

علي ه أن ي و لق اء اهلل تع اَل وه و مقب ل عل ى امل وت، وس واء : أن ي و لق اء اهلل تع اَل  -4
 ص لى اهلل علي ه وس لم أن ه فف ي احل دير ع ن رس ول اهلل  .أح و ذل ك أم ك ره، فإن ه مقب ل علي ه

 (179)."هُ قاءَ لِ  اهللُ  هَ رِ اهلل كَ  قاءَ لِ  هَ رِ ومن كَ  هُ اءَ قاهلل لِ  وَ حَّ اهلل أَ  قاءَ لِ  وَّ حَ من أَ :"قال
 .نرستغاثه وتالوة القر ل نفسه بالذكر والدعاء واأغأن يش  5-

 .أن يتوب قبل فوات اْلوان -6 

بنائه أو أأن يكتو أو ميلي وصيته إن إستطاع، وإت أمالها على كاتو عدل ثقة، من -7
﴿: قربائه أو غريهم لقوله تعاَلأ                              

                                              

                                         

﴾(180)   َية، ك،ن يوصي برمان بعض الورثة من حقهم ِف اأرث، أو صِ الوَ بِ  رارَ اتفْ  مْ رَّ يَُ و
 .ضبعضهم على بع لْ ضِّ فَ ي ُ 

 :حتضاراال حالةِ في  ستسبُّ ما يُ 
ه    و ظه   ور دتئ    ل امل   وت عل    ى امل   ريض، وب    دء الس   كرات أي ن    زع ال   روح م    ن  :اإلحتض   ار 

 .جسده
                                                                                                                                                          

 .يخذل عباده، وال ُيخلف وعده - 176 -136
 .أخرجه البخاري في التوحيد، ومسلم في التوبة والذكر - 177 -137

 .وقال هذا حديث حسن غريب( 11)في الجنائز باب  923رواه الترمذي - 178 -132
 .من أحب لقاء هللا أحب هللا لقائه: في الرقاق، باب 337/ 11: رواه البخاري- 179 -139

 .122 – 121: سورة البقرة ، اآليات - 180 -161
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إذا "  ص لى اهلل علي ه وس لم :ال رس ول اهللق : عن أم س لمة قال ت: الدعاء للمحتضر -1
قول ون، قال ت ل ى م ا تَ عَ  ن ونَ مِّ خَ حضر  املريض أو املي ت فقول وا خ ريا ف إّن املالئك ة ي ُ 

: فلما مات أب و س لمة أتي ت الن   فقل ت ي ا رس ول اهلل إّن أب ا س لمة ق د م ات ق ال
 نْ   اهلل َم بَ قَ عْ ،َ فَ : ىب حس نة، قال ت فقل تقْ اللهم اغفر و وله وأعقب  منه عُ : قوو
ًَُ ْن  و مِ  رٌ ي ْ  خَ  وَ ُه   أي ين  دب إَل ق  ول ال  ري حينئ  ذ  (181) ص  لى اهلل علي  ه وس  لم دٌ مَّ  ه 

م  ن ال  دعاء واأس  تغفار ل  ه وطل  و اللط  ف ب  ه والتدفي  ف عن  ه وحن  وه، وفي  ه حض  ور 
 .املالئكة حينئذ وت،مينهم

الله    م اغف    ر ْل  س    لمة وارف    ع درجت    ه ِف امله    ديْي واخلف    ه ِف عقب    ه ِف : * مث   ال
 . ا رب العاملْي وافسَ له ِف قربه ونّور له فيهالغابرين، واغفر لنا وله ي

  الله م اغف  ر ل  ه وارمح  ه وعاف ه واع  ف عن  ه وأك  رم نزل ه ووس  ع مدخل  ه واغس  له
وب اْلب يض م ن ال دن  الثَّ  تَ ْي باملاء والثل  والربد ونقه م ن الطاي ا كم ا نقَّ 

جه وأدخله داراً خريًا من داره وأهاًل خريًا من أهله وزوجاً خرياً من زو  هُ لْ دِ بْ وأَ 
 .اجلّنة وَأِعْذُه من عذاب القرب وعذاب النار

  َنا وأنثانارَّ كَ اللهم اغفر حلينا ومليتنا وداهدنا وغائبنا وصغرينا وكبرينا وذ. 

  الله   م م   ن أحييت   ه فين   ا ف،حي   ه عل   ى اأس   الم وم   ن توفيت   ه منّ   ا فتوف   ه عل   ى
 . اأميان

 هِ قِ عاً عل   ى ِد   جِ طَّ ْض    القبل   ة مُ حو توجي   ه احملتض   ر إَلتَ ْس   يُ : ةلَ   ب ْ أن يوجه   وه إَل القِ  -2
ذلك لسبو من اْلس باب ألق ي عل ى قف اه وق دماه جله ة القبل ة،  رَ ذَّ عَ اْلمين، فإذا ت َ 

  (182).ويرفع رأسه قلياًل على وسادة ليصري وجهه إليها

 "ت إله إت اهلل"تلقْي احملتضر  -3

                                                 

 .صحيح مسلم والترميذي- 181 -161
 .127و  176/ 6، النووي المجموع 363/ 3المغني : ، ابن قدامة436/ 2نهاية المحتاج  - 182 -162
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تيقظ ع   ن أ  ذر ق   ال أتي   ت الن     وعلي   ه ث   وب أب   يض وه   و ن   ائم ُث أتيت   ه وق   د اس   
: فقل ت. م ا م ن عب د ق ال ت إل ه إت اهلل ُث م ات عل ى ذل ك إتّ دخ ل اجلن ة: فقال

وإن زىن وسرق على رغم : قال........ وإن زىن وسرق : وإن زىن وإن سرق، قال
إذا ت  اب ون دم وق  ال ت إل  ه  هُ لَ ب ْ ق  ال البد اري ه  ذا عن د امل  وت أو ق َ .   أن ف أ  ذر

إذا ق  ال م  رة فم  ا مل ي  تكلم ف  ال ينبغ  ي أن يلق  ن أو ق  ال أه  ل العل  م . إت اهلل غف  ر ل  ه
 . يكثر عليه

 من كان رخر كالمه ت إله إت اهلل دخل اجلنه. 
 لقنوا موتاكم ت إله إت اهلل. 

  َ ق   ْي ولك   ن يتلط   ف فرِب   ا ت ينط   ق لس   ان لْ ِف الت َّ  ََ لِّ   ينبغ   ي للملق   ن أن ت ي
ي    ة الكلم    ة امل    ريض فيش    ق علي    ه ذل    ك في    خدي إو اس    تثقاله التلق    ْي وكراه

    .   ويشى أن يكون ذلك سبو سوء الا ة

، واملقصود (183)"قرأوا على موتاكم ي  ٱ" :يسن أن يقرأ عنده سورة ي  حلدير -4
احلدير رواه اْلمام أمحد ِف املسند ِف ثالث موافع  ).ِبوتاكم من قد حضره املوت

داود وابن ماجة والنسائي ِف عمل اليوم والليلة وابن حبان والبيهقي وروه الطيالسي و أبو 
  ... والبغوي والطربي واحلاكم

وذكره ابن حجر ِف تلديص احلبري وقال أن أبن القطان قد أعله وفعفه الدار قط  وقال 
... الدار قط  هذا حدير فعيف اتسناد جمهول املع وت يصَ ِف الباب حدير 

  ... (وفعفه أيضا اْللباين كما ِف السلسة الضعيفة

يس   ن للم   ريض إذا حض   ره امل   وت بتعجي   ل التوب   ة، وين   دب أن ي   دخل علي   ه ح   ال  -5
إبع  اد  (184)اف  رين وين  دباحتض  اره أحس  ن أهل  ه وأص  حابه وكث  رة ال  دعاء ل  ه وللح
 .احلائض والنفساء واجلنو وكل ديء تكرهه املالئكة

                                                 

 . ، في الجنائز، باب القراءة عند الميت 1313: رواه أبو داود - 183 -163
هو ما طلب الشرع فعله لكن طلباً غير جازم، حيث يترتب الثواب على فعله، وال : المندوب - 184 -164

 . يترتب العقاب على تركه، أي إن فعلناها أثبنا وإن لم نفعلها لم نعاقب على تركها
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اللهم أع  على سكرات املوت، فعن عائشة رفي اهلل عنها أهنا َسعت : "الدعاء  -6
إلي  ه قب  ل أن مي  وت وه  و مس  ند إَل ظه  ره  تْ غَّ ْص  وأَ   صلللى هللا عليلله وسلللمرس  ول اهلل 

 على سكرات املوت اللهم أع ". " اللهم اغفر و وارمح  واحلق  بالرفيق: "يقول
وكان ميسَ وجهه باملاء لتدفيف احل رارة فل م يس ،ل رف ع املكروه ات عن ه ب ل س ،ل 

 .اأعانة على محلها فذلك خري ملا فيها من رفع للدرجات

 
ِف هذه احلالة يندب أن يقال ِف جملسه ال دعاء واتس تغفار لش هود املالئك ة، وأن  :الخالفة

عاء الطيو واتستغفار، والدعاء له بالرمحة ْلن الشيطان يضر أناس َلم خواص يدثونه بالد
 .أقرب ما يكون حْي اتحتضار ، فيلقن ت إله إت اهلل من غري إحلاح

 :ما يطلب فعله بالمسلم عقب موته

 :مور التاليةوفافت روحه، ندب تنفيذ اْلاملسلم إذا مات 
صلى هللا عليه ل الن  فعل ،توحامف هُ مُ ال يبقى فَ ئَ لِ  حلييه بعصابه ، تغميض عينيه، وددُّ  -1

أي  – هُ رَ َص  بَ  قَّ وق  د َد   أ  س  لمة رف  ي اهلل عن  ه،دخ  ل عل  ى ذل  ك عن  دما  ،  وسلللم
وعل   ى مل   ة بس   م اهلل،  :عن   د تغم   يض العين   ْي عاءُ وال   دُ . (185)ف،غمض   ه -صَ دَ َد   

واجع ل م ا  ،كَ قائِ لِ بِ  هُ دُ عِ ْس وأَ  اللهم يّسر علي ه أم ره وس هل علي ه م ا بع ده، ،رسول اهلل
ي    رج احل    ائض والنفس    اء واجلن    و تمتن    اع حض    ور ) رج عن    هخ    رج إلي    ه خ    ريا مم    ا خ    

 (.املالئكة
 

، ُث مي    ده اَل عض    ده ،ب    ،ن يل    ْي س    اعده ،ورد ك    ل منه    ا اَل مكان    هتلي    ْي مفاص    له، -2
 .ه وبقية أعضائهوكذلك رجال

مجيع بدنه سي كما يندب  ،هُ رَ ًَ نْ مَ  ََ بِّ قَ وي ُ ر فِ تَ نْ كي ت ي َ  ،وفع ديء ثقيل على بطنه-3
 ".يو كالبدوريضر عنده الطِّ " .بثوب خفيف

                                                 

 .رواه مسلم - 185 -163
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رض وتوجيه ه ووفعه على سرير وحنوه مما هو مرتف ع ع ن اْل يسن نزع مجيع ثيابه منه،-4
 .أرفق ًارمه به ،وليتول فعل ذلك  ،حتضارساعة األلقبلة، 

 :نسان السياة وتسقق موتهما يجب فعله إذا فارق اإل-
 .َل َتهيزهإيندب املبادرة فورا  -1
 .ع بقضاء الدينسرا اأ -2
 . سراع بتفريق الوصيةاأ -3
ت ب   ،س ب  إعالم الن  اس ِب   وت إنس  ان للص  الة علي   ه  :ق  ال اجلمه   ور غ  ري احلنابل  ة  :النع  ي -4

 .وغريها
 اذا وج دت  الة واجلن ازة واْلميِّ الصَّ  :نَّ روهُ خِ خَ ث الث ت تُ  "  صللى هللا عليله وسللم :قال رسول اهلل

 . (186)"اً كفور 
 :فاة الغامل 
ف ،وَل الن اس لرج ل  ،..........."وامل رأة امل رأة يغسل الرج ل الرج ل،" َل بالغسلوْ من هو أَ -1

  :ت زوجة له
 بن العمإ-8العم -7  بن اْلإ-6  اْل-5بن بن اتإ-4بن ات-3اجلد -2ب ات-1
غس  لها النس  اء وأوتده  ن ذات رح  م ً  رم ُث ذات رح  م  ن مات  ت إم  رأة ومل يك  ن َل  ا زوج ،وإ

الرج   ل الك   افر ومس   لمة أجنبي   ة غس   له الكف   ر عن   د  ح   ىت ل   و حض   ر امل   وت جن    أغ   ري ً   رم 
 .اجلمهور

 ."ت جيوز للرجل غسل زوجته" :قال احلنفية
 ".جيوز لكل من الزوجْي غسل ا خر بعد املوت" :قال اجلمهور

 
 :شروط الغامل

                                                 

 .رواه الترمذي - 186 -166
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مل يش  يط اجلمه  ور د  رطي اأس  الم والني  ة فيص  َ غس  ل الك  افر وجي  زب الغس  ل ب  دون 
 .نية

 :ِف الغاسل واديطأما احلنابلة فا
 .ت يصَ غسل الكافر ْلن الغسل عبادة ولي  الكافر من أهلها: سالم اأ -1
 ".عمال بالنياتإمنا اْل"  :النية -2

 .للنية العقل ْلن غري العاقل لي  أهالً  -3

 :ما يستسب في الغامل*
 يستحو أن يكون الغاسل ثقة أمينا عارفا ب،حكام الغسل. 

 ، (187)"... ف ر اهلل ل ه أربع ْي م رةفكتم علي ه غ من غسل مسلماً " :   صلى هللا عليه وسلم قال
وم   ن كفن   ه كس   اه اهلل ي   وم القيام   ة م   ن س   ندس ) (خ   رج م   ن ذنوب   ه كم   ا ولدت   ه أم   ه)وِف رواي   ة 

وذلك ملن ابتغى بذلك وجه اهلل تعاَل ت يريد به جزاء وت دكورا أو ديئا من  واستربق اجلنة،
أى م ن املي ت حس ناً مث ل أم ارات إتّ إذا ر  وأن يسي عليه وت يدث ِبا  قد يرى .أمور الدنيا

 .  الري، من وفاءة الوجه، والتبسم، وحنو ذلك، استحو إظهاره
 ويق دم ) نفقات التكفْي ومخنة التجهيز م ن ترك ة املي ت أي م ن مال ه ال اص: مالحًة

 .(على الدين والوصية
 م  ن الن  اس فعل  ى  يك  ون حس  و وص  ية املي  ت ف  إن ك  ان ق  د أوص  ى أن يغس  له ف  الن أن

 .ص أن ينفذ الوصيةهذا الشد
 على أن تراعي اليتي و . إن مل يوِص امليت فتدتار اْلسرة الثقة اْلمْي، لتغسيل امليت

إن كان امليت رجالً ومل يوص أن يغسله أح د، ف ،وَل الن اس بتغس يله وال ده وإن : التاو
ع   ال، أي اجل   د وهك   ذا، وإبن   ه وإن ن   زل ك   ابن اتب   ن وهك   ذا وك   ذلك اْلم   ر بالنس   بة 

 .للمرأة

                                                 

، ومن كفن ميتا ]...  362و  334/ 1أخرجه الحاكم في المستدرك، وصححه ووافقه الذهبي  - 187 -167
فأجّنه فيه أجري له من األجر كأجر مسكن أسكنه رق الجّنة، ومن حفر لميت قبراً كساه هللا من سندس واستب

 [.إلى يوم القيامة
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 :وا ن وقد نوى املغسل أن يبدأ
 :تجهيز الميت والصالة عليه ودفنه

جي   و تغس   يل املي   ت املس   لم، إت أن يك   ون د   هيداً م   ات ِف املعرك   ة فإن   ه ت يغس   ل وت  :أوالً 
 لِّ َص مل يغس ل قتل ى أح د ومل يُ   صللى هللا عليله وسللميصلي عليه، بل يدفن ِف ثياب ة، ْلن الن   

 .مْ هِ يْ لَ عَ 
 : غسل امليت :اً نيثا

يستحو أن يغسل املي ت عل ى س رير منح دٍر حن و رجلي ه، لينح در امل اء وي رج من ه،   -1    
 .وت يرجع إَل جهة الرأس

يس   تحو أن يغس   ل املي   ت ِب   اء ب   ارد، ْلن   ه يش   د الب   دن، واملس   دن يرخي   ه، إتّ إذا  – 2    
 .احتاج إَل املاء الساخن، أزالة الوسر، أو بسبو برد فيكون حينئذ أوَل

 . ورتهأن تسي ع  -3 
 .ُث يرفع قلياًل ويعصر بطنه عصًرا رفيقاً  -  4

ُث يلف الغاسل على يده خرقة أو حنوها فينجيه با، مير ِف كل مرة يده على بطن ه،  -5 
 ف  إن خ  رج من  ه د  يء غس  له، وإن مل يت،ك  د م  ن طهارت  ه س  ّد احمل  ل بقط  ن أو حن  وه، ف  إن مل

 .وحنوه يستمسك فبطْي حر، أو بوسائل الطو احلديثة، كاللزق

 . ُث يوفئه وفوء الصالة -6

 .أو حنوه (188)ُث يغسل رأسه وحليته ِباء وسدر -7

 . ُث يغسل دقه اْلمين -8

، ُث يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة، وإن مل ينق بثالث زْيد إَل مخ  ، أو ُث اْليسر -9
 . إَل سبع

                                                 

هو عبارة عن شجر النبق تطحن أوراقه ويخلط بالماء ويعمل عمل الصابون، ويستعمل : السدر - 188 -162
 . للتنظيف
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، واحلكم  ة في  ه، أن  ه (189)يس  تحو أن جيع  ل ِف الغس  لة اْلخ  رية د  يئاً م  ن الك  افور -11
ي  و رائح  ة املوف  ع، ْلج  ل م  ن حض  ر م  ن املالئك  ة وغ  ريهم، م  ع أنَّ في  ه َتفيف  اً يط

وخاصية ِف تصليو جسد امليت، وصرخ اَلوام عنه، ومنع ما .  وتربيداً وقّوة نفوذٍ 
يتحلل من العضالت، ومنع إسراع الفساد إليه، وهو أقوى الروائَ الطيبة وهذا هو 

 . (190)السِّرُّ ِف جعله ِف ا خرة

 . ُث ينشفه بثوب -11

 . وجيعل الطيو ِف مغابنه، وموافع سجوده، وإن طيبه كله كان حسًنا -12

 . وجيمر أكفانه بالبدور -13

وت يسرح دعره، وت يلق عانته، وت يتنه، لعدم ال دليل عل ى ذل ك، وامل رأة يض فر  -14
 .      دعرها ثالثة قرون، ويسدل من ورائها

 :حكم غسل الميت الذي يتعذر غسله -
غيلة، أو بادث س ري أو حنوب ا ف ،دى إَل تش ويهه أو حرق ه، وخي ف علي ه إذا من قتل 

 .غسل أن يتهرأ أو يتقطع
 :ففيه وجهان

 .يصو عليه املاء ولو مرة أسقاط الفرض -1
 .يُ يَّمم كحال الوفوء وغسل اجلنابة لْلحياء -2

 : تكفْي امليت  :اً ثالث
ميص وت عمامة، كما فعل اْلفضل أن يكفن الرجل ِف ثالثة أثواب بيض لي  فيها ق

. ، ي  درج فيه ا إدراًج ا، وإن كف  ن ِف قم يص وإزار ولفاف  ة ف ال ب  ،س  صلللى هللا عليله وسلللمب الن  
ويكف   ن الص     ِف . ، ومخ   ار، وإزار، ولف   افتْي( درع)قم   يص : وامل   رأة تكف   ن ِف مخس   ة أث   واب
والواج  و ِف ح  ق ث  وب . وتكف  ن الص  غرية ِف قم  يص ولف  افتْي. ث  وب واح  د أو ثالث  ة أث  واب

                                                 

لة الغارّية، والمراد هنا الماّدة المتخذة من هذه الشجرة بلون البلور، شجر من الفصي: الكافور - 189 -169
 .ومن خواصه أنه يطرد الهوام عن الميتة عطرية وطعم، لها رائح

 .312سبل السالم ص : الصنعاني - 190 -171
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مجي  ع املي  ت، لك  ن إذا ك  ان املي  ت ًرًم  ا فإن  ه يغس  ل ِب  اء وس  در، ويكف  ن ِف إزاره واح  د يس  ي 
وردائ  ه أو ِف غريب  ا، وت يغط  ى رأس  ه وت وجه  ه، وت يطي  و، ْلن  ه يبع  ر ي  وم القيام  ة ملبيً  ا،  

، وإن ك  ان احمل رم م  رأة كفن  ت    صلللى هللا عليلله وسلللم كم ا ص  َ ب  ذلك احل دير ع  ن رس  ول اهلل 
 .كغريه، ولكن ت ُتطَيَّوْ 

 
 
 
 

 لفافتْي(                          درع)قميص                       
                                                           

 
 

 مخار
   
 

                         
 إزار                                                               

وصية ِف ذل ك، ُث اْلب، ُث اجل د، ُث اْلق رب : ه والصالة عليه ودفنهأحق الناس بغسل :اً رابع
، ُث اْلم، ُث اجل  دة، ُث وص  يتها: ل امل  رأةف  اْلقرب م  ن العص  بات ِف ح  ق الرج  ل، واْلوَل بغس  

اْلقرب فاْلقرب من نسائها، وللزوجْي أن يغسل أحدبا ا خر، ْلن أبا بكر الصديق رف ي 
 .ا رفي اهلل عنه غسل زوجته فاطمة رفي اهلل عنهااهلل عنه غسلته زوجته، وْلن عليً 

 
  :صفة الصالة على امليت: ساً خام
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نع ى النَّجاد ي  ×أن رس ول اهلل : عن أ  هريرة رفي اهلل عن ه: ويدل على مشروعيتها
َُصلَّى، َفصَّف ِبِمْ ِف اليوم الذي مات فيه، فدر 

 .(191)، وَكربَّ أربعاً ج إَل امل
 :كفينه، وكيفيتها كما يليوت تصَ إت بعد غسله وت

أن : أن يط ر ِف بال ه: كيفي ة الني ة. يكرب تكبرية اأحرام، ناوياً الصالة عل ى املي ت -1
 . يصلي أربع تكبريات على هذا امليت فرض كفاية

فإذا كرب، وفع يديه على صدره مثل الصالة العادي ة، ويق رأ الفا  ة، وإن ق رأ معه ا  -2
للحدير الص حيَ ال وارد ِف ذل ك، ع ن اب ن  سورة قصرية أو ريه أو ريتْي فحسن،

 . عباس رفي اهلل عنهما

ُث يكرب الثانية رافعا يديه إَل د حمة أذني ه، ُث يض ع يدي ه م رة أخ رى عل ى ص دره،  -3
كص  الته ِف التش  هد، وأفض  لها الص  الة   صلللى هللا عليلله وسلللم ويص  لي عل  ى الن    

 .اأبراهيمية

لص   الة عل   ى ُث يك  رب الثالث   ة، وي  دعو للمي   ت بع   دها، وه  و املقص   ود اْلعً   م م  ن ا -4
ص ليت خل ف اب ن عب اس رف ي اهلل : امليت، عن طلحة بن عبد اهلل بن عوخ قال

وع ن أ  .  (192)ليعلم وا أهن ا س نة: عنهما على جنازة، فق رأ بفا  ة الكت اب، فق ال
صللى هللا عليله  : أمامة بن سهل رفي اهلل عن ه أن ه أخ ربه رج ل م ن أص حاب الن   

 يقرأ بفا ة الكتاب بعد أن السنة ِف الصالة على اجلنازة أن يكرب اأمام، ُث  وسلم
وُيْلِ   ص   صلللى هللا عليللله وسلللمالتكب  رية اْلوَل س  را ِف نفس   ه، ُث يص  لي عل  ى الن     

.    ال  دعاء للجن  ازة ِف التكب   ريات، وت يق  رأ ِف د   يء م  نهنَّ، ُث يس   لم س  را ِف نفس   ه
وأكمل  ه أن ي  دعو ل  ه بال  دعاء .    الله  م ارمح  ه أو اغف  ر ل  ه: وأق  ل ال  دعاء أن يق  ول

الله م اغف ر حلين ا وميتن ا، ود اهدنا ) :ق ول، وي  صلى هللا عليه وسلمامل،ثور عن الن   
وغائبن    ا، وص    غرينا وكبرين    ا، وذكرن    ا وأنثان    ا، الله    م م    ن أحييت    ه من    ا ف،حي    ه عل    ى 

                                                 

 (.931)، ومسلم (1122)البخاري - 191 -171
 .1271رواه البخاري،  - 192 -172
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اللهم ه ذا عب دك : " ُث يقول.   (193)(اأسالم، ومن توفيته منا فتوفه على اأميان
الله  م ه  ذه أمت  ك وابن  ة أمت  ك، خ  رج م  ن : وإن كان  ت أنث  ى ق  ال.. واب  ن عب  ديك 

بوب  ة وأحبائ  ه فيه  ا، إَل ظلم  ة الق  رب وم  ا ه  و ت قي  ه، ك  ان  روح ال  دنيا وس  عتها، ًو
. يشهد أن ت إله إت أن ت وح دك وأن ًم دا عب دك ورس ولك، وأن ت أعل م ب ه من ا

اللهم أنه نزل بك وأنت خري منزول ب ه، وأص بَ فق ريا إَل رمحت ك، وأن ت غ    ع ن 
له م إن ك ان ًس نا ف زد ِف إحس انه ال. عذابه، وقد جئناك راغبْي إليك، دفعاء ل ه

وإن ك   ان مس   يئا فتج   اوز عن   ه، ولق   ه برمحت   ك اْلم   ن م   ن ع   ذابك، ح   ىت تبعث   ه إَل 
: فإن كان امليت طفالً قال بدت من هذا الدعاء الثاين".   جنتك يا أرحم الرامحْي

وثقَّ     ل ب     ه . الله    م اجعل     ه فَ َرط    اً ْلبوي     ه وس     لفا وذخ    راً وِعً     ًة واعتب     اراً ود    فيعاً " 
وه ذه ".   ازينهما وأفرغ الصرب على قلوبما وت تفتنهم ا بع ده وت  رمهم ا أج رهمو 

اْلدعية التقطها الشافعي رمحه اهلل تع اَل م ن جمم وع اْلخب ار، ورِب ا ذكره ا ب املعى، 
ع  ن ع  وخ ب  ن مال  ك رف  ي اهلل : وأص  َ ح  دير ِف الب  اب. س  نها أص  حابهواستح

ه   م اغف   ر ل   ه، الل: " عل   ى جن   ازة، فس   معته يق   ول  صللللى هللا عليللله وسللللم: عن   ه ق   ال
، واعف عنه، وأكرم نزله، ووس ع ُمْدَخل ه، واغس له بامل اء وال ثل  (194)وارمحه، وعافه

والربد، ونقه من الطايا كما ينقى الثوب اْلبيض من الدن ، وأبدله دارًا خريًا من 
داره، وأهاًل خ ريًا م ن أهل ه، وزوج ا خ ريا م ن زوج ه، وأدخل ه اجلن ة،  وق ه فتن ة الق رب 

صللى فتمنيت أن لو كنت أنا امليت، لدعاء الرس ول : قال عوخ.   "وعذاب النار

وأع ذه م ن ع ذاب الق رب، وع ذاب الن ار، وافس َ ل ه ِف .  َل ذا املي ت  هللا عليه وسللم
 . (195)"قربه، ونوِّْر له فيه، اللهم ت  رمنا أجره وت تضلنا بعده

الله   م ت  رمن   ا أج   ره وت تفتن   ا بع   ده واغف   ر لن   ا : "ُث يك   رب الرابع   ة، ويق   ول بع   دها -5
  (196)"وله
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ويس  تحو أن يرف  ع .  ُث يس  لم تس  ليمتْي ع  ن ميين  ة وع  ن يس  اره كتس  ليمة الص  الة -6
، وإذا  (اخل.... الله م اغف ر َل ا : ) يديه مع كل تكبرية، وإذا كان امليت امرأة يقال

، وإن كانت اجلنائز أكث ر (اخل.... اللهم اغفر َلما : ) كانت اجلنائز اثنتْي يقال 
أم ا إذا ك ان فرطً ا فيق ال ب دل ال دعاء ل ه ( اخل... فر َلم اللهم اغ: ) من ذلك قال

اللهم اجعله فرطاً وُدخراً لوالديه، ودفيعاً جماباً، اللهم ثقل به موازينهما، : )باملغفرة
وأعً  م ب  ه أجورب  ا، وأحلق  ه بص  احل س  لف امل  خمنْي، وأجعل  ه ِف كفال  ة إب  راهيم علي  ه 

والسنة أن يقف اأمام حذاء رأس . (الصالة والسالم، َوِقِه برمحتك عذاب اجلحيم
الرج  ل، ووس  ط امل  رأة، وأن يك  ون الرج  ل مم  ا يل  ي اأم  ام إذا اجتمع  ا اجلن  ائز، وامل  رأة 
مما يلي القبلة، وإن كان معهم أطفال قدم الص  على امل رأة، ُث امل رأة ، ُث الطفل ة، 
ويك   ون رأس الص     حي   ال رأس الرج   ل، ووس   ط امل   رأة حي   ال رأس الرج   ل، وهك   ذا 
الطفلة يكون رأسها حي ال رأس امل رأة، ويك ون وس طها حي ال رأس الرج ل، ويك ون 
املصلون مجيعاً خلف اأمام، إت أن يكون واحداً مل جي د مكان اً خل ف اأم ام فإن ه 

صللى هللا  ك ان الن   : عن عب د اهلل ب ن مس عود رف ي اهلل عن ه ق ال. يقف عن ميينه

 . (197)يفعل التسليم على اجلنازة مثل التسليم ِف الصالة  عليه وسلم
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