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ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم
ْبُلَوُكْم الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْلَحَياَة ِلَي( 1)َتَباَرَك الَِّذي ِبَيِدِه اْلُمْلُك َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر 

ي َخْلِق الَِّذي َخَلَق َسْبَع َسَمَواٍت ِطَباًقا َما َتَرى ِف( 2)َأيُُّكْم َأْحَسُن َعَمًلا َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَغُفوُر 
َيْنَقِلْب ُثمَّ اْرِجِع اْلَبَصَر َكرََّتْيِن( 3)الرَّْحَمِن ِمْن َتَفاُوٍت َفاْرِجِع اْلَبَصَر َهْل َتَرى ِمْن ُفُطوٍر 

ْلَناَها ُرُجوًما ِللشََّياِطيِن َوَلَقْد َزيَّنَّا السََّماَء الدُّْنَيا ِبَمَصاِبيَح َوَجَع( 4)ِإَلْيَك اْلَبَصُر َخاِسًئا َوُهَو َحِسيٌر 
ِإَذا ُأْلُقوا ( 6)َس اْلَمِصيُر َوِللَِّذيَن َكَفُروا ِبَربِِّهْم َعَذاُب َجَهنََّم َوِبْئ( 5)َوَأْعَتْدَنا َلُهْم َعَذاَب السَِّعيِر 

َها َفْوٌج َسَأَلُهْم َخَزَنُتَها َتَكاُد َتَميَُّز ِمَن اْلَغْيِظ ُكلََّما ُأْلِقَي ِفي( 7)ِفيَها َسِمُعوا َلَها َشِهيًقا َوِهَي َتُفوُر 
للَُّه ِمْن َشْيٍء ِإْن َأْنُتْم ِإلَّا ِفي َقاُلوا َبَلى َقْد َجاَءَنا َنِذيٌر َفَكذَّْبَنا َوُقْلَنا َما َنزََّل ا( 8)َأَلْم َيْأِتُكْم َنِذيٌر 

َفاْعَتَرُفوا ِبَذْنِبِهْم ( 10)يِر َوَقاُلوا َلْو ُكنَّا َنْسَمُع َأْو َنْعِقُل َما ُكنَّا ِفي َأْصَحاِب السَِّع( 9)َضَلاٍل َكِبيٍر 
(11)َفُسْحًقا ِلَأْصَحاِب السَِّعيِر 

ء –سورة  الملك  ر  1الج 

سورة  الملك
سية ُتَعاِلج موضوع العقيدة يف أصوهلا الكربى ، وقد تناولت هذه السورة أهدافا رئي

إقامة األدلة -إثبات عظمة اهلل وقدرته على اإلحياء واإلماتة  .:ثالثة وهي

,بيان عاقبة املكذبني اجلاحدين للبعث.والرباهني على وحدانية رب العاملني

: حماور السورة 

ياُت َعَظَمَة  ُح ٱْلآ ه  ُتَوضِّ رَ َتعالى ٱللَّ َمظاه  يَّ َوٱلآ ن  َكوآ ة َعلى ةَ ٱلآ الَّ َالدَّ
ه   ير  د  ه  َوَتقآ ع  ن  ُصنآ ه  َوُحسآ َرت  َت َفَقدآ َصَنَع ، ُقدآ َموآ َن َتعالى ٱلآ ماءَ َوَزيَّ ٱلسَّ

يا نآ َها ٱلدُّ َئٍة َكَأنَّ ل  ُنجوٍم ُمَتََلآ َمصابيحُ ب  تَ ٱلآ ُيسآ ها ضاءَ ل  نور  َجَم . ب  َوُيرآ
ها  ُشُهب  يُن ب  َياط  يَن ٱلشَّ ذ  ق  ٱلَّ َم ٱلآ ُه َلُهمآ َيوآ َر ً  َأَعدَّ ٱللَّ َتع  .ياَمة  نارا  ُمسآ

:املضمون اإلمجايل

صوتا منكرا: شهيقا 
وهي تغلي من شد ً الحرار ً: وهي تفور

تكاد تتقطع من شد ً الغضب: تكاد تميز من الغيظ
فبعدا وهالكا ألصحاب النار: فسحقا ألصحاب السعير 

تعاظم:تبارك 
متطابقة بعضها فوق بعض: طباقا 
خلل: تفاوت 

ذليال متعبا: خاسئا و هو حسير 

:شرح املفردات 

:  القاعدة التجويدية
أرقق الراء ألنها مسبوقة بياء ساكنة: قدير، حسير، السعير 

ُممالةأرقق الراء ألنها : ما ترى 
ال أرقق الراء ألنها مسبوقة بكسر ً غير الزمة: بربهم 
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ة   كي  ـــــر  م:الت  ن الكري 
 
را

الق 

ء –سورة  الملك  ر  2الج 
(  12)ِبيٌر ِإنَّ الَِّذيَن َيْخَشْوَن َربَُّهْم ِباْلَغْيِب َلُهْم َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر َك

َأَلا َيْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو ( 13)َوَأِسرُّوا َقْوَلُكْم َأِو اْجَهُروا ِبِه ِإنَُّه َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر 
َناِكِبَها َوُكُلوا ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْلَأْرَض َذُلوًلا َفاْمُشوا ِفي َم( 14)اللَِّطيُف اْلَخِبيُر 

ْلَأْرَض َفِإَذا ِهَي َأَأِمْنُتْم َمْن ِفي السََّماِء َأْن َيْخِسَف ِبُكُم ا( 15)ِمْن ِرْزِقِه َوِإَلْيِه النُُّشوُر 
َسَتْعَلُموَن َكْيَف َنِذيِر َأْم َأِمْنُتْم َمْن ِفي السََّماِء َأْن ُيْرِسَل َعَلْيُكْم َحاِصًبا َف( 16)َتُموُر 

َأَوَلْم َيَرْوا ِإَلى الطَّْيِر ( 18)َوَلَقْد َكذََّب الَِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َفَكْيَف َكاَن َنِكيِر ( 17)
َأمَّْن ( 19)ُكلِّ َشْيٍء َبِصيٌر َفْوَقُهْم َصافَّاٍت َوَيْقِبْضَن َما ُيْمِسُكُهنَّ ِإلَّا الرَّْحَمُن ِإنَُّه ِب

اِفُروَن ِإلَّا ِفي ُغُروٍر َهَذا الَِّذي ُهَو ُجْنٌد َلُكْم َيْنُصُرُكْم ِمْن ُدوِن الرَّْحَمِن ِإِن اْلَك
(21)ُتو  َوُنُفوٍر َأمَّْن َهَذا الَِّذي َيْرُزُقُكْم ِإْن َأْمَسَك ِرْزَقُه َبْل َلجُّوا ِفي ُع( 20)

ير  يف بعباده َخب  يه  الُقُلوُب َلط  ف  لُم ما ُتخآ َأحآ إنَّ اللَه َيعآ ـَفى ال.َوالهمب  َيخآ
َماء  . عليه شيء من أمر الكفار َساُك الله الّطيَر في السَّ مآ  آَية َكَما أَن إ 

ه رت  .من آَيات  الله  الّدالة  على ُقدآ

يخافون ربهم في السر: يخشون ربهم بالغيب 
العالم بدقائق األمور:اللطيف
المطلع على ظواهر األشياء وبواطنها: الخبير 
ميسر ً لتستقروا عليها: ذلوال 

طرقها: مناكبها 
تتحرك وتضطرب: تمور 

تبسط أجنحتها و تقبضها: صافات و يقبضن 
ما يحفظها من السقوط إال الله: ما يمسكهن إال الرحمن 
بل تمادوا في كفرهم واستكبارهم: بل لجوا في عتو و نفور 

:شرح املفردات 

:املضمون اإلمجايل

:  القاعدة التجويدية
أرقق الراء ألنها جاءت مسبوقة بكسر الزم: مغفر ً، أسروا 

أرقق الراء ألنها جاءت مسبوقة بكسر الزم: من رزقه 
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ء –سورة  الملك  ر  3الج 
ُقْل ( 22)َعَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم َأَفَمْن َيْمِشي ُمِكبًّا َعَلى َوْجِهِه َأْهَدى َأمَّْن َيْمِشي َسِويًّا
ُقْل ُهَو ( 23)َة َقِليًلا َما َتْشُكُروَن ُهَو الَِّذي َأْنَشَأُكْم َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َواْلَأْبَصاَر َواْلَأْفِئَد

ْنُتْم َوَيُقوُلوَن َمَتى َهَذا اْلَوْعُد ِإْن ُك( 24)الَِّذي َذَرَأُكْم ِفي اْلَأْرِض َوِإَلْيِه ُتْحَشُروَن 
َفَلمَّا َرَأْوُه ُزْلَفًة ِسيَئْت( 26)ُقْل ِإنََّما اْلِعْلُم ِعْنَد اللَِّه َوِإنََّما َأَنا َنِذيٌر ُمِبيٌن( 25)َصاِدِقيَن 

ُقْل َأَرَأْيُتْم ِإْن َأْهَلَكِنَي ( 27)ُوُجوُه الَِّذيَن َكَفُروا َوِقيَل َهَذا الَِّذي ُكْنُتْم ِبِه َتدَُّعوَن
ُقْل ُهَو الرَّْحَمُن ( 28) َأِليٍم اللَُّه َوَمْن َمِعَي َأْو َرِحَمَنا َفَمْن ُيِجيُر اْلَكاِفِريَن ِمْن َعَذاٍب

ُقْل َأَرَأْيُتْم ِإْن َأْصَبَح ( 29)ُمِبيٍن َآَمنَّا ِبِه َوَعَلْيِه َتَوكَّْلَنا َفَسَتْعَلُموَن َمْن ُهَو ِفي َضَلاٍل
(  30)َماُؤُكْم َغْوًرا َفَمْن َيْأِتيُكْم ِبَماٍء َمِعيٍن 

ُب الُشكر  و اإليمان ب ج  َتوآ َعُم الله على اإلنسان كثير ً َتسآ ه عزو ن 
َجا ً  من َعَذاب  يوم  يُل النَّ ُل عليه َسب  َكَمال ومن.القيامةجل والتوكُّ

َداُدُه َلُهم مآ عين والُعَصا ً إ  ه الطائ  َباد  ع  َر ً  الله ورحمته ب  ى ُقدآ َشتَّ ب 
َمُة الَماء   عآ عم، ومنها ن  .النِّ

منحني الرأس: مكبا على وجهه 
خلقكم: أنشأكم 
خلقكم : ذرأكم 
قريبا منهم: زلفة 

علتها الكآبة والحزن: سيئت 
تطلبونه في الدنيا: تدعون 
غائرا في األرض: غورا 
ظاهر ترونه بأعينكم: معين 

:شرح املفردات 

:املضمون اإلمجايل

:  القاعدة التجويدية
ال ترقق الراء ألن قبلها حرف استعالء: صراط

خ ص غ ط ق ظ: حروف االستعالء هي 
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ة   كي  ـــــر  م:الت  ن الكري 
 
را

الق 

ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم
(  4)َفاْلَفاِرَقاِت َفْرًقا ( 3)َوالنَّاِشَراِت َنْشًرا ( 2)َفاْلَعاِصَفاِت َعْصًفا ( 1)َواْلُمْرَسَلاِت ُعْرًفا 

َفِإَذا النُُّجوُم ُطِمَسْت( 7)ِإنََّما ُتوَعُدوَن َلَواِقٌع ( 6)ُعْذًرا َأْو ُنْذًرا ( 5)َفاْلُمْلِقَياِت ِذْكًرا 
ِلَأيِّ ( 11)َوِإَذا الرُُّسُل ُأقَِّتْت ( 10)َوِإَذا اْلِجَباُل ُنِسَفْت ( 9)َوِإَذا السََّماُء ُفِرَجْت ( 8)

َوْيٌل َيْوَمِئٍذ ( 14)َوَما َأْدَراَك َما َيْوُم اْلَفْصِل ( 13)ِلَيْوِم اْلَفْصِل ( 12)َيْوٍم ُأجَِّلْت 
(15)ِلْلُمَكذِِّبيَن 

ء –سورة  المرسلإت   ر  1الج 

َسَم اللُه بالرياح  َحاَلة، أنَّ يوم القيامة والبعث َحقٌّ كائن ال َم ,َأقآ
ودل على ذلك بعالمات وأشراط، ,وَذَكر ُسبحانه متى يقع 

ف الجبال وجمع الرسل في الميقات  جوم وَنسآ َكَذَهاب َضوء النُّ
المخصص للفصل بين األمم ليشهدوا على ذلك، وهو يوم 

.مهول وعصيب على المكذبين

أقسم بالمالئكة التي تنزل من السماء: والمرسالت عرفا 
تنزل بالكتب حتى ال يكون للكافر عذر: عذرا أو نذرا 

ذهب نورها: طمست 
فتحت و جعلت فيها شقوق: فرجت 
جعل الله لهم وقتا محددا للقضاء بينهم وبين أممهم: أقتت 

:شرح املفردات 

:املضمون اإلمجايل

أرقق الراء ألنها مسبوقة بكسر الزم: والناشرات :  القاعدة التجويدية
أغلظ الالم في حالة الوقف وأرققها في حالة الوصل: الفصل 

سورة  المرسلإت  
فالمالئكة من الصنف أو النوع هذا لورود االسم بهذا ُسميت 

,السور ً هذه ي 

ور ًُ أموَر العقيد ً  وَتبحُث في شؤون  اْل ُج السًّ خر ً  ، ودالئَل ُتَعال 

ة  ، وَسائَر األمور  الَغيبية   .الُقدر ً  ، والوحدانيَّ

: سبب التسمية 

: حماور السورة 
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ة   كي  ـــــر  م:الت  ن الكري 
 
را

الق 

ء –سورة  المرسلإت   ر  2الج 
( 18)َن َكَذِلَك َنْفَعُل ِباْلُمْجِرِمي( 17)ُثمَّ ُنْتِبُعُهُم اْلَآِخِريَن ( 16)َأَلْم ُنْهِلِك اْلَأوَِّليَن 

َفَجَعْلَناُه ِفي َقَراٍر( 20)َأَلْم َنْخُلْقُكْم ِمْن َماٍء َمِهيٍن ( 19)َوْيٌل َيْوَمِئٍذ ِلْلُمَكذِِّبيَن 
َوْيٌل َيْوَمِئٍذ ( 23)َفَقَدْرَنا َفِنْعَم اْلَقاِدُروَن ( 22)ِإَلى َقَدٍر َمْعُلوٍم ( 21)َمِكيٍن 
َوَجَعْلَنا ِفيَها ( 26)َوَأْمَواًتا َأْحَياًء ( 25)َأَلْم َنْجَعِل اْلَأْرَض ِكَفاًتا ( 24)ِلْلُمَكذِِّبيَن 

اْنَطِلُقوا ِإَلى ( 28)َوْيٌل َيْوَمِئٍذ ِلْلُمَكذِِّبيَن ( 27)َرَواِسَي َشاِمَخاٍت َوَأْسَقْيَناُكْم َماًء ُفَراًتا 
َلا َظِليٍل َوَلا ( 30)اْنَطِلُقوا ِإَلى ِظل  ِذي َثَلاِث ُشَعٍب ( 29)َما ُكْنُتْم ِبِه ُتَكذُِّبوَن 

َوْيٌل ( 33)َكَأنَُّه ِجَماَلٌة ُصْفٌر ( 32)ِإنََّها َتْرِمي ِبَشَرٍر َكاْلَقْصِر ( 31)ُيْغِني ِمَن اللََّهِب 
( 34)َيْوَمِئٍذ ِلْلُمَكذِِّبيَن 

َبَر أَ  م، وَأخآ ه  ر  ين بسبب ُكفآ ل  َلَك اللُه الَكَفَر ًَ اأَلوَّ َعُل مثل َأهآ ه َيفآ نَّ
ذلك من األقوام المتأخرين إذا كانوا  منحرفين، ثم ذكر الله 

بعظيم إنعامه عليهم في أنفسهم وفي األفاق، وذكر كيفية 
.عذابهم

.ماء حقير وهو المني: ماء مهين 
.في رحم المرأ ً: في قرار مكين 

.تجمع األحياء و األموات: كفاتا أحياء وأمواتا 
.جباال كاألوتاد: رواسي شامخات 

.ماء عذبا: ماء فراتا 
دخان متشعب يحيط بالناس: ظل ذي ثالث شعب 

.ال يستظل به من حر جهنم: ال ظليل 
.ال يدفع لهيب نار جهنم: ال يغني من اللهب 

.شرر كالقصور العظيمة:شرر كالقصر 
.لونه كلون الجمال السوداء: كأنه جماالت صفر 

:شرح املفردات 

:املضمون اإلمجايل

:  القاعدة التجويدية
أرقق الراء في حال الوصل وأفخمها في حال : قدر ، كالقصر 

الوقف
أرقق الراء األولى والثانية في حال الوقف والوصل: بشرر 

ويسمى الترقيق من أجل الترقيق
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ة   كي  ـــــر  م:الت  ن الكري 
 
را

الق 

ء –سورة  المرسلإت   ر  3الج 
َوْيٌل َيْوَمِئٍذ ( 36)َوَلا ُيْؤَذُن َلُهْم َفَيْعَتِذُروَن ( 35)َهَذا َيْوُم َلا َيْنِطُقوَن 

َفِإْن َكاَن ( 38)َهَذا َيْوُم اْلَفْصِل َجَمْعَناُكْم َواْلَأوَِّليَن( 37)ِلْلُمَكذِِّبيَن 
ي ِإنَّ اْلُمتَِّقيَن ِف( 40)َوْيٌل َيْوَمِئٍذ ِلْلُمَكذِِّبيَن ( 39)َلُكْم َكْيٌد َفِكيُدوِن 

َما ُكُلوا َواْشَرُبوا َهِنيًئا ِب( 42)َوَفَواِكَه ِممَّا َيْشَتُهوَن ( 41)ِظَلاٍل َوُعُيوٍن 
َوْيٌل َيْوَمِئٍذ ( 44)ِإنَّا َكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِنيَن ( 43)ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن 
َوْيٌل َيْوَمِئٍذ ( 46)ُكُلوا َوَتَمتَُّعوا َقِليًلا ِإنَُّكْم ُمْجِرُموَن( 45)ِلْلُمَكذِِّبيَن 
َوْيٌل َيْوَمِئٍذ( 48)َوِإَذا ِقيَل َلُهُم اْرَكُعوا َلا َيْرَكُعوَن ( 47)ِلْلُمَكذِِّبيَن 

( 50)َفِبَأيِّ َحِديٍث َبْعَدُه ُيْؤِمُنوَن ( 49)ِلْلُمَكذِِّبيَن 

ر وال ح َحاَنه وتعالى أنه ليس للكفار يوم ُعذآ َن اللُه ُسبآ جة فيما َبيَّ
َجأ أو و   دوا ألنفسهم َملآ اُهم ألن َيج  َقاَية ارتكبوا من القبائح، وَتَحدَّ

من العذاب، وتزداد حسرتهم عندما يرون عذابهم ونعيم 
..المتقين

ُقوَن  ط  ُم اَل َينآ َتطيعوَن : َهَذا َيوآ فاعَ ال َيسآ مآ ٱلدِّ ه  ُفس  .َعنآ َأنآ
ُروَن  َتذ  َذُن َلُهمآ َفَيعآ َذُن  : َواَل ُيؤآ هُ ال َيأآ َكالم  َلُهمآ ٱللَّ ٱلآ ُهم ب  نآ َبُل م  َو ال َيقآ

را   .ُعذآ
.القيامة / يوم القضاء: يوم الفصل 
.فأنقذوا أنفسكم: فكيدون 

إذا قيل لهم صلوا ال يصلون: إذا قيل لهم اركعوا ال يركعون 

:شرح املفردات 

:املضمون اإلمجايل

أرقق الراء ألنها جاءت مكسور ً: مجرمون :  القاعدة التجويدية

ُف :َفيَْعتَِذُروَن  لَُهْم ُيوَذنُ َوَلَ  ذا كاَن ٱلّراء  َحرآ قا  إ  َطُق ُمَرقَّ ُينآ

رٍ  َكسآ بوقا  ب  سورا  َأوآ َمسآ . َمكآ



ة   كي  ر  دة  : الت  ي 
العق 

9

ب   ي  الغ  من ب 
و 
 
ر: ا

خ  وم الإ  كة  و الي  الملإب 
هم املالئكة خملوقات نورانية لطيفة من عامل الغيب، وهب-

على الظهور  والتشكل بأشكال خمتلفة اهلل القدرة 

...ومسكنهم السموات

ب أمَّا اإلمَيان ِبالَيوم اآلِخِر فهو التصديق بيوم احلسا

...و البعث يوم  القيامة و اجلزاء

ولكي يصل اإلنسان اىل,مجيع املخلوقات يف الكون من صنع اهلل  تعاىل وتدل على عظمته 

من الضروري أن يقّوي اميانه، ولتحصيل اإلميان األقوى البّد من املزيد من , سعادة أكرب

...  معرفة خالقنا و التفكر من خالل خملوقاته

ة لق  لإل خ  عرف  اللة من خ 
 
ا

...يوم البعث–يوم الساعة –يومئذ –يوم احلشر –يوم احلساب : من أمساء اليوم اآلخر 

رافيل إس–ملك املوت املكلف بقبض األرواح –جربيل املكلف  بالوحي : من أمساء املالئكة 

مالك رضوان خازن اجلنة و–ميكائيل املكلف باملطر والنبات –املكلف بالنفخ يف الصور 

...خازن النار 

درة  اء اللة وق  ص  ق  ومن ب 
 
ا

.  هو اليقني بأن كل ما يقع يف ملك اهلل قد سبق يف علمه تعاىلإلميان بالقضاء والقدرا

.الرضا والتسليم-:  ومن أفضاله 

.  االطمئنان والسكينة-

.احلكمة والرمحة والعربة–



داء ي  الإق 
ة وسلم- ة  الرسول صلى اللة علي  غي  : ب 

ُبِعَث النيب حممد عليه الصالة والسالم رسواًل وهو يف األربعني من عمره؛ حيث نزل عليه 

الوحي يف غار حراء، وبدأ عليه الصالة والسالم دعوته بشكل سرّي استمرت ثالث سنوات ،

ثق فيه ُقْم َفَأنِذْر بدأ رسول اهلل يدعو سرا كل من و* فبعد أن نزل قوله تعاىل  َأيَُّها اْلُمدَّثُِّر 

إىل عبادة اهلل وكان أول من أسلم من النساء زوجته خدجية اليت وقفت جبانبه تصدقه و 

ومن , تأمن روعه وهتون عليه أمر الناس وكان أول من أسلم من الصبيان على بن أيب طالب

...ومن الرجال أبو بكر الصديق, امَلوايل زيد بن حارثة

ني ، استمر رسول اهلل صلى اهلل عليه  وسلم ، يف نشر الدعوة اإلسالمية سرا ، مدة ثالث سن

م وكان قد دخل الناس يف اإلسالم أفواجا من الرجال والنساء ، حىت فشا وانتشر ذكر اإلسال

وشاع أمر املسلمني ، إىل أن جاء األمر اإلهلي باجلهر بالدعوة ، عندما أمر اهلل عز وجل 

وا رسوله ، صلى اهلل عليه وسلم ، بأن يصدع مبا جاءه منه ، وأن يدعو فغضبت قريش ، وأظهر

.  لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، احلسد والبغي فعذبوا املسلمني بشىت انواع العذاب

ا- لغ  ة وسلم مي  :الرسول صلى اللة علي 

ى-
د َ
ى الإ َ

َ
ة و سلم   َعل ُسوِل  صلى اللة علي  ُر الر َ : َصت ْ

يف يدعو إىل اهلل على نوٍر من ربه، ويصرب على األذى-صلى اهلل عليه وسلم-كان رسول اهلل 

ت على األذى يتمثل يف أحداث كثرية متَّ-صلى اهلل عليه وسلم-سبيل هذه الدعوة، وصربه 

: يف حياته من بينها 

ر و صربه صلى اهلل عليه وسلم على املشركني حينما آذوه، ورموه بالكذب، والكهانة، والسح-

.صربه صلى اهلل عليه وسلم على املنافقني

.صربه صلى اهلل عليه وسلم على مشاق احلياة وشدهتا-

.صربه صلى اهلل عليه وسلم على فقدان األوالد و األصحاب-
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ة   اب  ج 
الإست 

ماعة   ح ج  راوي  صلى  صلإة  الت 
 
ا

 شهر صالة التراويح  أو صالة القيام من السنن اليت سنها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف

:  و حث على قيامها يف رمضان ورغب فيها ، اقتداء باحلديث النبوي الشريفرمضان املبارك

."من قام رمضان إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه"

اإلمساك عن شهويت : اإلمساك و االمتناع و الكف عن شيء ما ، و شــرعــا: الصيام لـغــة

وهو من .البطن و الفرج من طلوع الفجر إىل غروب الشمس بنية  التقرب إىل اهلل تعاىل 

فالصيام املفروض هو صيام شهر : مفروض ومسنون : أركان اإلسالم اخلمسة ،  وهو قسمان

وع رمضان وقضاؤه ، و الصيام املسنون كصيام يوم عرفة ويوم االثنني واخلميس من كل أسب

الصحة ،االستطاعة، اإلقامة ،طهارة املرأة من دم , اإلسالم ، العقل ، البلوغ : وله شروط

.احليض والنفاس 

:من فوائد  الصيام 

ائلسائرالردالكف عن –الكف عن الغيبة والنميمة -تقوى اهلل–هتذيب النفس وتزكيتها -

باإلحتادحتقيق الشعور –تطهري املعدة واألمعاء من الرواسب -إراحة اجلهاز اهلضمي–

.إثارة عاطفة الرمحة-والتضامـن

دة  وائ 
روطة وق  اة ،ش  ام مغي  الصي 

ام  الصي 
 

ض رائ 
ف 

:من فرائض الصيام 

ترك الوط ء وهو اجلماع من –ترك األكل والشرب–النية يف الليل قبل طلوع الفجر -

.عدم تعمد إخراج القيء–عدم إيصال شيء إىل املعدة –طلوع الفجر اىل غروب الشمس 
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سط الق 

واء  ب  مان والإ  ي  وج  : الإ  ة  ر  سي 
 
صة  ا ق 

أمر أخرب السحرة فرعون أنه سيولد يف بين إسرائيل طفل سيكون ذهاب ملكه على يديه ، ف

يف -وهو صيب -بقتل مجيع األطفال وكل مولود يولد ، فأهلم اهلل أم موسى أن ترمي ابنها 

فرَق ( زوجة فرعون)البحر ، لتحمله األمواج لقصر فرعون ، هناك رأته آسية بنت مزاحم 

قلبها له ، وطلبت من فرعون أن ال يقتله ، 

إىل توحيد اهلل تعاىل آمنت به وصدقته ، وجن جنون -عليه السالم-وعندما دعا موسى

فرعون لسماعه هذا األمر، وحاول عبثًا ردها عن إسالمها، فتارة حياول إقناعها وتارة 

ا فدعت اهلل عز و جل ان يبين هلا بيت،يهددها، لكنها كانت ثابتة على احلق قوية اإلميان

...يف اجلنة فقتها فرعون

ن ، ولكّن ابنه  إبراهيم، مبا آتاه اهلل م..يصنع لقومه التماثيل واألصنام،،كان آزر حّناتا

هذه نور يف قلبه، حبث عن اهلل يف كل مكان، ليكتشف يف األخري أن هناك خالقا واحدا لكل

قا الكائنات ، ويتربأ مما يعبد قومه من أصنام ال تنفع وال تضر ، ويشفق على قومه إشفا

وليوجه وجهه يف األخري لفاطر السماوات واألرض ..مما يعبدون من دون اهلل عز وجل 

ويبتعد

.عن املشركني 

ة   ق  ي 
جب  عن الحق  ي   

ة : ا م علي  راهي  ب  صة  ا  ق 

ى  
صون كرامت 

 
م: ا صة  مري  ق 

إذ هي من النساء الكامالت مرمي ابنة عمران  وأم عيسى عليه السالم منوذج للمرأة الطاهرة

وقد  اختارها اهلل واجتناب الشبهات،اللوايت تتخذن قدوة يف العفة واالستقامة وصون الكرامة

.لتكون آية للناس يف محلها لسيدنا عيسى عليه السالم دون أن يكون هلا ارتباط بأي رجل 
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ل او  ق  ا والي  ة السلإم: الرص  ة  عمران علي 
 
صة  امرا ق 

امرأة عمران عليه السالم  من نعمة األمومة مدة طويلة، مث بعد أن وهبها " حنة "حرمت 

دام اهلل نعمة الوالدة ، قابلتها مبزيد من الشكر، فنذرت ما يف بطنها هلل، ليكون واحدا  من خ

، ابتليت مبوت( فرحة اجلنني ) بيت املقدس ، وبينما كانت تعيش يف غمرة تلك الفرحة 

ها ، واألنثى ال تصلح للوفاء بنذر( أنثى)زوجها عمران عليه السالم ، كما ابتليت بأن مولودها 

كر ألن خدمة بيت املقدس  كانت مقصورة على الذكور  دون اإلناث،  لكنها قابلت النعمة بالش

رعة وقابلت ابتالء اهلل هلا بالصرب ، فرضيت بقضاء اهلل ومستها مرمي،  وتوجهت إليه متض

ل بقبوهلا وإنباهتا نباتا حسنا ، فاستجاب اهلل لدعائها ، لتصبح مرمي من سيدات نساء أه

.اجلنة وأما لرسول اهلل عيسى عليه السالم 

ة السلإم  م علي  راهي  ب  صة  ا  دت  : ق 
 
ا خاور ب 

 
صح وا

ئ   
ا

هم
ت   
هم ولإ ا

ف  ب   
م: ا صة  مري  ق 

آتى اهلل إبراهيم من لُدنُه حكمة، وحّجة بالغة، فأرسله نبّيًا إىل قومه، يدعوهم إىل عبادة 

له فأبوه حّنات أصنام يعيش مما ينحت إزمي. فابتدأ إبراهيم دعوته بأبيه. اهلل الواحد القّهار

ومّهد إبراهيم لدعوته أباه آزر، متهيدًا. من متاثيل يّتخذها قوُمه آهلًة، يعبدوهنا من دون اهلل

تهذيب، رفيقًا، رقيقًا، فيه أدب وتلطٌُّف، فأثار فيه عاطفته كأب، وخاطبه باحلسىن، ومنتهى ال

وشرح له أن هذه األصنام اليت ال تدفع عن نفسها، أو، عن غريها، ُضّرًا، ال . واألدب اجلميل

لكن األب رفض أي شروحات وتشبت بإشراكه وضالله، رغم هذا مل ييأس. ُتسدي هلم نفعًا

من دعوة أبيه واستمر إبراهيم يتلّطف يف دعوة أبيه، الذي هّدده بالطرٍد واهلجراٍن وبالرجم

لى ويعتزل أباه كي ال يكون له ع. واإلبعاد، ليستغفر اهلل ألبيه ويدعو له بالعفو واملغفرة

. الكفر معينا

ى فبشرها اهلل عوز و جل بغالم هو عيسبأهنا مل تصن كرامتها ومل تكن عفيفة مرمي عليها السالم اهتمت 

...أنطقه اهلل صبيا وهي حتمله فشهد هلا باستقامتها وعفتها،عليه السالم 

أحفظ وأصون كراميت و ال أعتدي على كرامة غريي باحلط  من شأهنم ، أو بالتجريح يف -

.شرفهم  وأتفهم وال أهتم أحدا إال ببينة 

ة  الجكم
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ة   سلإمي  ة   الإ  ي  رب  وحدة   الت 

الدورة الثانية



ة   سلإمي  ة   الإ  ي  رب  وحدة   الت 
ة   كي  ـــــر  الت 

م ن الكري 
 
را

الق 

ا و أنَّ ما َقاَلُه فالرسالة امُلحَّمدية ال َشكَّ فيه, ُيْقِسُم احَلقُّ ُسْبَحاُنُه ِبُنون وبالقلم وَما ٌيْكَتُب ِبِه 

...امُلشِرُكون يف رسول اهلل من ُجنُون و غريه ال أَساَس له من الّصَحة

الَقْحِط َنَهى اهلل رسوله عن َطاَعِة كلَّ كافر َجبَّار متـكرب معرض عن احلقِّ، ولقد ابتلى اهلل أهل مكة ب

بعدما أنعم عليهم باخلريات وذلك بسبب ُكْفرهم 

.و ًطْغـَياِنِهـم َمَثلُهم يف ذلك مثل أصحاب اجَلنَّة

ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم
(  3)َوِإنَّ َلَك َلَأْجًرا َغْيَر َمْمُنوٍن( 2)َما َأْنَت ِبِنْعَمِة َربَِّك ِبَمْجُنوٍن ( 1)ن َواْلَقَلِم َوَما َيْسُطُروَن 

ِإنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم( 6)ِبَأيِّيُكُم اْلَمْفُتوُن ( 5)َفَسُتْبِصُر َوُيْبِصُروَن ( 4)َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم 
َودُّوا َلْو ُتْدِهُن ( 8)َفَلا ُتِطِع اْلُمَكذِِّبيَن ( 7)ِبَمْن َضلَّ َعْن َسِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم ِباْلُمْهَتِديَن 

ٍد َأِثيٍم َمنَّاٍع ِلْلَخْيِر ُمْعَت( 11)َهمَّاٍز َمشَّاٍء ِبَنِميٍم ( 10)َوَلا ُتِطْع ُكلَّ َحلَّاٍف َمِهيٍن ( 9)َفُيْدِهُنوَن 
َنا َقاَل ِإَذا ُتْتَلى َعَلْيِه َآَياُت( 14)َأْن َكاَن َذا َماٍل َوَبِنيَن ( 13)ُعُتل  َبْعَد َذِلَك َزِنيٍم ( 12)

( 16)َسَنِسُمُه َعَلى اْلُخْرُطوِم ( 15)َأَساِطيُر اْلَأوَِّليَن 

لم
سورة  الق 

لم
ء –سورة  الق  ر  1الج 

وهي  لِكَتاَبة ابَأَداِة فيها َأْقَسَم وتعاىل ُسْبَحاَنُه اهلل ألنَّ االسم هبذا ُسمَِّيت 

,,," والقلم نون " القلم

تناولت هذه السورة ثالثة مواضيع أساسية هي

ة لبيان نتيج" البستان " قصة أصحاب اجلنة -موضوع الرسالة ،والدعوة املحمدية

الكفر

بنعم اهلل اآلخرة وأهواهلا وشدائدها  وما أعد اهلل للفريقني املسلمني واملجرمني

,

:  سبب التسمية 

:  حماور السورة 
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مَـار، ُمَعاَقَبُة اهلل أَصَحاب اجَلنَّة ِبَحرِق َجـّنتهم بسبب َعْزِمهم ِحْرَمان امَلَساكني حَـّقهم من الثِّإنَّ 

واعترافهم خَبِطيِئتهم وَنَدِمِهم  على ما َصـَدَر منهم بعدما تأكدوا من أن احـتراق اجلَـنَّة ُهو ِعَقاب من

...اهلل ليتوبوا و لَيْغِفَر َلُهـمُ وُيعوُِّضهم بأحسن منها

لم 
ء –سورة  الق  ر  2الج 

(17)َها ُمْصِبِحيَن ِإنَّا َبَلْوَناُهْم َكَما َبَلْوَنا َأْصَحاَب اْلَجنَِّة ِإْذ َأْقَسُموا َلَيْصِرُمنَّ
يِم َفَأْصَبَحْت َكالصَِّر( 19)َفَطاَف َعَلْيَها َطاِئٌف ِمْن َربَِّك َوُهْم َناِئُموَن ( 18)َوَلا َيْسَتْثُنوَن 

َفاْنَطَلُقوا ( 22)َأِن اْغُدوا َعَلى َحْرِثُكْم ِإْن ُكْنُتْم َصاِرِميَن ( 21)َفَتَناَدْوا ُمْصِبِحيَن ( 20)
َوَغَدْوا َعَلى َحْرٍد ( 24)َأْن َلا َيْدُخَلنََّها اْلَيْوَم َعَلْيُكْم ِمْسِكيٌن ( 23)َوُهْم َيَتَخاَفُتوَن 

َقاَل َأْوَسُطُهْم َأَلْم ( 27)َبْل َنْحُن َمْحُروُموَن ( 26)َفَلمَّا َرَأْوَها َقاُلوا ِإنَّا َلَضالُّوَن ( 25)َقاِدِريَن 
ى َفَأْقَبَل َبْعُضُهْم َعَل( 29)َقاُلوا ُسْبَحاَن َربَِّنا ِإنَّا ُكنَّا َظاِلِميَن ( 28)َأُقْل َلُكْم َلْوَلا ُتَسبُِّحوَن 

ًرا ِمْنَها ِإنَّا َعَسى َربَُّنا َأْن ُيْبِدَلَنا َخْي( 31)َقاُلوا َيا َوْيَلَنا ِإنَّا ُكنَّا َطاِغيَن ( 30)َبْعٍض َيَتَلاَوُموَن 
( 33)وا َيْعَلُموَن َكَذِلَك اْلَعَذاُب َوَلَعَذاُب اْلَآِخَرِة َأْكَبُر َلْو َكاُن( 32)ِإَلى َربَِّنا َراِغُبوَن 

. يف الدنياإْعَراِضِهم َعِن اهللتَُّقون يف َجـنَّات النَّعِــيـِم، أمَّا الكُّـفَـاُر َفُيْبَعـُثـون أِذالََّء ِبَسَبـِبامل

لم
ء –سورة  الق  ر  3الج 

َما َلُكْم َكْيَف ( 35)َأَفَنْجَعُل اْلُمْسِلِميَن َكاْلُمْجِرِميَن ( 34)ِإنَّ ِلْلُمتَِّقيَن ِعْنَد َربِِّهْم َجنَّاِت النَِّعيِم 
َأْم َلُكْم َأْيَماٌن ( 38)ِإنَّ َلُكْم ِفيِه َلَما َتَخيَُّروَن ( 37)َأْم َلُكْم ِكَتاٌب ِفيِه َتْدُرُسوَن ( 36)َتْحُكُموَن 

َأْم َلُهْم ُشَرَكاُء ( 40)َسْلُهْم َأيُُّهْم ِبَذِلَك َزِعيٌم ( 39)َعَلْيَنا َباِلَغٌة ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة ِإنَّ َلُكْم َلَما َتْحُكُموَن 
وِد َفَلا َيْوَم ُيْكَشُف َعْن َساٍق َوُيْدَعْوَن ِإَلى السُُّج( 41)َفْلَيْأُتوا ِبُشَرَكاِئِهْم ِإْن َكاُنوا َصاِدِقيَن 

(  43)لسُُّجوِد َوُهْم َساِلُموَن َخاِشَعًة َأْبَصاُرُهْم َتْرَهُقُهْم ِذلٌَّة َوَقْد َكاُنوا ُيْدَعْوَن ِإَلى ا( 42)َيْسَتِطيُعوَن 
َوُأْمِلي َلُهْم ِإنَّ ( 44)ْعَلُموَن َفَذْرِني َوَمْن ُيَكذُِّب ِبَهَذا اْلَحِديِث َسَنْسَتْدِرُجُهْم ِمْن َحْيُث َلا َي

ُتُبوَن َأْم ِعْنَدُهُم اْلَغْيُب َفُهْم َيْك( 46)َأْم َتْسَأُلُهْم َأْجًرا َفُهْم ِمْن َمْغَرٍم ُمْثَقُلوَن ( 45)َكْيِدي َمِتيٌن 
َلْوَلا َأْن ( 48)ْكُظوٌم َفاْصِبْر ِلُحْكِم َربَِّك َوَلا َتُكْن َكَصاِحِب اْلُحوِت ِإْذ َناَدى َوُهَو َم( 47)

َوِإْن ( 50)ِحيَن َفاْجَتَباُه َربُُّه َفَجَعَلُه ِمَن الصَّاِل( 49)َتَداَرَكُه ِنْعَمٌة ِمْن َربِِّه َلُنِبَذ ِباْلَعَراِء َوُهَو َمْذُموٌم 
َوَما ُهَو ِإلَّا ( 51)َيُقوُلوَن ِإنَُّه َلَمْجُنوٌن َيَكاُد الَِّذيَن َكَفُروا َلُيْزِلُقوَنَك ِبَأْبَصاِرِهْم َلمَّا َسِمُعوا الذِّْكَر َو

(  52)ِذْكٌر ِلْلَعاَلِميَن 

َعدم َأَمَر اهلل النيب أن َيـْتُرك َأْمـَر امُلَكذِِّبيـن  َلُه وحَـثَُّه عـلى الصبـر عـلى َأَذاِهم و

ه اهلل يف الُقُنوط كنَِّبي اهلل ُيونس الذي َيـِئَـس من قومه واستعجل ِعَقاَب اهلل هلم، فابتال

.َبْطِن احُلوِت  12



ة   سلإمي  ة   الإ  ي  رب  وحدة   الت 
ة   كي  ـــــر  الت 

م ن الكري 
 
را

الق 

.ُعُموُم ِرَسالة حممد صلى اهلل عليه وسلم للجن واإلنس * 

.َتْنِزيه اهلل عز وجل عن النقائص * 

.  ِعَبادة من العباداتاإلْسِتَعاَذُة* 

ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم
َيْهِدي ِإَلى الرُّْشِد ( 1)ْرَآًنا َعَجًبا ُقْل ُأوِحَي ِإَليَّ َأنَُّه اْسَتَمَع َنَفٌر ِمَن اْلِجنِّ َفَقاُلوا ِإنَّا َسِمْعَنا ُق

َوَأنَُّه ( 3)ًة َوَلا َوَلًدا َوَأنَُّه َتَعاَلى َجدُّ َربَِّنا َما اتََّخَذ َصاِحَب( 2)َفَآَمنَّا ِبِه َوَلْن ُنْشِرَك ِبَربَِّنا َأَحًدا 
َلى اللَِّه َكِذًبا َوَأنَّا َظَننَّا َأْن َلْن َتُقوَل اْلِإْنُس َواْلِجنُّ َع( 4)َعَلى اللَِّه َشَطًطا َسِفيُهَناَكاَن َيُقوُل 

َوَأنَُّهْم َظنُّوا ( 6)ْم َرَهًقا َوَأنَُّه َكاَن ِرَجاٌل ِمَن اْلِإْنِس َيُعوُذوَن ِبِرَجاٍل ِمَن اْلِجنِّ َفَزاُدوُه( 5)
َرًسا َشِديًدا َوَأنَّا َلَمْسَنا السََّماَء َفَوَجْدَناَها ُمِلَئْت َح( 7)َكَما َظَنْنُتْم َأْن َلْن َيْبَعَث اللَُّه َأَحًدا 

( 9)َن َيِجْد َلُه ِشَهاًبا َرَصًدا َوَأنَّا ُكنَّا َنْقُعُد ِمْنَها َمَقاِعَد ِللسَّْمِع َفَمْن َيْسَتِمِع اْلَآ( 8)َوُشُهًبا 

ن سورة  الج 

ن ء –سورة  الج  ر  1الج 

عضهبذا االسم لذكر اجلن فيها، إضافة إىل تفصيل ب" سورة اجلن"مسيت 

.ما حدث منهم بعد البعثة النبوية

ُتَعاِلُج السًّورُة أموَر العقيدِة وَتبحُث يف شؤوِن اآلخرِة ، ودالئَل الُقدرِة ، 

.والوحدانيَِّة ، وَسائَر األموِر الَغيبيِة 

:  سبب التسمية 

:  حماور السورة 
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هم السعادة ، والقاسطونانقسام اجلن إىل مسلمني وقاسطني ، فاملسلون هم الذين قصدوا طريق إنَّ 

.الظاملون الذين سيكونون وقودا جلهنم 

لبسط هلم الرزق ، وأنه من يعرض عن طاعته ,إخبار اهلل تعاىل عن أهل مكة املكرمة أهنم لو آمنوا * 

.  تعاىل سيعذبه عذابا شديدا

ن  ء –سورة  الج  ر  2الج 
َوَأنَّا ِمنَّا الصَّاِلُحوَن َوِمنَّا ( 10)َشًدا َوإّنا َلا َنْدِري َأَشرٌّ ُأِريَد ِبَمْن ِفي اْلَأْرِض َأْم َأَراَد ِبِهْم َربُُّهْم َر

َلْن ُنْعِجَزُه َهَرًبا َوَأنَّا َظَننَّا َأْن َلْن ُنعِجَز اللََّه ِفي اْلَأْرِض َو( 11)ُدوَن َذِلَك ُكنَّا َطَراِئَق ِقَدًدا 
َوَأنَّا ِمنَّا ( 13)َيَخاُف َبْخًسا َوَلا َرَهًقا َوَأنَّا َلمَّا َسِمْعَنا اْلُهَدى َآَمنَّا ِبِه َفَمْن ُيْؤِمْن ِبَربِِّه َفَلا( 12)

َهنََّم َوَأمَّا اْلَقاِسُطوَن َفَكاُنوا ِلَج( 14)اْلُمْسِلُموَن َوِمنَّا اْلَقاِسُطوَن َفَمْن َأْسَلَم َفُأوَلِئَك َتَحرَّْوا َرَشًدا 
(  16)َوَأْن َلِو اْسَتَقاُموا َعَلى الطَِّريَقِة َلَأْسَقْيَناُهْم َماًء َغَدًقا ( 15)َحَطًبا 

(  17)ا َصَعًدا ِلَنْفِتَنُهْم ِفيِه َوَمْن ُيْعِرْض َعْن ِذْكِر َربِِّه َيْسُلْكُه َعَذاًب

.َبَياُن أنَّ من َعَصى اهلل تعاىل ورسوله صلى اهلل عليه وسلم فإن جزاءه جهنم ال خيرج منها أبدا* 

ى اهلل تعاىل هو عامل الغيب فال يطلع عليه أحد غريه إال من اختاره تعاىل لرسالته فيظهره اهلل عل* 

.ما يشاء من الغيب ليكون معجزة له

ن ء –سورة  الج  ر  3الج 
ُكوُنوَن َعَلْيِه ِلَبًدا َوَأنَُّه َلمَّا َقاَم َعْبُد اللَِّه َيْدُعوُه َكاُدوا َي( 18)َوَأنَّ اْلَمَساِجَد ِللَِّه َفَلا َتْدُعوا َمَع اللَِّه َأَحًدا 

ُقْل ِإنِّي ( 21)ُقْل ِإنِّي َلا َأْمِلُك َلُكْم َضرًّا َوَلا َرَشًدا ( 20)ُقْل ِإنََّما َأْدُعو َربِّي َوَلا ُأْشِرُك ِبِه َأَحًدا ( 19)
ْن َيْعِص ِإلَّا َبَلاًغا ِمَن اللَِّه َوِرَساَلاِتِه َوَم( 22)َلْن ُيِجيَرِني ِمَن اللَِّه َأَحٌد َوَلْن َأِجَد ِمْن ُدوِنِه ُمْلَتَحًدا 

وَن َمْن َحتَّى ِإَذا َرَأْوا َما ُيوَعُدوَن َفَسَيْعَلُم( 23)اللََّه َوَرُسوَلُه َفِإنَّ َلُه َناَر َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها َأَبًدا 
َعاِلُم ( 25)ي َأَمًدا ُقْل ِإْن َأْدِري َأَقِريٌب َما ُتوَعُدوَن َأْم َيْجَعُل َلُه َربِّ( 24)َأْضَعُف َناِصًرا َوَأَقلُّ َعَدًدا 

ْيِن َيَدْيِه َوِمْن ِإلَّا َمِن اْرَتَضى ِمْن َرُسوٍل َفِإنَُّه َيْسُلُك ِمْن َب( 26)اْلَغْيِب َفَلا ُيْظِهُر َعَلى َغْيِبِه َأَحًدا 
(  28)ْم َوَأْحَصى ُكلَّ َشْيٍء َعَدًدا ِلَيْعَلَم َأْن َقْد َأْبَلُغوا ِرَساَلاِت َربِِّهْم َوَأَحاَط ِبَما َلَدْيِه( 27)َخْلِفِه َرَصًدا 
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ة   سلإمي  ة   الإ  ي  رب  وحدة   الت 

ل  او  ق  ا والي  ة  عمران : الرص 
 
صة  امرا الجكمة  ق 

امرأة عمران عليه السالم  من نعمة األمومة مدة طويلة، مث بعد أن وهبها اهلل نعمة " حنة "حرمت 

ينما الوالدة ، قابلتها مبزيد من الشكر، فنذرت ما يف بطنها هلل، ليكون واحدا  من خدام بيت املقدس ، وب

، ابتليت مبوت زوجها عمران عليه السالم ، كما ( فرحة اجلنني ) كانت تعيش يف غمرة تلك الفرحة 

على واألنثى ال تصلح للوفاء بنذرها ، ألن خدمة بيت املقدس  كانت مقصورة( أنثى)ابتليت بأن مولودها 

اء اهلل الذكور  دون اإلناث،  لكنها قابلت النعمة بالشكر وقابلت ابتالء اهلل هلا بالصرب ، فرضيت بقض

مرمي ومستها مرمي،  وتوجهت إليه متضرعة بقبوهلا وإنباهتا نباتا حسنا ، فاستجاب اهلل لدعائها ، لتصبح

.من سيدات نساء أهل اجلنة وأما لرسول اهلل عيسى عليه السالم 

آتى اهلل إبراهيم من لُدنُه حكمة، وحّجة بالغة، فأرسله نبّيًا إىل قومه، يدعوهم إىل عبادة 

فأبوه حّنات أصنام  يعيش مما ينحت ..فابتدأ إبراهيم دعوته بأبيه .. اهلل الواحد القّهار

ومّهد إبراهيم لدعوته أباه آزر، . إزميله من متاثيل يّتخذها قوُمه آهلًة، يعبدوهنا من دون اهلل

منتهى متهيدًا رفيقًا، رقيقًا، فيه أدب وتلطٌُّف ، فأثار فيه عاطفته كأب، وخاطبه باحلسىن، و

عن نفسها، أو، عن غريها، التدفعوشرح له أن  هذه األصنام اليت . التهذيب، واألدب اجلميل

ا لكن األب رفض أي شروحات وتشبت بإشراكه وضالله، رغم هذ..ُضّرًا، ال ُتسدي هلم نفعًا 

هّدده بالطرٍد و أبيه،الذيمل ييأس من دعوة أبيه واستمر  إبراهيم  يتلّطف يف دعوة 

اهلجراٍن وبالرجم واإلبعاد ، ليتأكد إبراهيم عليه السالم 

أنه لن هتدي من أحببت ولكن اهلل يهدي من يشاء ، ويستغفر اهلل ألبيه ويدعو له بالعفو

.  ويعتزل  أباه كي ال يكون له على الكفر معينا . واملغفرة 

ة السلإم  م علي  راهي  ب  صة  ا  صح : ق 
ئ   
ا
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ة   سلإمي  ة   الإ  ي  رب  وحدة   الت 

ن  ب  الدب  سلإم: مراب  الإ 
ة   كي  ـــــر  الت 

من مراتب الدين اإلسالم وكما جاء يف أحاديث الرسول أن اإلسالم هو أن تشهد أن ال إله إال اهلل وأن 

.  وتصوم رمضان وحتج البيت إن استطعت إليه سبيالحممد رسول اهلل وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة

وهذه هي أركان اإلسالم اخلمسة وهي ركائز أساسية لكل طامح يف مراتب اإلميان واإلحسان أن 

.  يتجاوزها وإال كان كمن يبين على غري أساس 

من مراتب الدين اإلميان باهلل وحده ال شريك له ، واالعتقاد بوجود املالئكة ، والتصديق بالكتب 

السماوية ، واإلميان بالرسل وأهنم أرسلوا بعقيدة التوحيد ، واإلميان بوجود اليوم اآلخر الذي هو يوم

.البعث ، واإلميان بالقدر خريا كان أو شرا مع العمل واألخذ باألسباب 

ن  ب  الدب  مان: مراب  ي  الإ 

ن  ب  الدب  الإخسان: مراب 

أنك اإلحسان هو رتبة من مراتب الدين السامية اليت يتكامل فيه اإلسالم واإلميان ، وهو أن تعبد اهلل ك

.  والناس خيتلفون يف درجة إحساهنم أي يف مراقبتهم هلل تعاىل .تراه فإن مل تكن تراه فهو يراك 

.وهبذا يكون دين اإلسالم ، دين إسالم وإميان وإحسان ال يقبل التجزيء أو التبعيض
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ة   سلإمي  ة   الإ  ي  رب  وحدة   الت 

اشر ل ب 
 
لإء ا ي  صة  اب  داءق  ي  الإق 

كان آل ياسر أهل بيت إسالم ، ومن األوائل الذين اتبعوا هدي رسول

,,,اهلل ، فتعرضوا للتعذيب والتنكيل 

ورغم التعذيب واجه آل ياسر كفار قريش بالصرب والتحمل 

وكان ذلك هو جزا ء . فاحتضنهم الرسول باملواساة ووعدهم باجلنة 

خلق فعلى املؤمن أن يقتدي بالت. من حيتسب و يصرب على االبتالء 

بالصرب عند االبتالء ، وال ييأس، كما صرب الرسول واملؤمنون 

.األولون 

مجع اهلل سبحانه وتعاىل يف نبّيه حممد صلى اهلل عليه وسلم صفات اجلمال والكمال 

البشري ، وتأّلقت روحـه الطاهرة بعظيم الشمائـل واخِلصال ، وكرمي الصفات واألفعال

فمن عظيم أخالقه ومجيل أخالقه صلى اهلل عليه وسلم؛ عفوه عمن ظلمه، وِحلمه على من 

,,,جهل عليه

ة وسلم  خلم الرسول صلى اللة علي 

ى   ت  م هدى  الي  ر  لت  خب  رسول اللة وا 
 
ا

ومن عالمات هذا احلب ذكر . من عالمات إميان املؤمن هو حبه هلل تعاىل ولرسوله الكرمي 

ه اهلل كثريا ، والصالة على الرسول األعظم وتوقريه وطاعته والتأسي به ، صلى اهلل علي

فأكثر . ". وسلم ، يف صربه وحلمه ورمحته وااللتزام هبديه والتخلق بأخالقه العظيمة

" .اللهم صل وسلم على سيدنا حممد :" الصالة على سيد البشر بقولك 
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ة   سلإمي  ة   الإ  ي  رب  وحدة   الت 

ام  ن الصي  اسن  ج 
ة  الإست  ب 

تأخري السحور-2تعجيل الفطور -1: من سنن الصوم 

اإلفطار على وتر من متر أو ماء-3

.  االعتكاف يف املسجد خالل العشر األواخر من رمضان -4

ا ، ومن فعل تلك السنن يثاب على فعلها وال يعاقب على تركه

.بينما الفرائض من فعلها يثاب ومن تركها بال عـذر يعاقـب

ايصال تعمد–النية ملا سبق، فالصوم بال نية فاسد أصال -: من مفسدات الصيام ومبطالته 

م تعمد ايصال شيء مائع إىل املعدة أو احللق عن طريق الف–شيء إىل املعدة عن طريق الفم 

تعمد إخراج القيء –اجلماع –تعمد إدخال أخبرة إىل احللق –أو األنف أو العني أو األذن 

.الردة عن دين اإلسالم –

املرض وكرب السن اللذان يشق –فقدان العقل بإغماء أو جنون -: اإلفطار ُمِبيحاتومن 

الرضاع –احلمل –اجلوع والعطش الشديدان –نزول دمي احليض والنفاس –معهما الصيام 

...سفر القصر 

ام و  سدات  الصي  جات  مق  ت  طارمي  ق  الإ 

كر اللة  د 
 
ات  اللة: ا لو كي  ب 

 
ا

هلل به نذكر ا. نزل القرآن يف رمضان ليلة القدر، فيه هدى للناس ورمحة وفيه بينات وشفاء 

.ونتقرب إليه ومنه نستقي تعاليم ديننا 

ره فعلى كل مؤمن أن يالزم القرآن بتالوته وتدبر آياته والعمل هبا وتعلمه وتعليمه ، وأال يهج

. ألن يف ذلك إمث كبري
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ة   سلإمي  ة   الإ  ي  رب  وحدة   الت 

رعى خق المسكن ن 
 
ة  : ا ي  صجات   الج 

 
صة  ا ق 

سط الق 
ح جيب على املؤمن أن يرعى حق املسكني والفقري ويعترب من قصة أصحاب اجلنة الذين ساروا سرية الش

والبخل عكس سرية أبيهم الرجل الصاحل الذي عرف خبلق الكرم ورعاية حق املسكني ، فكان جزاؤهم أن 

.  أصبح بستاهنم كالصرمي انتقاما من اهلل على خبلهم 

على كل مؤمن حقوق جيب أن يفي هبا ويعطيها ألصحاهبا  ، فلله عليه حق ، ولوالديه عليه 

هكذا أمرنا اهلل وهبذا . حق ، وجلريانه وأصدقائه عليه حق ، كما ألهله ولنفسه عليه حق 

.فحقوق الغري واجب علينا رعايتها وعدم هضمها و إمهاهلا . رسوله األمني وأصانا

رى   ت 
وق ع 

حق  ى  ي 
ف  ة: "ا  ى  خق حق  عط كل د 

 
ا ق 

مرت  
 
م كما ا ي 

ق  سي   
ا

إن الغاية من بعثة سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم هي 

م إمنا بعثت ألمت: "إمتام مكارم األخالق ، كما قال رسول اهلل 

خلق كرمي جيب أن يتحلى به اإلستقامةو ". مكارم األخالق

ه ، املؤمن، فيكون مستقيما يف عبادته وتعامله مع نفسه وغري

حمافظا على كرامته وكرامة الغري ، راعيا حقه وحقوق 

,..الناس 
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ة   سلإمي  ة   الإ  ي  رب  وحدة   الت 

ر  ت  عي 
 
ة  : ا ي  صجات  الج 

 
صة  ا ق 

الجكمة  
على كل مؤمن أنعم اهلل عليه من نعمه وفضله أن حيرص على الزكاة والتصدق مما أتاه اهلل ، ويرعى حق 

اآلخرة الفقراء واملساكني ليبارك اهلل له يف رزقه ، وجيتنب البخل ألن ذلك جملبة للخسارة يف الدنيا و

.اعتبارا بقصة أصحاب اجلنة 

: ، و قال كذلك " إياك وقرين السوء فإنك به تعرف: "قال الرسول صلى اهلل عليه وسلم 

أن إمنا مثل اجلليس الصاحل وجليس السوء كحامل املسك ونافخ الكري، فحامل املسك إما"

ونافخ الكري إما أن حيرق ثيابك . وإما أن تبتاع منه وإما أن جتد منه رحيا طيبة حيذيك

" .وإما أن جتد منه ريح خبيثة 

فالصحبة . تتضح قيمة مصاحبة األخيار ، من قيمة  صحبة األشرار ماسبقمن كل 

وصالحا ، والصحبة الطاحلة ال خيرج منها إال وإستقامةالصاحلة ال جتين منها إال خريا 

.نكدا وفسادا وشرا ، فلينظر املؤمن الصحبة اليت تناسب دينه 

لجة   ة  الصا ار الصجي  ي  خ 
 
ا

ى  
ق  رب 

 
ن وا

 
را

 الق 
 
را
ف   
ا

ه ، فـلـنكـثـر من تالوة القرآن ونتوسل ونعمل ب. ذكر اهلل أكرب ، وتالوة القرآن من ذكر اهلل 

.حىت نرتقي إىل أعلى درجة وأكرب مزنلة 

اقرأ وارتق ، ورتل كما: يقال لصاحب القرآن :"كما قال سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم 

،"كنت ترتل يف الدنيا ، فإن مزنلتك عند آخر آية تقرأها
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