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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

 :ما قبل اإلسالم
 

أو الراغب يف الدخول يف اإلسالم  ،يراعى حسن استقبال املدعو
   له بعض األطعمة واملرشوباتَمِّدُوحبذا لو ق. واالحتفاء به

 

يتم تناول املسائل التالية من أجل التعريف باإلسالم ملن يرغب 
 ويفضل ، إىل اإلسالمقاء به لدعوتهتلالدخول فيه، أو من يتم اال

 : ويراعى عدم اإلطالة، يف لقاء واحدتناول املوضوع كامالً
 

 .ا وأنه وحده املستحق للعبادةً بيان أن هلذا الكون خالق-١
 وأوجد هذا العامل ،  وهو الذي خلقنا وأوجدنا، بيان أن اخلالق هو اهللا-٢

يـع الـنعم مـن  الـذي أعطانـا مج،ِّ  املسري له، وهو املترصف بالكون،البديع
هو اإلله احلق وأنه . ال حتىصا  وغري ذلك مم، ونطق، وحركة، وبرص،سمع

 .  وعبادة غريه باطلة،املستحق للعبادة
مـن  النـاس  فمـن، بيان أنه البد لكل إنسان يف هذا الكون من معبـود-٣

 إىل غري ذلـك ،اً ومنهم يعبد حيوان،ًومنهم من يعبد رجاال ،يعبد األصنام
  .وحده عبادة هللا تكون بإخالص الواخلالص النجاة ولكن  ،اتمن املعبود

  اهللا كـام قـال، وهي عبادة اهللا وحده،لقنا من أجلهاُ بيان الغاية التي خ-٤
وأن هذه  ،]٥٦: الذاريات[ H  G  F  E  D   CZ  ]  :تعاىل

 اجلـزاء داراختبـار لإلنسـان وحمطـة عمـل ينتقـل بعـدها إىل مرحلة احلياة 
 .واحلساب
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 ،الرسـلأرسـل اهللا  بيان كيفية وصول الرسالة و الترشيعات إلينا، حيـث -٥
 يبـني هلـم ً بل أرسل لكل أمة رسوال،ً سبحانه وتعاىل ـ مل يرتكنا مهالـفاهللا 

 وآخرهم حممـد خـاتم ،أوهلم نوحف  ، يف هذه احلياةق واملنهج احل،الطريق
وبيـان أن . لتسـليمأفضل الصالة وأزكى اًمجيعا األنبياء واملرسلني عليهم 

 .وحده عبادة هللاإخالص ال وهي األمر ب،رسالة األنبياء واحدة
 احلث عىل تدارك الفرصة قبل فوات األوان بالعمـل والتهيـؤ ملـا بعـد -٦

به علينا من بـني سـائر اهللا واحلث عىل استخدام العقل الذي امتن . املوت
 .املخلوقات

بـني الـديانات يف رسيعة  وعقد مقارنه. تعريف بأساسيات اإلسالمال -٧
 . إن دعت احلاجة لذلكبعض النقاط 

 .يوم القيامةمن اجلزاء  بيان ما يناله املؤمن والكافر -٨
وأن طاعة اهللا أوجب وألـزم مـن طاعـة  ، التحذير من التقليد األعمى-٩

ا، وأن حيــرص ًا وال نفعــًالــذين ال يملكــون ألنفســهم رض ،املخلــوقني
 ، أحد عن املنهج الصحيح مهام كان هذا الشـخصُهَّدُصَأال يعىل اإلنسان 

 .وأن ال يتخذ الدين وراثة
 .)   إليه امرأةُثَّدََحتـُإذا كان امل (مكانة املرأة يف اإلسالم بيان  -١٠
أن ينطـق بالشـهادتني وذلـك بـ؟  ً مسـلامشخصكيف يصبح البيان  -١١
  .ا هبام ًمؤمن
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 يتم تلقينه الشهادتنيفإنه   ،إذا رغب الشخص يف اعتناق اإلسالم
َّفهُبعد أن ي  . يشتمالن عليه وما،ومدلوهلام ،م معنامهاَ

 
 ويبني له أن  ، باإلسالمتم نئتهيبعد هذه اخلطوة 

اإلسالم يجما قبلهب  
 

 ،عتني ثم يصيل معه رك،ًايتوىل بعدها املرتجم تعليمه الوضوء تطبيقي
 فإنه ،ثم إن كان الوقت وقت صالة. ليتعرف هبام عىل كيفية الصالة

 أما إذا كانت ،يصيل صالة الفريضة بجانب املرتجم يف املسجد
 .الصالة قد انتهت فيصيل به املرتجم

 

 

 

 

يخاصفتح لألخ اجلديد ملف ،ويعطى رقم وتتم متابعة ،اا تسلسلي 
 :ديد اخلمس التاليةتعليمه حسب مراحل متابعة املسلم اجل
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 :بعد اإلسالممراحل المتابعة 
 

 

 املرحلة األولـى
 : تكون كما يلي،وتتكون هذه املرحلة من أحد عشر لقاءًٍ

 

 ثم بيـان فضـل ،تقنهُحتى ي)  اًتطبيق (تعليمه الوضوء  :اللقاء األول ** 
 :الوضوء من منطلق األحاديث التالية

ُإذا توضـأ العبـد  ((: قـالــ  ^ ـ هللاأن رسـول اــ  ـ  عـن أيب هريـرة  ■ َ َ
ُاملسلم ـ أو املؤمن ـ  فغسل وجهه َْ َ َ َُ َ َ خرج من وجهه كل خطيئـة نظـر إليهـا ،ُ َ َ ُ َِ

ُبعينيه مع املاء ـ أو مع آخر قطر املاء ـ فإذا غسل يديه خـرج مـن يديـه كـل  َِ ِ َِ َ َ َ ََ َ َ َ
ِخطيئة كان بطشتها يداه مع املاء ـ أو مع آخر قطر امل َ ُ ََ َ َ ِاء ـ فإذا غسل رجليـه  َ َ ََ َ َ

َّخرجت كل خطيئة مشتها رجاله مع املاء ـ أو مـع آخـر قطـر املـاء ـ حتـى  َ ُ ََ َ ُ ِْ َ ِ َ َ َِ
ُخيرج نقيا من الذنوب َ  .]٥٧٧: رواه مسلم[   )) َ 

َأال أدلكم عىل ما يمحـو  ((:  قالـ ^ـ ا أن رسول اهللا ًأيضـ  ـ   وعنه ■ ُ
ْـقـالوا ))؟ اتُاهللا ـبـه اخلطاـيـا ويرـفـع ـبـه اـلـدرج َ ـقـال ،ـبـىل ـيـا رـسـول اهللا: َ ْ َ :

َإسباغ الوضوء عىل املكاره.(( ِ وكثرة اخلطا إىل املساجد،ِ ِ وانتظار الصـالة ،ُ ُ
 .]٥٨٧: رواه مسلم[  ))  فذلكم الرباط،بعد الصالة

 

 ،ا مـن قبـل املسـلم اجلديـدًمراجعـة الوضـوء تطبيقـ :اللقاء الثـاين  ** 
 ، ونحـوه، وسـجود، وركـوع،من قيامة الصالحركات تعليمه بعدها يتم 
 . حتى يتقنها
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ا، ً متام هلا مراجعة حركات الصالة والتأكد من إتقانه:اللقاء الثالث ** 
وبيان عدد ركعاهتا وصـفة  ،بعد ذلك يتم احلديث عن الصلوات اخلمس

 . كل منها
 

مـع إعطائـه إياهـا مكتوبـة ) اًتلقينـ( تعليمـه الفاحتـة :اللقاء الرابـع  ** 
وأهنـا رـكـن ال تـصـح  ،بيـان أمهـيـة الفاحتـة يف الـصـالةو ،)١(بلغـتـهة ومرتمجـ

 .الصالة إال هبا، وكذا بيان األجر الذي يناله قارئ القرآن
 

حيث البد مـن إتقـان حفظهـا يف  ، مراجعة الفاحتة:اللقاء اخلامس ** 
 .هذا الدرس

 

 ثـم احلـديث عـن أمهيـة ، مراجعة رسيعـة  للفاحتـة:اللقاء السادس ** 
 :ما ييل  عىل ضوء ،واألجر املرتتب عىل املحافظة عليها، الصالة

    N   M  L  K  J  I O  P  ] :  قوله تعاىل■
  [  Z  Y  X   W  V  U  TS  R  Q\  Z  

ن امرئ ِما م ((:  يقولـ ^ـ سمعت رسول اهللا :  قالـ  ـعن عثامن و ■
 ،وركوعهـا ،وخشـوعها ،فيحسن وضـوءها ،سلم حترضه صالة مكتوبةُم
  )) وذلك الدهر كله ،ما مل تؤت كبرية ،ال كانت كفارة ملا قبلها من الذنوبإ

 .]٢٢٨: مسلمرواه [

                                                
عبداهللا بن عبدالرمحن اجلربين ـ رمحه اهللا ـ بجواز استخدام هذه الوسيلة عند احلاجة /  يوجد فتوى للشيخ-١

 .املاسة إليها
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عليك بكثرة  ((:  يقولـ ^ـ  قال سمعت رسول اهللا ـ  ـوعن ثوبان * 
وحط هبا  ،فإنك لن تسجد هللا سجدة إال رفعك اهللا هبا درجة؛ السجود هللا 
 . ]٤٨٨: مسلم[ )) عنك خطيئة

أي األعـامل أفضـل؟ :  ^سـألت النبـي : قالـ    ـمسعودعن ابن و* 
 .]٨٥ ،٥٢٧: متفق عليه[ )) …الصالة عىل وقتها.((: قال
صـالة الرجـل يف  ((: ^قـال رسـول اهللا :  قـالــ  ـوعن أيب هريـرة * 

وذلك ؛ ا ًمجاعة تضعف عىل صالته يف بيته ويف سوقه مخسة وعرشين ضعف
ج إىل املسجد ال خيرجه إال الصالة مل ثم خر ،أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء

 فـإذا صـىل مل ،وحطت عنه هبـا خطيئـة ،خيط خطوة إال رفعت له هبا درجة
اللهـم صـل : تقـول ،تزل املالئكة تصيل عليه ما دام يف مصاله ما مل حيـدث

 .]٧٤٩ ،٦٤٧: متفق عليه[ ))  وال يزال يف صالة ما انتظر الصالة، اللهم ارمحه،عليه
   

 ورشح توحـيـد ، تعليـمـه معـنـى التوحـيـد وأنواـعـه:الســابعاللقــاء ** 
 :األلوهية بطريقة مركزة

 .  وأسامئه وصفاته، وربوبيته،هيتهولأ  هو إفراد اهللا ب:التوحيد
 وتوحيـد األسـامء ، وتوحيـد الربوبيـة،توحيـد األلوهيـة:  ثالثة أنواعهوو

 .والصفات
 ، بجميع أنواع العبادة- سبحانه وتعاىل -وهو إفراد اهللا  :توحيد األلوهية*  
ُّهو أهم أنواع  وهذا النوع ،ا يعبده ويتقرب إليهً مع اهللا أحدُ اإلنسانَذَِختَ يَّبأال

C   ] : كام قال تعاىل ،هو الذي خلق اهللا اخللق من أجله و،ُّالتوحيد وأجلها
   H  G  F  E  DZ ]وهو الذي أرسل اهللا به  ،]٥٦ :الذاريات
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!  "  #  $  %  ]  : قال تعاىل،وأنزل به الكتب ،الرسل
  /   .  -        ,   +   *   )  (  '  &Z  ]٢٥:االنبياء[.  

 قال ،وهذا النوع هو الذي أنكره املرشكون حني دعتهم الرسل إليه
O   N  M  L  K  J  I  H  G  ] :تعاىل

  QPZ ]ال ، رصف يشء من أنواع العبادة لغري اهللاُفال يصح ،]٧٠:ألعرافا 
 وال ألحد من املخلوقني ، وال لويل صالح، وال لنبي مرسل، مقربٍكَلَمـِل

 .ألن العبادة ال تصح إال هللا عز وجل؛ 
 

ـثـم بيـان معـنـى توحـيـد .  مراجـعـة الـدرس الـسـابق:اللقـاء الثــامن ** 
 : وذلك بطريقة مركزة،الربوبية

ذا  باخللق والتدبري هلـ سبحانه وتعاىل ـهو إفراد اهللا و :توحيد الربوبية
 ،الذي له ملك السموات واألرض ، وأنه الرازق املحيي املميت،العامل

Ö  Õ   Ô  ÓÒ  Ñ  Ð    Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê   ]  :قال تعاىل 
  Ú  Ù  Ø×Z ]٣:فاطر[ .  

 ، ]١ :امللك[  Z!  "  #   $  %       &  '  )  (   ]   : سبحانهوقال

 .كون يترصف به كام يشاء لكل ما يف الٌ شاملٌملكـ تعاىل ـ  اهللا ُوملك
 قال ،منفرد بتدبري اخللقـ عز وجل ـ  فإن اهللا ،التدبريبوأما إفراد اهللا 

 ،]٥٤: ألعرافا[ v  u  t  s  rq   p  o  nZ  ]  :سبحانه
 .وهو تدبري شامل جلميع املخلوقات

مع  ،أنكروه يف الظاهر ، من البرشٌ من التوحيد إال شواذَومل ينكر هذا النوع
!  "  #  ]  : كام قال تعاىل،أنفسهماف به يف قرارة االعرت
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  ,  +  *     )  (  '&  %  $Z ] ١٤: النمل[، 
  وقد،واإلقرار به وحده ال ينفع صاحبه ؛ حيث مل ينفع املرشكني إقرارهم به

{ ~�¡¢£¤   ¥  ] :قال اهللا عنهم
  «  ª  ©¨  §   ¦Z ]٦١:العنكبوت[. 

 

ثم يرشح له معنى توحيـد . درس السابق مراجعة  ال:اللقاء التاسع ** 
 .األسامء والصفات

 . مع كتابتها له بلغته،بعدها يلقن أذكار الركوع والسجود حتى يتقنها
أو  ،اهللا به نفسهوهو اإليامن بام سمى  :توحيد األمساء والصفات

وإثبات ذلك عىل وجه يليق  ،^  أو سامه أو وصفه به رسوله ،ا بهوصفه
 سمى نفسه باحلي فيجب علينا أن - سبحانه - أن اهللا : مثال ذلك:بجالله

نؤمن بأن احلي اسم من أسامء اهللا وجيب علينا أن نؤمن بام تضمنه هذا 
االسم من وصف  وهي احلياة الكاملة التي مل تسبق بعدم وال يلحقها 

 من أسامء اهللا ًوسمى اهللا نفسه بالسميع فعلينا أن نؤمن بالسميع اسام. فناء
 . وبأنه يسمع،بالسمع صفة من صفاتهتعاىل، و
 أنه جيب علينا أن :هو ،الصة الكالم يف هذا النوع من التوحيدُوخ

أو  ،ونفي ما نفاه اهللا عن نفسه ،^أو أثبته له رسوله  ،أثبته لنفسهثبت هللا ما ُن
 ، وال متثيل،من غري حتريف ، من األسامء والصفات،.^نفاه عنه رسوله 

 .)٢( وال تعطيل،وال تكييف
                                                

ـ من األسـامء .تعاىل.جيب هللا ـإنكار ما : التعطيل هو. رصف الصفات عن ظاهرها بال دليل: التحريف هو  -١
 أو باللسـان كـأن يقـول يـد اهللا ،حكاية كيفية صفات اهللا بالقلـب: والتكييف هو . والصفات، أو إنكار بعضها

 . أو اعتقاد أهنا تشبه صفات املخلوقني،متثيلها وتشبيهها بصفات املخلوقني: والتمثيل هو. ككذا وكذا 
ُّيد به معنى باطل ينزه اهللا عنه ردوه فإن أر، فيستفصلون عنه، أما معناه-٢  وإن أريد به معنى حق ال يمتنع عىل ،َُّ

 .اهللا قبلوه
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  : ثـم رشح معنـى، مراجعة أذكار الركوع والسجود:اللقاء العاشر ** 
 : هذه الكلمةوفضله ،ال إله إال اهللا

 

  ؛وهلا املكانة العظمى يف دين اإلسالم ،هي أساس الدين ،ال إله إال اهللا
 ُ وقبول، من شعب اإليامنٍعبةُ وأعىل ش،فهي أول ركن من أركان اإلسالم

 .والعمل بمقتضاها ، ومعرفة معناها،طق هباُلن عىل اٌاألعامل متوقف
ال معبود حق إال  : فهو ،أما معناها احلق الذي ال ينبغي العدول عنه

َمن اخلطأ حرص و ،اهللا  أو ال قادر عىل ، إال اهللاَُال خالق: بأنهمعناها ِ
ًألن يف هذا حرصا ملدلوهلا إىل  ؛ أو ال موجود إال اهللاُ ،االخرتاع إال اهللاُ

ً وإغفاال لتوحيد األلوهية الذي هو أساس مدلول ، الربوبية فقطتوحيد
 :كنانوهلذه الكلمة ر  .هذه الكلمة

 

 .ت األلوهية عن كل يشءَيفُ  حيث ن،ال إله:  وذلك يف قولنا،نفي -١
 هللا وحده ال ةت األلوهيَثبتُ حيث أ،إال اهللا  : وذلك يف قولنا،إثبات -٢

 .رشيك له
 من أنواع العبادة لغري ٌرصف يشءُوال جيوز أن ي ،عبد إال اهللاُُفال ي 

 من نفي  : بمقتضاهاًعامال ،ا ملعناهاًعارف ،قال هذه الكلمة فمن ،اهللا
 ،والعمل به ، مع االعتقاد اجلازم بام تضمنته،وإثبات الوحدانية ،الرشك

 ،فهو منافق؛  ومن عمل هبا من غري اعتقاد ،اًفهو املسلم حقمن قال هذا ؛ 
 .وإن قاهلا بلسانه ،ٌ كافرٌفهو مرشك؛  بخالفها من الرشك ومن عمل
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اختبار تطبيقي لقياس التحصيل حول إجراء : اللقاء احلادي عشر** 

 .ما تم تعلمه يف هذه املرحلة
 
حسن أخذ بعض اهلدايا البسيطة والكتيبات يف بعض الزياراتي. 

 .ين  من تاريخ اإلسالم شهرنستحسن إكمال املرحلة خالل مدة ال تزيد عيكما 
 
 

 :ملحوظة مهمة
ومن . ال ينتقل الدارس من مرحلة إىل مرحلة أعىل إال إذا اجتاز االختبار

 ويركز ، املرحلة مرة أخرىاتعو تدريسه موضعادُأخفق يف االختبار ي
 .عىل األشياء التي مل يتقنها
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 املرحلة الثانية
 

 :تعليم املسلم اجلديد ما ييليف هذا اللقاء يتم  :اللقاء األول** 
الـدبر : كـل مـا خيـرج مـن السـبيلنيوهـي  :نواقض الوضـوء  : أوال -١

 والودي، أما املنـي ، واملذي، واملني، والريح، والغائط،من البول. والقبل
كذلك النوم ومس الفرج بدون حائل وأكل حلم اإلبـل .  فيوجب الغسل
 . كلها تنقض الوضوء،وفقدان الوعي

 .كي حيفظها سورة اإلخالص  ه تلقين-٢
 

س أول َّدرُ ثـم يـ،مراجعـة رسيعـة للـدرس السـابق :اللقاء الثـاين  ** 
 :  وهو،أركان اإليامن
 كل يشء َّ رب ـ سبحانه وتعاىل ـاالعتقاد اجلازم بأن اهللاوهو  : اإليامن باهللا

 وأنـه هـو الـذي يسـتحق ، املدبر للكـون كلـه، وأنه اخلالق وحده،ومليكه
 ،وعبادتـه باطلـة ، وأن كل معبود سواه باطـل،ه ال رشيك لهالعبادة وحد
z  y  x  }  |  {  ~  �  ¡      ¢  ]  :قال تعاىل

     ©   ¨  §  ¦  ¥  ¤  £Z ]ـه ســبحانه ]٦٢ :احلــج   وأـن
 . عن كل نقص وعيبمنزه و،صف بصفات الكاملَّتُم

 ،أللوهيـة وا،توحيـد الربوبيـة: فاإليامن باهللا يشمل أنواع التوحيد الثالثـة
 .وتوحيد األسامء والصفات

 

 ـثـم ـيـتم تـنـاول ،مراجـعـة رسيعـة لـلـدرس الـسـابق :اللقــاء الثالــث** 
 :موضوع اإليامن باملالئكة والكتب
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فأما عىل  . ً وتفصيالً هبم إمجاالَ اإليامن:ويتضمن: اإليامن باملالئكة
ف   وهم أصنا، خلقهم وجبلهم عىل طاعتهًؤمن بأن هللا مالئكةن ف،اإلمجال
 منهم املوكلون بحمل العرش، ومنهم خزنة اجلنة والنار، ومنهم ،ٌكثرية

نؤمن بمن سمى أما عىل سبيل التفصيل، فو. املوكلون بحفظ أعامل العباد
 ، ومالك خازن النار، وميكائيل،منهم كجربيلـ .^.ـاهللا ورسوله 

  .وإرسافيل املوكل بالنفخ بالصور
 َّنأـ  ريض اهللا عنهاـ ثبت عن عائشة   كام،واملالئكة خلقهم اهللا من نور

لق اجلان من مارج من ُوخ ،لقت املالئكة من نورُخ ((: قالـ   ^ـ النبي 
 .]٢٩٩٦: رواه مسلم[  ))  لكمَفِصُلق آدم مما وُوخ ،نار

 

ا عىل ًقد أنزل كتبـ سبحانه ـ  بأن اهللا ًجيب اإليامن إمجاال :اإليامن بالكتب
 ونؤمن عىل سبيل ، ذلكوالدعوة إىل ،ىل عبادهعأنبيائه ورسله لبيان حقه 

والقرآن . التفصيل بام سمى اهللا منها كالتوراة واإلنجيل والزبور والقرآن
 وهو الذي جيب عىل مجيع ، هلاُ وهو املهيمن عليها واملصدق،هو خامتها

 . ^ مع ما صحت به السنة عن رسول اهللا ،األمة اتباعه وحتكيمه
 

اإليامن :  ثم تناول موضوع ،جعة الدرس السابق مرا:اللقاء الرابع** 
 :بالرسل واإليامن باليوم اآلخر

 

 اهللا َّأنبفنؤمن  ،ً وتفصيالًجيب اإليامن بالرسل إمجاال  :اإليامن بالرسل
كام  ، إىل احلقً ودعاةَ ومنذرينَ مبرشينً أرسل إىل عباده رسالـ.سبحانه.ـ

L  K  J  I  H  G  F  E  D   ] : قال تعاىل
  ON  MZ ]والسالمةفمن أجاهبم فاز بالسعادة ،]٣٦:النحل  ،

 .رسان باخلَومن خالفهم باء
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 وهي الدعوة إىل توحيد اهللا وإفراده ،َّونؤمن أن دعوة الرسل واحدة
َّ ونـؤمن أن اهللا فضـل ، وإنام اختلـفوا يف الشـرائع واألحكـام،بالعبادة

  . ^نبينا حممد هو وخامتهم أفضلهم َّأن  و،بعضـهم عـىل بعـض
 آمنا به  ؛هُسميتَ تـ.^.ـبت عن رسول اهللا َأو ث ،ومن سمى اهللا منهم

وغريهم عليهم وعىل  ،وإبراهيم ،وصالح ،وهود ، كنوح،اً وتعيينًتفصيال
 . نبينا أفضل الصالة وأزكى التسليم

 

ويدخل فيه اإليامن بكل ما أخرب به اهللا ورسوله  :اإليامن باليوم اآلخر
 وما يكون يوم ، كفتنة القرب وعذابه ونعيمه،ا يكون بعد املوت ممـ.^.ـ

 ،واحلساب واجلزاء ،وامليزان ،والرصاط ،القيامة من األهوال والشدائد
وآخذ كتابه ، فآخذ كتابه بيمينه ،بني الناسوتطايرها ونرش الصحف 

 اإليامن باحلوض املورود : ويدخل يف ذلك أيضا،بشامله من وراء ظهره
ًوأن لكل نبي حوضا كام جاء يف السنة ،^مد لنبينا حم : ً ويدخل فيه أيضا،َّ

 ، وتكليمه إياهمـ.سبحانه.ـ ورؤية املؤمنني لرهبم ،اإليامن باجلنة والنار
وغري ذلك مما جاء يف القرآن الكريم والسنة الصحيحة عن رسول اهللا 

رسوله  اهللا وُنهَّيَ فيجب اإليامن بذلك كله وتصديقه عىل الوجه الذي ب،^
^.  

 

ـة رسيـعـة لـلـدرس الـسـابق :اللقــاء اخلــامس**  ـم ـيـدرس ،مراجـع  ـث
 :اإليامن بالقضاء والقدر  :موضوع

 : يتضمن اإليامن بأمور أربعة: اإليامن بالقضاء والقدر
 ، أحـوال عبـادهَمِلَ وع،ُ وما يكونَ ما كانَمِلَ قد عـ.سبحانه.ـ  اهللاََّ أن:أوالً

وهنم ال خيفى عليه مـن ذلـك ؤ ذلك من شوأرزاقهم وآجاهلم وأعامهلم وغري
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  .]١١٥:التوبة[ r  q  p   o        nZ  ]    : قال سبحانه، سبحانه وتعاىلٌيشء
قال سبحانه ،ُضاهَ وقُهَرَّ لكل ما قدـ.سبحانه.ـ ُهُ كتابت:اثاني:  [  º  ¹

  ¾      ½  ¼  »Z ]١٢:ـسي[.  
 ،ومـا مل يشـأ مل يكـن ،َ كـان اهللاَُفام شاء ، السابقة بمشيئته النافذةُ اإليامن:اثالثً

  .]٤٠:آل عمران[ Y  X  W  V  UZ]  :كام قال سبحانه
قال سـبحانه،ذا املقدور قبل أن يقع هلـ.سبحانه.ـ  خلقه :ارابع  : [  ¥

  ¨  §  ¦Z ]٩٦:الصافات[.  
 

ــادس **  ــاء الس ـدرس الســابق :اللق ـة لـل ـة رسيـع ـاول ،مراجـع ـم تـن  ـث
 :الطهارة والنجاسة :  موضوع
 ماء :مثل وذلك ، وإلزالة النجاساتستخدم املاء للطهارةُي :الطهارة 

كام جيوز استخدام املاء املستعمل وكذلك املاء  ،البحر وغريهماء و ،املطر
 أما إذا ،ن كونه ماءع طاهر وبقي عىل أصله مل حيوله ٌالذي خالطه يشء

وال .  خالطه يشء طاهر وحوله عن كونه ماء فال جيوز استخدامه للطهارة
 ،ت النجاسة طعمهَّريَوذلك إذا غ ،ما خالطه نجاسةًجيوز أيضا استخدام 

 أما إذا مل يتغري يشء من ذلك فإنه جيوز استخدامه ،أو لونه ،أو رحيه
 . للطهارة

إال ما  ،كام جيوز استخدام املاء املتبقي يف اإلناء بعد الرشب منه
 .اخلنزير فإنه نجس وأ منه الكلب َبَِرش

 

 ، يغسل ما أصابه منها وأن،هي ما جيب عىل املسلم أن يتنزه عنه   :ةالنجاس
إن  ،يجب غسل الثوب والبدن إذا أصابتهام نجاسة حتى تزول عنهامف

 زواله فال ُ يشقٌسل أثرَ فإن بقي بعد الغً، احليض مثالكانت مرئية كدم
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 ًرةكتفى بغسله ولو مُأما إن كانت النجاسة غري مرئية فإنه ي. بأس يف ذلك
 .ًواحدة

 كام أهنا تطهر ،ر إذا أصابتها نجاسة بصب املاء عليهاُتطهَ ف،أما األرض
 فإهنا ال تطهر إال ًرماِ أما إذا كانت ج،بجفاف النجاسة إذا كانت مائعة

 . بإزالة النجاسة
 

:  ثم تناول موضوع، مراجعة رسيعة للدرس السابق: اللقاء السابع  **
 : اسة فمن أحكام النج،أحكام النجاسة

فإنـه ال جيـب  ،أم ال ، ال يدري هل هو نجسٌ يشءَ إذا أصاب اإلنسان-١
 ؛ ألن األـصـل يف األـشـياء ـسـلهَـكـام ال ـجيـب علـيـه غ ،علـيـه أن يـسـأل عـنـه

 .الطهارة 
 أو يف ثوبـه نجاسـة مل ، من صـالته فـرأى يف جسـدهُ إذا انتهى اإلنسان-٢

 .صحيحةفصالته  ،أو كان يعلمها لكنه نسيها ،يكن عاملا هبا
ـوب وـجـب علـيـه -٣ أن يتـحـرى  ـمـن خـفـي علـيـه مـكـان النجاـسـة يف الـث

 ،ويغسل ما يغلب عىل ظنه أنه مكان النجاسة ؛ ألن النجاسـة عـني حمسوسـة
 . أو رحيها ، أو طعمها،هلا لوهنا

 : منها،النجاسة أنواعو
 . البول والغائط-أ

 .وهو سائل أبيض ثخني خيرج بعد البول:  الودي-ب
  .هو سائل أبيض لزج خيرج عند اإلثارة اجلنسيةو:  املذي-جـ

وفركـه إذا كـان  ،اًله إذا كـان رطبـْسَستحب غُولكن ي ،أما املني فإنه طاهر
 .اًيابس
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روث ما يؤكل حلمه فإنه ليس و أما بول ، بول وروث ما ال يؤكل حلمه-د
 .بنجس
 مـا أـصـاب الـبـدن  وإزاـلـة،ها الـبـد ـمـن غسـلات املـذكورةنجاـسـالوهـذه 
  .ب منهاوالثيا
 . دم احليض والنفاس-هـ

 .أما املذي فإذا أصاب الثوب فيكفي فيه النضح
 

:   ثم تناول موضوع، مراجعة رسيعة للدرس السابق:اللقاء الثامن ** 
 :قضاء احلاجة

 :من آداب قضاء احلاجة ما ييل
بسم اهللا، اللهـم إين : ( يقول قبل دخول اخلالءيقدم رجله اليرسى و  -١

ا ًمقدم)  غفرانك : (د اخلروجبع ويقول  ،) ث واخلبائثُبُخلأعوذ بك من ا
 .رجله اليمنى

 .  إال أن خياف عليه الضياع، اهللاذكرما فيه معه  أال يستصحب  -٢
 أما يف ،ستدبرها أثناء قضاء احلاجة يف الصحراءيستقبل القبلة أو َّأال ي  -٣

 . فيجوز االستدبار دون االستقبال،البنيان
 الرجـل مـن ُ وعـورة،ة عن الناس وعدم التساهل يف ذلـك سرت العور-٤

ـةَّالرس ـرأة ، ة إىل الركـب ـا عــورة واـمل ـا يف الصــالةٌكلـه ـد ، إال وجهـه  إال عـن
 .الرجال األجانب فتسرت وجهها يف الصالة

 .صيب بدنه أو ثيابه يشء من البول أو الغائطُ التحرز من أن ي-٥
 ،أو األحجـار ،ناديـلدام املأو استخ.  التنظف باملاء بعد قضاء احلاجة-٦

 . وأن يستخدم يده اليرسى يف التنظيف،زالة أثر النجاسةإلونحوها 



 ١٨ـــــــــ ــــــــ برنامج متابعة املسلم اجلديد
 

 

١٨ 

 :سل ُتناول موضوع الغثم  ،لدرس السابقامراجعة  :اللقاء التاسع** 
مـن غسـل لصـحته هو تعميم اجلسد باملاء بنية الطهـارة،  وال بـد : سلُالغ

 :سل ألمور مخسةُلغ وجيب ا،مجيع البدن  مع املضمضة واالستنشاق
أما . بشهوة  يف اليقظة  أو يف النوم من ذكر أو أنثىًدفقا  خروج املني :أوال

فال جيـب  أو شدة برد ، كخروجه بسبب مرض،إذا خرج املني لغري شهوة
َّأمـا سل، ُفال جيب الغًأو أثرا للمني ا ً  كذلك إذا احتلم ومل جيد مني،الغسل

 . ولو مل يذكر أنه احتلم،سلُلغجب ا فيأو أثره ، املنيَوجدإذا 
 . تغييب احلشفة يف الفرج وإن مل حيصل إنزال: أي، التقاء اخلتانني:ثانيا
 .والنفاسأ انقطاع احليض :ثالثا

 .حيث جيب تغسيل امليت ، املوت:الرابع
 .سلُوجب عليه الغ ، إذا أسلم الكافر:اخلامس

 

ٌحيرم عىل اجلنب أمور منهاو ُ ُ : 
 .ـ الصالة ١
 . بالبيت احلرام طوافـ ال٢
ا أو ًحفظـ ،اًا أو جهـرًوكذلك قراءة القـرآن رس ،ومحله ،مس املصحفـ ٢

 . ونحوه ،قراءته من املصحف
 ويسـتطيع املكـث فيـه إذا ،أمـا املـرور فـال بـأس بـه ، املكث يف املسـجدـ٤

 .خفف احلدث بالوضوء
 

 : تناول موضوع التيمم :اللقاء العاشر** 
 إذا ، عـن الوضـوء أو الغسـلٌوهـو بـدل ، والسـفرَرضَحـباح التيمم يف الُي
 : د سبب من األسباب التاليةِجُو
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 ولكن بعد احلرص ،جد ولكنه ال يكفي للطهارةُأو و ، إذا مل يوجد املاء-١
إال أنـه  ،ا منـهًأو أن يكون املـاء قريبـ. فإن مل جيد تيمم ً،عىل طلب املاء أوال

 .هب يف طلبه أو ماله من األذى إذا ذ،خياف عىل نفسه
فـإن كـان  ،فإنـه يغسـله باملـاء ،رحُ إذا كان يف بعض أعضاء الطهارة ج-٢

 فـإن كـان ،هـا عليـهَّمرُفيبـل يـده وي ،اًسل باملاء يؤثر عليه مسحه مسحَالغ
 .ذا العضوه يتيمم عنيغسل بقية األعضاء واملسح يؤثر عليه أيضا  فإنه 

 . من استخدام املاء لرضر ا إذا كان املاء أو اجلو شديد الربودة وخاف -٣
 . أن يوجد معه املاء لكنه حيتاجه للرشب فإنه يتيمم-٤

 ثـم يرضب بكفيـه عـىل األرض مـرة ، بقلبهفهو أن ينوي ،أما صفة التيمم
 يـده الـيرسى عـىل ظـاهر كـفيمسـح ببـاطن واحدة ثم يمسح وجهه ثم 

 .  ثم باطن كف اليمنى عىل ظاهر اليرسى،اليمنى
ه قبـل َمـِدَن عِكام ينقضه وجود املـاء ملـ ،نقض الوضوءوينقض التيمم ما ي
 ، من الصالة صحت صالتههغافرإن وجد املاء بعد  أما ،الصالة أو أثنائها
 .وال إعادة عليه

 

 وما يقول ، تلقينه الذكر بعد الرفع من الركوع:اللقاء احلادي عشر **
 :بني السجدتني

َّاللهم رب ((: يقول بعد الرفع من الركوع َ َّ ُ َنا لك احلَّ َ ُمدَ ِملء الساموات ،ْ َِ َ َّ َ َومـلء  ،ْ ْ ِ
ِاألرض ْ ُ وملء ما بينهام،َ َ َ ََ َ ْ ُوملء ما شئت من يشء بعد ،ِ َ ْْ َ ْ ٍَ ِ ِ ِْ َ َ َ ْ ((  . 

 ،واهدين ،وعافني ، وارمحني، اغفر يلِّرباللهم  ((: ويقول بني السجدتني 
 .)) وارزقني

 

 .حلةاختبار تطبيقي هلذه املر :اللقاء الثاين عشر** 
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 املرحلة الثالثة

 
 ثـم تلقـني سـورة ، مراجعة حفظ الفاحتة واإلخالص:اللقاء األول ** 

 .الكوثر
 

 .سورة الكوثر ثم تلقني سورة العرصحفظ  مراجعة :اللقاء الثاين** 
 

ثم تلقني سورة  ،لسور األربع السابقةحفظ ا مراجعة :اللقاء الثالث** 
 .الناس

 

أحكام  ثم احلديث عن ،سورة الناس حفظمراجعة  :الرابع اللقاء** 
 :اليوم اآلخر

 

 ،إن من أصول اإليامن وأركانه الستة اإليامن باليوم اآلخر :اليوم اآلخر
 يف كتاب اهللا وما صح من سنة جاءا حتى يؤمن بام ً مؤمنُ اإلنسانُفال يكون
 .  مما يتعلق بذلك اليوم،^الرسول 

ملا له من تأثري ؛ ذكره مهم و اإلكثار من  ، العلم باليوم اآلخرَّوإن
 يقيس ال ف، صالح نفس اإلنسان وتقواه واستقامته عىل دين اهللايفكبري 
 الغفلة عن ذكر ذلك اليوم وأهواله إال وجيرئ عىل املعايص ،القلب

º      ¹   ¸  ¶  µ  «   ¼  ] : الذي قال اهللا فيه ،وشدائده
¾  ½  Z   ]١٧:املزمل[.  

  $%  &  '  )  (   !  "  #] : تعاىلوقال 
  3  2   1  0  /  .  -  ,  +  *
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  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4
  B   A  @  ?  >Z  ]١،٢:احلج[.  

p  o  n  ] : تعاىلاهللا  قال ،  كل حي يف هذه الدنياُ هو هناية:املوت
   rqZ  ]تعاىلوقال ،]١٨٥ :آل عمران :   [  S  R  Q  P  OZ  ]٢٦:الرمحن[، 
 . ]٣٠:الزمر[  Ö  Õ  Ô  ÓZ   ×  ] : ^بيه وقال لن

Á  À  ]  : قال تعاىل،فال خلود ألحد من البرش يف هذه الدنيا
  ÆÅ   Ä  Ã       ÂZ  ]وجتدر اإلشارة إىل أمور منها،]٣٤:نبياءاأل : 

 ال يتطرق إليه ٌ مؤكدٌأمرَّ مع أنه ، عن املوتأكثر الناس غافلونَّأن  -١
أن يتزود من دنياه ب وأن يستعد له ،ثر من ذكره فعىل املسلم أن يك؛شك 

اغتنم  ((:  ^ قال الرسول ،آلخرته بالعمل الصالح قبل فوات األوان
 وفراغك قبل ، وصحتك قبل سقمك، حياتك قبل موتك،ا قبل مخسًمخس

وأعلم أن  ،]اإلمام أمحدرواه [ )). وغناك قبل فقرك، وشبابك قبل هرمك،شغلك
؛ وإنام يبقى معه عمله  ،اًقربه من متاع الدنيا شيئامليت ال حيمل معه إىل 

 ،فلتحرص عىل التزود بالعمل الصالح الذي تسعد به السعادة األبدية
 .ويكون به النجاة من العذاب بإذن اهللا

 ، فال أحد يعلم متى يموت، إال اهللاٌ اإلنسان مبهم ال يعلمه أحدُلَجَ أ-٢
 ـ سبحانه غيب الذي انفرد اهللا ألن هذا من علم ال ؛أو يف أي مكان يموت

 . بهوتعاىل ـ
:  تعاىل اهللا قال، إذا جاء املوت فال يمكن دفعه أو تأخريه أو الفرار منه-٣

 [  z   y  xw  v  u  t  s  r   qp  o  n
   {Z  ]٣٤:ألعراف[.  

طيب  ،جاء إليه ملك املوت بصورة حسنة ، املؤمن إذا جاءه املوت-٤
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!   ] :  قال تعاىل،ئكة الرمحة يبرشونه باجلنةوحترض معه مال ،الرائحة
  +  *    )  (  '  &  %  $  #  "

  4  3           2  1    0  /  .  -  ,Z  
 ،أسود الوجه ،فيأتيه ملك املوت بصورة خميفة ،وأما الكافر ،]٣٠:فصلت[

¤  ¥  ¦      ] :  قال تعاىل،ويأيت معه مالئكة العذاب يبرشونه بالعذاب
 ¨  §   ̄ ®  ¬  « ª  © 

  ¼  »  º  ¹            ¸  ¶  µ   ́ ³       ²  ±°
  Â  Á  À  ¿  ¾      ½Z ]٩٣:األنعام[ . 
 قال ،واتضح األمر لكل إنسان ،فإذا جاء املوت انكشفت احلقيقة

z   y  x  }  |  {  ~   �    ¡  ¢  £  ] : تعاىل
    ́  ³  ²    ±  °  ¯®  ¬   «  ª  ©¨  §¦   ¥  ¤ 

  ¶  µZ ] فإذا جاء املوت متنى الكافر والعايص  ،]١٠٠، ٩٩ املؤمنون
ولكن ال ينفع الندم  ،الرجعة إىل احلياة ألجل أن يعمل األعامل الصاحلة

ã  â  á àß Þ    ] : قال تعاىل،بعد فوات األوان
   é  è  ç  æ  å  äZ ]٤٤:الشورى[. 

ال إله إال " :كالمه قبل موته من كان آخر َّ من رمحة اهللا تعاىل بعباده أن-٥
من كان آخر كالمه من الدنيا، ال إله إال اهللا  ((: ^ قال ،اجلنة دخل "اهللا

ألنه ال يمكن أن يقوهلا اإلنسان يف ذلك الوقت  ، ]أخرجه أبو داود[ )) دخل اجلنة
ه يذهل عنها لشدة ما يصيبه َّفإن ،ا غري املخلصَّأم ،ا فيهاًالعصيب إال خملص

ال إله إال " :حترض أن يلقنهُ ملن حرض عند املُّسنُ لذا ي ؛ املوتاتمن سكر
وذلك  ،] ٩١٦: رواه مسلم[ )) لقنوا موتاكم ال إله إال اهللا ((: ^لقول النبي  ؛ "اهللا

 .لئال يضجر فيتكلم بكالم ال يليق ؛ ه يمن غري إحلاح عل
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كامل موضوع اليوم إ ثم ،مراجعة سورة الناس :امساللقاء اخل** 
 :آلخرا

 ،إن العبد إذا وضع يف قربه ((: ـ  قال^ ـ عن النبي ـ عن أنس ـ  :القرب
قعدانه ُيَان فَكَيأتيه مل ((:  قال)) وتوىل عنه أصحابه، إنه ليسمع قرع نعاهلم

: فأما املؤمن فيقول ((: قال ))ما كنت تقول يف هذا الرجل؟ : فيقوالن له
 ،انظر إىل مقعدك من النار: يقال لهف (( :الـ ق)) أشهد أنه عبد اهللا ورسوله

. )) اًفريامها مجيع ((: ^نبي اهللا  قال )) ا من اجلنةًقد أبدلك اهللا به مقعد
 كنت أقول ما يقول الناس، ،ال أدري: وأما الكافر أو املنافق فيقول.((

 ، بني أذنيه من حديد رضبةةرضب بمطرقُيثم ال دريت وال تليت، : فيقال
 .]٢٨٧٠ ،١٣٣٨: رواه البخاري ومسلم[  ))  من يليه إال الثقلنيفيصيح صيحة يسمعها

وعودة الروح إىل اجلسد يف القرب من أمور اآلخرة التي ال يدركها 
م يف قربه إذا َّنعُ اإلنسان يَّ وقد أمجع املسلمون عىل أن،العقل البرشي يف الدنيا

إن مل يتجاوز  ،ا للعذابًأو يعذب إذا كان مستحق ،ا مستحقا للنعيمًكان مؤمن
u  t  sr  q  p  o   n  ] :  قال اهللا تعاىل،اهللا عنه

  |  {  z  y  x    w  vZ ]وقال  ،]٤٦:غافر
رواه [ )) تعوذوا باهللا من عذاب القرب ((: عليه الصالة والسالمالرسول 

 يرى يف هذه احلياة َ ألن اإلنسان ؛والعقل السليم ال ينكر ذلك ،]٢٨٦٧:مسلم
ويرصخ  ،اًا شديدً فالنائم حيس أنه يعذب عذاب،لكما يقرب له ذ

 مع الفارق الكبري بني املوت ، ومن بجانبه ال حيس بذلك،ويستغيث
 . واحلياة

 إن ((: ^وقد قال الرسول  ،اًوالعذاب يف القرب للروح والبدن مع
 فإن نجا منه فام بعده أيرس منه، وإن مل ،أول منزل من منازل اآلخرةالقرب 
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 من َلمسلم أن يكثرل فينبغي  ؛]٢٢٣٠:أخرجه الرتمذي[ ))  بعده أشد منهينج منه فام
رص أن حي و،خصوصا قبل التسليم من الصالة ،التعوذ من عذاب القرب

التي هي السبب األول للعذاب يف القرب ويف  ،عىل االبتعاد عن املعايص
يق وإال فالغر ، الناس يقربونأكثرألن ؛  عذاب القرب َّميُوقد س. النار

 .واحلريق ومن أكلته السباع ونحو ذلك يعذب أو ينعم يف الربزخ
كام  ،وعذاب القرب يتنوع من رضب بمطارق من حديد أو غريه

ويفتح له باب منها،  ،ويفرش له من النار ،بالظلمةعىل صاحبه قرب اليمأل 
جيلس  ،ائحة له عمله اخلبيث عىل هيئة رجل قبيح الوجه نتن الرُلَّمثُوي

ا، أما إذا كان ًا أو منافقًوالعذاب يستمر إذا كان العبد كافر. قربهمعه يف 
وقد ينقطع العذاب  ،ته معصيبقدرا فيختلف العذاب ًا عاصيًالعبد مؤمن

 .عنه
ويفتح  ،اًويمأل نور ،م يف قربه حيث يوسع له قربهَّنعُأما املؤمن في

مثل له عمله ويفرش له منها، وي ،له باب إىل اجلنة يأتيه من رحيها وطيبها
 .الصالح يف صورة رجل مجيل يؤنسه يف قربه

 

   :قيام الساعة وعالماا
 وهذا اليوم ، مل خيلق اهللا هذا العامل للبقاء، بل سيأيت عليه يوم ينتهي فيه-١

!   ] : قال تعاىل ، وهو حق ال شك فيه،هو اليوم الذي تقوم فيه الساعة
  ,  +  *   )   (  '  &  %   $  #  "Z 

Q  P  O   NM  L  K     J  I  H  ] : وقال سبحانه ،]٥٩:غافر[
  RZ ]والساعة قريبة حيث قال اهللا تعاىل ،]٣:سـبأ : [  |

  }Z ]وقال تعاىل ،]١ :القمر : [  %  $  #    "  !
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   (  '  &Z  ]ا ليس بمقياس البرش وما ُولكن اقرتاهب ،]١:نبياءاأل
 .لم اهللا وملا مىض من عمر الدنيا عإىل بل هو بالنسبة  ،تعارفوا عليه
طلع عليه ُ فلم ي، من الغيب الذي استأثر اهللا بعلمهِ الساعةُوعلم

!  "    #  $%  &  '   )  (  ] :  قال تعاىل،ا من خلقهًأحد
  2  1  0  /  .   -  ,  +*Z ]وقد ذكر  ،]٦٣:األحزاب

 ،الدجال خروج املسيح : عالمات تدل عىل اقرتاهبا منها ـ^ـ الرسول 
عىل عمل أمور خارقة ـ سبحانه ـ  اهللا ُرهِّقدُحيث ي ، للناسٌوهو فتنة عظيمة

وحيي  ،ويأمر الكأل فينبت ،يأمر السامء فتمطر ف، من الناسٌيغرت هبا كثري
 جييء ٌه أعورَّ أن ـ^ـ وغري ذلك من اخلوارق، وقد ذكر الرسول  ،امليت

والتي يقول أهنا النار  ، هي النارفالتي يقول إهنا اجلنة ،بمثال اجلنة والنار
 ، كالشهرٌويوم ، كالسنةٌيوم ،اًهي اجلنة، ويبقى يف األرض أربعني يوم

 يف ٌوال يبقى مكان ،ثم بقية أيامه مثل األيام العادية ، كاألسبوعٌويوم
 .مكة واملدينةما عدا األرض إال دخله 

عىل ـ عليه السالم ـ  نزول عيسى بن مريم ،ومن عالمات الساعة
حيث يصيل مع الناس  ،وقت صالة الصبح ،املنارة البيضاء رشقي دمشق

ا طلوع ً أيضاومن عالماهت. ثم يطلب الدجال فيقتله ،صالة الصبح
فحني يراها الناس يفزعون ويؤمنون حيث ال ينفعهم  ،الشمس من مغرهبا

 . كثرية للساعةأخرى  وهناك آيات ،إيامهنم
 يبعث  ـسبحانهـ  ذلك أن اهللا ،ر الناس ال تقوم الساعة إال عىل رشا-٢

 فإذا أراد اهللا القضاء عىل ، تقبض أرواح املؤمننيًا طيبةًقبل قيامها رحي
وهو قرن (ك بالنفخ يف الصور َ اهللا امللَرَمَأ ،املخلوقات باملوت وهناية الدنيا

!  "  #  $  ] : عقوا قال تعاىلُ فإذا سمعه الناس ص) عظيم



 ٢٦ـــــــــ ــــــــ برنامج متابعة املسلم اجلديد
 

 

٢٦ 

  *  )  (  '  &  %  /.  -  ,  +   Z ]ويكون ذلك  ]٦٨:الزمر
 ثم بعد ذلك يموت مجيع املالئكة وال يبقى إال اهللا سبحانه ،يوم مجعة
 .  وتعاىل

 ،أي أصله ( كل جسم اإلنسان يفنى وتأكله األرض إال عجب الذنب -٣
ا أجساد األنبياء والشهداء َّ أم) وهو العظم الذي يكون يف أسفل الظهر

ت ُمن السامء ماء فتنبـ سبحانه ـ نزل اهللا ُ في ، األرضفإهنا ال تأكلها
 وهو ،فإذا أراد اهللا بعث الناس أحيا إرسافيل ،وتتكون من جديداألجساد 

فيحي اهللا مجيع ، فينفخ يف الصور النفخة الثانية ،ل بالصورَكْك املوَاملل
حفاة  ،وخيرج الناس من قبورهم كام خلقهم اهللا أول مرة ،املخلوقات

̄   °  ±  ²  ³  ] :  قال تعاىل)أي غري خمتونني( ً غرالعراة  ®
  ¹      ¸  ¶   µ  ´Z ]وقال سبحانه ،]٥١:ّيـس : [    <  ;

  J  IH  G     F  E  D   C  B  A        @  ?   >      =
 M  L   K    O  N   Z ]هو وأول من تنشق عنه األرض  ،]٤٤ ،٤٣:املعارج

 ثم ، ذلك عنه عليه الصالة والسالمجاء كام ، ^نبينا حممدخاتم األنبياء 
وحيرش ،  منبسطةٌ واسعةٌوهي أرض ،ساق الناس إىل أرض املحرشُي

 الكافر عىل رشُكيف حي:  ^ وقد سئل  الرسول ،الكفار عىل وجوههم
 عىل أن اً قادر،رجليه يف الدنياالذي أمشاه عىل أليس  ((: قالف؟ وجهه

عرض عن ذكر اهللا حيرش ُوامل ،]٢٨٠٦: رواه مسلم[) )  يوم القيامةيمشيه عىل وجهه
فيكون اخللق عىل قدر أعامهلم يف  ، وتدنو الشمس من اخلالئق،أعمى
 ،ومنهم من يكون إىل حقويه ،إىل كعبيهالعرق فمنهم من يكون  ،العرق

ظله اهللا يف ظله ُوهناك من ي ،بقدر أعامهلما ًومنهم من يلجمه العرق إجلام
يف ظله ـ تعاىل ـ سبعة يظلهم اهللا  ((: ^قال الرسول  ،لهيوم ال ظل إال ظ
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 قلبه ٌ ورجل،اهللا نشأ يف عبادة ٌ وشاب،عادلالاإلمام : يوم ال ظل إال ظله
 ٌوتفرقا عليه، ورجليه  اجتمعا عل، ورجالن حتابا يف اهللا،يف املساجدٌمعلق 

 تصدق ٌ إين أخاف اهللا، ورجل: ذات منصب ومجال فقالٌدعته امرأة
ا ـً اهللا خاليَكرَ ذٌ يمينه، ورجلتنفقدقة فأخفاها حتى ال تعلم شامله ما بص

بل املرأة  ،لا بالرجٌ وليس هذا خاص،]١٠٣١-١٤٢٣: متفق عليه [) ففاضت عيناه
وهلا مثل ما  ،ا فرشًوإن رش ،ا فخريًإن خري ،ا حتاسب عىل أعامهلاًأيض

 .للرجل من اجلزاء واحلساب
لك اليوم الذي مقداره مخسون ألف  العطش بالناس يف ذُويشتد

  ويرد املسلمون ،إال أنه يمر عىل املؤمن رسيعا كأداء صالة مكتوبة ،سنة
 واحلوض مكرمة عظيمة خص اهللا هبا ( يرشبون منه  ـ^ـ حوض النبي 

وأحىل  ،ا من اللبنًماؤه أشد بياض ، ترشب منه أمته يوم القيامة،^نبينا 
من  ،عدد نجوم السامءبوآنيته ،  املسكورائحته أطيب من ريح ،من العسل

رض املحرش زمنا أ ويبقى الناس يف ،) اًرشب منه رشبة ال يظمأ بعدها أبد
 فإذا طال هبم الوقوف ،طويال ينتظرون الفصل بينهم واحلساب

التمسوا من يشفع هلم ؛ مع ما هم فيه من الشدة وحر الشمس  ،واالنتظار
 ثم يأتون ،فيعتذرـ عليه السالم ـ ون آدم فيأت ،عند اهللا للقضاء بني اخلالئق

ثم  ،فيعتذر ـعليه السالم ـ ثم يأتون إبراهيم  ، فيعتذرـعليه السالم ـ نوحا 
 ، فيعتذرـعليه السالم ـ ثم يأتون عيسى  ، فيعتذرـعليه السالم ـ يأتون موسى 

فيسجد حتت  )) أنا هلا ((: فيقولـ عليه الصالة والسالم ـ ثم يأتون حممدا 
يا  (( :فيقال ،يف ذلك املوقفوحيمد اهللا بمحامد يفتحها اهللا عليه  ،العرش

 فيأذن اهللا بالقضاء  )) عَّواشفع تشف ،وسل تعط ،حممد ارفع رأسك
 .  وأمة حممد هي أول من حياسب،واحلساب
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 : ثم إكامل موضوع اليوم اآلخر،مراجعة سورة الناس :سادساللقاء ال
بلت ُحت وقَلَفإن ص ،أعامله الصالةأول ما حياسب عنه العبد من 

عن :  عن مخسُسأل العبدُ وي،وإن ردت رد سائر عمله ،نظر يف سائر عمله
 وعن ماله من أين اكتسبه وفيم ، وعن شبابه فيم أباله،عمره فيم أفناه

ي ففقىض فيه بني العباد ُ أما أول ما ي، وعن علمه ماذا عمل به،أنفقه
احلسنات والسيئات، فيؤخذ من والقصاص يومئذ يكون ب. الدماء

خذ من سيئات ُ أ،فإذا فنيت حسناته ،حسنات الشخص وتعطى خلصمه
 . خصمه وطرحت عليه

 ، من السيفُّوأحد ، من الشعرُّ أدقٌرسِوهو ج( نصب الرصاط ُوي
 فمنهم من يمر ، أعامهلممن فوقه بقدر فيمر الناس ) متن جهنمنصب عىل ُي

 وعىل  ،اًومنهم من حيبو حبو ، اخليلوكأجاود ،وكالريح ،كلمح البرص
 ويتساقط الكفار ومن ، وتلقيهم يف جهنمكفارالرصاط كالليب تأخذ ال

وأما  ،لدون يف النارَُخشاء اهللا من عصاة املؤمنني يف النار، فأما الكفار في
 . رجون إىل اجلنةُثم خي ،عصاة املؤمنني فيعذبون ما شاء اهللا

اء والرسل والصاحلني أن يشفعوا ويأذن اهللا ملن شاء من األنبي
 ويقف من ،لبعض من دخل النار من أهل التوحيد فيخرجهم اهللا منها

قتص ُحيث ي ، عىل قنطرة بني اجلنة والنار ـوهم أهل اجلنةـ جيتاز الرصاط 
فال يدخل اجلنة من كان عنده ألخيه مظلمة حتى  ،لبعضهم من بعض

 ، أهل اجلنة اجلنة وإذا دخل،يقتص منه وتطيب نفوسهم عىل بعض
ودخل أهل النار النار، جيء باملوت عىل صورة كبش فذبح بني اجلنة 

 ، فال موتٌ يا أهل اجلنة خلود: ثم يقال،وأهل اجلنة والنار ينظرون ،والنار
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ا ملات أهل اجلنة ًا مات فرحً فلو أن أحد ؛أهل النار خلود فال موت ويا
 .ت أهل النارا مات حزنا ملاً ولو أن أحد،الفرحشدة من 

 

  :النار وعذاا
Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð   Ï   Î  ] : قال تعاىل         

   ×  ÖZ  ]ناركم هذه  ((:  ألصحابه ـ^ـ  وقال رسول اهللا ]٢٤:البقرة
واهللا إن :  قالوا))  جهنمِّحرجزء من سبعني جزءا من يوقد ابن آدم ـ التي ـ 

  ،اً وستني جزءةلت بتسعفإهنا فض.((:  قال،يا رسول اهللا ،كانت لكافية
 . ]٢٨٤٣ ،٣٢٦٥: رواه البخاري ومسلم[ )) هاِّلها مثل حرُك

ا من األخرى، ولكل ً عذابُّكل طبقة أشد ،والنار سبع طبقات
وهو  ، واملنافقون يف الدرك األسفل من النار، أعامهلم بقدر، أهلطبقة منها
كلام احرتقوا ف ،ع أهل النار من الكفار دائم ال ينقطُ وعذاب،اًاألشد عذاب

c   b   a  ]  :قال اهللا تعاىل ،ملزيد من العذاب؛ عيدوا مرة أخرى ُأ
  ih  g  f  e  dZ ]وقال سبحانه ،]٥٦:النساء : [

  ¡  �  ~  }  |   {     z  y   x       w  v
  ª  ©    ̈  § ¦  ¥¤   £  ¢Z  ]٣٦:فاطر[، 

 ~  �   { ]  : قال تعاىل،وتغل أعناقهم ،دون فيهاَّويصف
  ©   ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡

  «  ªZ ]حيث قال اهللا  ،وطعام أهل النار الزقوم ،]٥٠-٤٩:ابراهيم
>  =  <       ?   @  E  D  C  B  A  ] : تعاىل

  J  I        H  G  FZ ]ويبني شدة عذاب  ،]٤٦-٤٣:الدخان
:  قاله أن،^ يف صحيح مسلم عن النبي جاءظم نعيم اجلنة، ما ِوع ،النار
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النار يف صبغ في ، يوم القيامة،أهل النارمن  ،يؤتى بأنعم أهل الدنيا ((
ٌهل مر بك نعيم قط؟  قط؟ ًرأيت خريا هل ، يا ابن آدم: ثم يقال،صبغة َّ
ًشد الناس بؤسا يفيؤتى بأ و،واهللا يا رب ،ال: فيقول  ،أهل اجلنةمن  ، الدنياِّ

ُّ هل رأيت بؤسا قط ؟ ،يا ابن آدم: يقال لهف ،فيصبغ صبغة يف اجلنة هل مر ً
ًرأيت شدة وال  ،ُّما مر يب بؤس قط ،واهللا يا رب ،ال:  قط؟ فيقولٌشدةبك 
 فالكافر ينيس كل ما مر به يف الدنيا من النعيم ،]٢٨٠٧: رواه مسلم[ )) ُّقط

 كل ما قاساه يف الدنيا ىنس واملؤمن ي،والرتف من غمسة واحدة يف النار
 . قاء من غمسة واحدة يف اجلنةمن البؤس والفقر والش

 

  :صفة اجلنة
فيها من  ، الصاحلنيهلعباد أعدها اهللا ،اجلنة دار اخللد والكرامة

وال خطر عىل قلب برش، قال  ، سمعتٌوال أذن ، رأتٌالنعيم ما ال عني
z   y      x  w  v  u  t  s  r  q  p  }            |  ]  :تعاىل

  }Z ]بقدرت تتفاوت منازل املؤمنني فيها وهي درجا ،]١٧:السجدة 
á  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú    ] :  قال سبحانه،أعامهلم

  ãâZ ]فيها أهنار ،يأكلون ويرشبون فيها ما تشتهيه أنفسهم ،]١١:املجادلة 
 ،وأهنار من عسل مصفى ،وأهنار من لبن مل يتغري طعمه ،من ماء غري آسن

] :  قال تعاىل،ست كخمر الدنيا ومخرهم لي،وأهنار من مخر لذة للشاربني
    Í  Ì    Ë  Ê  É    È   Ç  Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á  À

  Ñ  Ð  Ï  ÎZ ]ويزوجون فيها من احلور العني ،]٤٧-٤٥:الصافات، 
لو أن امرأة من أهل اجلنة اطلعت إىل أهل األرض ألضاءت .((: ^قال 

 .]٢٧٩٦:لبخاريرواه ا[ ))  وملألته رحيا- السامء واألرض : أي–ما بينهام 
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وأهل . وأعظم نعيم أهل اجلنة هو النظر إىل اهللا سبحانه وتعاىل
 أمشاطهم ،وال يتفلون ،وال يتمخطون ،ال يبولون وال يتغوطوناجلنة 

 قال ،ونعيمهم هذا دائم ال ينقطع وال ينقص.  الذهب ورشحهم املسك
رواه [ ))شبابه  وال يفتى ، ثيابهبىلتال  ،عم ال يبأسْنَمن يدخل اجلنة ي ((: ^
من أهل  وهو آخر من خيرج من النار ـونصيب أقل أهل اجلنة  ،]٢٨٣٦: مسلم

 .   خري من الدنيا كلها عرش مرات ـويدخل اجلنةاإليامن 
 

 : اً وكتابته له بلغته لفظ، تلقينه التشهد األول:اللقاء السابع 
رمحـة اهللا  هللا والصلوات والطيبات، السالم عليك أهيـا النبـي وُالتحيات( 

وبركاته، السالم علينا وعـىل عبـاد اهللا الصـاحلني، أشـهد أن ال إلـه إال اهللا 
 . )وأشهد أن حممدا عبده ورسوله

 

 ثم احلـديث حـول أمهيـة وفضـل ، مراجعة التشهد األول:اللقاء الثامن 
à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú  ] : قـال اهللا تعـاىل :العلم وطلبه

  ãâ    áZ ]١١:املجادلة[. 
ا ًمن يرد اهللا بـه خـري ((: ملسو هيلع هللا ىلصمعاوية ريض اهللا عنه قال قال رسول اهللا وعن 

 .]متفق عليه[  )) يفقهه يف الدين
 فله أجـر مـن ًم علامَّمن عل ((:  قال ـملسو هيلع هللا ىلصـ وعن أنس ريض اهللا عنه أن النبي 

  .]رواه ابن ماجة[ )) عمل به ال ينقص من أجر العامل يشء
 :ومن الفوائد

ـلـامء وأن الفـقـه يف اـلـدين دلـيـل ـعـىل إرادة اهللا  بـيـان فـضـل العـلـم والع-١
 .بالعبد اخلري

 .ًم أجر تعليم الناس وداللتهم عىل اخلري وتبليغ العلم ولو كان قليالَظِ ع-٢
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 مراجعة التشـهد األول، ثـم احلـديث حـول حقـوق :اللقاء التاسع ** 
 :املسلم

 .]١٠احلجرات  [  Z¬  ® ̄        ] قال اهللا تعاىل
املـسـلم أـخـو  ((: ملسو هيلع هللا ىلصقـال رـسـول اهللا : رة ريض اهللا عـنـه ـقـالوعـن أيب هرـيـ

كل املسلم عىل املسلم ) يرتك نرصته (املسلم ال خيونه وال يكذبه وال خيذله
 :أي (حرام  عرضه  وماله ودمه، التقـوى هاهنـا، بحسـب امـرء مـن الرش

 .]الرتمذي[ )) أن حيقر أخاه املسلم)  يكفيه من الرش
ال يؤمن أحكم حتى حيب  ((:  قال ـملسو هيلع هللا ىلص ـ  النبيوعن أنس ريض اهللا عنه عن

 .]البخاري[ )) ألخيه ما حيب لنفسه
 :ومن الفوائد

 .اًا كان أو حمكومـً حاكم ،اًا كان أم كبريًاملؤمن أخ للمؤمن صغريأن  -١
احلـث عـىل التعـاون بـني املسـلمني ومسـاعدة كـل مـن حيتـاج إىل فيه  -٢

 .املساعدة يف غري معصية
 .اعدة املحتاج وعظم أجر ذلكفضل مسبيان  -٣

 

ثـم تلقـني  ،مـن القـرآنًسـابقا  مراجعة ما تم حفظـه :اللقاء العاشر ** 
 .سورة الفلق

 

 .  مراجعة التشهد األول وسورة الفلق:اللقاء احلادي عشر** 
 

 .اختبار حول ما تم تعليمه يف هذه املرحلة :اللقاء الثاين عشر** 
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 املرحلة الرابعة

 
 : احلديث حول بعض أحكام األطعمة:اللقاء األول** 

 وهناهم عن ، عباده باألكل من الطيبات ـسبحانه وتعاىلـ أمر اهللا 
S  R  Q  P  O  N  M  ]  : تعاىل اهللا قال،اخلبائث

  Z    Y  X  W  V  U   TZ ] واألصل  ،]١٧٢البقرة
ه أباح لعبادـ تعاىل سبحانه وـ  فاهللا ،ثنيُ إال ما است،يف األطعمة احلل

ال جيوز أن يستعان بنعم اهللا عىل ف ،املؤمنني الطيبات لكي ينتفعوا هبا
 ، وقد بني اهللا تعاىل لعباده ما حرمه عليهم من املطاعم واملشارب،معصية

 Z*  +    ,  -  .  /  0  1  2  43  ]  :قال تعاىل
 .فام مل يبني حتريمه فهو حالل؛  }١١٩:األنعام{

؛  ا فرض فرائض؛ فال تضيعوها، وحد حدودًإن اهللا ((: ^قال رسول اهللا 
 وسكت عن أشياء رمحة لكم ،؛ فال تنتهكوها فال تعتدوها، وحرم أشياء

 .]رواه الطرباين[ )) ؛ فال تبحثوا عنها من غري نسيان
 ،حتريمه من املطاعم ـ ملسو هيلع هللا ىلصـ  وال رسوله  ـتعاىلـ فكل ما مل يبني اهللا 

والقاعدة أن كل طعام طاهر ال . ؛ فال جيوز حتريمه واملالبس ،واملشارب
 ، والدم، كامليتة، أو املرض بخالف الطعام النجس،؛ فهو مباح مرضة فيه
ألنه ؛ فإنه حيرم ) الذي خالطه نجاسة( واملتنجس ، والدخان،واخلمر

 .خبيث مرض
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والدم هو الدم  ،هي ما فارقته احلياة بدون ذكاة رشعية ،املحرمةفامليتة 
وما  ،أما ما يتبقى يف خلل اللحم بعد الذبح ،يحاملسفوح اخلارج من الذب

 .فمباح يتبقى يف العروق
 

 ثـم إكـامل احلـديث حـول ، مراجعـة الـدرس السـابق:اللقاء الثاين **
 :بعض أحكام األطعمة

 فيباح منها ماال مرضة ، حيوانات ونباتات:األطعمة املباحة عىل نوعني
 وحيوانات تعيش ،ربحيوانات تعيش يف ال: واحليوانات عىل نوعني ،فيه

 وال يشرتط له ،فهو حالل عىل اإلطالق ،فأما ما يعيش يف البحر ،يف البحر
ا حرمها ًإال أنواع ،وحيوانات الرب مباحة .حيث جتوز ميتة البحر؛ ذكاة 

 : وهي،اإلسالم
 . احلمر األهلية-١
 .إال الضبع ، ماله ناب يفرتس به-٢

 : مثل،ثنيُوالطيور مباحة إال ما است
 عن  ـملسو هيلع هللا ىلصـ هنى رسول اهللا  (: ^  قال ابن عباس  ؛ما له خملب يصيد به -١

 .]١٩٣٤:رواه مسلم[ )  وعن كل ذي خملب من الطيور،كل ذي ناب من السباع
 وذلك خلبث ما يتغذى ، والغراب، كالنرس، والرخم،ما يأكل اجليف -٢
 .به

 

 .  واحلرشات، والفأرة،؛ كاحلية ستقذرُوحيرم ما ي
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 وهبيمة ، كاخليل،فهو حالل ر من احليوانات والطيوروما عدا ما ذك
 ، واألرانب، والنعام، والضباء، واحلمر الوحشية، والدجاج،األنعام
 .وغريها

 فيحرم أكلها  ؛وهي التي أكثر علفها النجاسة ،ويستثنى من ذلك اجلاللة
 .ا وتطعم الطاهر فقطًحتى حتبس ثالث

عند  رائحة كرهيةويكره أكل البصل والثوم ونحومها مما له 
 .حضور املساجد

 ، جاز له ما يسد رمقه،بأن خاف التلف إن مل يأكله ،ومن اضطر إىل حمرم
 .إال السم

 
 ، للتشـهد يف الصـالةً إكامال، تلقينه الصالة عىل النبي:اللقاء الثالث ** 

 :ا بلغتهًمع كتابتها له لفظي
يم وعـىل آل اللهم صل عىل حممد وعىل آل حممد، كام صليت عـىل إبـراه( 

وبارك عىل حممد وعىل آل حممد كـام باركـت عـىل . إبراهيم إنك محيد جميد
  ).إبراهيم وعىل آل إبراهيم إنك محيد جميد

 
ـي:اللقــاء الرابــع**  ـم اـحلـديث ـحـول ، مراجـعـة الـصـالة ـعـىل النـب  ـث

 :املسبوق يف الصالة
تم ما ُي ف، ركعة أو أكثر،ٌوهو من فاته شئ من الصالة  :املسبوق يف الصالة

 ، التسليمة الثانية من صالتهسلم اإلمامُفاته إدراكه مع اإلمام بعد أن ي
ويكون .  من الركعة التي أدركها مع اإلمامة املسبوقوتكون بداية صال
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 إدراك الركوع مع ه أما إذا فات،إدراك الركعة بإدراك الركوع مع اإلمام
  .فتكون قد فاتته تلك الركعة كاملة ،اإلمام

 للمسـبوق إذا دخـل املسـجد االنضـامم مبـارشة إىل اجلامعـة يف أي وينبغي
 وال ،أو غري ذلـك ،أو ساجدين ،أو راكعني ،سواء كانوا واقفني ،وضع كانوا
ـةينبـغـي أن   وـيـؤدي تكـبـرية اإلـحـرام وـهـو .ينتـظـر قـيـامهم للركـعـة التالـي

 . إال املعذور كاملريض،واقف
 

 ثـم احلـديث حـول ،بـي مراجعـة الصـالة عـىل الن:اللقاء اخلـامس  ** 
 : وهي،مبطالت الصالة

 .اًا وإن كان يسريً الكالم عمد-١
 . االنحراف عن القبلة بجميع البدن-٢
 .حدوث ناقض من نواقض الوضوء -٣
 . احلركات الكثرية املتوالية لغري رضورة-٤
 .اًوإن كان يسري ، الضحك-٥
 .ا ذلكًمتعمد ،اًأو قعود ،اًأو قيام ،اًأو سجود ،اً إذا زاد فيها ركوع-٦
 .اً مسابقة اإلمام عمد-٧
 

 : يكون احلديث فيه عن السنن الرواتب:اللقاء السادس** 
يستحب لكل مسلم ومسلمة، أن حيافظ عىل ثنتي عرشة ركعة      

يف حال احلرض، وهي أربع ركعات قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان 
فعن أم  ،صالة الصبح وركعتان قبل ،بعد املغرب، وركعتان بعد العشاء
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ْما من  ((:  ـ يقول^.سمعت رسول اهللا ـ: ـ قالتريض اهللا عنها حبيبة ـ  ِ َ
َعبد مسلم يصيل ِهللاَِّ كل يوم ثنتي عرشة ركعة تطوعا غري فريضة إال بنى  َ ْ َ ْ َُ ً ُّ َ َ ْ َ ْ ََّ ِ ٍ ِ ِ ٍَ َِ َ ً َْ َْ َ ْ َ ُ ْ َُ َ ٍ ٍَّ ِّ

ِله بيتا يف اجلنة اهللاُ َّ ًَ ِ ْ َ ُ َأو إال بني ل ،َ َ ِ ُ َّْ ِ ِه بيت يف اجلنةَ َّ ٌَ ِ ْ َ  . ]٧٢٨: رواه مسلم[  )) ُ
  والنوافل بوجه عام أن يؤدهيـا املسـلم يف بيتـه ؛،واألفضل يف السنن الرواتب
إذا قىض أحدكم الصالة (( : قال رسول اهللا  : فعن جابر بن عبداهللا ـ  ـ قال

ٌ فـإن اهللا جاعـل يف بيتـه مـن ،ً فليجعل لبيته نصـيبا مـن صـالته،يف مسجده
 من حـديث ،وملا ورد يف احلديث املتفق عليه ،]٧٧٨: رواه مسلم[ ))ًصالته خريا 

 إال ،َّفـإن خـري صـالة املـرء يف بيتـه ... ((  :^ ـ قولـه زيد بن ثابـت ـ 
 .  ]٧٨١ ،٦١١٣: متفق عليه[  ))الصالة املكتوبة 

كام يسن للمسلم أداء الوتر ووقته يكون بعد صالة العشـاء حتـى 
 ال يف السـفر  ـ^ــ هو من السنن التـي مل يرتكهـا الرسـول طلوع الفجر و

وـقـد ـكـان  ، وأـقـل اـلـوتر ركـعـة واـحـدة،وال يف احلرض ـهـي وـسـنة الفـجـر
 . ـ يصيل بالليل إحدى عرشة ركعة^الرسول ـ 

 
 : احلديث حول أحكام السهو يف الصالة: اللقاء السابع** 

 

ا مـثـل ً نيس واجـبــبـأن ،إذا أخـطـأ اإلنـسـان يف صـالته   :السـهو يف الـصـالة
اجللوس للتشهد األول  أو نحو ذلك فإنـه يسـجد سـجدتني للسـهو قبـل 

 .السالم إذا كان اخلطأ نقصا يف الصالة وال يلزمه اإلتيان به
. أما إذا كان قد زاد يف صالته فإنه يسجد بعد السالم سـجدتني ثـم يسـلم

صالته كام ا من أركان الصالة فالبد من اإلتيان به لتصح ً نيس ركنلكن لو
 .اًيلزمه سجود السهو أيض
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 : واجبات الصالة :اللقاء الثامن** 
 .  مجيع التكبريات غري تكبرية اإلحرام-١
 . سبحان ريب العظيم يف الركوع : قول-٢
 . سمع اهللا ملن محده للمنفرد واإلمام : قول-٣
 . ربنا ولك احلمد بعد الرفع من الركوع : قول-٤
 . ىل يف السجودسبحان ريب األع:  قول -٥
 . رب اغفر يل بني السجدتني : قول-٦
 . اجللوس له-٨                                     . التشهد األول-٧
 

 : أركان الصالة:اللقاء التاسع
 . تكبرية اإلحرام-٢ . القيام مع القدرة-١
 . الركوع-٤ . قراءة الفاحتة يف كل ركعة-٣
 . عىل األعضاء السبعة السجود-٦ . االعتدال قائام-٥
 .اجللوس بني السجدتني-٨ . الرفع من السجود-٧
 . التشهد األخري- ١٠ .الطمأنينة -٩

 . ملسو هيلع هللا ىلص الصالة عىل النبي -١٢ .اجللوس له-١١
 . الرتتيب بني األركان-١٤ . التسليم-١٣

    
مراجعـة مركـزة ملـا تـم تناولـه يف اللقـاءات مـن الثالـث  :اللقاء العاشـر  

 .امسوحتى اخل
  

 .املرحلة الرابعة  يف ناوله اختبار ملا تم ت:اللقاء احلادي عشر
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 املرحلة اخلامسة
 

يتم خالل هذه املرحلة تناول السرية النبوية بصورة خمترصة خالل عرشة 
 .  ويتم يف اللقاء احلادي عرش إجراء اختبار حول ما تم تدريسه،لقاءات

 

 :صالة تدرجييا حتى يتقنهاكام يلقن يف بداية كل درس األذكار بعد ال
 

 األذكار بعد الصالة
 .استغفر اهللا، استغفر اهللا، استغفر اهللا *
ال إله  ،اللهم أنت السالم ومنك السالم تباركت يا ذا اجلالل واإلكرام *

وهـو عـىل كـل يشء  ،ولـه احلمـد ، لـه امللـك،إال اهللا وحده وال رشيك له
 وال ينفـع ذا اجلـد  ، ملـا منعـت وال معطـي،قدير، اللهم ال مانع ملا أعطيت

 ـلـه ، ال إـلـه إال اهللا وال نعـبـد إال إـيـاه، ال ـحـول وال ـقـوة إال ـبـاهللا،اـجلـدمـنـك 
 خملصـني لـه الـدين ، ال إلـه إال اهللا،وله الثناء احلسـن ،وله الفضل ،النعمة

 .ولو كره الكافرون
وله  ، له امللك،ال إله إال اهللا وحده وال رشيك له( : ويستحب أن يكرر  *

بعد الفجر واملغرب عرش ) حييي ويميت وهو عىل كل يشء قدير   ،احلمد
 .مرات

 ) ا وثالثني مرةًثالث( اهللا أكرب ، احلمد هللا، سبحان اهللا :ثم يقول *
وـلـه  ، لـه امللـك،ال إـلـه إال اهللا وحـده وال رشيـك ـلـه( :ويقـول متـام املئـة 

  .) وهو عىل كل يشء قدير ،احلمد
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 وقـل ،  وقـل أعـوذ بـرب الفلـق،  وقل هو اهللا أحـد،ويقرأ آية الكريس *
 أعوذ برب الناس بعد كل صالة

ـثالث* ـرات بـعـد صــالة الفـجـر ، ويـسـتحب تـكـرار الـسـور اـل ـالث ـم  ـث
 .واملغرب

 
 السرية النبويةخمتصر 

 
  :حالة العرب قبل البعثة

اعتناقهم بسبب  و، لدى العربة السائدةنا هي الديُ الوثنيةِكانت 
وكان من أشهر . سميت فرتهتم باجلاهلية؛ الفة للدين القويم للوثنية املخ

 لكن ،بلُ وه، ومناة، والعزى،الالت:  من دون اهللاألصنام التي يعبدوهنا
 ووجد ،أو املجوسية ،أو النرصانية ،جد بني العرب من اعتنق اليهوديةُو

 .ملة إبراهيم عليه السالم ، ظلوا متمسكني باحلنيفيةٌة قلٌبينهم أفراد
ا عىل  ا كليًفكانت البادية تعتمد اعتامد ،أما احلياة االقتصادية

 لدى ِ احلياة االقتصاديةُ وكان عامد،الثروة احليوانية املعتمدة عىل الرعي
بيل ظهور اإلسالم كانت مكة أعظم بلدة ُ وق،احلارضة الزراعة والتجارة

  متعددةكنأما كام كان هناك حضارة عمرانية يف ،جتارية يف جزيرة العرب
 بشكل اً فقد كان الظلم منترش،أما من الناحية االجتامعية ،كاملدينة والطائف

 ويأكل ، توأد البنات، وتنتهك احلرمات، فيهملضعيفل َّ ال حق،كبري
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 ،الزنا منترشو ،حد يعددون الزوجات من غري ،القوي حق الضعيف
 .قبيلة الواحدة حتى بني أبناء ال،واحلروب بني القبائل تقع ألتفه األسباب

 ملحة رسيعة عن واقع اجلزيرة العربية قبل ظهور تلك كانت
 .اإلسالم

  ـ^ـ فاخر عبداملطلب جد النبي ُكانت قريش ت  :نيابن الذبيح
 من البنني الذكور ًفنذر عبداملطلب لئن رزقه اهللا عرشة؛ ى َنِبالذرية والغ

كان  ،زق عرشة ذكورُرف ،وتم له ما أراد. ا لآلهلةًا منهم تقربًليذبحن واحد
 عمل قرعة ، فلام أراد عبداملطلب تنفيذ النذر،^هم عبداهللا والد النبي ُأحد

قام الناس يف وجهه  ، فلام أراد ذبحه، فخرجت عىل عبداهللا،بني أبنائه
 بني القرعة ثم اتفقوا عىل ،ةَّنُليمنعوه حتى ال يكون ذلك يف الناس س

 خرجت عىل ،فلام عملوا القرعة ،ءتكون له فدا بلعبداهللا وعرشة من اإل
 فأخذوا يزيدون ، فخرجت عليه مرة أخرى، فضاعفوا عدد اإلبل،عبداهللا

 عدد بلغ حتى ، وكانت القرعة دائمـًا خترج عىل عبداهللا،يف عدد اإلبل
عبداملطلب وافتدى ابنه ا ه  فذبح، فخرجت القرعة عىل اإلبل،مئةاإلبل 

 .عبداهللا هبا
ا بعد ًخصوص ،ب أبناء عبداملطلب إىل قلبهولقد كان عبداهللا أح

هرة تدعى آمنة ُاختار له والده فتاة من بني ز ، وعندما كرب عبداهللا،الفداء
ْ وبعد ثالثة أشهر من مح ،ومحلت آمنة ،إياهافزوجه  ،بنت وهب  ،ل آمنةَ

ويف طريق العودة وقع فريسة  ،خرج عبداهللا مع قافلة جتارية إىل الشام
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وهناك وافاه األجل  ، املدينة عند أخواله من بني النجار فأقام يف ؛املرض
 . نِفُود

 لكن ليس هناك ، ـ يوم االثنني^ولد ـ  و،متت أشهر احلمل
التاسع من إنه ولد يف  :قيلف ،^حتديد مؤكد لليوم والشهر الذي ولد فيه 

 ، غري ذلك:وقيل ، يف رمضان:وقيل ، يف الثاين عرش: وقيل،ربيع األول
 .عام الفيل وهو العام الذي يسمى ، للميالد٥٧١يف عام وكان ذلك 

 ملا رأى ،اليمن أن أبرهة احلبيش نائب النجايش عىل وذلك :قصة الفيل
ِ ويفدون إليها من أماكن بعيدة ؛، ويعظموهنا،يف مكة َالعرب حيجون الكعبة َ 

 وسمع بذلك . العرب إليهااججاحليرصف  ؛ لبنى كنيسة كبرية يف صنعاء
 ولطخ جدراهنا ً فدخلها ليال) إحدى قبائل العرب (بني كنانة رجل من 

قوامه  ًضخامًجهز جيشا  و،وغضبوملا علم أبرهة بذلك ثار . ةَرِذَبالع
  وسار هبم إىل مكة ليهدم، معهم تسعة من الفيلة،رجلستون ألف 

 هيأ ،ا من مكةً بلغ قريبوملا ، من أكرب الفيلةً واختار لنفسه فيال،الكعبة
ام َّ وكانوا كل، ومل يتقدمَكَرَلكن الفيل ب ،واستعد لدخول مكةجيشه 

 فبينا ، وإذا رصفوه إىل الكعبة برك،وجهوه إىل اجلهات األخرى قام هيرول
صغرية أوقد ا أبابيل، ترميهم بحجارة ًأرسل اهللا عليهم طري ،هم كذلك

 ،ا يف منقارهً حجر، وكان كل طائر حيمل ثالثة أحجار،عليها يف نار جهنم
 أخذتا إال ً ال تصيب منهم أحد،صُُّموحجرين يف رجليه أمثال احل

 يف نتساقطويخرجوا هاربني ف. لكحتى هي ، تتقطع وتتفتتأعضاؤه
إىل  عليه داء تساقطت بسببه أنامله، ومل يصلاهللا فبعث  ، أما أبرهة،الطريق
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قريش وأما .  حيث مات هناك،وقد بلغ به األذى كل مبلغصنعاء إال 
 ا عىل أنفسهم منً خوف ؛واحتموا باجلبال ،فكانوا قد تفرقوا يف الشعاب

وكانت . رجعوا إىل بيوهتم آمنني؛  فلام نزل باجليش ما نزل ، اجليشذلك
 .اً بخمسني يوم ـ^ـ هذه الوقعة قبل مولد النبي 

 

  :^رضاعة النيب 
انت قد وك ،أرضعته ثويبة موالة عمه أيب هلب ـ ^ـ د النبي ِلُملا و

يكون  ـ ـ محزة فإن ولذلك بن عبداملطلب ؛  عمه محزة هأرضعت قبل
   كان من عادة العرب أهنم يلتمسونا ومل؛.من الرضاعة ـ ^ـ ا للنبي ًأخ

فر هلم أسباب النشأة البدنية احيث تتوأهل البادية ؛ املراضع من ألوالدهم 
 التي فرتة تلك الفي ف، ـ إىل مرضعة أخرى^فقد انتقل النبي ـ   ؛السليمة

ًبحثا عن بادية بني سعد نساء  وصل إىل مكة مجاعة من ،^ولد فيها حممد 
ا ً وكن مجيع، وراحت النسوة يطفن البيوت،أطفال يتولني إرضاعهم

وكانت حليمة السعدية واحدة من .  ليتمه وفقره ؛^ن عن حممد ْضِعرُي
أكثر ىل عطوافها ت ولكنها بعد ،^ن عنه أعرضتلك النسوة الآليت 

 ما تعانيه ُهُ ليخفف أجر، حتمله معها من أرسة غنيةطفلبالبيوت مل تظفر 
ت َّفكر.  وخاصة يف سنتها املجدبة تلك،شدة الفقرالعيش و ،من شظف

ولقد حرضت . واألجر القليل ،راجعة إىل بيت آمنة راضية بالطفل اليتيم
 ، طريق العودة بطيئة السري، ويف،حليمة إىل مكة مع زوجها عىل أتان هزيلة

 اًا رسيعً كانت األتان تعدو عدو، يف حجرها ـ^ـ وهي تضع رسول اهللا 
.  مما جعل رفاق الطريق يعجبون كل العجب،ف وراءها كل الدوابِّلُخت
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ُذكرَ تكام  وأن طفلها ،لبنمن الإال القليل در ُ حليمة أن ثدهيا مل يكن يْ
ـ  قمت ثدهيا رسول اهللا  فلام أل،الرضيع كان دائم البكاء من شدة اجلوع

فلام حظيت  ،ث عن جدب أرضها يف ديار بني سعدِّدُوحت. اً غزيرَّ در ـ^
 ،وتبدل حاهلا كله؛ أنتجت أرضها وماشيتها ؛ برشف رضاعة هذا الطفل 

 .إىل هناء ويرس ،من بؤس وفقر
حريصة عليه كل  وكانت ، سنتني يف رعاية حليمة ـ^ـ قىض حممد 

 ،ها بأشياء وأحوال غري عادية حتيط هبذا الطفلاحلرص، حتس من أعامق
 لكن حليمة التي ،وبعد هذه السنتني أتت به حليمة إىل أمه وجده يف مكة

أحلت عىل آمنة أن توافق عىل بقائه ؛  ما غري حاهلا  ـ^ـ رأت من بركته 
وعادت حليمة إىل ديار بني سعد ومعها .  فوافقت آمنة،عندها مرة ثانية

 . وحتلق هبا السعادة،تغمرها الفرحة ،الطفل اليتيم
 ، قد قارب الرابعة من عمره ـ^ـ  وكان حممد ،يف ذات يوم :شق الصدر

ا عن ً بعيدالسعدية ــابن حليمة .ــ يلهو مع أخيه من الرضاع كانوبينام 
  وطلب من،زعفامت الِجاء ابن حليمة وهو جيري وعىل وجهه س ،اخليام
 يف نيلقد رأيت رجل:  فقال،ته عن األمر فسأل، أن تدرك أخاه القريشأمه

 وقبل أن ، ويضجعانه ثم يشقان صدره، يأخذانه من بيننا،ثياب بيض
ا مكانه ال ً فرأته واقف ـ^ـ  كانت حليمة تركض نحو حممد ،يكمل روايته

 ، فسألته يف هلفة عام أصابه، وامتقع لونه، وقد علت الصفرة وجهه،يتحرك
 رجلني يف ثياب بيض أخذاه فشقا َّ أن وحكى هلا،فأخربها أنه بخري

 ثم غسال ،ثم أخرجا قلبه فاستخلصا منه علقة سوداء طرحاها ،صدره
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 وغادرا ، الصدرعىل ثم مسحا ، ثم أعاداه إىل اجلوف،القلب بامء بارد
ومع إطاللة فجر اليوم . بمحمد إىل اخلباءحليمة عادت . املكان ثم اختفيا

عودة من بت آمنة تعجو. ا إىل أمه يف مكةً كانت حليمة حتمل حممد،التايل
 ، وسألتها عن السبب،رغم حرصها عىل الطفلب ،حليمة يف غري أواهنا

 . فحدثتها حليمة عن حادثة شق الصدر
 ،بني النجارخرجت آمنة بطفلها اليتيم إىل املدينة لزيارة أخواله من 

 مكان يف وافاها األجل ، إىل مكة ويف طريق العودة،اًأيامهناك مكثت و
 أمه وهو يف السادسة  ـملسو هيلع هللا ىلص ـ ا ودع حممدن وه، وهناك دفنت،يسمى األبواء

 ، فرعاه وكفله،املطلب أن يعوضه الكثري  وكان عىل جده عبد،من عمره
فكفله  ، تويف جده عبداملطلب ـ^ـ  الثامنة من عمره ويف. وعطف عليه

زوجته وكذلك  ، وعامله عمه،وقلة ماله ،عمه أبو طالب رغم كثرة عياله
 ويف هذا اجلو . ولقد تعلق الطفل اليتيم بعمه إىل حد كبري،كواحد من أبنائهام
 فإذا ،عرف بهُا يًحتى كانتا لقب؛  ونشأ عىل الصدق واألمانة ،بدأ تكونه األويل
 .^رف أنه حممد ُ ع، أو حرض الصادق،قيل حرض األمني

 ،شؤون حياتهالعتامد عىل نفسه يف ابدأ يف  ،ً وكرب قليالَّوبعد أن شب
 ، رحلة العمل والكسب ـعليه الصالة والسالمـ  فبدأ ،وكسب معاشه

 . من املاليسري ا لبعض القرشيني عىل أغنامهم مقابل مبلغ ًفعمل راعي
فيها خدجية بنت  أسهمتكانت  ،إىل الشامجتارية  يف رحلة شرتكوا

ا يف تلك  وكان وكيلها عىل ماهل،ثريةخدجية هذه أرملة  و،خويلد بامل كثري
 ، وأمانته ـ^ـ ؛ وبربكة رسول اهللا  الرحلة ميرسة غالمها ومدبر أعامهلا
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ا مل تعهده من قبل، فسألت غالمها ميرسة عن ًربحت جتارة خدجية ربح
 حممد بن عبداهللا توىل عملية العرض َّ فأنبأها أن،سبب هذا الربح العظيم

 الربح الكثري من غري  فكان،اً كبريً ولقد أقبل الناس عليه إقباال،والبيع
وكانت تعرف عن حممد بن  ، أصغت خدجية إىل غالمها ميرسة،ظلم

 ،ورغبت يف الزواج منه  ؛ فاشتد إعجاهبا به ؛عبداهللا بعض األمور
عليه ـ  وكان ،يف ذلك األمررغبته فأرسلت إحدى قريباهتا تستطلع هلا 

فأتته . فقد بلغ اخلامسة والعرشين من عمره الرشيـ الصالة والسالم 
د ُوسع ،فتم الزواج. ذلكبتعرض عليه الزواج من خدجية فريض رأة امل

 ،يف إدارة شؤون ثروة خدجية ـ ملسو هيلع هللا ىلصـ  وأخذ حممد ، منهام باآلخرٍكل واحد
 ،وتتابع محل خدجية ووالدهتا ،ومضت السنوات. وأثبت كفاءته وقدرته
لبنني  و من ا، وفاطمة، وأم كلثوم، ورقية،زينب: فكان هلا من البنات

 .القاسم وعبداهللا وقد ماتا يف صغرمها
 

  :النبوة
دة ْحِكثر من الوـُي ـ^ ـ  كان ،نه الرشيف من األربعنيِمع اقرتاب س

 فيهيقيض  ، من الرشقا من مكةًيف جبل يقع قريب ،واخللوة يف غار حراء
ُ متتابعة يعبد اهللاا وليايلًأيام ْ  ،ويف ليلة احلادي والعرشين من رمضان. َ
ُامللك أتاه  ،ًعمره أربعني عاماغار وقد بلغ الام هو يف وبين عليه ـ جربيل َ

  فعاوده،)ال أعرف القراءة : أي.( ما أنا بقارئ: قال.  اقرأ: فقال لهـ  السالم
O  N  M  L  K  ] :  ويف الثالثة قال له،جربيل للمرة الثانية والثالثة

 ]      \  [  Z  Y  X   W  V  U  T  S  R  Q  P  ^ 
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  c  b   a  `  _Z  ]ـ طق رسول اهللا ُ ومل ي،انرصف عنهثم  ، ]٥ -١ :العلق
خدجية يرجف زوجته ودخل عىل  ، إىل بيته فعاد، البقاء يف غار حراء ـ^

 فأخرب خدجية ، فزملوه حتى ذهب عنه الروع))  زملوين،زملوين ((: فقال ،فؤاده
كال، واهللا : فقالت خدجية ،)) لقد خشيت عىل نفيس ((:  ثم قال،بام حصل له

 ،كسب املعدومـُوت ،َّ إنك لتصل الرحم، وحتمل الكل ؛اًال خيزيك اهللا أبد
 .٣)١(عني عىل نوائب احلقُ وت،ري الضيفْقَوت

 فلام ، تعبده فيهإىل غار حراء ليواصلـ  ^ عاد النبيـ  ،فرتة قصريةوبعد 
 ،ر يف بطن الواديفلام صا ، ليعود إىل مكةالغارنزل من  ،من عبادتهانتهى 

|  ]  : وأوحى إليه ، السامء واألرضا عىل كريس بنيًجاءه جربيل جالس
  «   ª     ©    ̈    §  ¦  ¥  ¤  £  ¢      ¡   �  ~       }

Z ]بعد ذلكثم استمر الوحي وتتابع ،]٥ -١ :ملدثر . 
 ،ت الزوجة الفاضلة نداء اإليامنَّلب ،دعوته  ـ^ـ ا بدأ النبي مل

 ، فكانت أول من أسلم، ولزوجها الكريم بالنبوة، هللا بالوحدانيةفشهدت
 ،ق بال ترددَّدَفآمن وص ، صديقه احلميم أبا بكرـ.^.ـث رسول اهللا َّوحد

 وفاء منه لعمه أيب طالب الذي كفله ورعاه  ـ^.ـولقد كان رسول اهللا 
 ،يهوينفق عل ،ا يربيه عنده  قد استخلص من أبناء عمه علي،بعد أمه وجده

                                                
الذي تعطي أي : املعدوم وتكسب ،الذي ال يستطيع أن يستقل بأمرهأي تساعد  :  حتمل الكل    -١

أي على مصـائب  : عني على نوائب احلق وت، أي تكرم الضيف : وتقري الضيف،ه شيءليس عند 
 .الدنيا
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 ثم بعد ذلك تبعهم زيد بن حارثة موىل ،ٌويف هذا اجلو فتح عيل قلبه فآمن
 .خدجية

 خيفون  املسلمون كانفقد ، الرسية يف الدعوة ـ^ـ   النبياستمر
 منهم تعرض ألقسى صنوف ٍشف أمر واحدُما اكتألنه إذا   ؛إسالمهم

 . عن اإلسالمدوهالعذاب من كفار قريش لري
 

 :الدعوة اجلهرية
 ثالث سنوات يف الدعوة الفردية  ـ^ـ د أن قىض رسول اهللا بع
  Z.  /  0  1   2  3  4  ]  :أنزل اهللا ،الرسية

 ٌ فاجتمع له نفر،أهل مكة ذات يوم عىل الصفا ينادي  ـ^ـ فقام  ،]٩٤:احلجر[
 عداوة هللا ناس ومن بينهم عمه أبو هلب، الذي كان من أكثر ال،كثري

 أنبأتكم أن وراء هذا ْأرأيتم إن ((: ه الناس قالفلام اجتمع إلي. ولرسوله
ما عهدنا فيك إال : فقالوا ))  أنتم؟َّ أمصدقي،ا يرتبص بكمًاجلبل عدو

 ثم راح )) إين لكم نذير بني يدي عذاب شديد ((:  فقال،الصدق واألمانة
 ، يدعوهم إىل اهللا ونبذ ما هم فيه من عبادة األصنام ـ^ـ رسول اهللا 

فيه  أهلذا مجعتنا؟ فأنزل اهللا ،ا لك تب: ب من بني القوم فقالوانتفض أبو هل
Z  Y  X  ]  \  [  ^  _  ] : سورة تتىل إىل يوم القيامة

   j  i  h  g  f  e  d  c   b  a  `
   s  r  q  p  o  n  m  l  kZ  ]٥ - ١ :املسد[ . 

 جتمعاتكن وبدأ جيهر هبا يف أما ، يف دعوته ـ^ـ واستمر النبي           
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 و يأيت املرشكني يف ، وحيرض جمامع الناس،وكان يصيل عند الكعبة ،الناس
 زاد أذىكام  ،أسواقهم ليدعوهم إىل اإلسالم ؛ وقد تعرض لألذى الكثري

 إذ ،ة وولدمها عامرَّيَمُ ليارس وسصلما حمن ذلك  ،معهسلم ملن أ الكفار
ة أول شهيدة يف َّيَمُوكانت س ،من شدة العذابمات األبوان شهيدين 

عىل يد أمية بن خلف و للعذاب الشديد تعرض بالل بن رباح  و،اإلسالم
فلام علم به  ،اإلسالم عن طريق أيب بكرقد دخل يف  بالل وكان ،أيب جهل

استعمل معه مجيع وسائل التعذيب من أجل أن  ،سيده أمية بن خلف
ه إىل خارج مكة فكان أمية يأخذ.  إال أنه أبى ومتسك بدينه،يرتك اإلسالم

 بعد أن يمدده عىل ،ويضع عىل صدره الصخرة العظيمة ،ا بالسالسلًمقيد
 :وبالل يردد ،ا بالسياط هو وأتباعهً ثم ينهال عليه رضب،الرمال الالهبة

 فاشرتاه من ،وهو عىل تلك احلال ـ ـ  حتى مر عليه أبو بكر ، أحدٌأحد
 .ا يف سبيل اهللا  وأعتقه حر،أمية

 احلكمة مع وجود هذه االضطهادات أن يمنع رسول لقد كان من
 ألنه لو  ؛ا  كام كان جيتمع هبم رس، املسلمني من إعالن إسالمهم ـ^ـ اهللا 

 بينه وبني ما يريد من تعليمهم  حال املرشكون،اًاجتمع هبم علن
 ومعلوم أن ،الفريقنيبني  ذلك إىل مصادمة أدى وربام ،وإرشادهم
  ؛لقلة عددهم وعدهتم؛ دمري املسلمني وإبادهتم قد تؤدي إىل تاملصادمة 

 فكان جيهر بالدعوة  ـ^ـ  أما رسول اهللا ،فكان من احلكمة االختفاء
من األذى من كفار   ـ^ـ رغم ما يناله  ب،والعبادة بني ظهراين املرشكني

 .قريش
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 :اهلجرة إلـى احلبشة
 ،كتشف إسالمهُاستمرار املرشكني يف تعذيب من يوبسبب  
 أن هياجروا  ـ^ـ الرسول الصحابة إىل طلب ؛ ا الضعاف منهم ًصخصو

ا ًخصوص ،الذي سيجدون عنده األمن ،بدينهم إىل احلبشة عند النجايش
 ، فأذن هلماملسلمني قد خشوا عىل أنفسهم وأهليهم من قريشا من ً كثريَّأن
 نيرابة السبعُ فهاجر من املسلمني ق،بعثةكان ذلك يف السنة اخلامسة من الو

 ،^ وكان من بينهم عثامن بن عفان وزوجته رقية بنت الرسول ،بأهليهم
فأرسلوا اهلدايا إىل ؛ ولقد حاول القرشيون إفساد مقامهم يف احلبشة 

 إن املسلمني : وقالوا له، أن يسلمهم أولئك اهلاربنيإليهوطلبوا  ،امللك
 ذلك فلام سأهلم النجايش عن ،وأمهـ عليه السالم .ـيسبون عيسى 

 ،وبينوا له احلقـ عليه السالم ـ  عن عيسى قرآنأوضحوا له ما يقوله ال
 وآمن ،هم ورفض تسليمهم إىل قريشَنَّ فأم،وقرؤوا عليه سورة مريم

  .وأعلن إسالمه
 ،احلرمالناس يف   إىل ـ ^ـ خرج النبي  ،نفسهايف رمضان من السنة 

  ومل ، من قريشٌ كبريٌوكان هناك مجع ، وأخذ يتلو سورة النجم،فقام فيهم
 بسبب أسلوهبم املتواصل ،يكن هؤالء الكفار قد سمعوا كالم اهللا من قبل

 فلام باغتهم بتالوة هذه ،اً شيئ ـ^ـ بالتوايص بأال يسمعوا من الرسول 
 منهم ٍ واحدُبقي كل ،وقرع آذاهنم ذلك الكالم اإلهلي اخلالب ،السورة
y  x   w  ]  :إذا قرأ حتى ، ال خيطر بباله يشء سواه،ا إليهًمصغي

   {  zZ ]ًفخروا مجيعا ساجدين منفسهأ والم يتاملكف ،سجد ،]٦٢:لنجم. 
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 واتبعت يف ذلك ،ملسو هيلع هللا ىلصاستمرت قريش يف حماربة دعوة النبي 
 لكن كل ذلك ،تَرْ وأغ،دتَّ وهد، واضطهدت، عذبت،أساليب عديدة

ثم . ملؤمننيازيادة يف عدد و ، إال إىل مزيد من التمسك بدين اإلسالمِّمل يؤد
كتبوا أن ذلك بو ،يف حماربة اإلسالم اً جديداًأسلوبها هم يستخدمون 

 تعاهدوا فيها عىل ،داخل الكعبةيف  وعلقوها ،اً عليها مجيعاوقعو صحيفة
 فال يكون معهم بيع وال ، مقاطعة كلية،مقاطعة املسلمني وبني هاشم

ون إىل اخلروج ر املسلمُواضط. وال تعامل ،وال تعاون ،وال زواج ،رشاء
وهناك عانى  ،)  شعب أيب طالب(من مكة إىل شعب من شعاهبا يسمى 

 وبذل ،من اجلوع والشدةًأصنافا  وقاسوا ،ً شديدةًاملسلمون معاناة
كل ـ ريض اهللا عنها ـ  حتى أنفقت خدجية ، أمواهلمَّلُالقادرون منهم ج

لكنهم  ، وأرشف معظمهم عىل اهلالك،ت فيهم األمراضَّشَوتف. ماهلا
 حتى ، ودام احلصار ثالثة أعوام، وما تراجع منهم أحد، وصربوا،صمدوا
 ممن تربطهم ببعض بني هاشم قرابة  ـ من رجاالت قريش البارزينٌقام نفر

 فلام استخرجوا ،قاموا بنقض ما يف الصحيفة وأعلنوا ذلك عىل املألـ 
باسمك  ((: ة ومل يبق منها إال عبار،أكلتهاا أن األرضة قد وجدوالصحيفة 

لكن  ،وعاد املسلمون وبنو هاشم إىل مكة،  وانفرجت األزمة)) اللهم
 . يف حماربة املسلمنيظاملت عىل موقفها الَّا ظلًقريش

  :عام احلزن
ـ ^  عم النبي ـ ، طالبأيبُّبدأ املرض الشديد يدب يف أنحاء جسم 

 ،ت املوتيعاين سكرا وما هو إال وقت يسري فإذا به ، طريح الفراشيهويبق
 قبل أن "ال إله إال اهللا" : عند رأسه يرجوه أن يقول ـ^ـ ورسول اهللا 
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وعىل رأسهم أبو جهل  ،السوء الذين كانوا عندهجلساء لكن  ،يموت
 أترغب عن ملة ،ترتك دين آبائك وأجدادكأ: ويقولون له ،يمنعونه

ـ ن حزن الرسول ا فك، عىل الرشك ويستمرون به حتى مات،عبداملطلب
وبعد قرابة شهرين من وفاة أيب  .ًحيث مات كافراا ًمضاعف عمه  عىل ـ^

 ـ^ ـ  فحزن عليها الرسول الكريم ،توفيت خدجية ريض اهللا عنها ،طالب
 من قومه بعد وفاة عمه  ـ^ـ واشتد البالء عىل رسول اهللا . اًا شديدًحزن

 .وزوجه خدجية ريض اهللا عنها ،أيب طالب
ادت قريش يف طغياهنا وتسلطها مت :الطائفـ يف  ^ الرسول ـ

الطائف لعل اهللا الذهاب إىل يف  ـ ملسو هيلع هللا ىلصالرسول ـ ففكر ؛ وإيذائها للمسلمني 
والرحلة إىل الطائف ليست باألمر اهلني لصعوبة . أن هيدهيم إىل اإلسالم

 أهل الطائف كان استقبال  ولكن،الطريق بسبب اجلبال العالية املحيطة هبا
أغروا به  بل طردوه و، فلم يستمعوا إليه،ً قبيحاَّـ وردهم إياه^ للنبي ـ 

، ا مكةًفقذفوه باحلجارة حتى أدموا عقبيه، فعاد أدراجه قاصد؛ صبياهنم 
 عليه  فناداه جربيل،ك اجلبالَ فجاءه جربيل ومعه مل،وهو كئيب حزين

فقال ملك  ،)) ك اجلبال لتأمره بام شئتَإن اهللا بعث إليك مل ((: السالم
ومها جبالن [  إن شئت أن  أطبق عليهم األخشبني،ا حممدي ((: اجلبال

رج اهللا من أصالهبم من ُخيبل أرجو أن  ((: ^فقال  ،] ))حميطان بمكة
 ورمحته ،ملسو هيلع هللا ىلص وهذا من عظيم صربه ،)) اًيعبد اهللا وحده ال يرشك به شيئ

 . برغم األذى الشديد الذي ناله منهم،بقومه
أهنم ـ ^ .ـكني لرسول اهللا كان من مجلة جدال املرش :انشقاق القمر

وقد تكرر ذلك  ،عجزات كي يثبت صحة رسالتهكانوا يطلبون منه امل
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 ، فسأل ربه ذلك، هلم القمر نصفنيَّقُفقد سألوه مرة أن يش. اًمنهم مرار
 ، ورأت قريش هذه اآلية لوقت طويل،فأراهم القمر قد انشق فرقتني

إن كان سحركم : ٌفقال رجل ،لقد سحرنا حممد:  بل قالوا،لكنهم مل يؤمنوا
بعض  لام جاء ف،فارُّفانتظروا به السفإنه ال يستطيع أن يسحر الناس كلهم، 

وا عىل ُّا مع ذلك أرصًولكن قريش ،نعم قد رأيناه:  فقالوا، سألوهممن سافر
  .كفرهم

 من الطائف وما حصل  ـ^الرسول ـ  ةبعد عود :اإلسراء واملعراج
 معو ،وحلقت به خدجية ريض اهللا عنها ،طالبوبعد أن تويف أبو  ،له فيها
  ؛ ^النبياجتمعت اهلموم عىل قلب للمسلمني ؛  أذى قريش اداشتد

فجاءت املواساة هلذا النبي الكريم من ربه، ففي إحدى الليايل وبينام كان 
 هلا ،وهو دابة تشبه الفرس ،ا جاءه جربيل بالرباقـً نائم ـ^ـ رسول اهللا 
 ثم مىض به إىل بيت املقدس ، فأركبه عليه، كالربقرسيعة العدو ،جناحان

اليشء ورأى من آيات ربه  ،ج به إىل السامءَرَثم من هناك ع ،يف فلسطني
  يف الليلة ـ^ـ  وعاد ،رضت عليه الصلوات اخلمسُ ويف السامء ف،الكثري
 ويف ذلك يقول اهللا ،راسخ اليقني ، إىل مكة املكرمة منرشح البالنفسها
 "  #  $  %  &  '  )     (     ! ] : تعاىل

  5  4      3  21  0     /  .  -   ,  +  *
  7  6Z  }ُثِّدُوأخذ حي ،فلام أصبح ذهب إىل الكعبة ، }١:اإلرساء 

 ثم سأله ،واستهزاؤهم به ،له فاشتد تكذيب الكفار ، لهالناس بام حصل
 وذلك من باب التعجيز ،بعض احلارضين أن يصف هلم بيت املقدس
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 املرشكون هبذه التساؤالت بل ِ ومل يكتف،اًا جزءًفأخذ يصفه هلم جزء
  لقد لقيت يف الطريق قافلة آتية صوب ـ^ـ فقال  ،آخر  ًدليالقالوا نريد 

اهلا ووقت قدومها، وصدق رسول ِوأخربهم بعدد مج ،مكة ووصفها هلم
 يفو .وا عىل كفرهم وعنادهم وعدم التصديقَّ لكن الكافرين ضل،^اهللا 

 كيفية الصلوات  ـ^ـ صبيحة يوم اإلرساء جاء جربيل وعلم الرسول 
وركعتني  ،وكانت الصالة قبل ذلك ركعتني يف الصباح ،اخلمس وأوقاهتا

 .يف املساء
 دعوته عىل القادمني إىل  ـ^ـ  قرص رسول اهللا ،الفرتةيف تلك 

س  يلقى النا ـ^ـ  فكان ،ت قريش يف نفورها عن احلقـَّ بعد أن جل،مكة
 وكان ، ويرشحه هلم،يف رحاهلم ومواقع نزوهلم يعرض عليهم اإلسالم

مرة أتى إىل ذات ويف . حيذر الناس منه ومن دعوتهوعمه أبو هلب يتبعه 
باعه ِّ فاستمعوا إليه ثم أمجعوا عىل ات،فدعاهم ، من أهل املدينةٌمجاعة

بعث قد قرب ُا سي  وكان أهل املدينة يسمعون من اليهود أن نبي،واإليامن به
فأرسعوا إىل ؛  فلام دعاهم عرفوا أنه النبي الذي تذكره اليهود ،زمانه

 ويف ،وكانوا ستة أشخاص. وقالوا ال تسبقكم اليهود إىل ذلك ،اإلسالم
 ،ملسو هيلع هللا ىلصفاجتمعوا برسول اهللا  ،ً اثنا عرش رجال من املدينة،العام التايل قدم
؛ م مصعب بن عمري ملا رجعوا إىل املدينة أرسل معه و،فعلمهم اإلسالم
ـ وقد استطاع مصعب بن عمري . ويبني هلم أحكام الدين؛ ليعلمهم القرآن 

فلام عاد إىل مكة بعد سنة كان معه  ،أن يؤثر يف جمتمع املدينةبتوفيق اهللا ـ 
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  ـ^ـ  فاجتمع هبم النبي ، وامرأتانًمن أهل املدينة اثنان وسبعون رجال
 . ثم عادوا إىل املدينة ،رهفعاهدوه عىل نرصة دينه والقيام بأم

 

 :مقر الدعوة اجلديد
فبدأت هجرة املسلمني ؛ ا للحق وأهله ًا آمنًأصبحت املدينة مالذ 

 فلقي بعض ،ا عزمت عىل منع املسلمني من اهلجرةً غري أن قريش،إليها
ا  ن هياجرون رسووكان املسلم. ا من األذى والعذابًاملهاجرين صنوف

ـ  فقد كان يستأذن رسول اهللا ، بكر الصديق أما أبو ، قريشًخوفا من
 حتى )).اًلعل اهللا جيعل لك صاحب ،ال تعجل ((: فيقول له ،يف اهلجرة   ـ^

 .هاجر أكثر املسلمني
 ،هجرة املسلمني وجتمعهم يف املدينة جنون قريش ملا رأوا َّنُج

ثم اتفقوا عىل  ، فتشاوروا يف األمر،وخافوا من علو شأن حممد ودعوته
ا من كل قبيلة ًا جلدً أرى أن نعطي شاب: وقال أبو جهل،^ل الرسول قت

 فيتفرق دمه يف ،بمحمد ويرضبوه رضبة رجل واحدفيحيطوا  ،اًمنا سيف
ع َلْولقد أط.  وال يقوى بنو هاشم بعد هذا عىل معاداة كل الناس ؛القبائل

بكر عىل فاتفق مع أيب ؛ نبيه الكريم عىل املؤامرة ـ سبحانه وتعاىل ـ اهللا 
 عيل بن إىل  ـ^ـ الليل طلب النبي  ويف ، بعد أن أذن اهللا له بذلكاهلجرة

   . زال يف البيتما الناس أنه َمِوهُلي ؛أيب طالب أن ينام مكانه 
فظنوه  ،ا يف الفراش  علياورأو ،جاء املتآمرون وطوقوا البيت

وخرج .  لينقضوا عليه ويقتلوه ؛ فأخذوا ينتظرون خروجه ـ^ـ ا ًحممد
 الرتاب عىل َّرَذَف ،لبيتاون ُقِّوهم مطومن بينهم   ـ^ـ رسول اهللا 
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 ، ومىض إىل أيب بكر،^ فلم يشعروا به ،فأخذ اهللا أبصارهم؛ رؤوسهم 
أما قريش فبقي فتياهنا .  واختفيا يف غار ثور ،ًوخرجا معا نحو املدينة
  ـ^ـ   من فراش رسول اهللاٌ فلام أصبحوا قام عيل،منتظرين حتى أصبحوا

 فلم خيربهم بيشء فرضبوه  ـ^ـ  وسألوه عن رسول اهللا ،قط يف أيدهيمُفس
 ، الطلب يف كل جهةٌثم أرسلت قريش. لكن دون جدوى ،وسحبوه

وصل الطلب إىل و ،اًا أو ميت  حيـ ^ محمد ـ ملن يأيت ب وجعلوا مئة ناقة
حدهم نظر  أَّحتى لو أن ،ـ وصاحبه^ ئ فيه النبي ـ خيتبالذي باب الغار 

 عىل رسول اهللا ـ ريض اهللا عنه ـ  فاشتد حزن أيب بكر ،إىل قدميه لرآمها
ال حتزن إن . ما ظنك يا أبا بكر باثنني اهللا ثالثهام ((:  ملسو هيلع هللا ىلص النبي  فقال له،^

 يف الغار  ـ وصاحبهملسو هيلع هللا ىلص النبي ـ مكث. لكن القوم مل يرومها ،)) اهللا معنا
 ، والشمس حارقة،ًن الطريق طويال وكا،ثم انطلقا إىل املدينة ،ثالثة أيام

فطلبا منها  ،مرا بخيمة امرأة يقال هلا أم معبد ،ويف مساء اليوم الثاين
 إال شاة هزيلة أقعدها الضعف ،اًفلام جيدا عندها شيئ ،الطعام و الرشاب

 ،^ فقام إليها رسول اهللا ،عن الذهاب إىل املرعى، ومل يكن هبا قطرة لبن
فوقفت أم معبد ؛ ا ًثم حلبها ومأل إناء كبري ،بَّفدر احلليفمسح رضعها 
ثم حلب ثانية ومأل اإلناء  ،رشب اجلميع حتى ارتوواف ،مذهولة مما رأت

 . وتركه عند أم معبد وواصل سريه
 وينتظرونه كل يوم ـ^  النبي ـ يرتقبون وصولاملدينة كان أهل          

 ونزل يف ،ني مرحبني فلام كان يوم وصوله أقبلوا إليه فرح،خارج املدينة
 ،أسس فيها مسجد قباء ،ومكث فيها أربعة أيام ،قباء عىل مشارف املدينة
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 ،سار إىل املدينة ، ويف اليوم اخلامس، يف اإلسالمَنيُأول مسجد بوهو 
ويرشفوا بضيافته   ـ^ـ  من األنصار أن يفوزوا برسول اهللا ٌوحاول كثري

دعوها فإهنا  ((: رهم ويقول  فيشك، بزمام ناقتهنمسكوُيكانوا  ف،عندهم
 ، فلم ينزل عنها،فلام وصلت الناقة إىل حيث أمرها اهللا بركت ،)) مأمورة

 فربكت يف موضعها األول ، ثم التفتت ورجعت،ًنهضت وسارت قليالف
 عند أيب  ـ^النبي ـ ونزل . فنزل عنها وكان ذلك موضع املسجد النبوي

 .  أيوب األنصاري
نبي ـفمكث يف مكة ثالثة أيام بعد ال ،بن أيب طالب أما عيل             

 ثم  ،ـ إىل أصحاهبا^ . رد خـالهلا األمـانات التي كانت عند النبي ـ،^
 .  يف قباءـ^ النبي ـ خرج إىل املدينة وحلق ب

 

 :يف املدينةـ  ^ـ النيب 
 مابعد ، مسجده يف املكان الذي بركت فيه الناقة ـ^ـ بنى الرسول  
وهم أصحابه الذين قدموا معه (وآخى بني املهاجرين  ، أصحابهاشرتاه من
 بأن جعل لكل ) وهم من نرصوهم من أهل املدينة.( واألنصار ) من مكة

 وبدأ املهاجرون ،ا من املهاجرين يشرتك معه يف مالهًواحد من األنصار أخ
 .وة بينهمُّوازدادت روابط األخ ،اًواألنصار يعملون مع

إثارة عن طريقهم فكانوا حياولون  ،ود املدينةكان لقريش صلة بيه
ا هتدد املسلمني ً وكانت قريش أيض،االضطراب والفرقة بني املسلمني

 وهكذا أحاط اخلطر باملسلمني من الداخل ،وتتوعدهم بالقضاء عليهم
. السالح الصحابة مل يكونوا يبيتون إال ومعهم َّووصل األمر أن ،خلارجاو
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٥٨ 

  ـ^ـ فأخذ الرسول ؛  أنزل اهللا اإلذن بالقتال ةوضاع الشديدويف هذه األ
 وكذلك التعرض ،يرتب البعوث العسكرية الستكشاف حتركات العدو

 ،إشعارهم بقوة املسلمنيولقوافلهم التجارية من أجل الضغط عليهم 
قام النبي ـ  كام ،حتى يساملوا ويرتكوا هلم احلرية يف نرش اإلسالم والعمل به

 . التحالف مع بعض القبائلعقد املواثيق وـ ب^ 
 

 عىل اعرتاض ًالعزم مرة  ـ^الرسول ـ  عقد :معركة بدر الكربى
فخرج بثالثامئة وثالثة  ،القادمة من الشامإحدى قوافل قريش التجارية 

وكانت . ا فقطً وسبعون بعرينيفرسسوى ومل يكن معهم  ،ًعرش رجال
ان ومعه أربعون وكان يقودها أبو سفي ،قافلة قريش مكونة من ألف بعري

فأرسل إىل مكة خيربهم ؛  أبا سفيان علم بخروج املسلمني لكن ،ًرجال
فلم  ، طريقه وذهب من طريق آخرَّ وغري، املساعدةإليهمويطلب  ،باألمر

 إال ،وامه ألف مقاتلِفقد خرجوا بجيش ق ،اًيظفر هبم املسلمون، أما قريش
 إليهمويطلب  ،افلة من أيب سفيان خيربهم بنجاة القٌأنه أتاهم رسول
  .وا سريهموواصل ، فرفض أبو جهل العودة،الرجوع إىل مكة

فاتفق  ،أصحابهاستشار  ،بخروج قريش  ـ^ـ ملا علم الرسول 
اليوم السابع عرش من   ويف صباح،تهمومقاتل اجلميع عىل لقاء الكفار

 ،اً شديدًتقابل الفريقان وتقاتلوا قتاال ،للسنة الثانية من اهلجرة ،رمضان
أما . اًتل منهم أربعة عرش شهيدُوق ،وانتهت املعركة بانتصار املسلمني

أثناء يف و.  آخرونَرس سبعونُ وأًتل منهم سبعون رجالُاملرشكون فقد ق
حيث  ،زوجة عثامن بن عفان ـ ^ ـ ملعركة توفيت رقية بنت الرسول ا
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٥٩ 

 طلب  عىلًبناء؛ مل خيرج إىل تلك الغزوة وبقي زوجها معها يف املدينة 
ج َّوبعد املعركة زو. مع زوجته املريضةإليه أن يبقى   ـ^.ـالرسول 
  وهلذا فهو يلقب بذي النورين، عثامن ابنته الثانية أم كلثوم ـ^ـ الرسول 

 .^ ألنه تزوج اثنتني من بنات الرسول ؛
 ومعهم ،عاد املسلمون إىل املدينة فرحني بنرص اهللا ،بعد معركة بدر

طلق ُ ومنهم من أ،أما األرسى فمنهم من فدى نفسه. األرسى والغنائم
 ومنهم من كانت فديته تعليم عرشة من أبناء املسلمني ،رساحه بدون فداء
 .القراءة والكتابة
وقعت هذه املعركة بني املسلمني وكفار مكة بعد سنة من  :معركة أحد

 حيث عزم املرشكون عىل االنتقام من املسلمني بعد ،وقوع غزوة بدر
 وقابلهم املسلمون ، فخرجوا بثالثة آالف مقاتل،تهم يف معركة بدرهزيم

 وقد انترص املسلمون يف أول األمر وتغلبوا عىل ،بحوايل سبع مئة رجل
أخرى وانقضوا  لكنهم رجعوا مرة ، وفر املرشكون هاربني إىل مكة،الكفار

 رسول عىل املسلمني من جهة اجلبل بعد أن أخل الرماة باخلطة التي رسمها هلم
يف هذه   فاملت كفة املرشكني،ـ  ونزلوا من فوق اجلبل جلمع الغنائم^ اهللاـ  

 .املعركة 
 

 ، من اليهود إىل أهل مكةٌذهب نفر ،معركة أحدبعد  :غزوة اخلندق
 ،ووعدوهم بالنرص والتأييد ،وحرضوهم عىل غزو املسلمني يف املدينة

غزو املسلمني  اليهود قبائل أخرى عىل ت ثم حرض،فاستجابوا هلم
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فأخذ املرشكون يتجهون نحو املدينة من كل . فاستجابوا هلم كذلك
 .  حتى اجتمع حوهلا حوايل عرشة آالف مقاتل،مكان

يف فاستشار أصحابه  ، قد علم بتحركات األعداء ـ^ـ كان النبي 
يف  ،بحفر خندق حول املدينة  ــ فأشار عليه سلامن الفاريس  ،األمر

حتى تم ؛  وشارك املسلمون يف حفر اخلندق ،يها جبالاجلهة التي ليس ف
ال  ،قرابة شهرمعسكرين يف خارج املدينة  وبقي املرشكون ،برسعة

 ًا شديدةًرحيـ سبحانه وتعاىل ـ  ثم أرسل اهللا ،يستطيعون اقتحام اخلندق
عائدين  ،فأصاهبم اخلوف وارحتلوا برسعة؛ عىل الكفار اقتلعت خيامهم 

 . ونرص املسلمني ،اهللا األحزاب وحده وهزم ،إىل بالدهم
 

 غزو مكة  ـ^ـ قرر الرسول  ،يف السنة الثامنة من اهلجرة: فتح مكة
ودخل مكة  ،وفتحها، فخرج يف العارش من رمضان بعرشة آالف مقاتل

 ^ـ  وتوجه النبي ،ونرص اهللا املسلمني ،حيث استسلمت قريش ،بال قتال
وبعد ذلك  ،داخلهابثم صىل ركعتني  ،فطاف بالكعبة ، إىل املسجد احلرامـ

 ثم وقف عىل باب الكعبة ، مجيع األصنام التي كانت بداخلها وفوقهاَّكرس
يا  ((: ^ فقال النبي ،ظرون ماذا يصنع هبمتينحتته عند باهبا وقريش 

 وابن أخ ، أخ كريم،اًخري: قالوا )) معرش قريش، ماذا ترون أين فاعل بكم؟
 أعظم مثال  ـ^ـ فرضب الرسول  ،)) تم الطلقاءاذهبوا فأن ((: قال. كريم

 . وأخرجوه من بلده ،ميف العفو عن أعدائه الذين عذبوا أصحابه وآذوه
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 ففي السنة العارشة ،اًدخل الناس يف دين اهللا أفواج ،بعد فتح مكة             
 وقد حج ،^ وكانت احلجة الوحيدة له  ـ^ـ حج الرسول  ،من اهلجرة

 . إىل املدينة ـ^ـ عاد النبي  ، وبعد احلج،ة ألف شخصمعه أكثر من مئ
 وانترشت دعوته ؛ ،ملسو هيلع هللا ىلص ظهر أمر النبي :الوفود ومكاتبة امللوك

فبدأت الوفود تأيت إىل املدينة من كل مكان يعلنون دخوهلم يف دين 
 .اإلسالم 

 ـ بمراسلة امللوك واألمراء يدعوهم إىل ملسو هيلع هللا ىلص.كام أخذ النبي ـ
ً ومنهم من رد ردا مجيال،اب وآمن فمنهم من استج،اإلسالم  وأرسل ، 

 كام فعل ،ملسو هيلع هللا ىلص ومنهم من غضب ومزق كتاب النبي ،اهلدايا لكنه مل يسلم
 ـ ملسو هيلع هللا ىلص ؛ فدعا عليه النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلصكرسى ملك الفرس الذي مزق كتاب النبي 

 ، ؛ فلم يمض وقت قصري حتى ثار عليه ابنه)) اللهم مزق ملكه ((: وقال
 . وأخذ امللك منه،فقتله
 ،ملسو هيلع هللا ىلص لكنه أكرم رسول النبيو ، يسلمإنه مل ف،املقوقس ملك مرصأما 

  فقد رد ردا ، وكذلك فعل قيرص الروم،^ للنبي اوأرسل معه اهلداي
 .^ وأكرم رسول النبي ،ًطيبا

 ـ قرأه ^ فإنه ملا وصله كتاب النبي ـ ، حاكم البحرين،أما املنذر بن ساوى
 .فض ومنهم من ر، فمنهم من آمن،عىل أهل البحرين

 

 :^وفاة النيب 
به بدأ  ، من احلج ـ^ـ بعد حوايل شهرين ونصف من عودته 

 وملا عجز عن إمامة الناس يف ،ا بعد يومًوأخذ يشتد عليه يوم ،املرض
 .صيل بالناس  أيب بكر الصديق أن يمنطلب ؛ الصالة 
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من السنة احلادية  ،الثاين عرش من ربيع األول ،ثننيويف يوم اال
وقد تم له ثالث  ، إىل الرفيق األعىل ـ^ـ انتقل الرسول  ،عرشة للهجرة
ومل  ، ووصل اخلرب إىل الصحابة فكادوا يفقدون وعيهم،وستون سنة

ا هيدئهم ويبني هلم أن ًحتى قام فيهم أبو بكر الصديق خطيب ،يصدقوا اخلرب
 وتم ،فهدأ الناس؛ وأنه يموت كام يموت البرش  ،ٌ  برش ـ^ ـ الرسول

 يف حجرة زوجته عائشة ريض اهللا  ودفنكفن و ـ^ـ  تغسيل الرسول
 .عنها

 وثالث ، يف مكة أربعني سنة قبل النبوة ـ^الرسول ـ وقد عاش 
 . بعد النبوة وعاش عرش سنوات يف املدينة،عرشة سنة بعد النبوة

 بكر ار أيبياختأمجع املسلمون عىل   ـ^ـ بعد وفاة الرسول 
   . أول اخللفاء الراشدينفكان ،خليفة للمسلمني ـ ـ الصديق 
 

 : ـ اخلَلْقية^صفات النيب ـ 
بعيد .  وال بالقصري، فلم يكن بالطويل البائن،ًـ وسطا^ كان رسول اهللا ـ 

 وكـان أحسـن النـاس ، رحب الصـدر، متناسب األعضاء،ما بني املنكبني
ً أبيض مرشبا بحمرة،ًوجها  ، دقيق األنف، أكحل العينني، مستدير الوجه،َ

 .  كث اللحية،فمحسن ال
ِّوكان طيب الرائحة  (:  قال عنه أنس بن مالـك ،ِّ لني امللمس،َ

 وال ،^ً وال شيئا أطيب من ريح رسول اهللا ،ً وال مسكا،ًما شممت عنربا
ًالمست يدي شيئا قط ألني ملمسا من يد رسول اهللا   ُّ ً^. ( 
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عنـه قـال .  قليل الكـالم ،َ حسن الصوت، دائم التبسم،وكان طلق الوجه
 وكان أشجع ، وكان أجود الناس، كان أحسن الناس(: أنس بن مالك 

 . )الناس 
 

 : ^  الرسولمن أخالق
:  قال عيل بن أيب طالب ،أشجع الناسـ  ^ـ كان رسول اهللا  

وكان  ،) ^اتقينا برسول اهللا  ،َ القومُكنا إذا اشتد البأس، ولقي القوم (
 وكان ال ، وكان أحلم الناس . ال: فقالُّا قطًئل شيئُ ما س،أسخى الناس
 ، فيكون هللا ينتقم،ات اهللاَمُرُنتهك حُ إال أن ت،وال يغضب هلا ،ينتقم لنفسه

د َّ وقد أك،والقوي والضعيف عنده يف احلق سواء ،القريب والبعيدَّكام أن 
سبب  وأن ، وأن الناس سواسية،أنه ال فضل ألحد عىل أحد إال بالتقوى

 وإذا رسق فيهم ،أنه إذا رسق فيهم الرشيف تركوه األمم السابقة هالك
واهللا لو أن فاطمة بنت حممد رسقت  ((:  وقال،الضعيف أقاموا عليه احلد

 . )).لقطعت يدها
 وكان ، وإن مل يشتهه تركه، إن اشتهاه أكله،ُّا قطً طعاميكن يعيب ملو

 قوهتم كانوإنام  ، نارمحممد الشهر والشهران ال يوقد يف بيته.يأيت عىل آل
 وكان ،من اجلوعواحلجرين بطنه احلجر  عىل ُبِصْعَ وكان ي،التمر واملاء

يعود كان  و، ويساعد أهله يف عمل البيت، ويرقع الثوب،خيصف النعل
أو  ، جييب من دعاه من غني أو فقري،اً الناس تواضعُّ وكان أشد،املرىض

 ،ضاهم ويعود مر، ويشهد جنائزهم، وكان حيب املساكني،دين أو رشيف
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٦٤ 

وكان يركب الفرس والبعري . ا مللكه وال هياب ملًك،ا لفقرهًال حيقر فقري
 .واحلامر والبغل

 مع كثرة ما يصيبه من ،اً وأحسنهم برش،ًوكان أكثر الناس تبسام
 وقد مجع ، ويكره الرائحة الكرهية،يبِّب الطُكان حيو ،األحزان واملصائب

 من العلم ماـ تعاىل ـ آتاه اهللا قد و ، وحماسن األفعال،.اهللا له كامل األخالق
 وال ، ال يقرأ وال يكتبٌيِّ وهو أم،ا من األولني واآلخرينًؤت أحدُمل ي

:   الذي قال اهللا تعاىل فيه، جاء هبذا القرآن من عند اهللا،معلم له من البرش
 [  7   6  5  4  3  2  1  0  /  .  -   ,

  ?  >  =  <     ;  :  9  8Z  ]ويف  ،]٨٨ :اإلرساء
أو  ،أو تعلمه ، القرآن للطريق عىل املكذبني أنه كتبٌا قطع  أمي ـ^ـ نشأته 

 .ولنيقرأه من مصادر األ
  :^من معجزاته 

 املعجزة الباقية إىل ،هو القرآن الكريم ـ ^ـ  أعظم معجزاته َّإن 
وحتدى اهللا اجلميع  ، وأدهش البلغاء، الذي أعجز الفصحاء ،قيام الساعة

 ، من مثلهيأتوا بآيةحتى ، أو . أو يأتوا بسورة،وا بعرش سور من مثلهأن يأت
 .وقد شهد املرشكون بإعجازه

 فأراهم ،أن يرهيم آيةًيوما سأله املرشكون حني : من معجزاته و
 املاء من بني أصابعه ُْعبَ ون، فانشق القمر حتى صار فرقتني،انشقاق القمر

 ، ثم عمر،م وضعه يف كف أيب بكر ث،ح احلصا يف كفهيسبت و،ٍ عديدةٍمرات
 . فسبح،ثم عثامن
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٦٥ 

م احلجر ليست و،وكانوا يسمعون تسبيح الطعام عنده وهو يؤكل
 اليهودية إياه ذراع الشاة املسمومة الذي أهدته تكليم و،عليهوالشجر 

ثم  ، فجاءت إليه، فأمر شجرة، وسأله أعرايب أن يريه آية،تريد قتله بالسم
 ومسح رضع شاة ليس فيه حليب فاجتمع فيه ،اأمرها فرجعت إىل مكاهن

  وتفل يف عيني عيل بن أيب طالب، .احلليب فحلب ورشب وسقى أبا بكر
 ، وأصيبت رجل أحد الصحابة، فربأ من ساعته، وهو أرمد ـ ـ

 املال ة ودعا ألنس بن مالك بطول العمر وكثر،فمسحها فربأت من حينها
 وكان نخله ،اًد له مئة وعرشون ولدِلُ فو، وأن يبارك اهللا له فيه،والولد

 ،حيمل مرة واحدة يف السنةأنه النخل يف  واملعروف ،حيمل يف السنة مرتني
القحط وهو عىل أحد الصحابة  إليه ى وشك،وعاش مئة وعرشين سنة

 فثار ، وما يف السامء سحابة ـعز وجلـ  اهللا ودعرفع يديه ي ف،املنرب
كي ُحتى ش ،ير إىل اجلمعة األخرى وهطل مطر غز،السحاب أمثال اجلبال

  الناس وخرج، فتوقف املطر ـعز وجلـ  فدعا اهللا ، من كثرة املطرإليه
 . يمشون يف الشمس

فشبعوا  ،وأطعم أهل اخلندق وهم ألف من صاع شعري وشاة
أهل اخلندق مجيع  وكذلك أطعم ،وانرصفوا والطعام مل ينقص منه يشء

 وأطعم اجليش من ،سعد ألبيها وخاهلامن متر يسري أتت به ابنة بشري بن 
من قريش وهم ٍرجل  وخرج عىل مئة ،مزودة أيب هريرة حتى شبعوا

 وتبعه ، ومىض ومل يروه، يف وجوههم الرتابحثا ف،ينتظرونه ليقتلوه



 ٦٦ـــــــــ ــــــــ برنامج متابعة املسلم اجلديد
 

 

٦٦ 

 دعا عليه فغاصت أقدام فرسه يف ، فلام اقرتب منه،اقة بن مالك ليقتلهُرس
 .األرض

 
 :ملسو هيلع هللا ىلصوعرب من سريته مواقف 

 

  :ملسو هيلع هللا ىلصحه مزا
 وكان ، لكنه ال يقول إال حقا ،ـ يامزح أصحابهملسو هيلع هللا ىلص لقد كان النبي ـ             

 ويعاملهم ،ا من وقتهً وجيعل هلم جزء، ويعتني بصغار السن،يداعب أهله
فربام  ـ ـ بن مالك ا فقد كان يامزح خادمه أنس ،بام يطيقون ويفهمون

  .)) يا ذا األذنني ((: ً أحياناقال له
: ًـ مازحاملسو هيلع هللا ىلص .فقال له النبي ـ. يا رسول اهللا امحلني: رجل فقال ليه إوجاء 

 فقال النبي  ؟وما أصنع بولد الناقة:  قال )) إنا حاملوك عىل ولد ناقة ((
رش يف ِـ دائم التبسم والبملسو هيلع هللا ىلص  وكان ـ )) وهل تلد اإلبل إال النوق ((: ملسو هيلع هللا ىلص

 قال  ـ ـ فعن جرير ،الكالم الطيبال يسمعون منه إال  ،وجوه أصحابه
 ، وال رآين إال تبسم يف وجهي،ـ منذ أسلمتملسو هيلع هللا ىلص  ما حجبني النبي ـ (: 

:  وقال،بيده يف صدري فرضب ،ولقد شكوت إليه أين ال أثبت عىل اخليل
ً واجعله هاديا مهديا،اللهم ثبته ((   .)فام وقعت عن فرس بعد  ؛ ))  ً

 فلم جيد  فقد جاء إىل بيت ابنته فاطمة، يامزح أقاربه ـملسو هيلع هللا ىلصـ كام كان 
كان بيني وبينه يشء :  قالت)) أين هو ؟ ((:  فقال، يف البيتٌزوجها عيل

قد  ،ـ وهو مضطجع يف املسجدملسو هيلع هللا ىلص  فجاءه رسول اهللا ـ ،فغاضبني فخرج
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ـ يمسحه عنه ملسو هيلع هللا ىلص  فجعل رسول اهللا ـ ،فأصابه تراب؛ سقط عنه رداؤه 
  . ))  قم أبا الرتاب،قم أبا الرتاب ((: وهو يقول

 

  :ملسو هيلع هللا ىلصلصغار تعامله مع ا
 فقد كان يسابق ،خلقه العظيم نصيب وافر من كان للصغاروقد 

ريض اهللا ـ  فعنها ، ويقر لعبها مع صواحبهاـريض اهللا عنها ـ ه عائشة تزوج
 وكان يل صواحب ،ملسو هيلع هللا ىلصكنت ألعب بالبنات عند النبي .(:   قالت  ـعنها

 َّيلـ إذا دخل اختفني منه فريسلهن إملسو هيلع هللا ىلص فكان رسول اهللا ـ  ،يلعبن معي
 . )فيلعبن معي 

 عبد اهللا  فعن، ويتلطف معهم،            كام كان يعتني بالصغار ويداعبهم
ـ يف إحدى صاليت ملسو هيلع هللا ىلص  خرج علينا رسول اهللا ـ (: بن شداد عن أبيه قال 

 ثم ،ـ فوضعهملسو هيلع هللا ىلص  فتقدم رسول ـ ،ًأو حسينا ،ً وهو حامل حسنا،العشاء
 وإذا ،فرفعت رأيس:  أيب قال، فسجد سجدة فأطاهلا،فصىل ،كرب للصالة

 فلام ، فرجعت إىل سجودي، وهو ساجد،ملسو هيلع هللا ىلصالصبي عىل ظهر رسول اهللا 
يا رسول اهللا إنك سجدت : ـ الصالة قال الناس ملسو هيلع هللا ىلص قىض رسول اهللا ـ 

 ((:  قال ، أو أنه يوحى إليك،سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر
تى يقيض ولكن ابني ارحتلني فكرهت أن أعجله ح ،كل ذلك مل يكن

 أحسن  ـملسو هيلع هللا ىلصـ كان النبي  (:  ـ قال وعن أنس بن مالك ـ  . )) حاجته
 ،)) ري؟َغُ ما فعل الن، يا أبا عمري((:  وكان يقول ألخ يل صغري ،ًالناس خلقا

 ويف هذا املوقف تسلية هلذا ،والنغري طائر صغري كان يلعب به ذلك الطفل
 .الصغري 
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  :ملسو هيلع هللا ىلصمعاملته ألهله 
^  فقد كان ـ ،األخالققد مجعت مكارم فـ ألهله ^  ـ تهعاملأما م            

 ،ر مكانة املرأة كإنسانِّوكان يقد ،ًيكون دائام يف حاجة أهله ،اًـ  متواضع
من أحق الناس بحسن صحابتي؟  :  فقالرجل سأله ،ةبنا و، وزوجة،وأم

  من أدرك أبويه أو((: وقال  ،))  ثم أبوك، ثم أمك، ثم أمك،أمك (( :قال 
  .))أحدمها فلم يربمها فامت فدخل النار فأبعده اهللا 

إذا رشبت زوجته من اإلناء ـ عليه وسالمه صلوات اهللا ـ وكان 
 خريكم ((:  وكان يقول.ورشب  ،فوضع فمه يف موضع فمها ،أخذه

 .))  وأنا خريكم ألهيل،خريكم ألهله
 

  :ملسو هيلع هللا ىلص  رمحته

الرامحون يرمحهم الرمحن،  ((: ملسو هيلع هللا ىلصقال  فقد ،        أما عن صفة الرمحة     
 له ـملسو هيلع هللا ىلص الكريم ـ ونبينا  ،))ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السامء 

ا يف مواقفه  ا جليًويظهر ذلك واضح ،النصيب األوفر من هذا اخللق العظيم
 ومن مظاهر شفقته ، أو بعيد، ومن قريب، أو كبري، من صغري،مع اجلميع

 ،وال يطيلها عند سامع بكاء صبي أنه كان خيفف يف صالته ،ملسو هيلع هللا ىلصورمحته 
 ْإين ألقوم يف الصالة أريد أن ((:  قالـ ^  ـعن النبي ،فعن أيب قتادة 

 عىل َّ أشقْ كراهية أن، فأجتوز يف صاليت، فأسمع بكاء الصبي،أطول فيها
 . )) أمه
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 أنه مرض ، وحرصه عىل أن يدخلوا يف دين اهللا،َّومن رمحته بأمته
:  فقال له،فقعد عند رأسه ، فأتاه يعودهـ^ ـ لنبي خيدم اكان غالم هيودي 

أطع : أبوهفقال له  ،ًالذي كان واقفا عند رأسه إىل أبيه  الغالم فنظر،أسلم
من  ـ^ ـ فخرج النبي .  ثم ما لبث أن مات،فأسلم الغالم. أبا القاسم 

  . )) احلمد هللا الذي أنقذه من النار ((: وهو يقول عنده 
 

  :ملسو هيلع هللا ىلصصربه 
 فهو يف حقيقة ،ديث عن صربه عليه الصالة والسالمأما احلو

 ، وعن سريته بجميع تفاصيلها وأحداثها،األمر حديث عن حياته كلها
عليه ـ  ومل يزل ، وجهاد وجماهدة،كلها صرب ومصابرة ـ  ملسو هيلع هللا ىلص ـفحياته

 وعمل متواصل منذ أن نزلت عليه ،صرب ومصابرة يف  ـالصالة والسالم
 طبيعة ـ^ ـ لقد عرف رسول اهللا  و. حياته  وحتى آخر حلظة يف،أول آية

 وبعد أول لقاء ، من اللحظة األوىل لبعثته،ما سيلقاه يف هذا الطريق
 فقال له ، إىل ورقة بن نوفل ـريض اهللا عنهاـ  حني ذهبت به خدجية ،ِكََلبامل

 فقال له عليه الصالة ،ا إذ خيرجك قومكًيا ليتني كنت حي: ورقة 
 بمثل ما ُّ قطٌمل يأت رجلفإنه  ،نعم:  قال )) جي هم ؟أو خمر ((: والسالم 

 ،واإليذاء ،ِّشاقفوطن نفسه منذ البداية عىل حتمل امل. جئت به إال عودي 
 .والعداوة  ،والكيد

 ما ـعليه الصالة والسالم ـ  فيها صربه َّومن املواقف التي يتجىل
غ تعرض له من أذى جسدي من قومه وأهله وعشريته وهو بمكة يبل

أن عروة بن الزبري سأل عبد  ، ومن ذلك ما جاء عند البخاري،رسالة ربه
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؟ ملسو هيلع هللا ىلص اهللا بن عمرو بن العاص عن أشد يشء صنعه املرشكون بالنبي 
 ، إذ أقبل عقبة بن أيب معيط، يصيل يف حجر الكعبةـ^ ـ بينا النبي .(: فقال

 ،بمنكبه فأقبل أبو بكر حتى أخذ ،اًا شديدًفوضع ثوبه يف عنقه فخنقه خنق
 . ًأتقتلون رجال أن يقول ريب اهللا ؟ :  وقال ،^ودفعه عن النبي 

 وأبو جهل ، يصيل عند البيتـ^ ـ    ويف يوم من األيام كان       
جييء بسىل جزور بني أيكم :  فقال بعضهم لبعض،ٌوأصحاب له جلوس

 فانتظر ،فانبعث أشقى القوم فجاء به ،فالن فيضعه عىل ظهر حممد إذا سجد
 فجعلوا يضحكون ، فوضعه عىل ظهره بني كتفيه ـ.^ـ حتى سجد النبي 

 حتى ، ساجد ال يرفع رأسه ـملسو هيلع هللا ىلصـ  ورسول اهللا ،بعضهم عىل بعضويميل 
 . جاءته ابنته فاطمة فطرحت عن ظهره األذى 

 واهتامه ، دعوته وتكذيبهِّل يف ردِّ األذى النفيس املتمث،   وأشد من ذلك     
 وادعاء أن ما أتى به من آيات ما هي ،وساحر ،جمنونو ،وشاعر ،أنه كاهن

اللهم إن كان  (:  ومن ذلك ما قاله أبو جهل مستهزئا ،إال أساطري األولني
  . )هذا هو احلق من عندك فأمطر علينا حجارة من السامء أو ائتنا بعذاب أليم

َوكان عمه أبو هلب يتبع جمامع الناس وأسواقهم حني يذهب إىل  هْ
 بينام كانت امرأته أم مجيل جتمع ،وينهاهم عن تصديقهبه ِّيكذف ،ليدعوهم

 .احلطب والشوك وتلقيه يف طريقه 
ثالث مع أصحابه  ـ^ ـ رص وحعندما ُبلغ األذى قمته  قد و          

 ،حتى أكلوا ورق الشجر من شدة اجلوع ،سنوات يف شعب أيب طالب
ثم  ،،تسليه وتعينه كانت  يفقد زوجته خدجية التيحنيعليه األحزان زداد وت
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حزنه أنه من ضاعف ُ وي،يفاجأ بموت عمه الذي كان حيوطه ويدافع عنه
 ويف ،ا بعد عدة حماوالت لقتلهً ثم خيرج من بلده مهاجر،مات عىل الكفر
 وحياة فيها الكثري من ،ا من الصرب والتضحيةًا جديدًاملدينة يبدأ عهد
  قد(( : ^ يقول ، بطنه احلجر وربط عىل، حتى جاع وافتقر،اجلهد والشدة

ولقد  ،ُ ولقد أوذيت يف اهللا وما يؤذى أحد،ُأخفت يف اهللا وما خياف أحد
إال  ،ٌومايل ولبالل طعام يأكله ذو كبد ، بني يوم وليلةنّأتت عيل ثالثون م

 . )) يشء يواريه إبط بالل
 ، وحلقه األذى من املنافقني وجهلة األعراب،وقد اهتم يف عرضه

م َّقس: البخاري عن عبد اهللا بن مسعود ريض اهللا عنه أنه قال بل روى 
واهللا ما أراد حممد هبذا :  فقال رجل من األنصار ، قسمةـ^ ـ رسول اهللا 
 فتمعر ، فأخربتهـ^ ـ فأتيت رسول اهللا :  قال ابن مسعود ،وجه اهللا

  .)) لقد أوذي بأكثر من هذا فصرب ،رحم اهللا موسى ((: وقالوجهه 
 ، أيام موت أوالده وبناته،^  ومن املواطن التي صرب فيها النبي       

حتى مل يبق  ،ا تلو اآلخرً تواىل موهتم واحد،ٌحيث كان له من الذرية سبعة
ا ً ولكن صرب صرب، فام وهن وال الن،منهم إال فاطمة ريض اهللا عنها

 ، إن العني تدمع((: ُ حتى أثر عنه يوم موت ولده إبراهيم قوله،ًمجيال
وإنا بفراقك يا إبراهيم  ،وال نقول إال ما يرىض ربنا ،والقلب حيزن

  .)) ملحزونون
 بل شمل ،ا عىل األذى واالبتالءً مقترصـ^ ـ ومل يكن صرب النبي         

 فكان جيتهد يف ، حيث أمره ربه بذلك ـسبحانه وتعاىلـ صربه عىل طاعة اهللا 
 ويكثر من الصيام ، القيامّالعبادة والطاعة حتى تتفطر قدماه من طول
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أفال أكون  ((: يقول كان ، وإذا سئل عن ذلك،والذكر وغريها من العبادات
 .)) ا ؟ًا شكورًعبد

  :ملسو هيلع هللا ىلصزهده 
إال عىل من تيرس له أمر ًالزهد فعليا وصف يصدق أن يطلق ال 
 أزهد ـ^ ـ  وقد كان نبينا ،ًفأعرض عنه وتركه زهدا فيه ،من األمور

بحياة ا فيها ً راضي،ا منها بالبالغً مكتفي،وأقلهم رغبة فيها ،الناس يف الدنيا
 ولو شاء ، ومع أنه أكرم اخللق عىل اهللا، مع أن الدنيا كانت بني يديه،الشظف

 .وهبه اهللا ما يشاء من األموال والنعمل
: ^   وقد ذكر اإلمام ابن كثري يف تفسريه عن خيثمة أنه قيل للنبي         

 ،ا قبلكًن خزائن األرض ومفاتيحها ما مل نعطه نبيإن شئت أن نعطيك م
امجعوها  ((:  فقال ، وال ينقص ذلك مما لك عند اهللا،ا من بعدكًوال نعطي أحد

  .))يل يف اآلخرة 
 يقول أبو ذر ريض ، ومعيشته فعجب من العجبـ^ ـ    وأما حياته       

 ،ٌ أحد جبلَ فاستقبلنا،ة املدينةَّ يف حرـ^ ـ كنت أميش مع النبي  ( :اهللا عنه 
ثة وعندي  متيض عيل ثال،اًما يرسين أن عندي مثل أحد هذا ذهب ((: فقال 

 إال أن أقول به يف عباد اهللا هكذا وهكذا ،ا أرصده لدينً إال شيئ،منه دينار
 ما ،ما يل وللدنيا.((:  وكان يقول ،)) عن يمينه وعن شامله ومن خلفه ،وهكذا

   .))  ثم راح وتركها، استظل حتت شجرةأنا يف الدنيا إال كراكب
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  :ملسو هيلع هللا ىلصطعامه ولباسه 
 والثالثة وما توقد ،والشهران ، فقد كان يمر عليه الشهر،أما طعامه           

 ىلوت وربام ظل يومه ي،التمر واملاء:  وإنام مها األسودان ، نارـ^ ـ  هيف بيت
 وما ،ه من الشعري وكان أكثر خبز،من شدة اجلوع وما جيد ما يمأل به بطنه

مل  ذكر أنه  ــ  بل إن خادمه أنس ،اًا أبدًا مرققً أنه أكل خبز ـ^.ـُأثر عنه 
  .ٍ غداء وال عشاء من خبز وحلم إال حني يأتيه الضيوف ـ^ ه ـ جيتمع عند

ريض ـ  فقد شهد له أصحابه ،   ومل يكن حاله يف لباسه بأقل مما سبق      
خذ من َّوهو القادر عىل أن يت ،فه يف لباسهُّبزهده وعدم تكلـ اهللا عنهم 

 ـ^ ـ أتيت رسول اهللا : ً يقول أحد الصحابة واصفا لباسه ،الثياب أغالها
 .مه يف يشء فإذا هو قاعد وعليه إزار قطن غليظ ِّأكل

ا ً ملبدًفأخرجت كساء ، إىل عائشة أم املؤمنني ــ  ودخل أبو بردة          
 وعن ،) يف هذين الثوبني ـ^ ـ ُقبض رسول اهللا  (: ت ثم قال،اًا غليظًوإزار

 وعليه رداء ـ^ ـ كنت أميش مع رسول اهللا  (:    قال ـ.ـأنس بن مالك 
 .)نجراين غليظ احلاشية 

وال  ،وال أمة ،اًوال عبد ،اًوال دينار ،اً عند موته درمهـ^ ـ    ومل يرتك      
 قالت عائشة ريض ،جعلها صدقةا ًوأرض ،وسالحه ،إال بغلته البيضاء ،ًاشيئ

 إال شطر ،ِّ وما يف ريف من يشء يأكله ذو كبدـ^ ـ  تويف رسول اهللا ( :اهللا عنها 
ودرعه مرهونة عند هيودي مقابل ـ عليه الصالة والسالم ـ  ومات ،)شعري 

 .ٍيشء من الشعري 
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  :ملسو هيلع هللا ىلصعدله 
  وعدل يف تعامله،عدل يف تعامله مع ربه جل وعالفهو العدل أما 
 من ، وعدل يف تعامله مع اآلخرين، وعدل يف تعامله مع أزواجه،مع نفسه
 حتى ، ومن موافق أو خمالف، ومن صاحب أو صديق،بعيد قريب أو

وخيطئ يف حقه  ، يعرتض عليه قوم،ملسو هيلع هللا ىلص له نصيب من عدله ،العدو املكابر
يف حله  ـ ملسو هيلع هللا ىلصـ  والعدل مالزم للرسول ، فال يتخىل عن العدل،أناس

 وحتمل ، بل حيب العدل واملساواة، يكره التميز عىل أصحابه فهو،وترحاله
كنا يوم بدر  (: قال  ــ  فعن عبد اهللا بن مسعود ،املشاق واملتاعب مثلهم

 ،ملسو هيلع هللا ىلصزمييل رسول اهللا  وكان أبو لبابة وعيل بن أيب طالب ،كل ثالثة عىل بعري
 ((: ل ، فقاأنت وتركبنحن نميش :  قاال ،ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا فلام جاء دور: قال

 . ))  وال أنا بأغنى عن األجر منكام،ما أنتام بأقوى مني
ُوبينام كان أسيد بن حضري يامزح القوم و يضحكهم              طعنه النبي ،ُ

 ، فدعني اقتص منك،أوجعتني:  فقال أسيد،ـ يف خارصته بعودملسو هيلع هللا ىلص .ـ
 فرفع ، وليس عيل قميص،ًإن عليك قميصا:  قال أسيد،)) اقتص ((: فقال 

 فاحتضنه أسيد وجعل يقبل ما بني اخلارصة ،ـ عن قميصهملسو هيلع هللا ىلص لنبي ـ ا
 .إنام أردت هذا يا رسول اهللا :  وقال،والضلع

 سبحانه.ـ ال يرىض تعطيل حدود اهللا التي رشعها ـ^ ـ وكان 
 ففي ، ولو كان اجلاين من أقربائه وأحبابه، إلقامة العدل بني الناسوتعاىل ـ

 وقال مقالته ، رسقت مل يقبل شفاعة أسامةحادثة املرأة املخزومية التي
إنام أهلك الذين قبلكم أهنم كانوا إذا رسق فيهم  ،أهيا الناس ((: املشهورة 
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لو  ،يـم اهللاأ و، وإذا رسق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد،الرشيف تركوه
 . )) أن فاطمة بنت حممد رسقت لقطعت يدها

 
 :ملسو هيلع هللا ىلصقالوا عن حممد  

ـيل  ـيام ـي ـنـف ـات ـم ـوال بـعـض ال مقتطـف ســترشقني املفالســفة وأـق
 ،تبني اعرتافهم بعظمة هذا النبي الكـريم ،ملسو هيلع هللا ىلصالنبي حممد غربيني يف حق ال

 ونرش ،ً بعيدا عن التعصـب، وحقيقة ما جاء به،وصفاته احلميدة ،تهوبنبو
 :األباطيل التي يروجها بعض أعداء اإلسالم

أحرقتـه الـذي  ،) حممـد (  :يف كتابـه شـو  برنـارد  يقول اإلجنليزي 
 ،ٍإن العامل أحوج مـا يكـون إىل رجـل يف تفكـري حممـد (: السلطة الربيطانية

 در؛ فإنـه أقـ ًهذا النبي الذي وضع دينه دائام موضع االحـرتام واإلجـالل
ً وإين أرى كثريا مـن ،ً خالدا خلود األبد، عىل هضم مجيع املدنياتاألديان

ا الدين جماله الفسيح  وسيجد هذ،بني قومي قد دخلوا هذا الدين عىل بينة
 .) يف قارة أوروبا

جلهــل أو ا وبســبب ، رجــال الــدين يف القــرون الوســطىَّ إن( :ويقــول
ً قد رسموا لدين حممد صـورة قامتـة،بُّالتعص   عـدوا دونـه لقـد كـانوا يع،ٍ

 ، فوجدتـه أعجوبـة خارقـة،لعت عىل أمـر هـذا الرجـلَّني اطَّ لكن،للمسيحية
ُ ـبـل ـجيـب أن ي،ا للمـسـيحية وتوـصـلت إىل أـنـه مل يـكـن ـعـدو ـسـمى منـقـذ ْ

ق يف حل مشـكالتنا بـام ِّ لوف، ويف رأيي أنه لو توىل أمر العامل اليوم،البرشية
 .يؤمن السالم والسعادة التي يرنو البرش إليها



 ٧٦ـــــــــ ــــــــ برنامج متابعة املسلم اجلديد
 

 

٧٦ 

 ، احلـائز عـىل جـائزة نوبـل،توماس كارليل  ويقول الفيلسوف اإلجنليزي  
 هـذا يفرب العـار عـىل أي فـرد لقد أصبح من أك (:   األبطال:يقول يف كتابه

ً وأن حممـدا ، أن يصـغي إىل مـا يقـال مـن أن ديـن اإلسـالم كـذب،العرص
 .ِّاع مزورَّخد

 لنـا أن نحـارب مـا يشـاع مـن مثـل هـذه األقـوال السـخيفة ه البـدإنـ
مـا زالـت الرساج املنـري  ،َّ؛ فإن الرسالة التي أداها ذلـك الرسـول املخجلة

 أفكان أحدكم يظـن أن ،تي مليون من الناسلنحو مئ ،ًمدة اثني عرش قرنا
هـذه الرسـالة التـي عـاش هبـا ومـات عليهـا هـذه املاليـني الفائـقـة احلرص 

 .) واإلحصاء أكذوبة وخدعة ؟
 مل تكـن ،حينام ظهر حممد: ويقول الفيلسوف اهلندوكي راما كرشنة رو       

ًاجلزـيـرة العربـيـة ـشـيئا ـمـذكورا ً وـمـن ـهـذه الـصـحراء الـتـي مل تـكـن ـشـيئا ،ً
ً أن ينشئ منها عاملا جديدا، استطاع حممد بروحه العظيمة،ًمذكورا  وحياة ،ً
 ومملكـة جديـدة امتـدت مـن ، وحضـارة جديـدة، وثقافة جديدة،جديدة

 واسـتطاع أن يـؤثر يف فكـر وحيـاة ثـالث ،مراكش إىل شبه القارة اهلنديـة
 . وأوروبا، وإفريقيا،آسيا: قارات هي

 مـن ،ً إن حممدا كـان وال شـك( :ويقول املستشرق الكندي زومير   
ًإنـه كـان مصـلحا قـديرا:  ويصـدق عليـه القـول ،أعظم القـادة الـدينيني ً، 

ًوبليغا فصيحا ً وجريئا مغوارا،ً ً ومفكرا عظيام،ً  وال جيوز أن ننسب إليه ما ،ً
 وسريته يشهدان بصحة هذا ، وهذا قرآنه الذي جاء به،ينايف هذه الصفات

 .)االدعاء 
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ً إن حممدا ـ نبي املسـلمني ـ ( :م موير االجنليزيويقول السري وليا
ُلـقـب ـبـاألمني ـمـن ـصـغره بإـمجـاع أـهـل بـلـده ؛ لرشف أخالـقـه ؛ وحـسـن 

ً فـإن حممـدا أسـمى مـن أن ينتهـي إليـه ، ومهام يكن هناك من أمـر،سلوكه
 واخلبري به من أمعن النظر يف تارخيه ، وال يعرف قدره من جهله،الواصف
 .)ًذي ترك حممدا يف طليعة الرسل ومفكري العامل  ذلك التاريخ ال،املجيد
 وقد أتم من األعامل ، ويرس دينه،لقد امتاز حممد بوضوح كالمه ( :ويقول

ـاريخ مـصـلحَ ومل ي،ـمـا ـيـدهش العـقـول ـظ النـفـوسًعـهـد الـت ـ ،ا أيـق  اوأحـي
 .)  ورفع شأن الفضيلة يف زمن قصري كام فعل نبي اإلسالم حممد،األخالق

ًيكفي حممدا  ( :فيلسوف الروسي الكبري تولستويويقول الروائي وال
 ،ص أمة ذليلة دموية من خمالب شـياطني العـادات الذميمـةَّأنه خل: ًفخرا 
؛ ستسود العـامل  ٍ رشيعة حممدَّنإ ، والتقدميُّ وجوههم طريق الرقيفوفتح 

 .) النسجامها مع العقل واحلكمة
تسـاب رجـل َّ إن البرشيـة لتفتخـر بان( :ويقول النمساوي شـربك   

ْكمحمد إليها ؛ إذ إنه برغم أميته ؛ استطاع قبـل بضـعة عرش قرنـا أن يـأيت  ً ِّ ُ
ُ سنكون نحن األوروبيني أسعد ما نكون،بترشيع  .) إذا توصلنا إىل قمته ،ُ

 
 

بعد اجتياز املسلم اجلديد هلذه املرحلة يتم حفظ ملفه يف قسم حفظ 
لحق بالربامج  حيث ي، كمسلم جديد تعليميا وتنتهي معاملته،امللفات

 .لمسلمني األصلينيوالدورات التعليمية املخصصة ل
 



 ٧٨ـــــــــ ــــــــ برنامج متابعة املسلم اجلديد
 

 

٧٨ 

 لمرحلة األولـىلاختبار منوذج 
 

 :ي والتطبيقيهاالختبار الشف: أوال
 .ً حفظا قراءة الفاحتة-١
 )ًاتطبيقي(ـ كيفية الوضوء ٢
  ) ًاتطبيقي (ـ كيفية الصالة وأذكار الركوع والسجود ٢

 :ياالختبار التحرير: ثانيا
 ـ هل جتوز الصالة بدون وضوء؟١
 ر صغائر الذنوب بالوضوء؟َّكفـُـ هل ت٢
 :ـ  ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة٣

 

 :عدد ركعات الصالة هي
 الفجر العشاء املغرب العرص الظهر

٤ – ٣ - ٢ ٤ - ٣ - ٢ ٤ - ٣ - ٢ ٤ - ٣ - ٢ ٤ – ٣ - ٢ 
 

 . من فضائلهااً؟ واذكر شيئ ـ ما حكم صالة الفريضة يف املسجد٤
 ـ كم أنواع التوحيد، وما هي؟٥
  ـ ما معنى ال إله إال اهللا؟٦
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 قدمةامل
 

 ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ باهللا ،إن احلمد هللا نحمده ونستعينه
 ومن ،من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا، من هيده اهللا فال مضل له

 وأشهد ، رشيك له وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال،يضلل فال هادي له
 :أما بعد.   أن حممدا عبده ورسوله

 وهو ، برنامج متابعة املسلم اجلديده هي الطبعة الثانية منفهذ
 ويقرتح أن ،يمكن تنفيذه خالل السنة األوىل من اإلسالمبرنامج مقرتح 

 حتى يستفيد املسلم اجلديد وتلقينية ؛يتم التعليم واملتابعة بصورة مركزة 
 .يتعلمهويتقن كل ما 

 وذلك بتغيري مكان ،كام نقرتح االبتعاد عن اجلمود يف اللقاءات
 مع التشجيع املستمر ،اللقاء من وقت آلخر، وكذا تغيري طريقة التعليم

 كأن هيدى ، وإعطائه بعض اهلدايا اليسرية من حني آلخر،للمسلم اجلديد
 . ذلك ونحو، أو أقالم، أو حمفظة، و ساعة منبهة، وأرشطة،إليه كتيبات

 كام تعمدنا توزيعها ،ولقد تعمدنا تنويع املادة املقرتح تعليمها
 وإزالة كل ما من ،ا عىل التشويق يف اللقاءاتًبالشكل احلايل وذلك حرص

 .شأنه بث امللل يف نفس املتلقي
ونحن نعلم أنه قد تم تقديم أشياء قد تبدو أقل أمهية من أشياء تأيت 

 . ملذكور وذلك للغرض ا،يف لقاءات الحقة
 أو ،وإننا يف شعبة توعية اجلاليات يف حمافظة الزلفي نرحب بكل اقرتاح
 .وجهة نظر من شأهنا االرتقاء هبذا املنهج وتطويره يف الطبعات القادمة
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 وأن ،نسأل اهللا العيل القدير أن يمن عىل اجلميع بالتوفيق والرضوان
 .  يرضيه عنا داعني إىل سبيله عىل الوجه الذي،جيعلنا هداة مهتدين

 …وصىل اهللا وسلم وبارك عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني
  


