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 تفسير الآيات

َر َوذََكَر اَّلل َ َكثيري ا َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسولي اَّلل ي ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ليَمْن َكانَ  ( 21 )   يَ ْرُجو اَّلل َ َواْليَ ْوَم اآلخي

ِف أقوال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأفعاله وأحواله قدوة حسنة تتأسون هبا, فالزموا سنته, فإمنا يسلكها  -أيها املؤمنون -لقد كان لكم 
  واستغفاره, وشكره ِف كل حال.ويتأسى هبا َمن كان يرجو هللا واليوم اآلخر, وأكثَر مين ذكر هللا

 
ُ َوَرُسولُُه َوَصَدَق اَّلل ُ َوَرُسولُُه َوَما 22 )  زَاَدُهْم إيال إيميَاَن  َوَتْسلييم ا  (َوَلم ا رََأى اْلُمْؤميُنوَن اأَلْحَزاَب قَاُلوا َهَذا َما َوَعَدََن اَّلل 

وأحاطوا هبا, تذكروا أن موعد النصر قد قرب, فقالوا: هذا ما وعدَن هللا ورسوله, من  «دينة امل»  ومل ا شاهد املؤمنون األحزاب الذين حتز بوا حول
 ضائه وانقياد ا ألمره.االبتالء واحملنة والنصر, فأجنز هللا وعده, وصدق رسوله فيما بش ر به, وما زادهم النظر إىل األحزاب إال إمياَن  ابهلل وتسليم ا لق

 
َتظيُر َوَما َبد ُلوا(ميَن اْلُمْؤميني  23 ) ُهْم َمْن يَ ن ْ ن ْ ُهْم َمْن َقَضى ََنَْبُه َومي ن ْ  تَ ْبدييال  نَي ريَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اَّلل َ َعَلْيهي َفمي

سبيل هللا، أو مات من املؤمنني رجال أوفوا بعهودهم مع هللا تعاىل, وصربوا على البأساء والضراء وحني البأس: فمنهم من َوَّف  بنذره، فاستشهد ِف 
وا عهد هللا, وال نقضوه وال بد لوه, كما غري  امل  نافقون.على الصدق والوفاء, ومنهم َمن ينتظر إحدى احلسنيني: النصر أو الشهادة, وما غري 

 
ْدقيهيْم َويُ َعذ يَب اْلُمَنافيقينَي إيْن َشاَء َأْو يَ ُتوبَ  24 ) يم ا  (ليَيْجزيَي اَّلل ُ الص اديقينَي بيصي  َعَلْيهيْم إين  اَّلل َ َكاَن َغُفور ا رَحي

ليثيب هللا أهل الصدق بسبب صدقهم وبالئهم وهم املؤمنون, ويعذب املنافقني إن شاء تعذيبهم, أبن ال يوفقهم للتوبة النصوح قبل املوت, 
هللا كان غفور ا لذنوب املسرفني على أنفسهم إذا اتبوا,  فيموتوا على الكفر, فيستوجبوا النار, أو يتوب عليهم أبن يوفقهم للتوبة واإلَنبة, إن

 رحيم ا هبم; حيث وفقهم للتوبة النصوح.

 
ر ا وََكَفى اَّلل ُ اْلُمْؤمينينَي اْلقيَتاَل وََكاَن اَّلل ُ  25 )   َقويًّيا َعزييز ا (َورَد  اَّلل ُ ال ذييَن َكَفُروا بيَغْيظيهيْم ََلْ يَ َناُلوا َخي ْ

خائبني خاسرين مغتاظني, َل ينالوا خري ا ِف الدنيا وال ِف اآلخرة، وكفى هللا املؤمنني القتال مبا أيدهم به من  «املدينة »  أحزاب الكفر عن ورد  هللا
 األسباب. وكان هللا قوًّي  ال يُغاَلب وال يُ ْقَهر, عزيز ا ِف ملكه وسلطانه.

 
ُروَن َفرييق ا (َوأَنْ َزَل ال ذييَن ظَاَهُروُهْم ميْن َأهْ  26 ) يهيْم َوَقَذَف ِفي قُ ُلوهبييُم الرُّْعَب َفرييق ا تَ ْقتُ ُلوَن َوََتْسي  لي اْلكيَتابي ميْن َصَياصي

سرون فريق ا وأنزل هللا يهود بين قريظة من حصوهنم; إلعانتهم األحزاب ِف قتال املسلمني, وألقى ِف قلوهبم اخلوف فُهزموا, تقتلون منهم فريق ا, وَت
 آخر.

 
 ا (َوَأْورََثُكْم َأْرَضُهْم َوديًَّيرَُهْم َوَأْمَواََلُْم َوَأْرض ا ََلْ َتطَُئوَها وََكاَن اَّلل ُ َعَلى ُكل ي َشْيٍء َقديير   27 )

واحلصون املنيعة, أرضهم ومساكنهم وأمواَلم املنقولة كاحللي ي والسالح واملواشي, وغري املنقولة كاملزارع والبيوت  -أيها املؤمنون -ومل ككم هللا 
 وأورثكم أرض ا َل تتمكنوا مين وطئها من قبل؛ ملنعتها وعزهتا عند أهلها. وكان هللا على كل شيء قدير ا, ال يعجزه شيء.

 
نْ َيا َوزيينَ تَ َها فَ تَ َعاَلنْيَ ُأَمت ي  28 ) ُُت  ُتريْدَن احْلََياَة الدُّ َك إيْن ُكن ْ ُّ ُقْل أَلْزَواجي  ْعُكن  َوُأَسر يْحُكن  َسَراح ا َجَييال (ًَّي أَي َُّها الن ِبي

شيئ ا مما عندي من ًّي أيها النِب قل ألزواجك الاليت اجتمعن عليك, يطلنب منك زًّيدة النفقة: إن كنُت  تردن احلياة الدنيا وزينتها فأقبيْلَن أمتعكن  
 الدنيا, وأفارقكن  دون ضرر أو إيذاء.
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ُُت  ُتريْدنَ  29 ) َناتي ميْنُكن  َأْجر ا َعظييم ا (َوإيْن ُكن ْ َرَة فَإين  اَّلل َ َأَعد  ليْلُمْحسي   اَّلل َ َوَرُسوَلُه َوالد اَر اآلخي

 إن هللا أعد للمحسناتوإن كنُت ترْدَن رضا هللا ورضا رسوله وما أعد  هللا لُكن  ِف الدار اآلخرة, فاصرْبَن على ما أنُُت  عليه, وأطعن هللا ورسوله, ف
 ( . وقد اخرتن هللا ورسوله, وما أعد  هللا َلن ِف الدار اآلخرة منكن  ثوااب  عظيم ا. )

 
ْعَفنْيي وََكاَن َذليَك عَ  30 ) َشٍة ُمبَ ي يَنٍة ُيَضاَعْف ََلَا اْلَعَذاُب ضي ري ا (ًَّي نيَساَء الن ِبي ي َمْن َيَْتي ميْنُكن  بيَفاحي  َلى اَّلل ي َيسي

ن َيت منكن مبعصية ظاهرة ُيضاَعف َلا العذاب مرتني. فلما كانت مكانتهن رفيعة َنسب أن ُيعل هللا الذنب الواقع منهن عقوبته ًّي نساء النِب مَ 
 مغلظة؛ صيانة جلناهبن وجناب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. وكان ذلك العقاب على هللا يسري ا.

 
َا َأْجَرَها َمر تَ نْيي َوَأْعَتْدََن ََلَا ريْزق ا َكريمي ا (َوَمْن يَ ْقُنْت ميْنُكن  َّللي ي َوَرُسولي  31 )  هي َوتَ ْعَمْل َصاحلي ا نُ ْؤهتي

مي ا, وهو ومن تطع منكن هللا ورسوله, وتعمل مبا أمر هللا به, نُ ْعطها ثواب عملها مثَلي ثواب عمل غريها من سائر النساء, وأعددَن َلا رزق ا كر 
 اجلنة.

 
ْلَقْولي فَ َيْطَمَع ال ذيي ِفي قَ ْلبيهي مَ (ًَّي نيَساَء ا 32 ) ُُت  َفال ََتَْضْعَن ابي  َرٌض َوقُ ْلَن قَ ْوال َمْعُروف ا لن ِبي ي َلْسُُت  َكَأَحٍد ميَن الن يَساءي إيني ات  َقي ْ

عن معاصيه، فال تتحدثن مع األجانب بصوت  لسُت  ِف الفضل واملنزلة كغريكن  من النساء, إن عملُت بطاعة هللا وابتعدتن -حممد -ًّي نساء النِب ي 
ن الريبة, َلني ي يُطمع الذي ِف قلبه فجور ومرض ِف الشهوة احلرام، وهذا أدب واجب على كل امرأة تؤمن ابهلل واليوم اآلخر, وقُلن قوال بعيد ا ع

 ال تنكره الشريعة.

 
َا يُرييُد اَّلل ُ ليُيْذهي (َوقَ ْرَن ِفي بُ ُيوتيُكن  َوال تَ بَ ر ْجَن تَ بَ رَُّج اجلَْ  33 ) َب َعْنُكُم اهيليي ةي اأُلوىَل َوَأقيْمَن الص الَة َوآتينَي الز َكاَة َوَأطيْعَن اَّلل َ َوَرُسولَُه إيمن 

 الر يْجَس َأْهَل اْلبَ ْيتي َويَُطه يرَُكْم َتْطهيري ا 

, كما كان يفعل نساء اجلاهلية األوىل ِف األزمنة السابقة على اإلسالم, وهو واْلَزْمَن بيوتكن, وال َترجن منها إال حلاجة, وال ُتظهرن حماسنكن
الصالة كاملة ِف أوقاهتا, وأعطني الزكاة كما شرع هللا, وأطعن هللا ورسوله ِف  -ًّي نساء النِب -خطاب للنساء املؤمنات ِف كل عصر. وأد يين 

ومنهم زوجاته وذريته عليه الصالة  -عد عنكن  األذى والسوء والشر ًّي أهل بيت النِب أمرمها وهنيهما, إمنا أوصاكن هللا هبذا؛ ليزكيكن , ويب
 , ويطه ير نفوسكم غاية الطهارة. -والسالم

 
َلى ِفي بُ ُيوتيُكن  ميْن آًَّيتي اَّلل ي َواحلْيْكَمةي إين  اَّلل َ َكاَن َلطييف ا َخبيري ا  34 )  (َواذُْكْرَن َما يُ ت ْ

ِف بيوتكن من القرآن وحديث الرسول صلى هللا عليه وسلم، واعملن به, واقُدْرنه حق  َقْدره, فهو من نيَعم هللا عليكن, إن هللا واذكرن ما يتلى 
 كان لطيف ا بكن ؛ إذ جعلكن  ِف البيوت اليت تتلى فيها آًّيت هللا والسنة, خبري ا بكن  إذ اختاركن  لرسوله أزواج ا.

 
َعاتي مينَي َواْلُمْسليَماتي َواْلُمْؤمينينَي َواْلُمْؤميَناتي َواْلَقانيتينَي َواْلَقانيَتاتي َوالص اديقينَي َوالص اديقَاتي َوال(إين  اْلُمْسلي  35 ) عينَي َواخْلَاشي ص ابيرييَن َوالص ابيَراتي َواخْلَاشي

ُ ََلُْم َمْغفيَرة   َواْلُمَتَصد يقينَي َواْلُمَتَصد يقَاتي َوالص ائيمينَي َوالص ائيَماتي  َ َكثيري ا َوالذ اكيَراتي َأَعد  اَّلل    َوَأْجر ا َعظييم ا َواحْلَافيظينَي فُ ُروَجُهْم َواحْلَافيظَاتي َوالذ اكيرييَن اَّلل 

 
أقواَلم والصادقات, والصابرين عن إن املنقادين ألوامر هللا واملنقادات, واملَصد يقني واملصد يقات واملطيعني هلل ورسوله واملطيعات, والصادقني ِف 

 الفرض الشهوات وعلى الطاعات وعلى املكاره والصابرات, واخلائفني من هللا واخلائفات, واملتصدقني ابلفرض والن  ْفل واملتصدقات, والصائمني ِف
ين هللا كثري ا بقلوهبم وألسنتهم والذاكرات, والن  ْفل والصائمات, واحلافظني فروجهم عن الزىن ومقدماته, وعن كشف العورات واحلافظات, والذاكر 

 أعد  هللا َلؤالء مغفرة لذنوهبم وثوااب  عظيم ا, وهو اجلنة.
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ُ َوَرُسولُُه َأْمر ا َأْن َيُكوَن ََلُُم اخلْييَ َرُة ميْن َأْمريهي  36 ) َنٍة إيَذا َقَضى اَّلل   َوَرُسوَلُه فَ َقْد َضل  َضالال ُمبيين ا  ْم َوَمْن يَ ْعصي اَّلل َ (َوَما َكاَن ليُمْؤميٍن َوال ُمْؤمي

بَ ُعَد عن وال ينبغي ملؤمن وال مؤمنة إذا حكم هللا ورسوله فيهم ُحكم ا أن خيالفوه, أبن خيتاروا غري الذي قضى فيهم. ومن يعص هللا ورسوله فقد 
 طريق الصواب بُ ْعد ا ظاهر ا.

 
ُ عَ  37 ) َك َما اَّلل ُ ُمْبدييهي َوََتْشَ (َوإيْذ تَ ُقوُل ليل ذيي أَنْ َعَم اَّلل  ْك َعَلْيَك َزْوَجَك َوات قي اَّلل َ َوَُتْفيي ِفي نَ ْفسي ى الن اَس َواَّلل ُ َأَحقُّ َأْن َلْيهي َوأَنْ َعْمَت َعَلْيهي َأْمسي

َها َوَطر ا َزو ْجَناَكَها ليَكْي ال َيُكوَن َعَلى اْلُمْؤمي  ن ْ ُهن  َوَطر ا وََكاَن َأْمُر اَّلل ي َمْفُعوال ََتَْشاُه فَ َلم ا َقَضى زَْيٌد مي ن ْ  نينَي َحَرٌج ِفي َأْزَواجي َأْدعيَيائيهيْم إيَذا َقَضْوا مي

وأنعمت عليه ابلعتق:  -وهو زيد بن حارثة الذي أعتقه وتبن اه النِبُّ صلى هللا عليه وسلم -للذي أنعم هللا عليه ابإلسالم  -أيها النِب -وإذ تقول 
ِف نفسك ما أوحى هللا به إليك من طالق زيد لزوجه وزواجك  -ًّي حممد -زوجك زينب بنت جحش وال تطلقها, واتق هللا ًّي زيد, وَتفي أَْبقي 

ها حاجته, منها, وهللا تعاىل مظهر ما أخفيت, وَتاف املنافقني أن يقولوا: تزوج حممد مطلقة متبناه, وهللا تعاىل أحق أن َتافه, فلما قضى زيد من
ِف أن لقها, وانقضت عدهتا, زوجناكها; لتكون أسوة ِف إبطال عادة حترمي الزواج بزوجة املتبىن بعد طالقها, وال يكون على املؤمنني إمث وذنب وط

لتبين ِف يتزوجوا من زوجات من كانوا يتبن  ْوهنم بعد طالقهن إذا قضوا منهن حاجتهم. وكان أمر هللا مفعوال ال عائق له وال مانع. وكانت عادة ا
 اجلاهلية، مث أُبطلت بقوله تعاىل: اْدُعوُهْم آلاَبئيهيْم .

 
 َأْمُر اَّلل ي َقَدر ا َمْقُدور ا (َما َكاَن َعَلى الن ِبي ي ميْن َحَرٍج فييَما فَ َرَض اَّلل ُ َلُه ُسن َة اَّلل ي ِفي ال ذييَن َخَلْوا ميْن قَ ْبُل وََكاَن  38 )

صلى هللا عليه وسلم من ذنب فيما أحل  هللا له من زواج امرأة َمن تبن اه بعد طالقها, كما أابحه لألنبياء قبله, سنة هللا ِف  ما كان على النِب ي حممد
 الذين َخَلوا من قبل, وكان أمر هللا قدر ا مقدور ا ال بد من وقوعه.

 
يب ا (ال ذييَن يُ بَ ل يُغوَن ريَساالتي اَّلل ي َوخَيَْشْونَُه َوال خيَْ  39 ) َّلل ي َحسي ا إيال اَّلل َ وََكَفى ابي  َشْوَن َأَحد 

ا سواه. وكفى ابهلل مث ذكر سبحانه األنبياء املاضني وأثىن عليهم أبهنم: الذين يُ بَ ل يغون رساالتي هللا إىل الناس, وخيافون هللا وحده, وال خيافون أحد  
 حماسب ا عباده على َجيع أعماَلم ومراقب ا َلا.

 
 ٍء َعلييم ا ا َكاَن حُمَم ٌد َأاَب َأَحٍد ميْن ريَجاليُكْم َوَلكيْن َرُسوَل اَّلل ي َوَخاََتَ الن بيي ينَي وََكاَن اَّلل ُ بيُكل ي َشيْ (مَ  40 )

مالكم عليم ا, ال ما كان حممد أاب  ألحد من رجالكم, ولكنه رسول هللا وخاَت النبيني, فال نبوة بعده إىل يوم القيامة. وكان هللا بكل شيء من أع
 خيفى عليه شيء.

 
يال ( 42 ) ( ًَّي أَي َُّها ال ذييَن آَمُنوا اذُْكُروا اَّلل َ ذيْكر ا َكثيري ا  41 )  َوَسب يُحوُه ُبْكَرة  َوَأصي

أوقاتكم بذكر هللا تعاىل عند  ًّي أيها الذين َصد قوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه, اذكروا هللا بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم ذيْكر ا كثري ا, واشغلوا
م, الصباح واملساء, وأدابر الصلوات املفروضات, وعند العوارض واألسباب, فإن ذلك عبادة مشروعة, تدعو إىل حمبة هللا, وكف اللسان عن اآلاث

 وتعني على كل خري.

 
يم ا ُهَو ال ذيي ُيَصل يي َعَلْيُكْم َوَمالئيَكُتُه ليُيْخريَجُكْم ميَن الظُّ ( 43 ) ْلُمْؤمينينَي رَحي  ُلَماتي إيىَل النُّوري وََكاَن ابي

 هو الذي يرمحكم ويثين عليكم وتدعو لكم مالئكته؛ ليخرجكم من ظلمات اجلهل والضالل إىل نور اإلسالم, وكان ابملؤمنني رحيم ا ِف الدنيا
 واآلخرة, ال يعذهبم ما داموا مطيعني خملصني له.
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 َم يَ ْلَقْونَُه َسالٌم َوَأَعد  ََلُْم َأْجر ا َكريمي ا حتَيي  تُ ُهْم يَ وْ ( 44 )

 حتية هؤالء املؤمنني من هللا ِف اجلنة يوم يلقونه سالم, وأمان َلم من عذاب هللا, وقد أعد  َلم ثوااب  حسن ا, وهو اجلنة.

 
ر ا َوَنذي (  45 ) ا َوُمَبش ي ُّ إيَن  َأْرَسْلَناَك َشاهيد  َراج ا ُمنيري ا ( 46 )      ير اًَّي أَي َُّها الن ِبي  َوَداعيي ا إيىَل اَّلل ي ِبييْذنيهي َوسي

من النار, وداعي ا إىل ًّي أيها النِب إَن  أرسلناك شاهد ا على أمتك ِببالغهم الرسالة, ومبشر ا املؤمنني منهم ابلرمحة واجلنة, ونذير ا للعصاة واملكذبني 
وسراج ا منري ا ملن استنار بك, فأْمرك ظاهر فيما جئَت به من احلق كالشمس ِف إشراقها وإضاءهتا, ال ُيحدها توحيد هللا وعبادته وحده أبمره إًّيك, 

 إال معاند.

 
ن  ََلُْم ميَن اَّلل ي َفْضال َكبيري ا  ( 47 ) ري اْلُمْؤمينينَي أبَي  َوَبش ي

ر   هو روضات اجلنات.أهل اإلميان أبن َلم من هللا ثوااب  عظيم ا, و  -أيها النِب -وَبش ي

 
َّلل ي وَكييال  ( 48 )  َوال ُتطيعي اْلَكافيرييَن َواْلُمَنافيقينَي َودَْع َأَذاُهْم َوتَ وَك ْل َعَلى اَّلل ي وََكَفى ابي

يه؛ فإنه يكفيك قول كافر أو منافق واترك أذاهم, وال مينعك ذلك من تبليغ الرسالة, وثق ابهلل ِف كل أمورك واعتمد عل -أيها الرسول -وال تطع 
 ما أمه ك من كل أمور الدنيا واآلخرة.

 

َرةي َوَأَعد  ََلُْم َعَذااب  ُمهيين   ( 57 ) نْ َيا َواآلخي  ا إين  ال ذييَن يُ ْؤُذوَن اَّلل َ َوَرُسوَلُه َلَعنَ ُهُم اَّلل ُ ِفي الدُّ

قوال أو األفعال, أبعدهم هللا وطردهم مين كل خري ِف الدنيا واآلخرة, إن الذين يؤذون هللا ابلشرك أو غريه من املعاصي, ويؤذون رسول هللا ابأل
 وأعد  َلم ِف اآلخرة عذااب  يذَلم ويهينهم.

 
 ا َوال ذييَن يُ ْؤُذوَن اْلُمْؤمينينَي َواْلُمْؤميَناتي بيَغرْيي َما اْكَتَسُبوا فَ َقدي اْحَتَمُلوا بُ ْهَتاَن  َوإيْْث ا ُمبيين   ( 58 )

ون املؤمنني واملؤمنات بقول أو فعل من غري ذنب عملوه, فقد ارتكبوا أفحش الكذب والزور, وأتوا ذنب ا ظاهر القبح يستحقون به والذين يؤذ
 العذاب ِف اآلخرة.

 
َك َوبَ َناتيَك َونيَساءي اْلُمْؤمينينَي يُْدنينَي َعَلْيهين  ميْن َجالبييبيهين  َذلي  ( 59 ) ُّ ُقْل أَلْزَواجي يم ا ًَّي أَي َُّها الن ِبي ُ َغُفور ا رَحي  َك َأْدىَن َأْن يُ ْعَرْفَن َفال يُ ْؤَذْيَن وََكاَن اَّلل 

على رؤوسهن ووجوههن من أرديتهن ومالحفهن؛ لسرت وجوههن وصدورهن ورؤوسهن; ًّي أيها النِب قل ألزواجك وبناتك ونساء املؤمنني يرخني 
أوضح لكم ذلك أقرب أن ميي زن ابلسرت والصيانة, فال يُتَعر ض َلن مبكروه أو أذى. وكان هللا غفور ا رحيم ا حيث غفر لكم ما سلف, ورمحكم مبا 

 من احلالل واحلرام.

 
َتهي اْلمُ  60 ) ُفوَن ِفي اْلَمدييَنةي لَنُ ْغرييَ ن َك هبييْم مثُ  ال ُُيَاويُروَنكَ ( لَئيْن ََلْ يَ ن ْ ( َمْلُعونينَي  61  فييَها إيال قَلييال)َنافيُقوَن َوال ذييَن ِفي قُ ُلوهبييْم َمَرٌض َواْلُمْرجي

ُذوا َوقُ ت يُلوا تَ ْقتييال   أَيْ َنَما ثُقيُفوا ُأخي

اإلميان والذين ِف قلوهبم شك وريبة, والذين ينشرون األخبار الكاذبة ِف مدينة الرسول صلى هللا  لئن َل يكف  الذين يضمرون الكفر ويظهرون
دوا فيه عليه وسلم عن قبائحهم وشرورهم, لنسل يطن ك عليهم, مث ال يسكنون معك فيها إال زمن ا قليال. مطرودين من رمحة هللا, ِف أي مكان ُوجي 

روا وقُ ت يلوا تقتيال ما دامو   ا مقيمني على النفاق ونشر األخبار الكاذبة بني املسلمني بغرض الفتنة والفساد.ُأسي
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 ُسن َة اَّلل ي ِفي ال ذييَن َخَلْوا ميْن قَ ْبُل َوَلْن ََتيَد ليُسن ةي اَّلل ي تَ ْبدييال  ( 62 )

 لطريقة هللا حتويال وال تغيري ا. -أيها النِب -ن َتد سنة هللا وطريقته ِف منافقي األمم السابقة أن يؤَسروا ويُ َقت لوا أينما كانوا, ول

 

 

 

 أسئلة

 -س :اذكر أهم نتائج غزوة الأحزاب:

انتصار المسلمين على الكافرين على قلة عددهم وضعفهم، ورحيل المشركين وأعوانهم دون أن يكون هناك قتال  -

 .في المعركة

داء في غزوها، ولم يعد المسلمون يخافون من أي استقرار الوضع في المدينة المنورة، حيث توقف تفكير األع -

 .تهديد، بل أصبحت الجيوش اإلسالمية تخرج من المدينة المنورة إلى كل مكان في الجزيرة العربية وخارجها

وحقدهم على المسلمين وتربص الدوائر بهم، فقد نقضوا عهدهم مع الرسول  بني قريظة كشفت هذه الغزوة يهود -

 .محمد في أحلك الظروف وأصعبها

 .كشفت غزوة األحزاب حقيقةَ صدق إيمان المسلمين وحقيقةَ المنافقين وحقيقةَ يهود بني قريظة -

نتيجةً من نتائج غزوة األحزاب، حيث تم فيها محاسبةُ يهود بني قريظة الذين نقضوا  غزوة بني قريظة كانت -

 .العهد مع الرسول في أحلك الظروف وأقساها

 -من غزوة الأحزاب: س: عدد بعض الدروس المستفادة

 .القائد يستشير أصحابه 

 تأصيل فكرة أّن الحرب خدعة. 

 تأصيل فكرة إرسال الجواسيس لتقصي أخبار األعداء. 

 .المؤمن ال تزيده الكروب والشدائد إال إيمانا وتيقنا 

 .النصر ال يكون بكثرة العدد 

 س: مع من يصدق الإنسان؟

  وجل واخالص العبادة له وطاعته وطاعة من أمر بطاعته.الصدق مع هللا : باليقين والثقة باهلل عز 

 .الصدق مع النفس : بعمل الخير والحرص عليه وترك الشر 

 .الصدق مع الناس : بالتعامل الحسن 

 س: ما هي القدوة الحسنة وما مجالاتها ؟

       األقوال واألفعال القدوة الحسنة هي المثل األعلى الذي يتبعه الناس في حياتهم العملية. ومجاالتها هي

 والسلوك.

 ما الفرق بين التأسي والطاعة والاتباع؟س:

 .التأسي : هو التقليد في الخير وفضائل األعمال قوال وعمال 

 .االتباع: االنصياع الكامل ألوامر هللا عز وجل 

 .الطاعة : اتباع أوامال هللا ورسوله فنعمل بم أمرانا به ونترك ما نهينا عنه 
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 لزوجاته ؟ ملسو هيلع هللا ىلصير النبي س: ما دلالة تخي

  لسن كغيرهن.ملسو هيلع هللا ىلص أن نساء النبي 

  مسوؤليات أعظم وهو محل تأسي .ملسو هيلع هللا ىلص لدى الرسول 

 -س: اذكر بعض الآثار السلبية للتبني:

 .اختالط األنساب وضياعها 

 .ضياع الحقوق 

 .انتشار الحقد والضغينة وقطيعة الرحم 

 -س: من بدائل التبني :

 .كفالة اليتيم 

 .الرضاع 

 .الهبة 

 ة.الوصي 

 .المصاهرة 

 ؟ملسو هيلع هللا ىلصس: ما هي وظيفة الرسول 

 .التبليغ 

 .اخراج الناس من الظلمات إلى النور 

 .الشهادة على الناس يوم القيامة 

 .مبشرا للمؤمنين بالجنة ومنذرا العاصين من النار 

 -: س: من صور ذكر هللا تعالى

 .التسبيح والتهليل والتكبير 

 .الدعاء 

 .االستغفار 

 رأة المسلمة؟س: ما هي شروط لباس الم

 .أن يغطي اللباس عورة المرأة 

 .أن يكون غير الفت لألنظار 

 . أن يكون ساترا للجسم 

 .أن يكون فضفاضا 

 .أن ال يشبه لباس الكافرات 

 .أن اليشبه لباس الرجال 

 س: ما هو خطر المرجفين؟

 ينشرون الخوف بين الناس ويهددون أمن واستقرار المجتمع 

 يتولاه؟ س: ما هو عقاب المرجفين ؟ومن

 .عقابهم الطرد والقتل ان لم يستجيبوا 

 .وتولى أولو األمر والقضاء معاقبتهم 

س: من صور ايذاء الرسول في 

 الآيات ؟

 .تكذيبه 

 .النيل من عرضه 

 .االفتراء عليه 
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 قسم العلماء الحديث الشريف إلى قسمين ما هما ؟

 .األول من حيث القبول والرد: ويشمل الحديث الصحيح والحسن والضعيف والموضوع 

 .والثاني من حيث عدد الرواة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الحديث الصحيح 

 منتهاه من غير علة أو شذوذ.لعدل الضابط عن مثله من أول السند إلى هو الذي اتصل اسناده بنقال ا

 

 :الحديث الحسن 

 له شروط الحديث الصحيح نفسها ،إال أن ضبط الراوي فيه يكون أقل من ضبط راوي الحديث الصحيح.

 

 :الحديث الضعيف 

 الذي فقد أيا من شروط الحديث الصحيح أو الحسن.

 

 :الحديث الموضوع 

 وهو لم يقله أصال.ملسو هيلع هللا ىلص نسبه الكذابون الوضاعون إلى رسول هللا الكالم الذي 

 

 عالماته:

 مخالفا لصريح القرآن والعقيدة االسالمية. -1

 ركيك المعنى والتركيب. -2

 مخالفا للبديهيات العقلية التي ال خالف عليها. -3

 فيه سخرية من العلماء واألنبياء. -4

 ء الكبير على العمل القليل.في إفراط بالوعيد الشديد على العمل الضئيل، أو الجزا -5

 

 التعريف المفهوم

 نقل الراوي عن شيخه. اتصال السند

 قوة حفظ الراوي ونباهته. ضبط الراوي

 شهرة صدق الراوي وحسن أخالقه. عدالة الراوي

 الخلل الخفي الذي ال يعرفه إال المختصون. العلة

 مخالفة الراوي الثقة لمن هو أوثق منه. الشذوذ

 درس أقسام الحديث الشريف

 )الصحيح، الحسن، الضعيف(
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 -س: عدد أشكال الكذابين الذين اختلقوا األحاديث:

 .المنافقون الذين يعملون على هدم الدين 

  لنصرة أهوائهم.ملسو هيلع هللا ىلص أصحاب األهواء واآلراء الذين يكذبون على رسول هللا 

 .القصاص الذين يسترزقون بقصص مختلفة، ويتقربون للعامة بغرائب المرويات 

 ين.مدعي التد 

 

 

-قارن بين الحديث الصحيح والحسن والضعيف والموضوع من حيث اتصال السند والضبط والعدالة وهل يؤخذ به أم ال:  

 الحديث الصحيح الحديث الحسن الحديث الضعيف الخبر الموضوع
 اتصال السند متصل السند متصل السند غير متصل السند ال يصح له سند

 ضبط الرواة مضبوط ه أقلضبط غير مضبوط غير مضبوط)كذب(
 عدالة الرواة الرواة عدول الرواة عدول غير عدول غير متوفرة عند الوضاع

 هل يؤخذ به؟ يؤخذ به يؤخذ به يؤخذ به بشروط ال يؤخذ به
 

 

 

 س : ما قيمة علماء الحديث القدماء عند من جاء بعدهم؟

 وضع القدماء قواعد محكمة لبيان صحة الحديث من ضعفه. -1
 . لنا دواوين ذكروا فيها تاريخ الرواة وشيوخهم ورواتهم صنعوا -2

 

 -س: علل : يشترط العلماء العدالة للراوي ليكون حديثه مقبوالَ:

 .للتوثق وضمان صدقه في رواية الحديث وعدم كذبه 
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 س: ما المقصود بطبقة السند؟

 ذ عدد الرواة الذين كانوا في الفترة المحددة.هي الفترة الزمنية من عمر السند، ويؤخ 

 

 س: ما أهمية تصنيف الحديث الشريف بناء على السند؟

 )ساعد الدارسن كثيرا في مختلف فروع العلوم الشرعية.)سهل عليهم عملية البحث ووفر لهم الوقت 
 .سهل عملية المقاربة والمقارنة بين األدلة المأخوذة من السنة النبوية 
 ترجيح بين األدلة بناءا على رتبة السند.مكن من ال 
 .ساهم في حفظ السنة من الدس فيها ما ليس منها 

 

 بدقة؟ملسو هيلع هللا ىلص ما داللة دراسة العلماء لحديث رسول هللا س: 

 .يدل على منزلة السنة النبوية ومكانتها كمصدر ثاني للتشريع 
 حفظ الدين اإلسالمّي من التزييف، أو التحريف، أو التبديل. 
 فات،  -صلى هللا عليه وسلم-قتداء بالنبي صلى هللا عليه وسلم؛ حيث ال يكون االقتداء إال بما صحَّ عنه ُحسن االل ّ من األفعال، واألقوال، والص 

 .واألخالق، والُمعامالت

 

 

  

 درس المتواتر والآحاد
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 س: ما هي أول أسرة في التاريخ البشري؟

 أسرة أبو البشر آدم وحواء. 

 ليم؟س: ما أثر األسرة في بناء مجتمع صحي س

 .األسرة هي النواة واللبنة األولى في المجتمع وصالح األسرة يعني صالح المجتمع بأكمله 

 

 -من مظاهر اهتمام الإسلام بالأسرة:

 الترغيب في الزواج والحث عليه، واعتباره عبادة تمثل نصف الدين. -1

 التحذير من العزوف عن الزواج للقادر عليه. -2

 أفرادها وعلاقاتها في جميع المراحل التي تمر بها الأسرة.بيان أحكام الأسرة وحقوق وواجبات  -3

 إعلاء شأن رباط الزواج، عندما عبر عنه بالميثاق الغليظ. -4

 الحث على تيسيير تكاليف الزواج وإزالة العقبات من طريق المقبلين عليه. -5

 س: ما مخاطر العزوف عن الزواج؟

 .ظهور فوضى خلقية مدمرة 
 جال والنساء.يؤدي إلى عقد نفسية عند الر 
 .يؤدي إلى فقدان القدرة على االنتاج واالبداع واالتقان 
 .يضعف األمة ويهددها باالنقراض ويمكن ألعدائها ألنه يقطع النسل 

 -:وظائف الأسرة

 حفظ النوع الانساني. -أ

 تلبية الحاجات الفطرية في الإنسان. -ب

 حفظ المجتمع.  -ت

 تربية الجيل وتنشأته. -ث

 

 -لأسرة:الأسس التي تبنى عليها ا

 وحدة األصل والمنشأ. -1
 الحقوق والواجبات. -2

 المودة والرحمة. -3
 التكافل االجتماعي. -4

 

 

  

 منهج الإسلام في بناء الأسرة

 -ما يعين على استقرار الأسرة وسعادتها:

 حسن االختيار. -1
 النظر والرؤية للطرفين. -2

 التعاون والتفاهم. -3

 الصبر -4
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 .هي هند بنت أبي أمية رضي هللا عنها 
 .هاجرت الهجرتين إلى الحبشة والمدينة والمنورة 
 .استشهد زوجها بعد غزوة أحد 
  إكراما لألرامل.ملسو هيلع هللا ىلص تزوجها الرسول 
 احة العقل، الحكمة، قوة صبرها.من صفاتها : قوة االيمان، رج 
 م العرب.كانت تلقب بأي 

 

 -دلل من سيرة أم سلمة رضي هللا عنها على المعاني اآلتية:

 :الصبر وقوة اإليمان -1
صبرها عندما هاجر زوجها وحرمت من ابنها وتركت وحيدة. وصبرها عند استشهاد زوجها في 

 غزوة أحد.

 بناء العالقة الزوجية بوضوح وصدق وصراحة: -2
 عندما تقدم الرسول لخطبتها وأوضحت أسباب الرفض في البداية.

 الحكمة وحسن التصرف: -3
 في صلح الحديبية.ملسو هيلع هللا ىلص الرأي الذي أشارت به على رسول هللا 

 االهتمام باألبناء ورعايتهم: -4
 حرصها على رعاية أبناءها بعد استشهاد زوجها وأبوهم في غزوة أحد.

 

 

 

 

 

 

  

 رضي هللا عنهاأم سلمة 
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 موجزة تتضمن أحكاما تشريعية عامة في مسائل تشبهها وداخلة تحتها. : عبارةالقاعدة الفقهية

 س : ما هي أهمية القواعد الفقهية.

 فهم وحفظ كثير من مسائل الفقه المتشابهة. -1

 معرفة محاسن الدين ومقاصده النبيلة، وأنه صالح لكل زمان ومكان. -2
 استنباط األحكام الفقهية للوقائع المستجدة بالقياس. -3

 القاعدة الفقهية المعنى التطبيقات
إذا أهدى إنسان هدية آلخر :فإن كان قصده  -1

والمودة كان مثابا وان كان يقصد رشوة أثم 
 بذلك.

من تزوج من امرأة بقصد التحليل للمطلق  -2
 ثالثا كان زواحه فاسدا.

 بيع العينة. -3
عمليات التجميل بقصد تغيير شكل ال عيب  -4

 فيه.

أقوال اإلنسان وأفعاله تابعة 
ه :فتكون أعماله مقبولة لنيت

ويثاب عليها إذا كان قصده 
صحيحا، وال تقبل ويكون 
 األمور بمقاصدها آثما إذا كان قصده فاسدا.

من تيقن الطهارة وشك في الحدث فإنه يبقى  -1
 على حكم الطهارة.

من شك في احدى الصلوات: هل صالها أم لم  -2
يصلها؟ يجب عليه أن يصليها ألن الصالة 

 ها واألصل أنه لم يصل.مشكوك في ادائ
من ادعى على شخص دينا أو حقا وليس عنده  -3

بينة بذلك الحق، فال يلزم المدعي عليه شيء 
 ألن األصل براءة ذمته.

األصل في األشياء اإلباحة ما لم يرد دليل على  -4
 التحريم.

إذا ورد الشك على 
االنسان، وكان عنده يقين 
سابق ،فإنه ال يلتفت إلى 

ي الحكم الشك، بل يرجع ف
 إلى اليقين السابق عليه.

 اليقين ال يزول بالشك

التخفيف عن المسافر بقصر الصالة الرباعية،  -1
والجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب 
والعشاء،والفطر في رمضان والمسح على 

 الخفين ثالثة أيام بلياليها.
التخيفيف عن المريض بالتيمم عند المشقة في  -2

الفطر في رمضان استعمال الماء، ةجواز 
بسبب المرض، وجواز صالة المريض قاعدا 

 أو مضطجعا أو بااليماء.
جواز خروج المرأة المعتدة من وفاة زوجها  -3

 من بيتها إذا احتاجت لذلك.
 اذا لم تجد المرأة إال طبيبا رجال. -4
عدم أمر الصائم بالقضاء إذا أكل أو شرب  -5

 ناسيا.

 للمشقة نوعان :
المشقة المعتادة  .1

نفك عن وهي الت
العبادة كمشقة 
الصيام والحج 

تطبق ،وهي ال
 القاعدة الفقهية.

المشقة غير  .2
المعتادة: وهي 

الطارئة والزائدة 
عن الجهد كالسفر 
والمرض.وهي 

تدخل تحت القاعدة 
 الفقهية.

 المشقة تجلب التيسير

 القواعد الفقهية
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 س: ما الغرض من تصحيح النية؟

 ل.النية شرط لصحة األعما .1
 تمييز العبادة عن العادة. .2
 تحويل العبادة إلى عادة. .3
 تمييز معاني األقوال ودالالتها. .4

 

 س: كيف يمكن تحويل العادة إلى عبادة؟

استحضار النية في طاعة هللا واالبتعاد عن ما حرم عند أداء األعمال اليومية المباحة. فمثال عندما تذهب للعب  -

لعب للحفاظ على لياقتك و جسمك الذي منحك هللا ايه صحيا خاليا من كرة القدم استحضر النية هلل وأنك ت

 األمراض .

 

 

 -مصطلحات:

 اليقين : هو االعتقاد الجازم.

 الشك: التردد بين وقوع الشيء وعدمه.

 العادة : األمر المتكرر عند أغلب الناس حتى يكون متقبال وغير مستنكرا وال مستغرب.

 لفه من قول أو فعل.العرف: ما اعتاده أغلب الناس أ

 معنى محَكمة : الفصل والقضاء بين الناس على أساسها.

 

 

من أتلف شيئا من ممتلكات غيره فإنه يضمنه  -1
 بمثله ان أمكن أو يدفع قيمته.

كل ما يضر بعقول الناس وأبدانهم  وجوب منع -2
أموالهم ماديا كالمخدرات أو معنويا كالسحرة 

 والدجالين.
نقل المصانع وكل ما فيه ازعاج الى مدن  -3

 صناعية بعيدا عن األحياء السكنية.
 عمليات العالج الزالة ضرر ألحق بالمصاب. -4

الشريعة تنهى عن 
اإلضرار بالنفس أو 
باآلخرين وذلك بمنع 

 أو ازالته بعد وقوعه أصال
 وقوعه.

 الضرر يزال

 تفسير ألفاظ الناس في معامالتهم. -1
 تفسير ألفاظ الناس في أيمانهم. -2
وجوب النفقة على الزوجة واألوالد،وليس  -3

للنفقة مبلغ محدد في الشرع فيرجع فيها إلى 
 العرف.

جواز سن أحكام تعزيزية لردع المفسدين  -4
 والمجرمين.

غير أوقات جواز اغالق أبواب المسجد في  -5
 الصالة حفظا من السرقة والعبث.

إن ما اعتاده الناس 
وتعارفوا عليه من األقوال 
واألفعال، ولم يخالف نصا 
شرعيا وليس له ضابط في 

الشرع أو اللغة ، فإن 
مرجعه إلى العرف والعادة 

 المعتبرة.

 العادة محكمة)العرف(
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 س: ما هي الحكمة من تحريم الزواج بسبب القرابة؟

 الفطرة اإلنسانية السليمة تأبى ذلك وترفضه. -1
 حتى ال تتقطع روابط صلة الرحم المراد لها الدوام. -2

 اقات التي تتأصل في الذرية.انتشار األمراض الوراثية واإلع -3

 س: ما هي شروط الحرمة بالرضاع؟

 وصول لبن المرأة إلى جوف الرضيع مهما كان مقداره. -1

 أن يكون رضاع الطفل قبل تمامه السنتين. -2

 س: ما هي الحكمة من التحريم بسبب الرضاع؟

 توسيع دائرة المحبة بين األسر في المجتمع حيث يصبح للرضيع أسرة جديدة. -1

 األم المرضعة ، واعترافا بجميل صنعها وسمو عالقة الرضيع بها. تكريم -2
في حالة مرض األم  أوالتعاون والتكافل من خالل سد حاجة األطفال الذين يحتاجون للرضاع كفاقدي األمهات  -3

 األصلية.

 

 مالحظات:

 زوجته حرمة مؤبدة بمجرد العقد على الزوجة.صول يحرم زواج الرجل بأ -
 زوجة.الربيبة هي بنت ال -
 يحرم الزواج بالربية بمجرد الدخول بأمها. -

 المحرمات من النساء
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  رحمة للعالمين ليخرج الناس من الظلمات إلى النور.ملسو هيلع هللا ىلص أرسل هللا عز وجل نبينا محمدا 

 ملسو هيلع هللا ىلصخصائص رحمة الرسول 

 .ثابتة وشاملة -1

 .غاية ووسيلة -2

 متزنة ومعتدلة. -3

 

 آثار صفة الرحمة

 الرحمة ترفع منزلة العبد عند ربه. -1
 الرحمة تفتح أبواب الرجاء واألمل للناس وتغلق أبواب اليأس وتشعر باألمن واألمان. -2

 وسيلة النتشال المخطئين والمذنبين من حبائل الشيطان. -3
 بالرحمة تعمر األرض وتستديم الحياة عليها وتكثر الموارد ويعم الخير. -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملسو هيلع هللا ىلصمن معالم رحمة الرسول 

صور من رحمة الرسول 
.صلى هللا عليه وسلم

مع أهله

كان رحيما مع أهله وفي 
.عالقته مع زوجاته

ل كانت تحمله الشفقة باألطفا
.أن يحملهم في الصالة

بكاءه صلى هللا عليه وسلم 
عندما أرسلت اليه احدى بناته
ولدها وهو يلفظ أنفاسه 

.األخيرة

مع أصحابه وأمته

.هالتيسيير على أصحابه وأمت

كان يالطف أصحابه ويشفق 
أبا عمير ما فعل "عليهم 

".النعير؟

مع مخالفيه

كان الرسول يفرح ويسر بمن
اهتدى ويأسف ويحزن على 

.من ضل

لم يكن صلى هللا عليه وسلم
يدعو على المشركي

مع الكائنات األخرى

كان رؤوفا رحيما بكل 
الكائنات حتى الطيور 
.والشجر زالبهائم والحجر

.موقف الحمرة وفراخها

موقف الجمل الذي شكا للنبي
.سوء معاملة صاحبه له
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 منهج التفكير في الإسلام
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: هو تفكير تأملي هادف، يستعين بقواعد المنطق واالستدالل واالحتماالت، لتقييم أمر معين أو  التفكير الناقد

 الوصول إلى حل مشكلة ما.

 مهارات التفكير الناقد في اإلسالم

 التفكر والـتأمل. -
 االستقصاء وجمع المعلومات. -
 إقامة الحجة والدليل. -
 الحوار وتقييم اآلراء بموضوعية. -

 

 أهمية التفكير الناقد

 تدريب االنسان على البحث واالستقصاء والتعلم الذاتي. -
 االبتعاد عن التعصب والتشدد والتطرف. -
 آلخر.اكتساب اإلنسان القدرة على الحوار والتواصل مع ا -

 

 أهداف التفكير الناقد

 اتخاذ القرارات الصحيحة. -
 حل المشكالت ومواجهة المستجدات على أساس العلم والمعرفة. -
 تجنب الفرد والمجتمع الوقوع في الخطأ والتقليل من احتماالته. -
 تحقيق التقدم على أسس ثابتة وسليمة. -
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  هــ . 194ولد عام 

 .عرف بالعلم والتقوى 
 .أحسنت أمه تربيته ورعايته وقد فقد بصره في صغره 
 ا رائعا في الدولة العباسية.يعاش عصرا علم 
  بن راهويهأسحاق  –من شيوخه : اإلمام الداخلي. 
 .من تالميذه : االمام مسلم 
 .ألهم حفظ الحديث وهو في الكتاب وهو ابن العشر سنين او اقل 
 .كان بعرف بهمته العالية في طلب العلم 

 سنة. 23وهو ابن  )جمع األحاديث في كتاب واحد(بدأ تحقيق رؤية شيخه 

 .كان ال يكتب حديثا في كتابه اال بعد أن يتوضأ ويستخير ويتأكد من صحته 

  سنة. 16استمر في جمع كتابه 

 .)سماه باسم )الجامع الصحيح المسند من حديث رسول هللا وسننه أيامه 

  حديثا اختارها من بين ستمائة ألف حديث. 7275جمع في كتابه 

 .اعتمد االمام البخاري في تصنيف الجامع الصحيح على الكتب واألبواب 
 .بدأ مؤلفه بكتاب الوحي واخننمه بكتاب التوحيد 
  كان البخاري قد عرض كتابه على علماء عصره كعلي بن المديني ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل زيادة في

 التوثيق من مروياته.
  امتاز كتابه )الجامع الصحيح( عن غيره من الكتب باجتماع شرطين لقبول الحديث في الكتاب : وهما المعاصرة

 بين الراويين وإثبات اللقاء بينهما.
 .أثنى العلماء على اإلمام البخاري وكتابه واعتباره أصح كتاب بعد القرآن الكريم 

 الإمام البخاري
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