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Faith increased ( َفاْزَدْدنَا بِِه إِيَمانًا)

Good deeds (عمل صالح) Good manners (حسن الخلق)

Learned Quran ( تََعلَّْمَنا اْلُقْرآَن)

Learned Faith ( َتََعلَّْمَنا اإِليَمان)

Quranic and Prophetic Nurturing Program 

 برنامج تربية قرآنية ونبوية

 
 

 

بِيِّ ـ صلى هللا عليه وسلم ـ َوَنْحُن فِْتَياٌن َحَزاِوَرةٌ  ا َمَع النه ِ، َقالَ ُكنه َفَتَعلهْمَنا َعْن ُجْنُدِب ْبِن َعْبِد هللاه

  ُثمه َتَعلهْمَنا اْلقُْرآَن َفاْزَدْدَنا بِِه إِيَماًنا اإلِيَماَن َقْبلَ أَْن َنَتَعلهَم اْلقُْرآنَ 

 It was narrated that Jundub bin 'Abdullah said: We were with the 

Prophet ( ملسو هيلع هللا ىلص)  and we were strong youths, so we learned faith 

before we learned Qur'an. Then we learned Qur'an 

and our faith increased there 

Sunan Ibn Majah Book 1, Hadith 64 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

5 

 

 

 

 

 
 

 

Surah Al Hajj 

Lessons 

Overview 
       

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 

Quranic and Prophetic Nurturing Program 

Surah Al Hajj Lessons Overview 

 

 

 Lesson 

 الدرس

Topics 

 الموضوعات
1 Ayat 1 to 7 Taqwa of Allah                          

هللا تقوى  

Arguing 

                                                                                             الجدال

2 Ayat 8 to 16 Thinking bad of Allah 

باهلل الظن سوء                                                       

3 Ayat 17 to 25 Good speech 

الكالم طيب                           

4 Ayat 26 to 33 Mockery  

                                      استهزاء

5 Ayat 34 to 41 Betrayal  

                                         الخيانة

6 Ayat 42 to 51 Injustice 

                                            الظلم

7 Ayat 52 to 59 Hardening of the Heart 

القلب قسوة  

8 Ayat 60 to 70 Disbelief 

 الكفر

9 Ayat 71 to 78 Performing all types of good 

الخير فعل  
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

Lesson 1: Ayat 1 to 7 
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 تقوى هللا
 

قيل : يا رسوَل هللِا َمن أكَرُم الناسِ ؟ قال : ) أتقاهم ( . قالوا : ليس عن هذا 

 . ) نَسأَلُك، قال : ) فيوُسُف نبيُّ هللاِ 

  [صحيح] : خالصة حكم المحدث 3490 : صحيح البخاري الرقم : المصدر البخاري  : أبو هريرة المحدث : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

فقال رسوُل هللِا صلَّى هللُا عليه وسلَّم : )  قيَل يا رسوَل هللِا، أَيُّ النَّاسِ أَْفَضُل؟

ُمؤِمٌن ُيجاِهُد في َسبيِل اللَِّه بنفِسِه ومالِِه( . قالوا : ثم َمْن ؟ قال : ) ُمؤِمٌن في 

عابِ، َيتَّقي اللََّه، ويََدُع الناَس ِمن َشر ِهِ  ِ  . ) ِشْعٍب ِمَن الش 

  [صحيح] : خالصة حكم المحدث 2786 : صحيح البخاري الرقم : البخاري المصدر : أبو سعيد الخدري المحدث : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

كان سعُد بن أبي وقاصٍ في إبلِه . فجاءه ابُنه عمُر . فلما رآه سعٌد قال : أعوذ باهلِل 

 هذا الراكِب . فنزل . فقال له : أَنَزلَت في إبلِك وغنِمك وتركت الناَس من شر ِ 

يتنازعون الُملَك بينهم ؟ فضرب سعٌد في صدِره فقال : اسكْت . سمعُت رسوَل 

 . " هللِا صلَّى هللُا عليه وسلََّم يقول " إنَّ هللَا يحبُّ العبَد التَّقيَّ ، الغنيَّ ، الخفيَّ 

 صحيح  : خالصة حكم المحدث 2965 : صحيح مسلم الرقم : مسلم المصدر : بي وقاص المحدثسعد بن أ : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

فمن أدرَك ذاَك منُكم فليت قِ هللا وليأمْر  إنكم منصوروَن ومصيبوَن ومفتوٌح لُكم ،

 بالمعروِف ولينَه عن المنكِر ، ومن يكذْب علي  متعمًدا فليتبو أ مقعدُه من النارِ 

حسن  : خالصة حكم المحدث  2257 : سنن الترمذي الرقم : المصدر الترمذي  : عبدهللا بن مسعود المحدث : الراوي

 صحيح
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……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

وال تحِقرنَّ من المعروِف شيًئا ، ولو أن تفرَغ من َدلِوك في إناِء  اتَّقِ هللَا ،

الْمُستسِقي ، وأن تلَقى أخاك ووجُهك إليه ُمنبَِسطٌ ، وإياك وإسباَل اإلزاِر ، فإنَّ 

إسباَل اإلزاِر من اْلَمِخيلِة ، وال يحبُّها هللُا ، وإِن امرٌؤ شَتمك وعيَّرك بأمٍر ليس هو 

 ه بأمٍر هو فيه ، وَدْعه يكوُن وبالُه عليه ، وأجُره لك ، وال تَُسبَّنَّ أحًدافيك ، فال تُعي ِرْ 

 صحيح  : خالصة حكم المحدث 98 : صحيح الجامع الرقم : األلباني المصدر : جابر بن سليم المحدث : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

ي ِئَة الحسنَة تمُحها ، وخالقِ النَّاَس بخلقٍ حسنٍ   اتَّقِ اللَِّه حيُث ما كنَت ، وأتبعِ السَّ

  حسن : خالصة حكم المحدث  1987 : صحيح الترمذي الرقم : األلباني المصدر : أبو ذر الغفاري المحدث : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

ٍ ، وال ألبيَض على أسوَد ،  ٍ على عربي  ٍ ، وال لعجمي  ٍ على عجمي  ال فضَل لعربي 

 : إالَّ بالتَّقَوى ، النَّاُس من آدُم ، وآدُم من ترابٍ  -وال ألسوَد على أبيَض 

 صحيح  : خالصة حكم المحدث 361 : شرح الطحاوية الرقم : األلباني المصدر : المحدث - : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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 إنَّ أْولَى الناسِ بَِي اْلُمتَُّقوَن ، َمْن كانُوا و حْيُث كانُوا

 صحيح  : خالصة حكم المحدث 2012 : صحيح الجامع الرقم : األلباني المصدر : معاذ بن جبل المحدث : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

هللُا و رسولُه أعلُم ، قال : األجوفاِن : الفرُج و  أتْدرون ما أكثُر ما ُيدِخُل الناَر قالوا :

 الفُم ، و ما أكثُر ما ُيدِخُل الجنََّة ؟ تقوى هللِا و ُحسُن الُخلُقِ 

 حسن  : خالصة حكم المحدث 222 : صحيح األدب المفرد الرقم : المصدر األلباني  : أبو هريرة المحدث : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

أنَّ رسوَل اللَِّه وعظَُهم يوًما موعظًة بليغًة بعَد صالِة الغداِة ذِرَفت منها العيوُن 

ووِجلَت منها القلوُب، فقاَل رجٌل يا رسوَل اللَِّه إنَّ هِذِه لموعظُة مودَّعٍ فما تعَهُد 

معِ والطَّاعةِ  إلينا  قاَل : أوصيكم بتقوى اللَِّه والسَّ

 : خالصة حكم المحدث 1037 : تخريج كتاب السنة الرقم : األلباني المصدر : العرباض بن سارية المحدث : الراوي

 صحيح

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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 الجدال

  معنى الجدل لغةً 

 . الجدل: اللدد في الخصومة والقدرة عليها، وجادله أي: خاصمه، مجادلة وجداًلا

والجدل: مقابلة الحجة بالحجة؛ والمجادلة: المناظرة والمخاصمة، والجداُل: 

 الخصومة؛ سمي بذلك لشدته

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

  معنى الجدل اصطالًحا

 قال الراغب: )الِجَدال: المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة

وقال الجرجاني: )الجدل: دفع المرء خصمه عن إفساد قوله: بحجة، أو شبهة، 

 أو يقصد به تصحيح كالمه

ا  : )الجدال: هو عبارة عن مراء يتعلَّق بإظهار المذاهب وتقريرهاوقال أيضا

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 والمحاورة والمناظرة الجدل بين الفرق

 .ومغالبته الخصم إلزام منه ُيراد الجدل

 تصحيح منهما واحد كل يقصد شخصين، بين الكالم تردد فهي: المناظرة أما

 .الحق ظهور في منهما كل    رغبة مع صاحبه، قول وإبطال قوله،

 ضرب وهي التجاوب، أي التحاور ومنه الكالم، في المراجعة هي: والمحاورة

 في والمحاورة الجدل لفظ ورد وقد أساليبه، من وأسلوب الرفيع، األدب من

 الَّتِي َقو لَ  اللَّهُ  َسِمعَ  َقد  : تعالى قوله في المجادلة سورة من واحد موضع

ِجَها فِي تَُجاِدلُكَ  َتكِي َزو  َمعُ  َواللَّهُ  اللَّهِ  إِلَى َوتَش  [ 1: المجادلة] تََحاُوَرُكَما يَس 

 والمباحثة المناقشة ذلك من وقريب

……………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………… 

 الكريم القرآن في
 

ِ  فِي ِجَدالَ  َوالَ  ُفُسوقَ  َوالَ  َرَفثَ  َفالَ   ].197: البقرة] اْلَحج 

ِ  فِي ِجَدالَ  َوًلَ : قوله في مسعود ابن وعن  حتى صاحبك تماري أن: )قال ال َحج 

 ( تغضبه

 فنهى وصاحبك، أخاك تغضب حتى والمالحاة المراء: الجدال: )عباس ابن وعن

 ( ذلك عن هللا

 ( والخصومات والسباب المراء الجدال: )عمر ابن وعن

 النهي: ذلك معنى: بعضهم فقال ذلك، في التأويل أهل اختلف: )الطبري وقال

ا المحرم يجادل أن عن  عن نهى: بعضهم فقال القول، هذا قائلو اختلف ثم. أحدا

 (يغضبه حتى صاحبه يجادل أن

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 ].204: البقرة] اْلِخَصامِ  أَلَدُّ  َوُهوَ 

 . (6( )للمسلمين والعداوة والخصومة، الجدال، شديد: أي: )العيني قال

 (بالباطل جدًلا  يقول: )مقاتل قال

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 ]4: غافر] َكَفُروا الَِّذينَ  إاِلَّ  اللَّهِ  آيَاتِ  فِي ُيَجاِدلُ  َما

 عقله جبلة وطبع نفسه، بهوى ويخاصم هللا، آيات في يماري: أي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ِنيرٍ  كَِتابٍ  َوال ُهًدى َوال ِعْلمٍ  بَِغْيرِ  اللَّهِ  فِي ُيَجاِدلُ  َمن النَّاسِ  َوِمنَ   ]8: الحج] مُّ

 ( متكبراا علم بغير هللا في يجادل من الناس ومن فالمعنى: )الزجاج قال
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 ( وصفاته توحيده في هللا في يجادل من الناس ومن: )البيضاوي وقال

 في فيدخل هللا، في يجادل فريق الناس ومن: اللفظ ومعنى: )الشوكاني وقال

 ( الواضحة شرائعه أو صفاته، أو هللا، ذات في مجادل كل   ذلك

 وجعلوا الضالل، طريق سلكوا وفرقة طائفة الناس ومن: )السعدي وقال

، بالباطل يجادلون  في أنهم والحال الحق، وإبطال الباطل إحقاق يريدون الحقَّ

 (شيء العلم من عندهم ما الجهل، غاية

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 آَمنَّا َوُقولُوا ِمْنُهمْ  ظَلَُموا الَِّذينَ  إاِلَّ  أَْحَسنُ  ِهيَ  بِالَّتِي إاِلَّ  اْلكَِتابِ  أَْهلَ  تَُجاِدلُوا َوال

: العنكبوت] ُمْسلُِمونَ  لَهُ  َونَْحنُ  َواِحدٌ  َوإِلَُهُكمْ  َوإِلَُهَنا إِلَْيُكمْ  َوُأنِزلَ  إِلَْيَنا ُأنِزلَ  بِالَِّذي

46 [ 

 بصيرة غير من كانت إذا الكتاب، أهل مجادلة عن تعالى ينهى: )السعدي وقال

 أحسن، هي بالتي إًل يجادلوا ًل وأن مرضية، قاعدة بغير أو المجادل، من

ِ  إلى ودعوة كالم، ولين ولطف خلق بحسن  الباطل عن ورد    وتحسينه، الحق 

 المجادلة مجرد منها القصد يكون ًل وأن لذلك، موصل طريق بأقرب وتهجينه،

ِ  بيان القصد يكون بل العلو، وحب ِ  والمغالبة  ظلم من إًل الخلق، وهداية الحق 

 وإنما الحق، في له إرادة ًل أنه وحاله، قصده من ظهر بأن الكتاب، أهل من

 المقصود ألن جداله؛ في فائدة ًل فهذا والمغالبة، المشاغبة وجه على يجادل

 ( ضائع منها

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 َوالل هُ  ِعْلمٌ  بِهِ  لَُكم لَْيسَ  فِيَما تَُحآجُّونَ  َفلِمَ  ِعلمٌ  بِهِ  لَُكم فِيَما َحاَجْجُتمْ  َهُؤالء َهاأَنُتمْ 

 ]66: عمران آل] تَْعلَُمونَ  الَ  َوأَنُتمْ  يَْعلَمُ 

 خاصمتم الذين القوم هؤًلء: أنتم ها: ثناؤه جلَّ  بذلك يعني: )الطبري قال

 به وأتتكم كتبكم، في وجدتموه الذي دينكم أمر من علم به لكم فيما وجادلتم

 فلم صحته، عندكم وثبتت أوتيتموه، مما ذلك غير وفي عنده، من هللا رسل

 ( علم به لكم ليس فيما وتخاصمون تجادلون فلم: يقول تحاج ون؟
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 والمجادلة المحاجة عن النهي على اآليات هذه اشتملت وقد: )السعدي وقال

 له يسمح وًل منه، يمكَّن ًل أمر في متكل ِم فهو بذلك تكلَّم من وأنَّ  علم، بغير

 (فيه

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 في السنة النبوية

قوٌم بعَد ُهًدى كانوا عليِه إالَّ أوتوا الجَدَل ثمَّ تال رسوُل اللَِّه صلَّى اللَُّه عليِه ما َضلَّ 

  وسلََّم هذِه اآليَة َما َضَرُبوُه لََك إاِلَّ َجَداًل َبْل ُهْم َقْوٌم َخِصُمونَ 

 حسن : خالصة حكم المحدث | 3253 :صحيح الترمذي الرقم : المصدر |األلباني  : المحدث |أبو أمامة الباهلي  : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 إن أبغَض الرجاِل إلى هللِا األلدُّ الَخِصمُ 

 [صحيح] :خالصة حكم | 2457 :صحيح البخاري الرقم : المصدر |البخاري  : المحدث |عائشة أم المؤمنين  : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

أنا زعيٌم ببيٍت في َربَضِ الجنَِّة لمن ترك المراَء وإن كان ُمِحق ًا ، وببيٍت في وسِط 

 . الجنِة لمن ترك الكذَب وإن كان مازًحا ، وببيٍت في أعلى الجن ِة لمن َحُسَن ُخلُُقه

  حسن :خالصة حكم | 2648 :لرقم صحيح الترغيب  : المصدر |األلباني  : المحدث |أمامة الباهلي أبو  : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

  الجدال في والعلماء السلف أقوال

 (والمغالبة والمراء، الجدل،: الجاهل صفة من): الحسين بن محمد وقال

 عنه هللا رضي حنبل بن أحمد هللا عبد أبا سمعت: )العطار مالك بن عبدوس وقال

 هللا صلى هللا رسول أصحاب عليه كان بما التمسك عندنا السنة أصول: يقول

 الخصومات، وترك -ضاللة فهي بدعة وكل   -البدع وترك بهم، واًلقتداء وسلم عليه
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 إلى... الدين في والخصومات والجدال، المراء وترك األهواء، أصحاب مع والجلوس

ا تخاصم ًل: قال أن  والرؤية القدر في الكالم فإنَّ  الجدال؛ تتعلم وًل تناظره، وًل أحدا

 بكالمه أصاب إن- صاحبه يكون ًل عنه، منهي مكروه السنن من وغيرها والقرآن

 (الجدال يدع حتى السنة أهل من -السنة

 

 (العمل ومنعهم الجدل، ألزمهم شر اا بقوم هللا أراد إذا) :األوزاعي قال

 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 والمراء الجدال آثار

 .صاحبه عليه يعاب الذي الكالم فضول من المحمود غير والمراء الجدال -1

……………………………………………………………………………………………… 

 .تفسيقهم أو اآلخرين تكفير إلى الباطل الجدال يؤدي قد -2

……………………………………………………………………………………………… 

 .اآلخرين من التشفي إلى يدعو -3

……………………………………………………………………………………………… 

 .المجتمع أفراد بين الشقاق ويورث العداوة، يذكي -4

……………………………………………………………………………………………… 

 .الكذب إلى صاحبه يقود -5

……………………………………………………………………………………………… 

 .باأللسنة والتراشق التطاول إلى يؤدي -6

……………………………………………………………………………………………… 
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 .ورده الحق إنكار إلى بالمجادل يؤدي -7

……………………………………………………………………………………………… 

  :الجدال إلى قسمينينقسم 
  الجدال المحمود 1-

ِ، وإظهاره بإقامة األدلة والبراهين على  وهو الذي يكون الغرض منه تقرير الحق 

صدقه، وقد جاءت نصوص تأمر بهذا النوع من الجدال، وقد أمر هللا نبيه صلى هللا 

 :عليه وسلم بهذا الجدال في قوله تعالى

اْدُع إِلِى َسبِيِل َرب َِك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهم بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن  

 125النحل: ]

َوال تَُجاِدلُوا أَْهَل اْلكَِتابِ إاِلَّ بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن إاِلَّ الَِّذيَن ظَلَُموا  :وقال جلَّ في عاله

 .[46العنكبوت: ]ِمْنُهْم 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 المذموم الجدال2 -

ِ، ظهور بعد الباطل تقرير غرضه يكون الذي الجدال هو  والجاه، المال وطلب الحق 

 الجدال من النوع هذا من حذَّرت التي واآلثار النصوص من الكثير جاءت وقد

 :النصوص هذه ومن عنه، ونهت

 مَِّريدٍ  َشْيطَانٍ  ُكلَّ  َويَتَّبِعُ  ِعْلمٍ  بَِغْيرِ  اللَّهِ  فِي ُيَجاِدلُ  َمن النَّاسِ  َوِمنَ : تعالى قوله

 .[3: الحج]

ِنيرٍ  كَِتابٍ  َوال ُهًدى َوال ِعْلمٍ  بَِغْيرِ  اللَّهِ  فِي ُيَجاِدلُ  َمن النَّاسِ  َوِمنَ   .[8: الحج] مُّ

 [.4: غافر] اْلبِالدِ  فِي تََقلُُّبُهمْ  يَْغُرْركَ  َفال َكَفُروا الَِّذينَ  إاِلَّ  اللَّهِ  آيَاتِ  فِي ُيَجاِدلُ  َما

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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  آداب الجدال المحمود 

إلى دين هللا تعالى، وترك الرياء النية الصادقة في نصرة الحق، والدعوة  -1

 .والسمعة، أو طلب الجاه والرفعة

……………………………………………………………………………………………… 

العلم الصحيح المستفاد من كتاب هللا تعالى، ومن سنة رسوله صلى هللا  -2

 .عليه وسلم، وما كان عليه سلف هذه األمة الصالح

……………………………………………………………………………………………… 

 .اًلختالف إلى كتاب هللا وسنة رسوله رد -3

……………………………………………………………………………………………… 

 .تقديم النقل ونصوصه على العقل وظنونه -4

……………………………………………………………………………………………… 

التحلي باألخالق اإلسالمية العالية أثناء الجدال؛ من القول المهذب، واحترام  -5

 .، أو لمزهم واًلستهزاء بهماآلخرين، وعدم الطعن في األشخاص

……………………………………………………………………………………………… 

أن تكون غايتك إظهار الحق، وإقناع الناس به، مع اًلبتعاد عن الباطل أو تلبيسه  -6

 .على الناس

……………………………………………………………………………………………… 

بقصد تقديم األهم فاألهم من الحجج، والبينات، واألدلة المفحمة للخصم،  -7

 .اإلقناع وإظهار وجه الصواب

……………………………………………………………………………………………… 

 .مجانبة إطالة الكالم، وغرابة األلفاظ، أو خروجها عن صلب الموضوع -8
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……………………………………………………………………………………………… 

 .عدم اًللتزام في أثناء المناظرة بضد ِ الدعوى التي تحاول إثباتها وإًل فشلت -9

……………………………………………………………………………………………… 

 .عدم التعارض بين األدلة، أو التناقض في البينات والحجج -10

……………………………………………………………………………………………… 

 .عدم الطعن في أدلة الخصم إًل ضمن األمور المبنية على المنهج الصحيح -11

……………………………………………………………………………………………… 

 .يا المتفق عليها، وقبول نتائج المناظرةإعالن التسليم بالقضا -12

……………………………………………………………………………………………… 

 .اًلمتناع عن المجادلة إذا كانت تؤدي إلى فتنة وفساد، أو ضرر يلحق بالدعوة -13

……………………………………………………………………………………………… 

 أهمية مراعاة الظروف المحيطة بالمناظرة من حيث األشخاص، والموضوع، -14

  .والزمان، والمكان

……………………………………………………………………………………………… 
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Lesson 2: Ayat 8 to 16 
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……………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

How do we act on the ayat? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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 باهلل الظنسوء 

 معنى السوء لغًة 

وء: اًلسم  أصل هذه المادة يدل  القبح، يقال: ساء الشيء: إذا َقـُبح. والس 

وُء أيضاا بمعنى الُفجور والمنكر، ويقال: ساءه يسوءه  الجامع لآلفات والداء، والس 

ا وسواء: فعل به ما يكره، نقيض سرَّه. واًلسم: السوء بالضم. وسؤت  سوءا

ا رآه مني. وسؤت به ظن اا، وأسأت الرجل سواية ومساية، يخففان، أي ساءه م

 ويقال: أسأت به وإليه وعليه وله .به الظن

 معنى الظن ِ لغةً 

يء ظن اا: علمه بغير يقين، وقد تأتي بمعنى اليقين. و: فالناا. و: به  :ظنَّ الشَّ

نة: التهمة. والظَّنين: المتهم الذي تظن به التهمة، ومصدره الظنة،  اتهمه. والظ ِ

 ورجل ظنين: متهم من قوم أظناء والجمع الظنن.

……………………………………………………………………………………………… 

 معنى سوء الظن اصطالًحا

 .(قال الماوردي: )سوء الظن: هو عدم الثقة بمن هو لها أهل

وقال ابن القيم: )سوء الظن: هو امتالء القلب بالظنون السيئة بالناس؛ حتى 

  (يطفح على اللسان والجوارح

سوء الظن )هو التهمة والتخون لألهل واألقارب والناس في غير  وقال ابن كثير:

 محله

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 من القرآن الكريم

ْتُهْم  نُكْم َوطَآئَِفٌة َقْد أََهمَّ ثُمَّ أَنَزَل َعلَْيُكم م ِن بَْعِد اْلَغم ِ أََمَنًة نَُّعاًسا يَْغَشى طَآئَِفًة م ِ

ِ ظَنَّ اْلَجاِهلِيَِّة يَُقولُوَن َهل لََّنا ِمَن األَْمِر ِمن َشْيٍء  أَنُفُسُهْم يَظُنُّوَن بِالل ِه َغْيَر اْلَحق 

َر ُكلَُّه لِلَِّه ُيْخُفوَن فِي أَنُفِسِهم مَّا الَ ُيْبُدوَن لََك يَُقولُوَن لَْو َكاَن لََنا ِمَن ُقْل إِنَّ األَمْ 

ا ُقتِْلَنا َهاُهَنا ُقل لَّْو ُكنُتْم فِي ُبُيوتُِكْم لَبََرَز الَِّذيَن ُكتَِب َعلَْيِهُم اْلَقْتُل  األَْمِر َشْيٌء مَّ
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الل ُه َما فِي ُصُدوِرُكْم َولُِيَمحََّص َما فِي ُقلُوبُِكْم َوالل ُه َعلِيٌم  إِلَى َمَضاِجِعِهْم َولِيَْبَتلِيَ 

 ] 154آل عمران: [ بَِذاتِ الصُُّدورِ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

َوَما ُكنُتْم تَْسَتتُِروَن أَْن يَْشَهَد َعلَْيُكْم َسْمُعُكْم َوال أَْبَصاُرُكْم َوال ُجلُوُدُكْم َولَكِن ظََننُتْم 

ا تَْعَملُوَن َوَذلُِكْم ظَنُُّكُم الَِّذي ظََننُتم  بَِرب ُِكْم أَْرَداُكْم َفأَْصبَْحُتم أَنَّ اللََّه ال يَْعلَُم َكثِيًرا م ِمَّ

ْن اْلَخاِسِرينَ   ].23 -22فصلت:  [م ِ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ْوءِ  ظَنَّ  بِاللَّهِ  الظَّان ِينَ  َواْلُمْشِرَكاتِ  َواْلُمْشِركِينَ  َواْلُمَنافَِقاتِ  اْلُمَنافِِقينَ  َوُيَعذ ِبَ   السَّ

ْوءِ  َدائَِرةُ  َعلَْيِهمْ   َمِصيًرا َوَساءتْ  َجَهنَّمَ  لَُهمْ  َوأََعدَّ  َولََعَنُهمْ  َعلَْيِهمْ  اللَّهُ  َوَغِضبَ  السَّ

 [.6: الفتح]

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 في السنة النبوية

أنا عنَد ظن ِ عبدي بي ، وأنا معه إذا ذَكَرنِي ، فإن َذَكَرنِي في  يقول هللُا تعالَى :

نفِسه ذكرتُه في نفسي ، وإن ذَكَرنِي في مألٍ ذكرتُه في مألٍ خيرٌ منهم ، وإن تقرََّب 

إليَّ شبًرا تقرَّبُت إليه ذراًعا ، وإن تقرََّب إليَّ ذراًعا تقرَّبُت إليه باًعا ، وإن أتاني 

 ولةً يمشي أتيُته هرْ 

  [صحيح] : خالصة حكم المحدث 7405 : صحيح البخاري الرقم : البخاري المصدر : أبو هريرة المحدث : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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قبل موتِه بثالثِة أياٍم ، يقول " ال يموتنَّ  سمعُت رسوَل هللِا صلَّى هللُا عليِه وسلََّم ،

 . " أحدكم إال وهو يحسُن الظنَّ باهلِل عزَّ وجلَّ 

  صحيح : خالصة حكم المحدث 2877 : صحيح مسلم الرقم : المصدر مسلم  : جابر بن عبدهللا المحدث : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

ِ ! إْذ  يخرُج مَن النَّاِر أربعٌة فُيعَرضوَن على اللَِّه . فيلتفُت أحُدُهم ، فيقوُل : أي رب 

 أخرجَتني منها فال تُِعدني فيها . فُينجيِه اللَُّه منها

 مسلم  : أنس بن مالك المحدث : الراوي

  192 : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : المصدر

  صحيح : خالصة حكم المحدث

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

اْدُعوا هللَا وأنتْم ُموقُِنوَن باإلجابِة ، واعلُموا أنَّ هللَا ال يَستجيُب ُدعاًء من قْلٍب غافٍِل 

 اَلهٍ 

  حسن : خالصة حكم المحدث 245 : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : األلباني المصدر : أبو هريرة المحدث : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 أقوال السلف والعلماء في سوء الظن

وقال ابن عباس: )إنَّ هللا قد حرم على المؤمن من المؤمن دمه وماله  -
 )وعرضه، وأن يظنَّ به ظنَّ السوء

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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 آثار سوء الظن

 سبب للوقوع في الشرك والبدعة والضالل -1

سوء الظن باهلل سبب في الوقوع في الشرك، قال ابن القيم: )الشرك 
والتعطيل مبنيان على سوء الظن باهلل تعالى.. ألن الشرك هضم لحق الربوبية، 

 وتنقيص لعظمة اإللهية، وسوء ظن برب العالمين ، 

لَِّه ئِْفًكا آلَِهًة ُدوَن الأَ  :ولهذا قال إبراهيم إمام الحنفاء لخصمائه من المشركين

ِ اْلَعالَِميَن   87-86الصافات: ]تُِريُدوَن َفَما ظَنُُّكم بَِرب 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 سبب في استحقاق لعنة هللا وغضبه-2

َب اْلُمَنافِِقيَن َواْلُمَنافَِقاتِ َواْلُمْشِركِيَن َواْلُمْشِرَكاتِ الظَّان ِيَن بِاللَِّه  :قال تعالى َوُيَعذ ِ

ْوِء َوَغِضَب اللَُّه َعلَْيِهْم َولََعَنُهْم َوأََعدَّ لَُهْم َجَهنََّم  ْوِء َعلَْيِهْم َدائَِرُة السَّ ظَنَّ السَّ

 .[6الفتح: ]َوَساءْت َمِصيًرا 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 يورث اإلنسان األخالق السيئة-3

سوء الظن يورث اإلنسان األخالق السيئة كالجبن والبخل والشح والحقد 

 والحسد والتباغض 

قال ابن عباس: )الجبن والبخل والحرص غرائز سوء يجمعها كلها سوء الظن 

 عز وجل باهلل

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 من أساء الظن أساء العمل -4
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َوَذلُِكْم ظَنُُّكُم الَِّذي ظََننُتم  :: )تال الحسن-بسنده إلى الحسن-قال الطبري 

  [23فصلت: ]بَِرب ُِكْم أَْرَداُكْم 

ظنونهم بربهم؛ فأما المؤمن فأحسن باهلل فقال: إنما عمل الناس على قدر 

 الظن، فأحسن العمل، وأما الكافر والمنافق، فأساءا الظن فأساءا العمل

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

  سوء الظن المحرم

 .ويشمل سوء الظن باهلل تعالى، وسوء الظن بالمؤمنين

باهلل تعالى من أعظم الذنوب: قال ابن القيم: )أعظم الذنوب عند فسوء الظن 

 (هللا إساءة الظن به

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 سوء الظن الجائز

ويشمل: سوء الظن بمن اشتهر بين الناس بمخالطة الريب، والمجاهرة 

افر، قال ابن عثيمين: )يحرم سوء الظن بمسلم، أما بالمعاصي، وسوء الظن بالك

الكافر فال يحرم سوء الظن فيه؛ ألنه أهل لذلك، وأما من عرف بالفسوق والفجور، 

فال حرج أن نسيء الظن به؛ ألنه أهل لذلك، ومع هذا ًل ينبغي لإلنسان أن يتتبع 

ا بهذا العمل  عورات الناس، ويبحث عنها؛ ألنَّه قد يكون متجسسا

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 الوسائل المعينة على ترك سوء الظن

 
 االستعاذة باهلل والتوقف عن االسترسال في الظنون -1

إذا كان سوء الظن الوارد متعلق باهلل سبحانه وتعالى فمما ورد في عالج ذلك 

 :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمحديث أبي هريرة رضي هللا عنه قال: 
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يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من ))

 خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ باهلل ولينته

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 معرفة أسماء هللا وصفاته -2

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 سوء الظن بالنفس واتهامها بالتقصير -3

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 المداومة على محاسبة النفس واالستغفار - 4

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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Lesson 3: Ayat 17 to 29 
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……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

How do we act on the ayat? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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 الكالم طيب
يه الشمُس ، يعدُل بيَن كلُّ ُسالَمى من الناسِ عليه صدقٌة ، كلُّ يوٍم تطلُُع ف -

االثنيِن صدقٌة ، ويعيُن الرجَل على دابتِه فيحمُل عليها ، أو يرفُع عليها متاَعه صدقٌة 

، والكلمُة الطيبُة صدقٌة ، وكلُّ خطوٍة يخطوها إلى الصالِة صدقٌة ، ويميطُ األَذى 

 عن الطريقِ صدقةٌ 

  [صحيح] : خالصة حكم المحدث 2989 : البخاري الرقمصحيح  : البخاري المصدر : أبو هريرة المحدث : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

اتقوا الناَر ثم أعَرَض وأَشاَح، ثم قال : اتقوا الناَر. ثم أعَرَض وأشاَح ثالثًا حتى ظننا 

ِ تمرٍة ، فَمن لم يَِجْد فبكلمٍة طَي ِبَةٍ  أنه يَْنظَُر إليها ،  .ثم قال : اتقوا الناَر ولو بشق 

  [صحيح] :خالصة حكم 6540 : صحيح البخاري الرقم : البخاري المصدر : عدي بن حاتم الطائي المحدث : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

ُث . فجاء رسوُل هللِا صلَّى هللُا عليِه وسلََّم فقام علينا .  كنا قعوًدا باألفنيِة نتحدَّ

فقال " ما لكم ولمجالسِ الصُُّعداتِ ؟ اجتنبوا مجالَس الصُُّعداِت " فقلنا : إنما 

ُث . قال " إما ال . فأدُّوا حقَّها : َغضُّ الب صِر قعدنا لغيِر ما باسٍ . قعدنا نتذاكُر ونتحدَّ

 . " ، وردُّ السالِم ، وحسُن الكالمِ 

  صحيح :خالصة حكم 2161 : صحيح مسلم الرقم : مسلم المصدر : أبو طلحة زيد بن سهل األنصاري المحدث : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

الِم ، وُحْسُن الكالمِ أنَّ ِمن موِجباتِ الَمغفرِة بذُل   السَّ

 :خالصة حكم 2699 : صحيح الترغيب الرقم : األلباني المصدر : أبو شريح العدوي الخزاعي الكعبي المحدث : الراوي

 صحيح 

……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
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Lesson 4: Ayat 26 to 33 

 



 
 

43 

 

 

    
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 



 
 

44 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

How do we act on the ayat?  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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 االستهزاء 
 

  معنى االستهزاء لغةً 

َزُأ  ا اًلستهزاء مصدر قولهم: استهزأ يستهزأ، يقال: َهَزأ منه وَهِزأ به، يَه  ءا ُهز 

ُعلَة بضم العين،  ُزأَةا على َمف  ، وَمه  ا بالضم والمد ِ َتي ِن، وُهُزوءا ا بَِضمَّ بِالضم، وُهُزءا

 أي: َسِخر منه

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

  معنى االستهزاء اصطالًحا

 .ق منه فعل يستهزأ به من أجلهاًلستهزاء هو: ارتياد الهزء من غير أن يسب

 

وقال ابن تيمية: )اًلستهزاء هو: السخرية؛ وهو حمل األقوال واألفعال على الهزل 

واللعب ًل على الجد والحقيقة، فالذي يسخر بالناس هو الذي يذم صفاتهم 

وأفعالهم ذم اا يخرجها عن درجة اًلعتبار، كما سخروا بالمطو ِعين من المؤمنين 

 (في الصدقات

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

  الفرق بين المزاح واالستهزاء

أن المزاح ًل يقتضي تحقير من يمازحه وًل اعتقاد ذلك، أًل ترى أن التابع يمازح 

المتبوع من الرؤساء والملوك وًل يقتضي ذلك تحقيرهم، وًل اعتقاد تحقيرهم، 

ولكن يقتضي اًلستئناس بهم، واًلستهزاء: يقتضي تحقير المستهزأ به واعتقاد 

 تحقيره

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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 الكريم القرآن في
 

 نَْحنُ  إِنََّما َمَعُكمْ  إِنَّا َقالُوا َشيَاِطينِِهمْ  إِلَى   َخلَْوا َوإَِذا آَمنَّا َقالُوا آَمُنوا الَِّذينَ  لَُقوا َوإَِذا

 ُمْسَتْهِزئُونَ 

 [.15-14 البقرة] يَْعَمُهونَ  طُْغيَانِِهمْ  فِي َويَُمدُُّهمْ  بِِهمْ  يَْسَتْهِزئُ  اللَّهُ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 اْلكَِتابَ  ُأوتُوا الَِّذينَ  ِم نَ  َولَِعبًا ُهُزًوا ِديَنُكمْ  اتََّخُذوا الَِّذينَ  تَتَِّخُذوا اَل  آَمُنوا الَِّذينَ  أَيَُّها يَا

  مُّْؤِمنِينَ  ُكنُتم إِن اللَّهَ  َواتَُّقوا  ۚأَْولِيَاءَ  َواْلُكفَّارَ  َقْبلُِكمْ  ِمن

-57 المائدة] يَْعِقلُونَ  الَّ  َقْومٌ  بِأَنَُّهمْ  لِكَ   ذَ   َۚولَِعبًا ُهُزًوا اتََّخُذوَها الصَّاَلةِ  إِلَى نَاَدْيُتمْ  َوإَِذا

58.] 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

   

 اللَّهَ  إِنَّ  اْسَتْهِزئُوا ُقلِ   ُۚقلُوبِِهمْ  فِي بَِما تَُنبِ ُئُهم ُسوَرةٌ  َعلَْيِهمْ  تَُنزَّلَ  أَن اْلُمَنافُِقونَ  يَْحَذرُ 

 تَْحَذُرونَ  مَّا ُمْخِرجٌ 

 ُكنُتمْ  َوَرُسولِهِ  َوآيَاتِهِ  أَبِاللَّهِ  ُقلْ   َۚونَْلَعبُ  نَُخوضُ  ُكنَّا إِنََّما لَيَُقولُنَّ  َسأَْلَتُهمْ  َولَئِن

 تَْسَتْهِزئُونَ 

 َكانُوا بِأَنَُّهمْ  طَائَِفةً  نَُعِذ بْ  ِم نُكمْ  طَائَِفةٍ  َعن نَّْعفُ  إِن  ۚإِيَمانُِكمْ  بَْعدَ  َكَفْرتُم َقدْ  تَْعَتِذُروا اَل 

 [.66-64 التوبة] ُمْجِرِمينَ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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 النبوية السنة في

 َعقيلٍ  أبو فتصدقَ :  قال.  نُحاِملُ  كنا:  قال.  بالصدقةِ  ُأِمرنا:  قال.  مسعودٍ  أبي عن

 لَغني   هللاَ  إنَّ :  المنافقون فقال.  منه أكثرَ  بشيءٍ  إنسانٌ  وجاء:  قال.  صاعٍ  ِبنصف

 ِمنَ  اْلُمطَّو ِِعينَ  يَْلِمُزونَ  الَِّذينَ :  فنزلت.  رياءً  إال اآلخرُ  هذا فعل وما.  هذا صدقةِ  عن

 [  79/  التوبة/  9]  ُجْهَدُهمْ  إاِلَّ  يَجُِدونَ  اَل  َوالَِّذينَ  الصََّدَقاتِ  فِي اْلُمؤِمنِينَ 

 حكم خالصة|  1018: الرقم مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  مسعود أبو ثعلبة بن عمرو بن عقبة:  الراوي

 صحيح:  المحدث

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 االستهزاءأقوال السلف والعلماء في 

ا واحتقر إخوانه على افتخر من كل إن: )السفاريني وقال  وأخدانه أقرانه من أحدا

 ( المبين والوزر باإلثم باء فقد المؤمنين، من بأحد استهزأ أو سخر أو

 منك، خيراا هللا عند يكون أن عسى غيرك تحتقر ًل: )الهيتمي حجر ابن وقال

 (وأقرب وأفضل

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………  

  آثار االستهزاء

 

أنَّ السخرية واًلستهزاء تقطع الروابط اًلجتماعية القائمة على األخوة،  -1

 .والتواد، والتراحم

……………………………………………………………………………………………… 

 .تبذر بذور العداوة والبغضاء، وتورث األحقاد واألضغان -2
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……………………………………………………………………………………………… 

 .تولد الرغبة باًلنتقام -3

……………………………………………………………………………………………… 

 .أنَّ ضرر استهزائهم بالمؤمنين راجع إليهم -4

……………………………………………………………………………………………… 

 .ارة للمستهزئحصول الهوان والحق -5

……………………………………………………………………………………………… 

 .المستهزئ يعرض نفسه لغضب هللا، وعذابه -6

……………………………………………………………………………………………… 

 .ضياع الحسنات يوم القيامة -7

……………………………………………………………………………………………… 

 .بعد الناس عن المستهزئ لخوفهم منه، وعدم سالمتهم منه -8

……………………………………………………………………………………………… 

  .يصرف عن قبول الحق، واستماع النصح -9

……………………………………………………………………………………………… 

 

 االستهزاء حكم

 :ورسوله وآياته باهلل اًلستهزاء حكم

: تعالى قال الملة، من صاحبه يخرج كفر، ورسوله وآياته باهلل اًلستهزاء حكم
 الل هَ  إِنَّ  اْسَتْهِزُؤواْ  ُقلِ  ُقلُوبِِهم فِي بَِما تَُنب ُِئُهمْ  ُسوَرةٌ  َعلَْيِهمْ  تَُنزَّلَ  أَن اْلُمَنافُِقونَ  يَْحَذرُ 

 َوآيَاتِهِ  أَبِالل هِ  ُقلْ  َونَْلَعبُ  نَُخوضُ  ُكنَّا إِنََّما لَيَُقولُنَّ  َسأَْلَتُهمْ  َولَئِن تَْحَذُرونَ  مَّا ُمْخِرجٌ 

 م ِنُكمْ  طَآئَِفةٍ  َعن نَّْعفُ  إِن إِيَمانُِكمْ  بَْعدَ  َكَفْرتُم َقدْ  تَْعَتِذُرواْ  الَ  تَْسَتْهِزُؤونَ  ُكنُتمْ  َوَرُسولِهِ 

 في نص   وهذا: )تيمية ابن قال [66-64: التوبة] ُمْجِرِمينَ  َكانُواْ  بِأَنَُّهمْ  طَآئَِفةً  نَُعذ ِبْ 

 (كفر ورسوله وآياته باهلل اًلستهزاء أنَّ 
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بهم؟ ويستهزئ هللا، بدين بالملتزمين يسخر من حكم عن عثيمين ابن وسئل  

 هللا، ألوامر المنفذين هللا، بدين بالملتزمين يسخرون الذين هؤًلء: )بقوله فأجاب

 ِمنَ  ال ُمطَّو ِِعينَ  يَل ِمُزونَ  الَِّذينَ : المنافقين عن قال هللا ألنَّ  نفاق؛ نوع فيهم

ِمنِينَ  َدُهم   إًِلَّ  يَجُِدونَ  ًلَ  َوالَِّذينَ  الصََّدَقاتِ  فِي ال ُمؤ  َخُرونَ  ُجه  ُهم   َفيَس   الل هُ  َسِخرَ  ِمن 

ُهم    هم ما أجل من بهم يستهزئون كانوا إن ثم[ 79: التوبة] أَلِيم   َعَذاب   َولَُهم   ِمن 

 بالشريعة واًلستهزاء بالشريعة، استهزاء بهم استهزاءهم فإن الشرع من عليه

 هم عما النظر بقطع وزيهم أشخاصهم يعنون بهم يستهزئون كانوا إذا أما كفر،

 بالشخص يستهزئ قد اإلنسان ألنَّ  بذلك؛ يكفرون ًل فإنهم السنة، اتباع من عليه

 (عظيم خطر على لكنهم وفعله، عمله عن النظر بقطع نفسه

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

  االستهزاء أسباب

 .الناس وغمط الحق بطر يالزمه الذي الكبر -1

……………………………………………………………………………………………… 

 .اآلخرين مكانة بتحطيم الرغبة -2

……………………………………………………………………………………………… 

 .اآلخرين آًلم حساب على والضحك التسلية -3

……………………………………………………………………………………………… 

 أو أسرهم، أو طبائعهم، أو خلقتهم، أو وأعمالهم، اآلخرين بأقوال اًلستهانة -4

 .ذلك غير إلى أنسابهم،

……………………………………………………………………………………………… 

 .اآلخرين إضحاك وحب الفراغ -5

……………………………………………………………………………………………… 
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Lesson 5: Ayat 34 to 41 
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……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

How do we act on the ayat? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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 الخيانة
 معنى الخيانة لغةً 

 الخيانة نقيض األمانة

……………………………………………………………………………………………… 

 معنى الخيانة اصطالًحا

وقال ابن عاشور: )وحقيقة الخيانة عمل من اؤتمن على شيء بضد ما اؤتمن 

 ألجله، بدون علم صاحب األمانة

……………………………………………………………………………………………… 

 

  الفرق بين الخيانة والسرقة

 .بين الخائن والسارققال ابن قتيبة: )ًل يكاد الناس يفرقون 

 كل  خائن سارق، وليس كل سارق خائناا والخائن الذي ائتمن فأخذ،

……………………………………………………………………………………………… 

 في القرآن الكريم

يانة   ].27األنفال:   [َوتَُخونُوْا أََمانَاتُِكْم األَو ل: في الد ِين والد ِ

……………………………………………………………………………………………… 

 ]105النساء:  [َوالَ تَُكن ل ِْلَخآئِنِيَن َخِصيًماالثاني: في المال والن ِعمة 

……………………………………………………………………………………………… 

األنفال:  [َوإِن ُيِريُدوْا ِخيَانََتَك َفَقْد َخانُوْا الل َه ِمن َقْبُل الثالث: في الشرع والسنَّة 

71[  

……………………………………………………………………………………………… 

 ]52يوسف:  [َوأَنَّ الل َه الَ يَْهِدي َكْيَد اْلَخائِنِينَ الر ابع: الخيانة بمعنى الز ِنى 
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……………………………………………………………………………………………… 

ا تََخاَفنَّ ِمن َقْوٍم ِخيَانَةً الخامس: بمعنى نَق ض العهد والبيعة   ]58األنفال: [َوإِمَّ

……………………………………………………………………………………………… 

 ] 38الحج: [   اللََّه ُيَدافُِع َعِن الَِّذيَن آَمُنوا إِنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ ُكلَّ َخوَّاٍن َكُفورٍ إِنَّ 

……………………………………………………………………………………………… 

 في السنة النبوية

 من خلةٌ  فيه كانت منهن خلةٌ  فيه كانت ومن.  خالًصا منافًقا كان فيه كن من أربعٌ 

 خاصم وإذا.  أخلف وعد وإذا.  غدر عاهد وإذا.  كذب حدث إذا : يدَعها حتى.  نفاقٍ 

 من خصلةٌ  فيه كانت منهن خصلةٌ  فيه كانت وإن:  سفيان حديثِ  في أن غيرَ .  فجر

 النفاقِ 

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  58: الرقم مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  عمرو بن عبدهللا:  الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 فإنَّها الخيانةِ  من بك أعوذُ  و ، الضجيعُ  بْئسَ  فإنَّه ، الجوعِ  من بك أعوذُ  إن ِي اللهمَّ 

 البِطانةُ  بئستُ 

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  1283: الرقم أو الصفحة الجامع صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

ثمَّ الَّذيَن يلونَُهم ، ثمَّ الَّذيَن يلونَُهم ، . قال ِعمراُن : ال أدري أَذَكَر  خيُرُكم قرني ،

النَّبيُّ صلَّى اللَُّه عليِه وسلََّم بعد قرنُِه قرنَيِن أو ثالثًَة ، قال النَّبيُّ صلَّى اللَُّه عليِه 

شهَدوَن ، ويَنُذروَن إنَّ بعَدكم قوًما يخونوَن وال يؤتمنوَن ، ويَشهدوَن وال ُيستَ  : وسلَّمَ 

ِمنُ   وال يفوَن ، ويظهُر فيهُم الس 

 [صحيح] :خالصة حكم | 2651 :صحيح البخاري الرقم : المصدر |البخاري  : المحدث |عمران بن الحصين  : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

يتخوَّنَهم أو  .نهى رسوُل هللِا صلَّى هللُا عليِه وسلََّم أن يطرَق الرجُل أهلَه لياًل 

ِ صلَّى هللُا عليِه وسلََّم . بكراهِة الطروِق  يلتمُس عثراتهم . وفي روايٍة : عن النبي 

 يتخوَّنَهم أو يلتمُس عثراتِهم : . ولم يذكر

 صحيح : خالصة حكم المحدث | 715 :الرقمصحيح مسلم  : المصدر |مسلم  : المحدث |جابر بن عبدهللا  : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 أقوال السلف والعلماء في الخيانة

 ) عن أنس بن مالك قال: )إذا كانت في البيت خيانة ذهبت منه البركة

 

ر عقوبته، أو  وعن خالد الربعي قال: كان يقال: )إنَّ من أجدر األعمال أن ًل تؤخ ِ

 يعجل عقوبته، األمانة تُخان، والرحم تُقطع، واإلحسان ُيكفر

 

وعن مجاهد، قال: )المكر والخديعة والخيانة في النار، وليس من أخالق المؤمن  -

 المكر وًل الخيانة

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 آثار الخيانة 

 .تسخط هللا عزَّ وجلَّ على العبد -1

……………………………………………………………………………………………… 
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ا يهيم وراء داء وبيل إذا استشرى باإلنسان جرده من إنسانيته،  -2 وجعله وحشا

 .ملذاته

……………………………………………………………………………………………… 

 .من عالمات النفاق -3

……………………………………………………………………………………………… 

 .طريق موصل إلى العار في الدنيا، والنار في اآلخرة -4

……………………………………………………………………………………………… 

 .أسوأ ما يبطن اإلنسان -5

……………………………………………………………………………………………… 

 .انتشار الخيانة في المجتمع من عالمات اضمحالله -6

……………………………………………………………………………………………… 

 .انتشار الغلول والرشوة والمطل والغش؛ ألنها كلها من الخيانة -7

……………………………………………………………………………………………… 

 .فقدان الثقة بين أفراد المجتمع -8

……………………………………………………………………………………………… 

 .تفكك أواصر المحبة والتعاون بين أفراد المجتمع -9

……………………………………………………………………………………………… 

  .أنها تسبب المهانة والذ ل لصاحبها -10

……………………………………………………………………………………………… 

 حكم الخيانة

، كالذهبي وابن حجر أن الخيانة من الكبائرذهب عدد من العلماء إلى 

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا الَ تَُخونُوْا الل َه  :قال الذهبي: )قال هللا تعالى الهيتمي 

 27األنفال: ]َوالرَُّسوَل َوتَُخونُوْا أََمانَاتُِكْم َوأَنُتْم تَْعلَُموَن 
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……………………………………………………………………………………………… 

 

 صور الخيانة

 ورسولهخيانة هللا  -1

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا الَ تَُخونُوْا الل َه َوالرَُّسوَل َوتَُخونُوْا أََمانَاتُِكْم َوأَنُتْم  :قال تعالى

 [28األنفال: ]تَْعلَُموَن َواْعلَُمواْ أَنََّما أَْمَوالُُكْم َوأَْوالَُدُكْم فِْتَنٌة َوأَنَّ الل َه ِعنَدُه أَْجرٌ َعِظيٌم 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 خيانة النفس -2 

وهي أن يفعل المرء من الذنوب ما ًل يطلع عليه إًل هللا، ويخون به أمر هللا تعالى 

بأًل يفعل، مثلما وقع من بعض المسلمين من الرفث إلى النساء ليلة الصيام، 

لعشاء حرم فعن ابن عباس قال: كان المسلمون في شهر رمضان إذا صلوا ا

عليهم النساء والطعام في شهر رمضان بعد العشاء منهم عمر بن الخطاب، 

َعلَِم الل ُه  :فشكوا ذلك إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأنزل هللا تعالى

 [187البقرة: ]أَنَُّكْم ُكنُتْم تَْختانُوَن أَنُفَسُكْم َفَتاَب َعلَْيُكْم َوَعَفا َعنُكْم 
……………………………………………………………………………………………… 

 

 :خيانة الناس وهي أنواع -3

 الخيانة في األموال:  -

 وتتمثل في أكل المال الذي يؤتمن عليه اإلنسان

……………………………………………………………………………………………… 

 إفشاء السر:  -

 وقد تكون خيانة الناس بإفشاء السر الذي ُيؤتمن عليه اإلنسان

……………………………………………………………………………………………… 

 الخيانة في النصيحة:  -

ا، أو يخفي  ومن صور خيانة الناس كذلك الخيانة في النصيحة، كمن يزك ِي فاسقا

ا، أو يعين قاطع طريق. أو من ينصح غيره بما يؤذيه  ماًلا مسروقاا، أو يؤوي مجرما

 في الدنيا أو اآلخرة من اإلفساد وقطيعة الرحم

……………………………………………………………………………………………… 
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 الخيانة الزوجية:  -

وهي من أبشع صور الخيانة: خيانة الزوجة لزوجها في ماله وعرضه، بالسرقة 

 والزنا، وخيانة الرجل لزوجته بالسرقة والزنا كذلك

……………………………………………………………………………………………… 

 

 الخيانة في الوًليات:  -

على يتيم؛ على ماله وحضانته وتربيته، فيهمل ماله، كأن يكون اإلنسان ولي اا 

 وًل يقوم بالواجب، أو يأكل ماله

……………………………………………………………………………………………… 

 

ا: عدم القيام بواجب التربية في األهل واألوًلد ، وقد ومن صور الخيانة أيضا

 ائتمنه هللا عليهم

 أَنُفَسُكْم َوأَْهلِيُكْم نَاًرا َوُقوُدَها النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

61 

Lesson 6: Ayat 42 to 51 
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……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

How do we act on the ayat? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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 الظلم 
 معنى الظلم لغةً 

  وأصل الظلم، وضع الشيء في غير موضعه

……………………………………………………………………………………………… 

 

 معنى الظلم اصطالًحا

هو: )وضع الشيء في غير موضعه المختص به؛ إمَّا بنقصان أو بزيادة؛ وإما 

 بعدول عن وقته أو مكانه

الباطل وهو الجور. وقيل: هو وقيل: )هو عبارة عن التعد ِي عن الحق إلى 

  التصر ف في ملك الغير، ومجاوزة الحد

……………………………………………………………………………………………… 

 

 في القرآن الكريم

 

آيات تتحدث عن إهالك هللا تعالى للظالمين، وتوعدهم بعقوبات في الدنيا 

 واآلخرة

 ]102هود:  [َوَكَذلَِك أَْخُذ َرب َِك إَِذا أََخَذ اْلُقَرى َوِهَي ظَالَِمٌة إِنَّ أَْخَذُه أَلِيٌم َشِديٌد 

وكما أهلكنا أولئك القرون الظالمة المكذبة لرسلنا كذلك نفعل بنظائرهم 

َذُه أَلِيم  َشِديد    وأشباههم وأمثالهم، إِنَّ أَخ 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………  

ُبوَن   ]42سبأ:  [َونَُقوُل لِلَِّذيَن ظَلَُموا ُذوُقوا َعَذاَب النَّاِر الَّتِي ُكنُتم بَِها تَُكذ ِ

……………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………… 

 ] 18غافر:  [َما لِلظَّالِِميَن ِمْن َحِميٍم َوال َشِفيعٍ ُيطَاُع  

أي: ليس للذين ظلموا أنفسهم بالشرك باهلل من قريب منهم ينفعهم، وًل 

 شفيع يشفع فيهم، بل قد تقطعت بهم األسباب من كل ِ خير

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 ] 71الحج: [َوَما لِلظَّالِِميَن ِمن نَِّصيرٍ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 ]18هود: [أاَلَ لَْعَنُة الل ِه َعلَى الظَّالِِمينَ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 ]24الزمر:[َوقِيَل لِلظَّالِِميَن ُذوُقوا َما ُكنُتْم تَْكِسُبوَن 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 ]21األنعام: [إِنَُّه الَ ُيْفلُِح الظَّالُِموَن 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 ]51المائدة: [إِنَّ الل َه الَ يَْهِدي اْلَقْوَم الظَّالِِميَن 
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……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 في السنة النبوية

 
ِ  عن  يا"  قال أنَّهُ  وتعالى تبارك هللاِ  عن روى فيما ، وسلَّمَ  عليهِ  هللاُ  صلَّى النبي 

 تظَّالموا فال.  محرًَّما بينكم وجعلُته نفسي على الظلمَ  حرَّمتُ  إني!  عبادي

  صحيح : خالصة حكم المحدث | 2577 :الرقم  صحيح مسلم : المصدر | مسلم : المحدث | أبو ذر الغفاري : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

َمن ظلََم قِيَد شبرٍ ِمن األرضِ طُو َِقه ِمن سبعِ  :فإن النبيَّ صلى هللا عليه وسلم قال

 أََرِضينَ 

 صحيح] :خالصة حكم | 2453 :صحيح البخاري الرقم : المصدر |البخاري  : المحدث |عائشة أم المؤمنين  : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

حَّ أهلك من  .فإنَّ الظُّلَم ظلماٌت يوَم القيامِة  .اتَّقوا الظُّلَم  حَّ فإنَّ الشُّ واتَّقوا الشُّ

 كان قبلكم . حملهم على أن سفكوا دماَءهم واستحلُّوا محارَمهم

 صحيح  : خالصة حكم المحدث | 2578 :صحيح مسلم الرقم : المصدر |مسلم  : المحدث | جابر بن عبدهللا : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

}َوَكَذلَِك أَْخُذ َرب َِك إَِذا  ثمَّ قرأ : .فإذا أخذه لم ُيفلِْته  . إنَّ هللَا عزَّ وجلَّ ُيملي للظَّالمِ 

 ]102/ هود /  11أََخَذ اْلُقَرى َوِهَي ظَالَِمٌة إِنَّ أَْخَذُه أَلِيٌم َشِديٌد{ . ] 

 صحيح : خالصة حكم المحدث | 2583 :صحيح مسلم الرقم : المصدر |مسلم  : المحدث |أبو موسى األشعري  : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………… 

أن رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قال: المسلُم أخو المسلِم ، ال يَْظِلُمه وال 
ُيْسلُِمه ، وَمن كان في حاجِة أخيه كان هللُا في حاجتِه ، وَمن فرََّج عن مسلٍم كربًة 

 ن سَترَ مسلًما سَتَره هللُا يوَم القيامِة فرََّج هللُا عنه كربًة ِمن ُكُربَاتِ يوِم القيامِة ، ومَ 

 [صحيح] : خالصة حكم المحدث | 2442 :صحيح البخاري الرقم : المصدر |البخاري  : المحدث |عبدهللا بن عمر  : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 أقوال السلف والعلماء في الظلم

 قال معاوية رضي هللا عنه: )إني ألستحي أن أظلم من ًل يجد عليَّ ناصراا إًل هللا

وكان شريح القاضي يقول: )سيعلم الظالمون حقَّ من انتقصوا، إنَّ الظالم  -
 لينتظر العقاب، والمظلوم ينتظر النصر والثواب

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 آثار الظلم

 
 :الظالم مصروف عن الهداية -1

 ] 51المائدة: [إِنَّ الل َه الَ يَْهِدي اْلَقْوَم الظَّالِِميَن 

……………………………………………………………………………………………… 

 
ا -2  :الظالم ًل يفلح أبدا

 ]21األنعام:[إِنَُّه الَ ُيْفلُِح الظَّالُِموَن 

……………………………………………………………………………………………… 

 
 :الظالم عليه اللعنة من هللا -3

اِر   ]52غافر: [يَْوَم ال يَنَفُع الظَّالِِميَن َمْعِذَرتُُهْم َولَُهُم اللَّْعَنُة َولَُهْم ُسوُء الدَّ
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……………………………………………………………………………………………… 

 
 :الظالم يحرم من الشفاعة -4

 ]18غافر: [ِمْن َحِميٍم َوال َشِفيعٍ ُيطَاُع َما لِلظَّالِِميَن 

……………………………………………………………………………………………… 

 
 :تصيبه دعوة المظلوم وًل تخطئه -5

 واتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين هللا حجاب

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1496: الرقم البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عباس بن عبدهللا:  الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

 
 :بالظلم يرتفع األمن -6

ْهَتُدوَن   الَِّذيَن آَمُنوْا َولَْم يَْلبُِسوْا إِيَمانَُهم بِظُْلٍم ُأْولَـئَِك لَُهُم األَْمُن َوُهم مُّ
 ] 82األنعام:[

……………………………………………………………………………………………… 

 :والعقابالظلم سبب للبالء  -7
م ِن َقْريٍَة أَْهلَْكَناَها َوِهَي ظَالَِمٌة َفِهَي َخاِويٌَة َعلَى ُعُروِشَها َوبِْئٍر مَُّعطَّلٍَة  َفَكأَي ِن

 ]45الحج:[َوَقْصٍر مَِّشيٍد 
 ]102هود:[َوَكَذلَِك أَْخُذ َرب َِك إَِذا أََخَذ اْلُقَرى َوِهَي ظَالَِمٌة إِنَّ أَْخَذُه أَلِيٌم َشِديٌد 

 ]59الكهف: [َوتِْلَك اْلُقَرى أَْهلَْكَناُهْم لَمَّا ظَلَُموا 

……………………………………………………………………………………………… 

 
 :توعد الظالم بدخول النار -8

عن خولة األنصارية رضي هللا عنها قالت: سمعت النبي صلى هللا عليه وسلم 
ٍ، فلهم )) :يقول   النار يوم القيامةإنَّ رجااًل يتخوضون في مال هللا بغير حق 

 [صحيح] :خالصة حكم | 3118 :الرقم صحيح البخاري : المصدر | البخاري : المحدث | خولة بنت قيس األنصارية : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 
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 أقسام الظلم

 الظلم ثالثة: ظلم بين اإلنسان وبين هللا تعالى، 

َك لَظُل م  َعِظيم   :ولذلك قال، وأعظمه: الكفر، والشرك، والنفاق ر  ِ إِنَّ الش 
 ،[13لقمان:]

ِسِه  :،والثالث: ظلم بينه وبين نفسه ُهم  ظَالِم  ل َِنف   [32فاطر: ]َفِمن 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 صور الظلم

:  ظلم العبد نفسه أوًلا
 :أعظمه الشرك باهلل -1

ْرَك لَُظْلٌم َعِظيٌم  ِ  ]13لقمان:[إِنَّ الش 

……………………………………………………………………………………………… 

 :التعد ِي على حدود هللا -2
تِْلَك ُحُدوُد الل ِه َفالَ تَْعَتُدوَها َوَمن يََتَعدَّ ُحُدوَد الل ِه َفُأْولَـئَِك ُهُم الظَّالُِموَن 

 ]229رة:البق[

……………………………………………………………………………………………… 

 :الصد  عن مساجد هللا أن ُيذكر فيها اسمه -3
َنَع َمَساِجَد الل ِه أَن ُيْذَكَر فِيَها اْسُمُه َوَسَعى فِي َخَرابَِها ُأْولَـئَِك  َوَمْن أَْظلَُم ِممَّن مَّ

ْنيَا ِخْزٌي َولَُهْم فِي اآلِخَرِة َعَذاٌب  َما َكاَن لَُهْم أَن يَْدُخلُوَها إاِلَّ َخآئِِفيَن لُهْم فِي الدُّ
 ]114البقرة: [َعِظيٌم 

……………………………………………………………………………………………… 

 :كتم الشهادة -4
أَْم تَُقولُوَن إِنَّ إِْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيَل َوإِْسَحـَق َويَْعُقوَب َواألْسبَاطَ َكانُوْا  :قال تعالى
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 الل ِه ُهوًدا أَْو نََصاَرى ُقْل أَأَنُتْم أَْعلَُم أَِم الل ُه َوَمْن أَْظلَُم ِممَّن َكَتَم َشَهاَدًة ِعنَدُه ِمنَ 
 ]140البقرة: [َوَما الل ُه بَِغافٍِل َعمَّا تَْعَملُوَن 

……………………………………………………………………………………………… 

 :اإلعراض عن آيات هللا بتعطيل أحكامها -5
َمْت يََداُه إِنَّا َجَعْلَنا َعلَى  َوَمْن أَْظلَُم ِممَّن ُذك َِر بِآيَاتِ َرب ِِه َفأَْعَرَض َعْنَها َونَِسَي َما َقدَّ
ُقلُوبِِهْم أَكِنًَّة أَن يَْفَقُهوُه َوفِي آَذانِِهْم َوْقًرا َوإِن تَْدُعُهْم إِلَى اْلُهَدى َفلَن يَْهَتُدوا إًِذا 

 ]57الكهف: [أَبًَدا 

……………………………………………………………………………………………… 

 :الكذب على هللا -6
َفَمْن أَْظلَُم ِممَِّن اْفَتَرى َعلَى الل ِه َكِذبًا لُِيِضلَّ النَّاَس بَِغْيِر ِعْلٍم إِنَّ الل َه  :قال تعالى

 ]144األنعام: [الَ يَْهِدي اْلَقْوَم الظَّالِِميَن 

……………………………………………………………………………………………… 

 ثانيًا: ظلم العباد بعضهم لبعض

 :من صور الظلم القولي

التعرض إلى الناس بالغيبة، والنَِّميَمة، والسباب والشتم، واًلحتقار، والتنابز 
 باأللقاب، والسخرية، واًلستهزاء، والقذف

……………………………………………………………………………………………… 

 :من صور الظلم الفعلي

 القتل بغير حق .1

……………………………………………………………………………………………… 

 أخذ أرض الغير أو شيء منها .2

……………………………………………………………………………………………… 

 .ظلم األوًلد لوالديهما بعقوقهما .3
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……………………………………………………………………………………………… 

، أو كسوةا  .4  .ظلم األزواج لزوجاتهم في حقهنَّ سواء كان صداقاا، أو نفقةا

……………………………………………………………………………………………… 

 .ظلم الزوجات ألزواجهنَّ بـتقصيرهن في حقهم، وتنك ر فضلهم .5

……………………………………………………………………………………………… 

 .ظلم البنات بعضلهنَّ عن الزواج .6

……………………………………………………………………………………………… 

 .الدعاء على األوًلد، والقسوة في التعامل معهم .7

……………………………………………………………………………………………… 

 بعض األوًلد على بعض تفضيل .8

……………………………………………………………………………………………… 

 عدم إعطاء الرعية حقوقهم .9

……………………………………………………………………………………………… 

 أن يعمل له عمل وًل يعطيه أجره: ظلم العمال .10

……………………………………………………………………………………………… 

 بغير حقأكل مال الغير  .11

 :التحذير من دعوة المظلوم
واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين هللا )) :قال صلى هللا عليه وسلم

 حجاب
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 هل للظالم توبة؟

 باب التوبة مفتوح لكل من عصى هللا إذا توفرت شروطها، 

َوَمن يَْعَمْل ُسوًءا أَْو يَْظلِْم نَْفَسُه ثُمَّ يَْسَتْغِفِر الل َه يَجِِد الل َه َغُفوًرا  :قال تعالى

  110النساء:]رَِّحيًما 

ْصلََح َفإِنَّ الل َه يَُتوُب َعلَْيِه إِنَّ الل َه َغُفوٌر  :وقال تعالى
َفَمن تَاَب ِمن بَْعِد ظُْلِمِه َوأَ

 39المائدة:]رَِّحيٌم 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 
 :شروط التوبة كما ذكرها العلماء

 .أن يقلع عن الذنب .1

……………………………………………………………………………………………… 

  وأن يندم على ما قد مضى .2

……………………………………………………………………………………………… 

 .وأن يعزم في المستقبل على أًل يعود إليه .3

……………………………………………………………………………………………… 

وإذا كان األمر يتعلق بحقوق اآلدميين، سواء بأموالهم، أو أعراضهم، أو  .4
أبدانهم، فعليه أن يطلب المسامحة ممن له عليه حق، أو يؤدي الحقوق 

 .إلى أهلها

……………………………………………………………………………………………… 
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Lesson 7: Ayat 52 to 59 
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……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

How do we act on the ayat? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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 القلب قسوة
 

  لغةً معنى القسوة 

وة وَقساوة وَقساء، وهو غلظ القلب،   ُسو َقس  القسوة اسم من َقسا الَقل ب يَق 

ته، وهو قاس  وَقِسي على فعيل، وأقساه الذنب، ويقال: الذنب مقساة   وشدَّ

ة   َوُة الصالبة في كل شيء، وأصل هذه المادة يَُدل  َعلَى ِشدَّ للقلب، والَقس 

 َوَصاَلبَة  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 معنى الَقْسوة اصطالًحا

وقال القاري: )هي النبو عن سماع الحق، والميل إلى مخالطة الخلق، وقلة 
 الخشية، وعدم الخشوع والبكاء، وكثرة الغفلة عن دار البقاء

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 الكريم القرآن في

 لََما اْلِحَجاَرةِ  ِمنَ  َوإِنَّ  َقْسَوةً  أََشدُّ  أَوْ  َكاْلِحَجاَرةِ  َفِهيَ  َذلِكَ  بَْعدِ  م ِن ُقلُوُبُكم َقَستْ  ثُمَّ 

رُ  قَّقُ  لََما ِمْنَها َوإِنَّ  األَْنَهارُ  ِمْنهُ  يََتَفجَّ  ِمنْ  يَْهبِطُ  لََما ِمْنَها َوإِنَّ  اْلَماء ِمْنهُ  َفيَْخُرجُ  يَشَّ

 ]74: البقرة] تَْعَملُونَ  َعمَّا بَِغافِلٍ  الل هُ  َوَما الل هِ  َخْشيَةِ 

 الموعظة، فيها تؤثر فلم وغلظت، اشتدت: أي) ُقلُوُبُكم َقَست   ثُمَّ : السعدي قال

دِ  م ِن  يكن ولم اآليات، وأراكم العظيمة بالنعم عليكم أنعم ما بعد من: أي َذلِكَ  بَع 

 ثم وانقياده، القلب رقة يوجب مما شاهدتم، ما ألنَّ  قلوبكم، تقسو أن ينبغي

 الحديد ألنَّ  الحديد، من قسوة أشد هي التي َكال ِحَجاَرةِ  بأنها قسوتها وصف

َوةا  أََشد   أَو  : وقوله. األحجار بخالف ذاب النار، في أذيب إذا والرصاص  إنها: أي َقس 

 ( األحجار قساوة عن تقصر ًل
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َوةا  أََشد   أَو  : فقوله: )الطبري قال ، كالحجارة فقلوبكم يعني َقس  ا، صالبةا  ويبسا

، وغلظاا،  (قسوة أشد أو وشدةا

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

ْيطَانُ  لَُهمُ  َوَزيَّنَ  ُقلُوُبُهمْ  َقَستْ  َولَـكِن تََضرَُّعواْ  بَْأُسَنا َجاءُهمْ  إِذْ  َفلَْوال  َكانُواْ  َما الشَّ

 ]43: األنعام] يَْعَملُونَ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 م ِن ُقلُوُبُهم ل ِْلَقاِسيَةِ  َفَوْيلٌ  رَّب ِهِ  م ِن نُورٍ  َعلَى َفُهوَ  لإِِلْسالمِ  َصْدَرهُ  اللَّهُ  َشَرحَ  أََفَمن

 [.22: الزمر] ُمبِينٍ  َضاللٍ  فِي ُأْولَئِكَ  اللَّهِ  ِذْكرِ 

رِ  م ِن ُقلُوُبُهم ل ِل َقاِسيَةِ  َفَوي ل  : )السعدي قال  وًل لكتابه، تلين ًل: أي اللَّهِ  ِذك 

 غيره، إلى ملتفتة ربها، عن معرضة هي بل بذكره، تطمئن   وًل آياته، تتذكر

 (الكبير والشر الشديد، الويل لهم فهؤًلء

 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ِ  ِمنَ  نََزلَ  َوَما اللَّهِ  لِِذْكرِ  ُقلُوُبُهمْ  تَْخَشعَ  أَن آَمُنوا لِلَِّذينَ  يَْأنِ  أَلَمْ : تعالى وقوله  اْلَحق 

 َوَكثِيرٌ  ُقلُوُبُهمْ  َفَقَستْ  األََمدُ  َعلَْيِهمُ  َفطَالَ  َقْبلُ  ِمن اْلكَِتابَ  ُأوُتوا َكالَِّذينَ  يَُكونُوا َوال

ْنُهمْ   ]16: الحديد] َفاِسُقونَ  م ِ

 األََمدُ  َعلَي ِهمُ  َفطَالَ  َقب لُ  ِمن ال كَِتابَ  ُأوتُوا َكالَِّذينَ  يَُكوُنوا َوًل: وقوله: )كثير ابن قال

 من قبلهم الكتاب حملوا بالذين يتشبهوا أن المؤمنين هللا نهى ُقلُوُبُهم   َفَقَست  

لوا األمد عليهم تطاول لما والنصارى، اليهود  واشتروا بأيديهم، الذي هللا كتاب بدَّ

، ثمناا به  واألقوال المختلفة اآلراء على وأقبلوا ظهورهم، وراء ونبذوه قليالا

 دون من أرباباا ورهبانهم أحبارهم واتخذوا هللا، دين في الرجال وقلدوا المؤتفكة،

، يقبلون فال قلوبهم، قست ذلك فعند هللا،  وعيد وًل بوعد قلوبهم تلين وًل موعظةا

ُهم   َوَكثِير   ن   (باطلة وأعمالهم فاسدة، فقلوبهم األعمال، في: َفاِسُقونَأي م ِ
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……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

ْيطَانُ  ُيْلِقي َما لِيَْجَعلَ : تعالى وقال  َواْلَقاِسيَةِ  مََّرضٌ  ُقلُوبِِهم فِي ل ِلَِّذينَ  فِْتَنةً  الشَّ

 ]53: الحج] بَِعيدٍ  ِشَقاقٍ  لَِفي الظَّالِِمينَ  َوإِنَّ  ُقلُوُبُهمْ 

 وًل زجر فيها يؤثر ًل التي الغليظة،: أي ُقلُوُبُهم   َوال َقاِسيَةِ : ) السعدي قال

 الشيطان، ألقاه ما سمعوا فإذا لقسوتها، رسوله وعن هللا عن تفهم وًل تذكير،

 ( ورسوله هللا وشاقوا به وجادلوا باطلهم، على لهم حجة جعلوه

 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 النبوية السنة في
 

 أال - مرتين - هاهنا اإليمانُ :  اليََمنِ  نحو بيِده وسلم عليه هللا صلى النبيُّ  وأشار

ادين في القلوبِ  َوِغلَظَ  القسوةَ  وإن  ربيعةَ  - الشيطانِ  قْرنا يَطلُعُ  حيث - الَفدَّ

 . ومضرَ 

 خالصة|  5303: الرقم البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مسعود أبو ثعلبة بن عمرو بن عقبة:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 اليتيمِ  رأسَ  وامسحْ  ، المسكينَ  فأطِعمْ  ، قلُبكَ  يَلينَ  أنْ  أردتَ  إنْ 

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  1410: الرقم الجامع صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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 القسوة في والعلماء السلف أقوال

 وطول العين، وجمود القلب، قسوة: الشقاوة علم من أربع: )دينار بن مالك قال •

  ( الدنيا على والحرص األمل،

 (قسوة فإنها القلب عقوبة إًل طهارة، عقوبة كل: )عبدهللا بن سهل وقال •

 الشبع إن:...يقولون منه والقبول باهلل العلم أهل كان: )الداري هللا عبد وقال •

 ( البدن ويفتر القلب، يقسي

 (القلب في قسوة هللا إلى يوصل ما لغير الذكر: )الساجي هللا عبد أبو وقال •

 ( قلبه قسوة من عليه أعظم بمصيبة، أحد ابتلي ما: )المرعشي حذيفة وقال •

 غضب وما قلب، قسوة من أعظم بعقوبة عبد ُضرب ما: )دينار بن مالك قال •

 ( الرحمة منهم نزع إًل قوم على وجلَّ  عزَّ  هللا

 .هللا عن والبعد القلب قسوة من أعظم بعقوبة عبد ُضرب ما: )القيم ابن وقال •

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

  القلب قسوة آثار

 قاسياا، وبعضها إليه، مخبتاا القلوب بعض جعل الذي سبحانه: )القيم ابن قال

 :القسوة آثار فمن آثاراا، ولإلخبات آثاراا، للقسوة وجعل

  

 وكالهما القصد وسوء الفهم، سوء من وذلك مواضعه، عن الكلم تحريف -1

 .القلب قسوة عن ناشئ

……………………………………………………………………………………………… 

ا به أمر ما ترك وهو به، ذكر ما نسيان -2   وعمالا  علما

يَثاَقُهمْ  نَْقِضِهم َفبَِما  مََّواِضِعهِ  َعن اْلَكلِمَ  ُيَحر ُِفونَ  َقاِسيَةً  ُقلُوبَُهمْ  َوَجَعْلَنا لَعنَّاُهمْ  م ِ

 ]13: المائدة] بِهِ  ُذك ُِرواْ  م ِمَّا َحظ ًا َونَُسواْ 

……………………………………………………………………………………………… 
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 :والهالك والنقم المصائب ونزول النعم زوال -3

 َفلَْوال يََتَضرَُّعونَ  لََعلَُّهمْ  َوالضَّرَّاء بِاْلبَْأَساء َفأََخْذنَاُهمْ  َقْبلِكَ  م ِن ُأَممٍ  إِلَى أَْرَسلَنآ َولََقدْ 

ْيطَانُ  لَُهمُ  َوَزيَّنَ  ُقلُوُبُهمْ  َقَستْ  َولَـكِن تََضرَُّعواْ  بَْأُسَنا َجاءُهمْ  إِذْ   يَْعَملُونَ  َكانُواْ  َما الشَّ

ا  ُأوتُواْ  بَِما َفِرُحواْ  إَِذا َحتَّى َشْيءٍ  ُكل ِ  أَْبَوابَ  َعلَْيِهمْ  َفَتْحَنا بِهِ  ُذك ُِرواْ  َما نَُسواْ  َفلَمَّ

 ]44-42: األنعام] مُّْبلُِسونَ  ُهم َفإَِذا بَْغَتةً  أََخْذنَاُهم

……………………………………………………………………………………………… 

 

 في والوقوع للشبهات، قبوًلا  وأسرعها إيماناا، القلوب أضعف القاسي القلب -4

  والضالل الفتنة

ْيطَانُ  ُيْلِقي َما لِيَْجَعلَ   َوإِنَّ  ُقلُوُبُهمْ  َواْلَقاِسيَةِ  مََّرضٌ  ُقلُوبِِهم فِي ل ِلَِّذينَ  فِْتَنةً  الشَّ

 ]53: الحج] بَِعيدٍ  ِشَقاقٍ  لَِفي الظَّالِِمينَ 

……………………………………………………………………………………………… 

 وعقابه وسخطه، هللا، لعنة واستحقاق الضالل، في سبب -5

……………………………………………………………………………………………… 

 عن والنهي بالمعروف األمر وترك المحرمات، في والوقوع الطاعة، عن الفتور -6

 .المنكر

……………………………………………………………………………………………… 

 .والكآبة الوجه، وعبوس الدائم، والخوف الوحشة، -7

……………………………………………………………………………………………… 

 .والبغضاء الكراهية وشيوع القلوب، بين التنافر -8

 ]159: عمران آل] َحْولِكَ  ِمنْ  الَنَفضُّواْ  اْلَقْلبِ  َغلِيظَ  َفظ ًا ُكنتَ  َولَوْ : تعالى قال

……………………………………………………………………………………………… 

 .واآلخرة الدنيا في الشقاوة عالمة من القلب غلظة -9

……………………………………………………………………………………………… 

 .المتكبرين الظلمة صفات من والفظاظة، والغلظة، القلب، قسوة -10

……………………………………………………………………………………………… 
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 .النار دخول في سبب والفظاظة، والغلظة، القلب، قسوة -11

 وأهلُ  ، ألبَرَّهُ  هللاِ  على أقسمَ  لو ، متضعفٍ  ضعيفٍ  كلُّ  ؟ الجنةِ  أهلِ  على أدلُّكم أال

مستكبرٍ  ُعُتل ٍ  جوَّاظٍ  كلُّ :  النارِ   

 المحدث حكم خالصة|  6657: الرقم البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  الخزاعي وهب بن حارثة:  الراوي

 [صحيح: ]

……………………………………………………………………………………………… 

  القلب قسوة عالمات

 الكريم بالقرآن التأثر عدم -1

َتَشابًِها كَِتابًا اْلَحِديثِ  أَْحَسنَ  نَزَّلَ  اللَّهُ  َثانِيَ  مُّ  َيْخَشْونَ  الَِّذينَ  ُجلُودُ  ِمْنهُ  تَْقَشِعرُّ  مَّ

 يََشاء َمنْ  بِهِ  يَْهِدي اللَّهِ  ُهَدى َذلِكَ  اللَّهِ  ِذْكرِ  إِلَى َوُقلُوُبُهمْ  ُجلُوُدُهمْ  تَلِينُ  ثُمَّ  َربَُّهمْ 

 ]23: الزمر] َهادٍ  ِمنْ  لَهُ  َفَما اللَّهُ  ُيْضِللْ  َوَمن

 

 الغفار، العزيز المهيمن الجبار، كالم سماع عند األبرار، صفة هذه: )كثير ابن يقول

 من جلودهم منه تقشعر والتهديد، والتخويف. والوعيد الوعد من منه يفهمون لما

رِ  إِلَى َوُقلُوُبُهم   ُجلُوُدُهم   تَلِينُ  مَّ  ُوالخوف، الخشية  من ويؤملون يرجون لما اللَّهِ  ِذك 

 :وجوه من الكفار من لغيرهم مخالفون فهم ولطفه، رحمته

 أصوات من ألبيات، نغمات أولئك وسماع اآليات، تالوة هو هؤًلء سماع أن: أحدها

 .القينات

 

……………………………………………………………………………………………… 

 هللا خشية من دمعها وقلة العين جمود -2

ْمعِ  ِمنَ  تَِفيضُ  أَْعُيَنُهمْ  تََرى الرَُّسولِ  إِلَى ُأنِزلَ  َما َسِمُعواْ  َوإَِذا  ِمنَ  َعَرُفواْ  ِممَّا الدَّ

 ِ اِهِدينَ  َمعَ  َفاْكُتْبَنا آَمنَّا َربََّنا يَُقولُونَ  اْلَحق   ]83: المائدة] الشَّ

 

 أنَّ  فاعلم تعالى، هللا خشية من البكاء من العين أقحطت متى: )القيم ابن قال

 ( القاسي القلب هللا من القلوب وأبعد القلب، قسوة من قحطها

 

……………………………………………………………………………………………… 
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  بالموت اًلعتبار عدم -3

……………………………………………………………………………………………… 

 الحق قبول وعدم الكبر -4

……………………………………………………………………………………………… 

  أذى من اآلخرين يصيب بما اًلهتمام عدم -5

……………………………………………………………………………………………… 

  القلب قسوة أسباب

 .الكونية آياته في والتأمل القرآن، وتدبر هللا ذكر عن الغفلة -1

 َفإِنََّها بَِها يَْسَمُعونَ  آَذانٌ  أَوْ  بَِها يَْعِقلُونَ  ُقلُوبٌ  لَُهمْ  َفَتُكونَ  األَْرضِ  فِي يَِسيُروا أََفلَمْ 

 ]46: الحج] الصُُّدورِ  فِي الَِّتي اْلُقلُوبُ  تَْعَمى َولَكِن األَْبَصارُ  تَْعَمى ال

……………………………………………………………………………………………… 

 المعاصي كثرة -2

……………………………………………………………………………………………… 

 المحرمات وانتهاك الفرائض في التفريط -3

……………………………………………………………………………………………… 

 عليه والمنافسة طلبها في واًلنهماك بالدنيا اًلنشغال -4

 وحلَّ  للقائه، واًلستعداد هللا حب عنه ترحل قد القلب رأيت متى: )القيم ابن قال

 خسف قد أنه فاعلم بها، والطمأنينة الدنيا، بالحياة والرضا المخلوق، حب فيه

 ( به

 

……………………………………………………………………………………………… 

 والتمني األمل طول -5

……………………………………………………………………………………………… 

 المباحات في المذموم التوسع -6



 
 

86 

 والنوم، األكل، الحاجة، قدر جاوزت إذا أشياء أربعة من القلب قسوة فإنَّ 

 والمخالطة والكالم،

……………………………………………………………………………………………… 

 مصلحة غير في الناس مخالطة كثرة -7

……………………………………………………………………………………………… 

 إليهم واإلحسان بالخلق الرحمة عدم -8

……………………………………………………………………………………………… 

 والفتور الكسل -9

……………………………………………………………………………………………… 

 الجدال وكثرة للرأي التعصب -10

 َوَجَعلَ  َوَقْلبِهِ  َسْمِعهِ  َعلَى َوَخَتمَ  ِعْلمٍ  َعلَى اللَّهُ  َوأََضلَّهُ  َهَواهُ  إِلََههُ  اتََّخذَ  َمنِ  أََفَرأَْيتَ 

 ]23: الجاثية] تََذكَُّرونَ  أََفال اللَّهِ  بَْعدِ  ِمن يَْهِديهِ  َفَمن ِغَشاَوةً  بََصِرهِ  َعلَى

 

 الضغائن ويورث القلوب، يقسي العلم، في المراء: )الشافعي قال

……………………………………………………………………………………………… 

 الدين في اًلبتداع –11

 إِلَْيُكمْ  اللَّهِ  َرُسولُ  أَن ِي تَّْعلَُمونَ  َوَقد تُْؤُذونَنِي لِمَ  َقْومِ  يَا لَِقْوِمهِ  ُموَسى َقالَ  َوإِذْ 

ا  ]5: الصف] اْلَفاِسِقينَ  اْلَقْومَ  يَْهِدي ال َواللَّهُ  ُقلُوبَُهمْ  اللَّهُ  أََزاغَ  َزاُغوا َفلَمَّ

……………………………………………………………………………………………… 

 الشبهات عن التورع وعدم الحرام، المال وأكل الضعفاء، ظلم -12

……………………………………………………………………………………………… 

 اآلخرين واحتقار النفس كبر -13

……………………………………………………………………………………………… 
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Lesson 8: Ayat 60 to 70 
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How do we act on the ayat? 
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 الكفر
 

 الكفر لغةمعنى 

 الستر والتغطية 

……………………………………………………………………………………………… 

 اصطالًحا الكفرمعنى 

 .واعتقاد وعمل قول اإليمان أن كما وتركا، واعتقادا وعمال قوًل فيكون اإليمان، ضد

……………………………………………………………………………………………… 

 :الكفر أنواع
 

 األكبر الكفر

 تناله وًل النار، في الخلود ويوجب اإلسالم، من صاحبه ويخرج اإليمان، يناقض وهو
 وبالترك، والريب، وبالشك وبالفعل، وبالقول، باًلعتقاد، ويكون الشافعين، شفاعة

 .وباًلستكبار وباإلعراض،

 

……………………………………………………………………………………………… 

 :أنواع خمسة وهو
 
  التكذيب كفر -1

 أو ظاهرا به جاؤوا فيما كذبهم فمن السالم، عليهم الرسل كذب اعتقاد وهو
 كفر فقد باطنا

ِ  َكذَّبَ  أَوْ  َكِذبًا اللَّهِ  َعلَى اْفَتَرى ِممَّنِ  أَْظلَمُ  َوَمنْ   َجَهنَّمَ  فِي أَلَْيسَ  َجاَءهُ  لَما بِاْلَحق 
 ]68:العنكبوت] لِْلَكافِِرينَ  َمْثًوى

……………………………………………………………………………………………… 

  واًلستكبار اإلباء كفر – 2
 ينقاد ًل لكن هللا، عند من بالحق جاء وأنه الرسول، بصدق عالما يكون بأن وذلك

 وعنادا استكبارا ألمره، يذعن وًل لحكمه
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 اْلَكافِِرينَ  ِمنَ  َوَكانَ  َواْسَتْكَبرَ  أَبَى إِْبلِيسَ  إاِل َفَسَجُدوا آِلَدمَ  اْسُجُدوا لِْلَمالئَِكةِ  ُقْلَنا َوإِذْ 
 ]34:البقرة]

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 
  الشك كفر - 3

 الجزم ضد وهو الظن، كفر له ويقال الرسل، بصدق الجزم وعدم التردد، وهو
 واليقين

 َقائَِمةً  الساَعةَ  أَظُنُّ  َوَما أَبًَدا َهِذهِ  تَبِيدَ  أَنْ  أَظُنُّ  َما َقالَ  لَِنْفِسهِ  ظَالِمٌ  َوُهوَ  َجنََّتهُ  َوَدَخلَ 

 أََكَفْرتَ  ُيَحاِوُرهُ  َوُهوَ  َصاِحُبهُ  لَهُ  َقالَ  ُمْنَقلَبًا ِمْنَها َخْيًرا ألِجَدنَّ  َرب ِي إِلَى ُرِدْدتُ  َولَئِنْ 
 ُأْشِركُ  َوال َرب ِي اللَّهُ  ُهوَ  لَكِنا َرُجاًل  َسواكَ  ثُمَّ  نُْطَفةٍ  ِمنْ  ثُمَّ  تَُرابٍ  ِمنْ  َخلََقكَ  بِالَِّذي
 ]38-35: الكهف] أََحًدا بَِرب ِي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 
 اإلعراض كفر - 4

 به جاء عما وعلمه وقلبه بسمعه يعرض بأن الدين، عن الكلي اإلعراض والمراد
 وسلم عليه هللا صلى الرسول

 ]3: األحقاف] ُمْعِرُضونَ  ُأْنِذُروا َعما َكَفُروا َوالَِّذينَ 

……………………………………………………………………………………………… 

 
 النفاق كفر - 5

 الكفر ويبطن اإليمان يظهر بأن اًلعتقادي النفاق والمراد
 [ 3:المنافقون] يَْفَقُهونَ  ال َفُهمْ  ُقلُوبِِهمْ  َعلَى َفطُبِعَ  َكَفُروا ثُمَّ  آَمُنوا بِأَنَُّهمْ  َذلِكَ  

 
……………………………………………………………………………………………… 

 الكفر األصغر

وهو الذنوب التي وردت تسميتها في الكتاب  كفر أصغر ًل يخرج من الملة ،

 والسنة كفراا 

……………………………………………………………………………………………… 
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  كفر النعمة المذكورة  .1

ًة يَْأتِيَها ِرْزُقَها َرَغًدا م ِن َوَضَرَب اللَُّه َمَثاًل َقْريًَة َكانَْت آِمَنًة مُّْطَمئِنَّ  112اآلية  -النحل 
 ُكل ِ َمَكاٍن َفَكَفَرْت بِأَْنُعِم اللَِّه َفأََذاَقَها اللَُّه لِبَاَس اْلُجوعِ َواْلَخْوِف بَِما َكانُوا يَْصَنُعونَ 

……………………………………………………………………………………………… 

 الحلف بغير هللا  .2

 من حلف بغير هللا فقد كفر أو أشرك

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت فإني هللا، بغير تحلف ال :عمر ابن قال
 حديث وقال الترمذي رواه ))."أشرك أو كفر فقد هللا، بغير حلف من" :يقول
 ((حسن

……………………………………………………………………………………………… 

 قتال المسلم  .3

 "اْلُمْسلِِم ُفُسوٌق، َوقَِتالُُه ُكْفٌر ِسبَاُب  " َقاَل النَّبِيُّ صلى هللا عليه وسلم 

……………………………………………………………………………………………… 

 

  الفرق بين الكفر األكبر والكفر األصغر

 الكفر األكبر يخرج من الملة ، والكفر األصغر ًل يخرج من الملة •
 
والكفر األصغر ًل يخلد صاحبه فيها إن  الكفر األكبر يخلد صاحبه في النار ، •

 دخلها 
 
الكفر األكبر يحبط جميع األعمال ، والكفر األصغر ًل يحبط جميع األعمال وإنما  •

 يحبط العمل الذي خالطه 
……………………………………………………………………………………………… 

 الكفر مضار من
 

 

 

 

 

 

 النار في صاحبه يخلد األكبر الكفر .1

……………………………………………………………………………………………… 

 اآلخرة في هللا على والهوان الدنيا في الذل يورث .2

http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=16_112
http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=16_112
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……………………………………………………………………………………………… 

 الطوية فاسد النية خبيث .3

……………………………………………………………………………………………… 

 الهالك موارد صاحبه يورد .4

……………………………………………………………………………………………… 

 منه الناس اشمئزاز .5

……………………………………………………………………………………………… 
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Lesson 9: Ayat 71 to 78 

 

 

 

 

 



 
 

97 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………… 



 
 

100 
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……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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How do we act on the ayat? 
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 الخير فعل
 

أنَّ رسوَل هللِا صلَّى هللُا عليِه وسلََّم قال : ) بينا رجٌل يمشي، فاشتد عليه 

ل بئًرا فشرب منها، ثم خرج فإذا هو بكلٍب يلهث، يأكل الثرى من العطُش، فنز

العطِش، فقال : لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، فمأل ُخفَّه ثم أمسكه بفيه، ثم 

رقي فسقى الكلَب، فشكر هللُا له فغفر له ( . قالوا : يا رسوَل هللِا، وإن لنا في 

 . )جرٌ البهائم أجًرا ؟ قال : ) في كل ِ كبٍد رطبٍة أ
  [صحيح] : خالصة حكم المحدث 2363 : صحيح البخاري الرقم : البخاري المصدر : أبو هريرة المحدث : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

وحسناتِه بعَد موتِه ِعلًما علََّمه ونشَره وولًدا إنَّ ِممَّا يلحُق المؤمَن من عملِِه 

بيِل بناُه أو نَهًرا أجراُه أو  صالًحا تَرَكه وُمصحًفا ورَّثَه أو مسجًِدا بناُه أو بيًتا البِن السَّ

تِه وحياتِه يَلَحُقُه من بعِد موتِهِ   صَدقًة أخرَجها من مالِه في ِصحَّ

 حسن  : خالصة حكم المحدث 200 : صحيح ابن ماجه الرقم : مصدراأللباني ال : أبو هريرة المحدث : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

ُمك في وجِه أخيك ُيْكَتُب لك به صدقٌة ، ) وإنَّ إفراَغك من َدْلِوَك فى َدْلوِ   إنَّ تبسُّ

أخيك ُيْكَتُب لك به صدقٌة ) ، وإماطَتك األذى عن الطريقِ ُيْكَتُب لك به صدقٌة ، وإنَّ 

 ونَْهيَك عن المنكِر ُيْكَتُب لك به صدقةٌ  )أَْمَرك بالمعروِف صدقٌة ، 
  صحيح لغيره :خالصة حكم 2686 : صحيح الترغيب الرقم : األلباني المصدر : عبدهللا بن عمر المحدث : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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و إياَك  ال تَْحِقَرنَّ من المعروِف شيًئا و لو أن تُفِرَغ من َدْلِوَك في إناِء المسَتْسِقي ،

و المِخيلََة فإنَّ هللَا تبارك و تعالَى ال ُيِحبُّ المِخيلََة ، و إِن امرٌؤ شتَمك و َعيََّرك بأمٍر 

يعلُمه فيك ، فال تَُعي ِْره بأمرٍ تعلُمه فيه ، فيكوُن لك أجُره ، و عليك إثُمه ، و ال تَشتَِمنَّ 

 أحًدا
 صحيح لغيره :خالصة حكم 770 : السلسلة الصحيحة الرقم : األلباني المصدر : جابر بن سليم المحدث : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

ر ِ، َمفاتيُحها الر ِجاُل، َفطوَبى لمن كانَ   إنَّ للَِّه تباَرَك وتعالى َخزائَن للَخيِر والشَّ

ر ِ  ر ِ، وويل لمن جعلَُه ِمغالًقا للَخيِر ِمفتاًحا للشَّ  ِمفتاًحا للَخيِر ِمغالًقا للشَّ
 حسن  :خالصة حكم 296 : تخريج كتاب السنة الرقم : األلباني المصدر : سهل بن سعد الساعدي المحدث : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

إنَّ هلِل أقواًما اختصَّهم بالن ِعِم لمنافعِ العباِد ، ُيقرُّهم فيها ما بذلوها ، فإذا منعوها 

 نزعها منهم ، فحوَّلها إلى غيِرهم
  حسن لغيره :حكمخالصة  2617 : صحيح الترغيب الرقم : األلباني المصدر : عبدهللا بن عمر المحدث : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

أربعوَن خصلٌة أعالهنَّ ُمْنَحُة العْنزِ ، ال يعمُل عبٌد بخصلٍة منها رجاَء ثوابَها و تصديَق 

 ، إال أدخله هللُا تعالى بها الجنةَ  موعوِدها
 صحيح  : خالصة حكم المحدث 891 : صحيح الجامع الرقم : األلباني المصدر : عبدهللا بن عمرو المحدث : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………… 

 

األعماِل إلى هللِا عزَّ وجلَّ سروٌر تُدِخلُه على مسلٍم ، أو تَكشُف عنه ُكربًة ، أَحبُّ 

 أو تطرد عنه جوًعا ، أو تقضي عنه َدْيًنا
  حسن لغيره :خالصة حكم 955 : صحيح الترغيب الرقم : األلباني المصدر : عبدهللا بن عمر المحدث : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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Quranic and Prophetic Nurturing Program 

Surah Al Hajj: Summary of Concepts 

 

 

Values 

 القيم

Purification 

 تزكية
Taqwa Allah هللا تقوى  

 

Thinking bad of Allah  

باهلل الظن سوء  

Good speech الكالم طيب  Arguing الجدال 

Magnification التعظيم Mockery استهزاء 

Perform all types of good 

الخير فعل  

Betrayal الخيانة 

 Injustice الظلم 

 Hardening of the heart 

القلب قسوة  

 Disbelief الكفر 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
الحمد وهلل أكبر هللا أكبر هللا هللا، إال إله ال أكبر أكبر هللا هللا أكبر هللا  

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilah ila lah, Allahu Akbar, 
Allahu Akbar, wa lilah alhamd 

Allah is the Greatest, Allah is the Greatest, Allah is the Greatest 
There is no one worthy of worship except Allah 

Allah is the Greatest, Allah is the Greatest  
And to Allah belongs all praise 
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