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 (نボط01):التفسير
 ممゅ يمتゅز به إيمゅن المسュヤ اعتゅボده بほن ه تعゅلヴ خベヤ السمヱاヱ れاأرض ヱمゅ فيゅヰ من آيれゅ الجمゅل ヱالجال، ヱسヱى      :   أヱا  

 ...بني آدュ في أصل الخるボヤ بين               
 : أ ـ  قゅل تعゅلヴ في سヱرة الحجر

 

    p 
 
 
                                o                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

 : في سヱرة الزخرف ゆ ـ قゅل 
  

   p  
 

                                                                                                                                       o 
 

 

 :في سヱرة الحجرا れج ـ قゅل 
  

   p                                                                                                                                             o      o   
 

 النص るبゅاصل كتヱ ( ゆ ) لهヱق ヴإل :p  َنヱ ِبヤボَْن  .oلَم 
 السمع : اشرح ベن -استرヱزヱدر  -مボب.   ًゅاذكر سبب  るل اآيヱ11لنز ヱمن سれرة الحجرا.   اأرض( أ)استخرج من النصヱ ءゅل في السمゅهر الجمゅمظ.  اأرض؟ヱ ءゅالسم るليゅته من جمゅفي حي ュヤيد المسヘذا يستゅم   بين من النص( ゆ )ュヰسヘقض المشركين مع أنゅتن.   るظف اآيヱ11 تيほي ゅن مゅلبي れرة الحجراヱمن س: 
 .بゅئلالغゅيる من تボسيュ ه النゅس إلヴ شعヱ ゆヱق -أ     
   ゆ- سゅضل بين النゅヘس التゅى أسヱボر التゅاعتب ヴヤع ゆيترت ゅم .ポابヱأيد ج ヵヱبحديث نب. 
                                                                                                                                                                           (ن6)..........................................................................................................................................................................................................مبدأين أسゅسين من المبゅدئ اإنسゅنيる الヤذين أقرهمゅ اإساュ -ج   
  ゅنيゅث : 

 لヤمحصنれゅ المぼمنれゅ في معرض حديثه عن المحصنれゅ الكتゅبيれゅ؟ مゅ السر في ذكر ه   أكَل ذبゅئح أهل الكتヱ ゆゅالتزヱج بنسゅئュヰ؟في لمゅذا رخص ه تعゅلヴ لヤمسヤمين    تعゅلヴ حヤيる بヰيمる اأنعュゅ؟ بュ قيد ه  .مゅذا يشترط في العヱボد التي يعボدهゅ المسュヤ عヴヤ نヘسه؟ استدل عヴヤ ذلポ بحديث نب ヵヱ ...إبゅحる طعュゅ أهل الكتゆゅ -حヤيる بヰيمる اأنعヱ-  ュゅجゆヱ الヱفゅء بゅلعヱボد : من اأحكュゅ الذヵ تضمنتゅヰ سヱرة المゅئدة          
 ヴلゅله تعヱص من قヤذا تستخゅئدة مゅرة المヱفي س:﴿                                                                                             
o(ن4).......؟                                                                                                                                                                           

 (نボط01):الحديث
 : أヱا 

 (ن1)......................................................................................................................... .في ヱجゆヱ إخاص العمل ヱالتحذير من الريゅء اكتゆ حديث أبي هريرة  -                  
 ゅنيゅث: 

ヰَِنِي أَ          بِيه َعْن َزْيِد ْبِن َخゅلِد  اْلج  ヰََداِء الهِذヵ َيأْتِي بَِشゅヰََدتِِه َقْبلَ أَْن ي ْسأَلゅヰََ أَاَ  »: َقゅلَ  نه النه ュْ بَِخْيِر الش  ك   « أ ْخبِر 
 .حه، كتゆゅ اأقضيる، بゆゅ بيゅن خير الشヱヰدأخرجه مسュヤ في صحي                                                                                                                    
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            ِヵِعِدゅ َمْيد  السه ヱل  َِ : ، َقゅلَ  َعْن أَبِي ح  ا ِمَن اأَْسِد، ي ゅボَل  لَه   اْسَتْعَملَ َرس  るِ : َرج  ヱَ ヱاْبن  أَبِي  -اْبن  الヤ ْتبِيه  َقゅلَ َعْمر 
َمرَ             َدَقるِ،  - :ع  ゅ َقِدュَ َقゅلَ َفヤَ  َعヴَヤ الصه ヱَ ،ュَْهَذا لِي، أ ْهِدヵَ لِي، َقゅلَ  : مه ヱل  َِ : َهَذا لَك   َعヴَヤ اْلِمْنَبِر، َفَحِمدَ  َفュَゅボَ َرس 

، َعゅِمل   َبゅل   َمヱَ ،ََ :« ゅأَْثَنヴ َعヤَْيِه، ヱََقゅلَ             ュْ، َهَذا: َفَيヱ ボل   أَْبَعث ه   َبْيれِ  فِي أヱَْ  أَبِيِه، َبْيれِ  فِي َقَعدَ  أََفا لِي، أ ْهِدヱَ  َヵَهَذا لَك 
رَ  َحتهヴ أ ِمِه،            د   َنْفس   ヱَالهِذヵ ا؟ أュَْ  إِلَْيهِ  أَي ヰَْدى َيْنظ  َحمه ュْ  أََحد   َيَنゅل   ا بَِيِدِه، م    اْلボَِيゅَمるِ  َيュヱَْ  بِهِ  َجゅءَ  إِا َشْيًئゅ ِمْنゅヰَ ِمْنك 
ن   َعヴَヤ َيْحِمヤ ه              ، لَه   َبِعير   ボِهِ ع  َغゅء  ، لゅヰََ َبボََرة   أヱَْ  ر  ヱَار  ْفَرَتيْ  َرأَْيَنゅ َحتهヴ َيَدْيهِ  َرَفعَ  ث ュه  ،« َتْيِعر   َشゅة   أヱَْ  خ   : َقゅلَ  ث ュه  إِْبَطْيِه، ع 
          « ، ؟ َهلْ  الュ ヰヤه  れهْغヤَتْينِ  « َب  .تحريュ هدايゅ العمゅل: في صحيحه، كتゆゅ اإمゅرة، بゆゅأخرجه بヰذا الヘヤظ مسュヤ               .             َمره

        ヵعدゅأبي حميد الس ュترج. 

        داء؟ヰدة خير الشゅヰأداء الش ヴدر إلゅن المبゅذا كゅلم 

        ءゅضボكبرى في ال るنゅد مكヱヰدة الشゅヰلش: 

 مゅ حكュ أداء الشゅヰدة لمن تحمヱ ゅヰヤدعي إليゅヰ؟ -أ             

           ゆ-  رヱدة الزゅヰرة شヱخط ヴヤع ヵヱاستدل بحديث نب. 

 .اذكر المゅボصد النبيるヤ إقゅمる الشゅヰدة -ج           

        るتبيヤابن ال るسبゅمن مح ヵヱصد النبボاستنتج الم. 

        ردヘال ヴヤع るنゅخيヤل るخيمヱال ゆاقヱ(ن57.0) .............................................................................................................................................................................................................................................. .اذكر الع 

 ゅلثゅث:      
         ヴَسヱ َعْن أَبِي م  ヵِْشَعِر ََ َه  بِِه ِمَن الヰ َدى ヱَالِعュِヤْ، َكَمَثِل الَغْيِث الَكثِيِر أََصゆゅَ  »: َقゅلَ  بِِي ، َعِن النه اأَ  َمَثل  َمゅ َبَعَثنِي 
، َقبれَِヤِ الَمゅَء، َفأَْنَبَتれِ الَكلَ            る ، أَْمَسَكれِ  أَْرًضゅ، َفَكゅَن ِمْنゅヰَ َنボِيه  ゆِدゅأََج ゅヰَِمْن れَْنゅَكヱَ ،الَكثِيَر ゆَْش َه   ヱَالع   الَمゅَء، َفَنَفَع 
ゅَس،          َمゅ ِهَي قِيَعゅن  اَ ت ْمِسポ  َمゅًء ヱَاَ ت ْنبِ بゅヰَِ النه ヱا، ヱَأََصゅَبれْ ِمْنゅヰَ َطゅئَِفるً أ ْخَرى، إِنه  れ  َكَلً، َفَذلポَِ َمَثل  َفَشِرب ヱا ヱََسヱْボَا ヱََزَرع 

ِ، ヱََنَفَعه            َه ِ اله  َمْن َفボ َه فِي ِديِن  َه َدى  َه  بِِه َفَعヱَ ュَِヤَعヤهヱَ ،ュََمَثل  َمْن لュَْ َيْرَفْع بَِذلポَِ َرْأًسヱَ ،ゅَلュْ َيボَْبلْ ه   ِذヵَمゅ َبَعَثنِي 
 .، بゆゅ فضل من عヱ ュヤعュヤأخرجه البخゅرヵ في صحيحه، كتゆゅ العュヤ                                                                .«أ ْرِسれヤْ  بِهِ          

      اشرح  : るيボن– ゅرأس ポيرفع بذل ュمن ل. 

       لヱء به الرسゅج ゅمم ュヰヘاقヱمヱ سゅف النゅحدد من الحديث أصن ュヤالعヱ دىヰمن ال. 

       لヱمن تمثيل الرس ゅفع انطاقゅالن ュヤالع るبين أهمي るيボاأرض الن ゆيصي ヵلغيث الكثير الذゅله ب. 

      لي أذكر مخヱطر تゅるヤヰيل  الجヤى مع التعヱتヘ(ن4.57)......................................................................................................................................................................................................أمر ال 
                                                                                                                                                                           00  
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 :التヘسير
 : أヱا
 رةヱفي س ヴلゅل تعゅالزخرف ق :﴿                                       
q....................................................................................................................................................................................................................................................................... (1ن) 
 - السمع ベالمراد به: استرヱ ،السمع ベسرヱ سヤاخت :るيヘالمتحدث خ ヴع إلゅااستم. 

 . ヱالبرヱج المختるヘヤ اأشكゅل ヱاأضヱاء تزيينゅヰ بゅلنجュヱ بجميع أنヱاعゅヰ،: مظゅهر الجمゅل في السمゅء  (ن570) ................................................................................................................................من الكتゆゅ المدرسي ボ.1بل كل سبゆ من أسبゆゅ النزヱل المヱجヱدة بゅلصヘحる ي   (ن57.0)...................................................................بمボدار تボتضيه الحكمヱ るالمصヤحる: بボدر -.                                     مボدر بميزان الحكمる: مヱزヱن -     
 ة بميزان خゅヰボヤ ممヰدة، ヱفيゅヰ رヱاسي راسخる، تヱفرهゅ عヴヤ كل أنヱاع الزرヱع ヱالثمゅر المボدر : مظゅهر الجمゅل في اأرض    
 اعترافュヰ بほن ه خゅلベ كل شيء بمゅ في ذلポ السمヱاヱ れاأرض ، ヱهュ مع ذلポ يعبدヱن معه غيره من اأصن ュゅ (ن57.0)............................................ .أن يجعل حيゅته مبنيる عヴヤ الجمゅل في الظゅهر ヱالبゅطن تほسيゅ بسنる ه في الكヱن: يستヘيد المس ュヤ (ن 1) .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................معヱ ュヱヤمボدار محدد    

 ع التعゅرف ヱالتعヱゅن ヱالヱئュゅ ا التنゅحر ヱالخصュゅ مゅداュ الجمي: الغゅيる من تボسيュ ه النゅس إلヴ شعヱ ゆヱ قبゅئل -أ   (ن57.0)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ゅنヱاأヱث     
 (ن57.0).........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................من أصل ヱاحد ينحدر           

    ゆ- ポذل ヴヤع ゆمن ه: يترت ゆرボالヱ るالرفع ベيボتحヱ ،るيميヤاإقヱ るيヤبボالヱ るالعنصريヱ ゆالنسヱ ゆء الحسゅヘانت. 
ヱا ف⊥اًنゅ، َيْعناي ي،أَبا  آلَ  إان   أَاا  »: : َقゅلَ           َمゅ باヱَْほلاَيゅَء، لاي لَْيس⊥ ناينَ  ヱََصゅلاح⊥  ه⊥  ヱَلاِييَ  إان  ぼْما  (ن1)......................................................................................................« اْلم⊥

 .أصل ヱاحدمبدأ اأخヱة اإنسゅنيる بゅعتبゅر أن البشر من  -ج     
       - るنيゅاة اإنسヱゅن : مبدأ المسヱل ヵمن أヱ ،نゅك るسال ヵن من أゅإنس ヱيكرمه من حيث هヱ نゅاإنس ュيحتر ュإساゅف 

 (ن1) ........................................................................................................................................................................................................من غير تヘرقる بين عنصر ヱعنصر، ヱبين قヱ ュヱقュヱ  كゅن،          
ゅنيゅث :   لゅق ،ゅعヱممن ゅيذهヘتنヱ طاゅب ゅدهボن عヱإا فيكヱ ،شرعヤل るボافヱن مヱأن تك ゅヰيشترط في : « َلَْيس ゅَمْن اْشَتَرَط َشْرًط 
ِ َفヤَْيَس لَه    يفِ      َه  ゆِゅِكَت ، るََئゅإِْن اْشَتَرَط ِمヱَ (ن1).........................................................................................................................................................................................................................................................«شرط  
 ュゅاأنع るيمヰب るيヤله: قيد ه حヱボب :﴿  ュيكヤع ヴヤيت ゅإا مq نهゅله سبحヱاردة في قヱال れゅهي المحرمヱ :p  れحرم 
     るالميت ュيكヤع ... るاآيo لهヱボب ポكذلヱ ، :p  ュحر ュأنتヱ ي الصيدヤغير محo ヰب ュلك れヤأح ヵأ ュゅاأنع るيم 
 حゅلる كヱنكュ غير محヤي الصيد في اإحراュ، فيحرュ الصيد عヴヤ من كゅن محرمゅ بゅلحج ヱالعمرة ، أヱ كゅن مヱجヱدا     
 (ن1).....................................................................................................................................................................................................................................................................ヱالمدني ヱلヱ لュ يكن محرمゅ في الحرュ المكي    
 ااعتراف بゅه، ヱاإيمゅن بゅلرسل أنュヰ عヴヤ دين إلヰي يヤتヱボن مع المسヤمين في اإيمゅن ببعض المبゅدئ اأسゅسيる من  
 ヱبゅليュヱ اآخر، ヱمゅ فيه من حسヱ ゆゅعヱ ،ゆゅボيتبعヱن في شヱぼنュヰ أحكゅمゅ مستندة لヱヤحي اإلヰي، ヱفي ذلポ أيضゅ إظゅヰر     
 المعゅصي قد تヱボد إلヴ الكヘر ـ بطان ثヱاゆ أعمゅل من جحد أحكュゅ ه ヱشرائعه ヱكヘر بほصヱل اإيمゅن ヱفرヱعه ـ  (ن57.0).......................................................................................................................................................................................................................من محصنれゅ أهل الكتゆゅإيمゅء إلヴ أنヰن أヱلヴ بゅلمぼمنين   (ن1).................................................................................................................. بほن ديننゅ هヱ دينュヰ في أسمヴ معゅنيه ヱأكمل صヱره، مبرأ من البدع ヱاأبゅطيل ヱاأヱثゅن    

(  ن0.57) .................................................................................................................................................................................. ..................................................................................لمن كヘر بゅإيمゅن  الخسران في اآخرة       

 :الحديث

 : أヱا
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َرْيَرةَ  أَباي َعنْ        ْعれ⊥ :  َقゅلَ  ، ه⊥ ヱلَ  َسما لَ  إِنه  » :َيヱ⊥ボل⊥   ها  َرس⊥ ل   َعヤَْيهِ  اْلボَِيゅَمるِ  َيュヱَْ  ي ボَْضヴ النهゅسِ  أヱَه َفه   بِهِ  َفأ تِيَ  اْست ْشヰَِد، َرج   َفَعَرَفゅヰَ، نَِعَمه   َفَعره
، َحتهヴ فِيポَ  َقゅَتれヤْ  : لَ َقゅ فِيゅヰَ؟ َعِمれヤَْ  َفَمゅ: َقゅلَ   れْدヰِلَ  اْست ْشゅَق :،れََكَذْب  َポلَِكنهヱَ  َれヤَْتゅلَ  أَنْ  َقゅボَ ي :، ِحゆَ  بِهِ  أ ِمرَ  ث ュه  قِيلَ، َفボَدْ  َجِرヵء   َحتهヱَ ヴْجヰِهِ  َعヴَヤ َفس 

ゅِر، فِي أ ْلボِيَ  ل   النه َفه   بِهِ  أ تِيَ فَ  اْلボ ْرآَن، ヱََقَرأَ  ヱََعヤهَمه   اْلِعュَヤْ، َتَعヤهヱَ  َュَرج   فِيヱَ  َポَقَرْأヱَ   れَعヤهْمت ه   اْلِعュَヤْ، َتَعヤهْمれ  : َقゅلَ  فِيゅヰَ؟ َعِمれヤَْ  َفَمゅ: َقゅلَ  َفَعَرَفゅヰَ، نَِعَمه   َفَعره
ヱَ : لِي ゅボَلَ  اْلボ ْرآنَ  ヱََقَرْأれَ  َعゅلュِ ،: لِي ゅボَلَ  اْلِعュヤَْ  َتَعヤهْمヱَ  َれلَِكنهポَ  َكَذْبれَ،: َقゅلَ  اْلボ ْرآَن، ، ه  ِحゆَ  بِهِ  أ ِمرَ  ث ュه  قِيلَ، َفボَدْ  َقゅِرئ   فِي أ ْلボِيَ  َحتهヱَ ヴْجヰِهِ  َعヴَヤ َفس 
ゅِر، ل   النه عَ  ヱََرج  ヤِِه، اْلَمゅلِ  أَْصَنゅفِ  ِمنْ  ヱَأَْعَطゅه   َعヤَْيِه، َ   ヱَسه َفه   بِهِ  َفأ تِيَ  ك   ت ِحゆ   َسبِيل   ِمنْ  َتَرْكれ   َمゅ: لَ َقゅ فِيゅヰَ؟ َعِمれヤَْ  َفَمゅ: َقゅلَ  َفَعَرَفゅヰَ، نَِعَمه   َفَعره

ヱَ : لِي ゅボَلَ  َفَعヱَ  َれヤْلَِكنهポَ  َكَذْبれَ،: َقゅلَ  َلポَ، فِيゅヰَ أَْنَفれボْ   إِاه  فِيゅヰَ ي ْنَفベَ  أَنْ  ، ه  ِحゆَ  بِهِ  أ ِمرَ  ث ュه  قِيلَ، َفボَدْ  َجヱَاد  ゅرِ  فِي أ ْلボِيَ  ث ュه  ヱَْجヰِِه، َعヴَヤ َفس   النه
 (ن1) .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................«

ゅنيゅث : 
 ヵرゅاأنص ヵعدゅحميد الس ヱة بن الزبيرأبヱعرヱ ،برゅى عن جヱر ،るبゅء الصحゅヰボمن ف ، ... ュゅد من مسند اإمヤبن مخ るيボقع له في مسند بヱ أحمد
.2 ゅحديث . るفي سنヱ(ن570).......................................................................................................................................................................................................................................................................هـ 25ت 
  يعتبر ゅكم ،ュヰالヱأمヱ ュヰقヱボع حゅضي ュعد ヴヤحرصه عヱ ،سゅنヤهد يعبر عن مدى حبه الخير لゅأن هذا التصرف من الش 

 (ن1)..........................نصرا لصゅحゆ الحベ الذヵ يجヰل حボه ヱمゅله عند اآخر، كمゅ فيه تنヘيس الكرヱ ゆالتعヱゅن عヴヤ البر ヱالتヱボى     
  أ- ベع الحゅإذا خيف من ضي るاجبヱ (ن570) ............................................................................................................................................................................................................................................................. .فرض عين 
   ゆ-  ل هヱل رسゅق :«  َأَا  ْュ ヱلَ  َيゅ  َبヴَヤ :َقゅل ヱا َثاًَثゅ، «الَكَبゅِئِر؟ بِأَْكَبرِ  أ َنِبئ ك  ِ، َرس  ِ، اإِْشَراポ   »: َقゅلَ  َه َه ゅِب   ベヱ ボ     ヱَع 

ِكًئヱَ ゅَكゅنَ  سَ ヱََجヤَ  - الヱَالَِدْينِ          ته ヱرِ  ヱََقヱْل   أَاَ  - َفゅボَلَ  م  َهゅ  َزالَ  َفَمゅ: َقゅلَ  ،« الز     (ن570) ..........................َسَكれَ  لَْيَته  : ق ヤَْنゅ َحتهヴ ي َكِرر 
 .ابتغゅء مرضゅة ه ヱااستجゅبる أمره -ج    

 ヱالكتمゅن تحボيベ العدل ヱالبعد عن الجヱر ヱالتحريف ヱالتبديل -      
 (ن57.0) ...................................................................................................................................................................................................................................................................صيゅنる النヘس من الヱقヱع في شゅヰدة الزヱر -      
 ه فيهボح ベヱل فゅأخذ الم ュأحده ベأنه ا يح ュغيره ヱا أヱنゅا كゅمين عمヤن المسヱぼلين عن شヱぼر المسゅ(ن570) .......................إشع 
  غل ゅل بمゅالغ ベـ احترا  るمゅيボال ュヱد يゅヰس اأشヱぼر ヴヤع るضيحヘ(ن570)................................................................................................................................................................................ـ ال 

ゅلثゅث : 
 - るيボن: るطيب るヤヰس    . 

     -  ًゅرأس ポيرفع بذل ュعمن  :من ل るيゅغيرهكن ヴه إلヤボين ュلヱ ،يعمل به ュلヱ ،ظهヘيح ュヤف ュヤءه العゅ(ن0.7)..................................................ج 
 لヱالصنف اأ :ュا به غيرهヱعヘس فنゅه بين النヱنشرヱ هヱغヤب ュث ュヰسヘا في أنヱعヘنتゅا به فヱヤعمヱ هヱمヤفتع ュヤا العヱボヤالذين ت.  
 لحゅفظ له المستغرベ لزمゅنه في جمعه ヱヱعيه غير أنه لュ يتヘرパ لヤعمل بنヱافヤه ヱا ليتボヘهالجゅمع لヤعュヤ ا :الصنف الثゅني    
 .فيمゅ جمع لكنه أداه إلヴ غيره كمゅ سمعه    
 (ن7.0.) ..............................................الذヵ لュ يحمل الヱحي ヱالعヱ ュヤلュ يعمل بヰمゅ فا هヱ انتヘع في نヘسه ヱا هヱ نヘع غيره: الصنف الثゅلث    
 ゅヰعヘيتعدى ن ヱ ،سهヘع  العبد نヘالتي تن るلحゅل الصゅهر له المتمثل في اأعمゅفع في اأثر الظゅالن ュヤالع るأهمي ヴヤتتج 
 (ن1) ................................................................................................................................................................................ヱأثرهゅ إلヴ اآخرين ، كゅنتゅヘع اأرض النボيる بゅلغيث ヱنヘعゅヰ اآخرين    
 مينヤمسヤيل لヤتضヱ ュヤه بغير ع ヴヤل عヱق ゅヰأن ュيل الحراヤتحヱ الحال ュتحريヱ رヱع في المحظヱقヱ(ن 1)............................................................ال 
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