




منطق الطير

رَ  ُحش 

يوزعون

ُكم َمنَّ َيْحط 

أوزعني



خلف                        أعطانا هللا                           الواضح



ْن ُكلِّ َشْيءٍ “ “َوأُوت يَنا م 

 ”  َّ ي َقاال اْلَحْمُد هلل   الَّذ 

لََنا َعلَى كَ  ْن ع  َفضَّ ه  ث يٍر م  َباد 

ن ينَ  “اْلُمْؤم 



النبوة            العلم              الملك

الجن          اإلنس
الطير

ْير  َفُهْم ُيوَزُعونَ “ َن اْلج نِّ َواإل نس  َوالطَّ َر ل ُسلَْيَماَن ُجُنوُدهُ م  “َوُحش 

ْمل  َقالَْت َنمْ “ ي النَّ ْملُ اْدُخلُوا مَ َحتَّى إ َذا أََتْوا َعلَى َواد  َها النَّ َنُكْم ال لٌَة َيا أَيُّ َساك 

ُكْم ُسلَْيَماُن َوُجُنوُدهُ َوُهْم ال َيشْ  َمنَّ “ُعُرونَ َيْحط 

ن َقْول َها َوَقالَ َربِّ ” ا مِّ َم َضاح ك  ْعن ي أَْن أَْشُكَر ن ْعَمتَ َفَتَبسَّ َك الَّت ي أَْنَعْمَت أَْوز 

ا تَ  َك ْرَضاهُ َوأَْدخ ْلن ي ب َرْحَمت َعلَيَّ َوَعلَى َوال َديَّ َوأَْن أَْعَملَ َصال ح  َباد  َك ف ي ع 

ال ح ينَ  “الصَّ



النبوة            العلم              الملك

الجن          اإلنس
الطير

.نسبتها إلى المنعم بها وهو هللا تعالى، وحمد هللا تعالى عليها

ُكْم ُسلَْيَماُن َوُجُنوُدهُ َوُهْم ال َيْشُعُرونَ ” َمنَّ “ال َيْحط 

ْعن ي أَْن أَْشُكَر ن ْعَمَتكَ “ ى َوال َديَّ َوأَْن  الَّت ي أَْنَعْمَت َعلَيَّ َوَعلَ َوَقالَ َربِّ أَْوز 

ا َتْرَضاهُ َوأَْدخ ْلن ي ب َرْحمَ  ال ح ينَ أَْعَملَ َصال ح  َك الصَّ َباد  .“ت َك ف ي ع 





.قصة الهدهد





حجة 

ظاهرة

زمنا  

قصيرا  

خبر             صرفهم

م لهدهد بالعذاب الشديد أو الذبح عندما لم يره ولاتوعد سليمان 

.يكن قد استأذن



.خشية هللا تعالى

تجنب ما نهى  هللا تعالى عنه



بقى زمنا  

أدرك

بحث عن الشيء المفقود

صرف

ن َسَبٍٍ ب َنَبٍٍ َيق ينٍ فَ )-أ ْئُتَك م  يٍد َفَقالَ أََحطُت ب َما لَْم ُتح ْط ب ه  َوج  (.َمَكَث َغْيَر َبع 

ب يل  َفُهْم ال َيْهَتُدونَ )-ب ُهْم َعن  السَّ ْيَطاُن أَْعَمالَُهْم َفَصدَّ َن لَُهُم الشَّ (. َوَزيَّ

َماَوات  َواألَْرض  َوَيْعلَُم َما)-جـ ُج اْلَخْبَء ف ي السَّ ي ُيْخر  َّ  الَّذ  أاَلَّ َيْسُجُدوا هلل 

(. ُتْخفُوَن َوَما ُتْعل ُنونَ 

يم  )-د ُ ال إ لََه إ الَّ ُهَو َربُّ اْلَعْرش  اْلَعظ 
(. هللاَّ







م يتردد بينهتنح                                         تترفعوا.            أطرحه إليهم

من الكالم

 ُ
يَن َهَداُهُم هللاَّ ْه قُلْ ال  َفب ُهَداُهُم اْقتَ أُولَئ َك اَلَّذ  د 

ْكَرى ل  أَْسَئلُُكْم َعلَْيه  أَْجَرا  إ   ينَ ْن ُهَو إ الَّ  ذ  ْلَعالَم 



ب ينَ “ َن اْلَكاذ  “َقالَ َسَننُظُر أََصَدْقَت أَْم ُكنَت م 

تترفعوا.أشراف القوم وكبارهم

ما يتردد بينهم من الكالم فراقبهم ببصرك

.دعوة القوم لعبادة هللا.          التأكد من صحة كالم الهدهد-1

.التسليم و الطاعة هلل عز وجل.                عدم الترفع و العلو عليه-1







تحضروني فاصلةأشيروا عليّ 

وتشيروا علي

فتأملي

بلد يسودها الهرج والفوضى وكل شخص يصنع ما يراه صحيحا  

.وتشيع الجريمة بينهم وينعدم األمن





.لتختبر سيدنا سليمان لترى هل يبغي الملك أم هو نبي من عند هللا

.ألنه ال يقبل هدية لترضيه وتصرفه عن دعوة هللا والحق

ما الهدية تكون لغرض التحاب وزيادة الود والتآلف وقد رغب فيها النبي، أ

.الرشوة فتكون لغرض التغاضي عن الحق وهي محرمة

طاعة ولي األمر من األمور المهمة التي ال تستقيم الحياة إال بها ألن دين 

طع اإلسالم دين نظام وال يسود النظام إال بحاكم مطاع، يطيعه الناس، وإذا لم ي

الناس ولي األمر ظهرت المفاسد في المجتمع وسار كل شخص على حال 

وأصبحت الدنيا في فوضى عارمة



.نعمة الحركة، نعمة العقل، نعمة البصر

.بالشكر هلل على هذه النعم

.بال شك أشعر بنعم هللا التي ال تعد وال تحصى

.قابله بشكر هللا تعالى  وشدة ايمانه به





بحانه حيث أن هذه األمور الخارقة ال يستطيعون فعلها إال بٍذن هللا، فاهلل س

.وتعالى هو الذي أعطاهم هذه القدرة على فعل تلك الخوارق

ه   َما َيْشُكُر ل َنْفس  .َوَمن َشَكَر َفٍ نَّ

يمٌ  .َفٍ نَّ َربِّي َغن يٌّ َكر 

يمٌ  ه  َوَمن َكَفَر َفٍ نَّ َربِّي َغن يٌّ َكر  َما َيْشُكُر ل َنْفس  .َوَمن َشَكَر َفٍ نَّ

اآلخر؛ ألنه أحضره قبل ارتداد أجفان سليمان إذا

تحرك للنظر في شيء 





.اختبار سليمان لعقل بلقيس ملكة سبأ



َها َما َكاَنْت َتْعبُ :يقول هللا تعالى   إ نَّهَ َوَصدَّ
ْن ُدون  هللاَّ ا َكاَنْت ُد م 

ينَ  ْن َقْوٍم َكاف ر  .م 



يمٌ  ْرَك لَُظْلٌم َعظ    إ نَّ الشِّ
ْك ب اهللَّ .يا ُبَنيَّ ال ُتْشر 

.ليختبرها في معرفة عرشها

ن ألنها لم تكن متأكدة من أن سيدنا سليمان نبي وكانت تظن أنه يريد أ

.يسيطرعلى مملكتها فحسب

.نعم أسلمت

ينَ :الدليل َّ  َربِّ اْلَعالَم  ي َوأَْسلَْمُت َمَع ُسلَْيَماَن هلل  َقالَْت َربِّ إ نِّي َظلَْمُت َنْفس 

سوء الجليس الصالح نافع لجليسه ويحثه على الخير، أما جليس ال

ليس فٍنه يصد عن سبيل هللا وال ينفع صاحبه وقد حذر النبي من ج

.السوء











ينحرفون عن الحقاختار                 مستقرة               فاصلة 

ويساوون باهلل 

.غيره

هذه اآليات عظيمة ال يقدر على خلقها إال هللا عز وجل ولو كان للرب شريك

فاهلل واحد! لما استقام أمر الكون لوجود إرادتان قد تخالف إحداهما األخرى

.مستحق للعبادة



ن عن                    إن الذين يشركون باهلل كما قال هللا تعالى هم قوم يعدلون أي يميلو

َموَ : "الحق واإليمان كما في قوله تعالى ْن َخلََق السَّ ات  َواألَْرَض َوأَنَزلَ أَمَّ

َماء  َماء  َفأَْنَبْتَنا ب ه  َحَدائ  ْن السَّ  ُتْنب ُتوا َق َذاَت َبْهَجٍة َما َكاَن لَُكْم أَنْ لَُكْم م 

(".60)لُوَن َشَجَرَها أَئ لٌَه َمَع هللاَّ  َبلْ ُهْم َقْوٌم َيْعد  

الخطاب لنبينا محمد

 لََها َوَجَعلَ : )قوله تعالى

يَ  (.َرَواس 

مطمئنة

منتصف

قاطعا  

يعادلون



ن عن                    إن الذين يشركون باهلل كما قال هللا تعالى هم قوم يعدلون أي يميلو

َموَ : "الحق واإليمان كما في قوله تعالى ْن َخلََق السَّ ات  َواألَْرَض َوأَنَزلَ أَمَّ

َماء  َماء  َفأَْنَبْتَنا ب ه  َحَدائ  ْن السَّ  ُتْنب ُتوا َق َذاَت َبْهَجٍة َما َكاَن لَُكْم أَنْ لَُكْم م 

(".60)لُوَن َشَجَرَها أَئ لٌَه َمَع هللاَّ  َبلْ ُهْم َقْوٌم َيْعد  

الخطاب لنبينا محمد

يَ : )قوله تعالى (.َوَجَعلَ لََها َرَواس 

مطمئنة

منتصف

قاطعا  

يعادلون

َن ال َماَوات  َواألَْرَض َوأَنَزلَ لَُكم مِّ ْن َخلََق السَّ َماء َماء َفأَنَبْتَنا ب ه  َحَدائ قَ أَمَّ َذاَت َبْهَجٍة سَّ

َع هللاَّ  بَ  ا َكاَن لَُكْم أَن ُتنب ُتوا َشَجَرَها أَإ لٌَه مَّ ن َجَعلَ امَّ لُوَن أَمَّ ا لْ ُهْم َقْوٌم َيْعد  ألَْرَض َقَرار 

َي َوَجَعلَ بَ  ا َوَجَعلَ لََها َرَواس  ا أَإ لٌَه مَّ َوَجَعلَ خ اللََها أَْنَهار  َع هللاَّ  َبلْ ْيَن اْلَبْحَرْين   َحاج ز 

.أَْكَثُرُهْم ال َيْعلَُمونَ 

َيان  ) (.َبْيَنُهَما َبْرَزٌخ اّل َيْبغ 





.اللجوء إلى هللا تعالى



يزيل                 حجتكم              يدرون



يترتب عليه اليقين باهلل واللجوء إليه وعدم

.اللجوء إلى أحد غيره



.توحيد اإللوهية

.أن ال ألجأ إال هلل وأال أدعوا غيره

.أن أطمئن أن هللا هو الرزاق وأوقن أن رزقي لن يحصله غيري

لُ اْلغَ  اَعة  َوُيَنزِّ ْلُم السَّ نَدهُ ع  َ ع 
ي َنْفٌس ْيَث َوَيْعلَُم َما ف ي األَْرَحام  َوَماإ نَّ هللاَّ َتْدر 

ي َنْفٌس ب أَيِّ أَرْ  ا َوَما َتْدر  ُب َغد  اَذا َتْكس  َ َعل يٌم خَ مَّ
.ب يرٌ ٍض َتُموُت إ نَّ هللاَّ

يُكْم ف ي ُظلَُمات  اْلَبرِّ َواْلَبْحر   ن َيْهد  .أَمَّ

ا َبْيَن َيَدْي َرْحَمت ه   َياَح ُبْشر  لُ الرِّ َوَمن ُيْرس 

.  المكروب الذي أصابه الضر:المضطر

.مبشرات:بشرا

أمعبود مع هللا:أإله مع هللا









ْن َنَبٍ  ُمو َحقِّ َسى َوف ْرَعْوَن ب الْ َنْتلُو َعلَْيَك م 

ُنونَ  ل َقْوٍم ُيْؤم 







.إخبار هللا عز وجل الرسول بأخبار من قبله من األمم كما حدثت



رار ف-مطاردة فرعون وقومه لموسى عليه السالم-قتل القبطي-والدة موسى 

.ذكر وحي هللا لموسى-موسى إلى مدين

تيه وزواجه بٍحدى ابن–ولقاء أبيهما –مساعدة الفتاتين بسقيه لهما

.مقابل األجرة سنين معلومة

َبَعُكَما اْلَغال ُبونَ  لُوَن إ لَْيُكَما ب آَيات َنا أَْنُتَما َوَمْن اتَّ .َوَنْجَعلُ لَُكَما ُسْلَطانا  َفال َيص 





.عناية هللا بموسى





لكن أن فرعون حيث صمم على قتل كل األوالد من بني إسرائيل و

.لإرادة هللا فوق إراداته فقد أراد هللا لموسى أن يحيا وال يقت

.إلهام هللا لها والقذف في قلبها

نهر النيل

آسية بنت مزاحم

حيث أنه هدد ملكه وعرشه، وانتهى الحال بفرعون أنه مات،

.وكان قرة عين آلسية حيث أنها أحبته كابنها وآمنت به





.تحقق وعد هللا



يمٌ :يقول هللا تعالى في سورة المائدة- ال َحات  لَُهْم َمْغف َرةٌ َوأَْجٌر َعظ  لُوا الصَّ يَن آَمُنوا َوَعم  ُ الَّذ  .َوَعَد هللاَّ

ْن َتْحت َها األَْنَهارُ :يقول هللا تعالى في سورة التوبة- ي م  اٍت َتْجر  َنات  َجنَّ ن يَن َواْلُمْؤم  ُ اْلُمْؤم 
.َوَعَد هللاَّ

ُهم ف ي األَْرض  :سورة النورفي: يقول هللا  تعالى- ال َحات  لََيْسَتْخل َفنَّ لُوا الصَّ ْنُكْم َوَعم  يَن آَمُنوا م  ُ الَّذ  .َوَعَد هللاَّ



َبْطَنا َعلَ : قال تعالى َن    ى َقْلب َها ل َتُكونَ لَْوال أَن رَّ  م 

ن ينَ  .اْلُمْؤم 

قاربت

تظهر

عن بعد

أرجعناه

يعرفون

ا بأن هللا سبحانه وتعالى قد حرم عليه المراضع كله

ودخلت عليهم أخت أم موسى وقالت لهم بأن هناك 

مرضعة  فأمروا بٍحضارها لهم وعندما أبصرت به 

عرفت بأنه ابنها واحتضنته وأرضعته وهكذا رجع 

.موسى إلى أمه









األعراف، القصص، طه، البقرة، يونس، الشعراء، غافر، النساء، المائدة، 

األنعام، إبراهيم، النمل، هود، اإلسراء، الكهف، المؤمنون، األحزاب، الصافات،

األحقاف، آل عمران، مريم، األنبياء، الحج، الفرقان، العنكبوت، السجدة، 

الشورى، فصلت، الزخرف، الذاريات، النجم، الصف، النازعات

.بجوار الجبل الغربي:الغربي

.الحاضرين:الشاهدين

.طال عليهم الزمن:العمر

.ليدعوا الناس لتوحيد هللا عز وجل

ل ينَ  ا ُمْرس  ا ُكنَّ نَّ .َولَك 





.إتباع الكفار أهوائهم وكفرهم بالحق واإليمان



َبَع َهَواهُ َفَمَثلُُه َكَمَثل  :األعراف- ُه أَْخلََد إ لَى األَْرض  َواتَّ نَّ ْئَنا لََرَفْعَناهُ ب َها َولَك  َولَْو ش 

ُبوا ب آَيات َنا يَن َكذَّ لْ َعلَْيه  َيْلَهْث أَْو َتْتُرْكُه َيْلَهْث َذل َك َمَثلُ اْلَقْوم  الَّذ  اْلَكْلب  إ ْن َتْحم 

ُرونَ  .َفاْقُصْص اْلَقَصَص لََعلَُّهْم َيَتَفكَّ

َبَع َهَواهُ َفَتْرَدى:طه- ُن ب َها َواتَّ َك َعْنَها َمْن ال ُيْؤم  نَّ .َفال َيُصدَّ

يال  :الفرقان- َخَذ إ لََهُه َهَواهُ أََفأَْنَت َتُكوُن َعلَْيه  َوك  .أََرأَْيَت َمْن اتَّ

ه  َوَقْلب ه  :الجاثية- ْلٍم َوَخَتَم َعلَى َسْمع  َخَذ إ لََهُه َهَواهُ َوأََضلَُّه هللاُ َعلَى ع  أََفَرأَْيَت َمن  ا تَّ

ُرونَ  ْن َبْعد  هللا  أََفاَل َتَذكَّ يه  م  َشاَوٍة َفَمْن َيْهد  ه  غ  .َوَجَعلَ َعلَى َبَصر 



َنا ْم َفَيقُولُوا َربَّ يه  َمْت أَْيد  يَبٌة ب َما َقدَّ ص  يَبُهم مُّ َولَْوال أَن ُتص 

ن ينَ  َن اْلُمْؤم  ب َع آَيات َك َوَنُكوَن م  .لَْوال أَْرَسْلَت إ لَْيَنا َرُسوال َفَنتَّ

ا  وقصصا ، بأننا نزلنا القرآن متتابعا  يتلو بعضه بعضا  وعدا  ووعيدا ، وأخبار

ومواعظ وعبرا ، يتعظون فيؤمنون باهلل ورسوله

.بما أنزل على موسى من التوراة











ة أسرة كفال-بناء دار لأليتام-بناء مشفى للفقراء

.الجهاد بالمال في سبيل هللا-بناء مسجد-يتيمة



ة أسرة كفال-بناء دار لأليتام-بناء مشفى للفقراء

.الجهاد بالمال في سبيل هللا-بناء مسجد-يتيمة

.ليس كل فرح مذموم إال ما كان فيه تكبر وبطر على الناس

.أي وأحسن إلى الناس بالصدقة كما أحسن هللا إليك بالغنى

ن َقْوم  ُموَسى: من بني إسرائيل، والدليل على ذلك قال تعالى . إ نَّ َقاُروَن َكاَن م 

وال تبغ الفساد في االرض ان هللا ال يحب المفسدين





.عاقبة طغيان قارون



ريقا  من سلك طريقا  يلتمس فيه علما  سهل هللا له به ط":قال رسول هللا 

".للجنة، وإن المالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يفعل

(.الكتب، الكمبيوتر، المدرسة):من وسائل طلب العلم



.الرضا بما قسمه هللا لنا

ا َوال ُيلَقَّاَها لَ َصال ح  َثَواُب هللاَّ  َخْيٌر لَِّمْن آَمَن َوَعم 

اب ُرونَ  إ الَّ الصَّ

خسف هللا به و بداره األرض وأغرقه، لتعلقه

.بالدنيا وصده عن الحق

.ندمهم على تمنى مكانة قارون بماله وتوبتهم هلل عز وجل





.بناء مشفى خيري-بناء مسجد -دار أيتام :األعمال التي نفعها متعدد

.الذكر-الصوم-الصالة:األعمال التي نفعها قاصر على اإلنسان



التجبر والتكبر في األرض

هي طاعة هللا فيما أمر واجتناب نواهيه

ز من جاء يوم القيامة باألعمال الصالحة يوم القيامة، فله خير منها بالفو

.بالجنة، ومن جاء باألعمال السيئة، فال يجازى إال بقدر ما عمل


