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 *الدرس األول: البحث العلمي والحضارة اإلسالميت*

أف اإلنساف ولد مف  ؟ مف ُسنف هللا تعالى في خمق اإلنسافس: 
 بطف أمو ال َيعمـ شيًئا.

تؤىمو   ؟وظيفتيا تعالى ىمى اإلنساف الاواسم ما عـ هللامف نِ س: 
 الكتساب المعرفة.

كر في سننو دىا القرآف الكريـ اإلنساف لمتأمل في الكوف والتفس: 
 ؟ ألنو الخطوة األولى في طريق الباث العممي.وآفاقو
استفاد ىمماء المسمميف مف المنيج الرباني بالتفكرم فأبدىوا س: 

 ؟ وضايا مفي مجاؿ الباث العمميم فكانت ليـ بصمات
و م فبرىوا في ىذا المجاؿ وبرزوا فيوضعوا أسًسا لمباث العممي

 ووصموا إلى قمة الاضارة والرقي.
 ؟ىرؼ مصطمح الباث العمميس: 

: ىو أسموب منظـ في اكتشاؼ المعرفة والوصوؿ الباث العممي
إلييا باستخداـ األدوات الموضوىية المتااة التي ال تتأثر بذاتية 

 البااث ومشاىره.
الباث العممي يختمف باختبلؼ موضوىاتوم فالمنيج التجريبي س: 

 :يقـو ىمى
 اظة العممية.ىمى جمع المعمومات ىف طريق المبل -1
 ثـ اقتراح فرضية أو أكثر لتفسير ىذه المبلاظة. -2
 ثـ إجراء التجربة الختيار صدؽ الفرضيات. -3
ع )النتيجة( تكتمل بعدىا المعرفة التي توضح ما لوا -4

 وُتفسرُه.
 تاريخ الباث العممي ىند المسمميف

؟  قبل اإلسبلـ الاضارات التي برزت بالمنيج العمميما س: 
 .(مافم الفرسم الينوداليونافم الرو )

كيف استفاد ىمماء المسمميف ممف سبقيـ في مجاؿ الباث س: 
 ؟العممي
 درسوا مناىجيـ. .1
 أخذوا ما يصمح ليـ. .2
 ا وزادوا ىمييا واسنوا فييا.ىطورو  .3
منيج الباث العممي ىند ىمماء المسمميف كاف لو أثر كبير في س: 

العالـ ؟ فقد كاف تقدـ الاضارة اإلنسانية ورقييام وضح ذلؾ
البااثيف الغربييفم فقد نيموا مف معارفو وىموموم  قبمةَ  ياإلسبلم

 وتعمموا المغة العربية.
تاًبا ىربية لعمماء مسمميف برىوا ترجـ العمماء الغربييف كُ س: 

)الخوارزميم وابف الييثـم وابف  :مثل مبدراسة مناىج الباث العممي

لنفيسم والزىراويم سينام والرازيم وابف خمدوفم وابف رشدم وابف ا
 وغيرىـ...(.

 غاية الباث العممي

 ؟ما غاية الباث العمميبيف س: 
 تاقيق التقدـ العممي والرقي الاضاري. .1
 اإلسياـ في تيسير سبل الاياة لئلنساف. .2

)النتيجة( يتاقق ىمارة األرض واالستخبلؼ فييام ويتوافق مع 
 الغاية التي ُخمق اإلنساف ألجميا.

 ؟ـ مف الباث العمميبيف موقف اإلسبلس: 
الباث العممي في نظر اإلسبلـ ىبادة يتقرب بيا المسمـ  .1

 إلى هللا تعالى.
يرفض اإلسبلـ الباث العممي الذي يعود ىمى البشرية  .2

 بالضرر ويماق بيـ األذى.
 ؟لتزاـ بياقيات كثيرة ينبغي ىمى البااث اإل لمباث العممي أخبلس: 

         البعد ىف اليوى والتعصب والتايُّز. .1
 . الصدؽ في ىرض النتائج.2  
 . التوثيق والتثبت.4                      الصبر واألمانة..3
أىط مثااًل ىمى دقة ىمماء المسمميف وتثبتيـ في الرواية س: 
 ؟والنقل

أبدع ىمماء الاديث النبوي الشريف في التثبت والدقةم التي تافع 
 .وذلؾ بػػػػػػػػػػػ لماديث النبوي منزلتو

 افع الاديث النبوي. .1
 تتبع أسانيد الروايات وما فييا مف اتصاؿ وانقطاع. .2

وضع قواعد الجرح والتعديل لمعرفت الحديث . 3

 .الصحيخ من غيره

 مجاالت الباث العممي
 ؟مجاالت الباث العممي اذكرس: 

العمـو اإلنسانيةم التي منيا ما يختص بعمـو الشريعة  -1
لفقو(م ومنيا ما يختص )الفقوم وأصوؿ ا ػػػاإلسبلمية كػ

بعمـو التربية واالجتماعم والنفسم والتاريخم والمغة 
 العربية.

التي ُتعنى بتطبيق المعرفة ونقميا إلى  العمـو التطبيقيةم -2
 .( وغيرىاكعمـ الطبم والرياضيات البيئة المادية غالبا)
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 أساسيات الباث العممي ىند العمماء المسمميف
عممي في اإلسبلـ ىمى مجموىة مف يقـو منيج الباث الس: 

 ؟األسسم أذكرىا
دىاءاتم فبل قيمة ات الفرضيات واإلإقامة الدليل إلثب.1

 حك جك ُّٱ:قاؿ تعالى لفكر أو رأي ليس ىميو دليل

َّجل  مك لك خك             

 مراىاة متطمبات كل ىمـ مف العمـو.2
فعمـو القرآف والسنة ليا متطمبات ينبغي مراىاتيا  . أ

 .كالمغة العربية
ىى فييا قواىد المنيج اأما العمـو التطبيقيةم فير  . ب

الذي يقـو ىمى التجارب الميدانية أو المخبرية 
ودراسة نتائجيا لمتأكد مف إمكانية تطبيقيا في 

 الواقع.
 :مثل الغيبية المطمقة لممنيج العمميم إخضاع األمورىدـ .3

 اإليماف باهلل ومبلئكتو واليـو اآلخر.
 ؟إخضاع األمور الغيبية لمباث التجريبي ما الغاية مف ىدـس: 

لعدـ قدرة العقل البشري ىمى إدراكيا وتصورىام فيجب اإليماف 
 بيا كما وردت.

استخرج األدلة المعتبرة في الباث العممي التي يشير إلييا قوؿ س: 

ٱٱ: هللا تعالى

 جف مغ جغ مع جع  مظ  يفٱ

 ؟ىف  خف حف

لنقل الدليل النقمي )السمع(: وىو الدليل القائـ ىمى ا .1
الصايح الذي يتيقف السامع مف صدؽ مخبره مثاؿ: 

 .(صايح السنة النبوية)أخبار القرآف الكريـ و 
وىو ما يقع تات  دليل المبلاظة والتجربة )البصر(: .2

ختبار مف مسائل العمـو مثاؿ: ما قاـ بو اإلماـ التجربة واإل
شفىم وضع ىمى رأس كل جبل قطعة الرازي ىندما أراد بناء م

ـم وراقب الماـم فاستقر رأيو ىمى بناء مشفى ىمى المامف 
 مدة. آخر قطعة لاـ بقيت صالاة ألطوؿ

 دليل اإلستنتاج واإلستنباط )الفؤاد(:  .3
 وىو الدليل القائـ ىمى استنتاج العقل السميـ.

ستدالؿ ىمى وجود هللا بالنظر والتفكر في آياتو مثل: اإل
 الكونية.

 
 

 مأسسة الباث العممي
 ؟لعممي لو جيات ومؤسسات ترىاهم قديًما واديًثاالمنيج اس: 

اشتير بالتاريخ اإلسبلمي وجود مكتبات ومؤسسات ُىنيت  .1
بالباث العمميم مثل: "دار الاكمة" في ىيد الخميفة 

 العباسي المأموف.
 والمراصد الفمكيةم المستشفيات الطبية.

عنى بالباث في العصر الاديث: ىناؾ مؤسسات كثيرة تُ  .2
 ػ:ػػػػػػـ بالعممي فتقو 

 توفير أدواتو والماؿ البلـز لو. . أ
 تعزيز البااثيفم وتنشر الباوث. . ب

 مفي المممكة األردنية الياشمية مراكز تقـو ىمى الباث العمميس: 
 : مثل

 المركز الجغرافي الممكي. .1
 الجمعية العممية الممكية. .2
 مراكز موجودة في الجامعات األردنية. .3

تية ىمى تاقيق المنيج الصايح س: بيف دالالت اآليات الكريمة اآل
 في الباث والنظر:

  مك لك خك حك جك يفٱقاؿ تعالى:  . أ

 .ىف حل جل

 دىاءات.لفرضيات واإلإلثبات اإقامة الدليل 
 مظ حط مض خض حض جض  مص يفٱقاؿ تعالى:  . ب

 . ىف مع جع

 ال تقـو بو اجة.مة لفكر أو رأي ليس ىميو دليل م و ال قي

  حي جي يه ىه مه جه ين ىن يفٱقال تعالى: 

  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي

ينبغي لمبااث أف يمتـز بأخبلقيات الباث العممي كالبعد  . ىف
ىرض النتائجم واألمانة ي ىف اليوى والتعصب م والصدؽ ف

 والصبر والتوثيق والتثبت.
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األخبلؽ مفيوميا وأىميتيا في الدرس الثاني: *
 *اياتنا
 ؟ بيف أىمية األخبلؽس: 

 تامي المجتمعات مف االنابلؿ والتفكؾ. .1
 الاضارات والمجتمعات مف السقوط والتراجع.تصوف  .2

 مفيـو األخبلؽ
 ؟ىرؼ األخبلؽس: 

كل ما يتصف بو اإلنساف مف صفاتم تجعمو مال تقدير ألخبلؽ: ا
 .تعالى وااتراـ بيف الناسم ويناؿ بيا األجر العظيـ مف هللا

ىمى األخبلؽ الفاضمةم لكف  ؟ىمى ماذا فطر هللا تعالى اإلنسافس: 
 تأثر بأخبلقيات مجتمعة ومايطة ُاسًنا وقبًاا.اإلنساف قد ي

 تربية النفس ىمى األخبلؽ الفاضمة
 ؟ايماضُتكتسب األخبلؽ بطريقتيف و س: 

أف خمق الصدؽ  ملسو هيلع هللا ىلص رسوؿ هللا م فبيف لناالتدريب والتعويد .1
يكتسب بالتزاـ الصدؽم والثبات ىميوم والتاري ىنوم اتى 

وىكذا في صبح ىادة ثابتةم يستقر الصدؽ في السموؾ وي
ْدِؽم َىَمْيُكـْ  األخبلؽ جميعيام قاؿ رسوؿ هللا :"  َفِإف   ِبالصِّ

ْدؽَ  م ِإَلى َيْيِدي الصِّ ف   اْلِبرِّ  َوَما اْلَجن ِةم ِإَلى َيْيِدي اْلِبر   َواِ 
ُجلُ  َيَزاؿُ  ْدؽَ  َوَيَتَار ى  َيْصُدؽُ  الر   ّللا ِ  ِىْندَ  ُيْكَتبَ  َات ى الصِّ
يًقامِص  ي اُكـْ  دِّ  اْلُفُجوِرم ِإَلى َيْيِدي اْلَكِذبَ  َفِإف   َواْلَكِذَبم َواِ 
ف   ُجلُ  َيَزاؿُ  َوَما الن اِرم ِإَلى َيْيِدي اْلُفُجورَ  َواِ   َيْكِذُبم الر 

اًبا ّللا ِ  ِىْندَ  ُيْكَتبَ  َات ى اْلَكِذبَ  َوَيَتَار ى   ".َكذ 
كوف بالارص ىمى وتربية النفس ىمى األخبلؽ الفاضمة ت

اياتنا اليوميةم طاىة هلل  ممارسة السموؾ المامود في
تعالىم مما يعزز األخبلؽ الفاضمة في النفس م قاؿ 

 رسوؿ هللا :
نما بالتعمـ العمـ إنما" نما بالتصبر الصبر وا   الامـ وا 

 ".بالتامـ
م وكذلؾ تتاقق التنشئة ىمى األخبلؽ ةاإلجتماىيالبيئة  .2

 ةمتماىياإلجمف خبلؿ البيئة 
كػ )األسرةم والرفقةم والصابة(؛ لذلؾ أوجب اإلسبلـ اختيار  

 الزوجة الصالاة والزوج الصالح واختيار الصديق الصالح.
 

 أىمية األخبلؽ
 لؤلخبلؽ أىمية ىظيمةم ومكانة خاصة تظير في ىدة جوانبس: 

 األخبلؽ جزء مف اإليمافم وثمرة مف ثماره.فم إليمافا .1
 .العبادات .2

 ؟التعبدية في اإلسبلـ مقاصد أخبلقية رئلمشعا: س
ن  موكو وقومتو. ت سفمف قاـ بيا ىمى أتـ وجو اس 

 خص ُّٱٱالوقوع في الفوااشم قاؿ تعالى: فػػػػ)الصبلة(: تنيى ىف
  .َّ حطمض  خض حض جض مص

م قاؿ )والصياـ(: يجعل مف تقوى  هللا اافزًا لترؾ السموؾ المذمـو
ور قوؿ َيَدعْ  لـ َمف رسوؿ هللا :"  هللِ  فميس والجيَلم بو والعملَ  الزُّ

وشراب". طعامو َيَدعَ  أف ااجة    
ٱقاؿ تعالى:ذب النفس وتطيرىا مف الشح والبخلم )والزكاة(: ُتي  

  .َّ ين ىن نن من زن رن مم ُّٱ

 .األاكاـ الشرىية .3
س: األخبلؽ في اإلسبلـ ليا أاكاـ شرىيةم فمف ىذه األخبلؽ ما 

 ىو:
الصدؽ كػ: واجب .1

 واألمانة
أثـ يثاب فاىميا وي

 تاركيا
كػ: الشجاىة  مندوب .2

 والكـر
يثاب فاىميا وال يأثـ 

 تاركيا
كػ: الكذب  اراـ .3

 والغش
يأثـ فاىميا ويعزر 
 ويؤدب ىمى ارتكابيا

 
 .التقرب إلى هللا تعالى والفوز برضوانو .4
 :م ومف ذلؾا مف أبواب التقرب إلى هللا ُتعد األخبلؽ باًبا ىظيمً س: 

 بالتنافس بيف العباد. -1
لمتفاضل بينيـ يـو القيامةم قاؿ رسوؿ هللا :"إف  ساًساأ -2

 خياركـ أااسنكـ أخبلقا".
 في الجنة.ملسو هيلع هللا ىلص سبًبا لمُقرب مف الرسوؿ  -3

 شمولية األخبلؽ
تتميز األخبلؽ في اإلسبلـ بشموليتيا لكل منااي الاياةم فيي س: 

 .منظمة لعبلقات اإلنساف كميا
 ما يتصل بعبلقة .1

 تعالى:  باهللاإلنساف 
 وفعل ما أمر.كتقوى هللا وتعظيموم

ما يتصل بعبلقة  .2
 :    اإلنساف بنفسو

غرس القيـ كالاياء و بتيذيب النفسم 
 والرفق.

ما يتصل بعبلقة  .3
 :   اإلنساف بالناس

ىبلقتو مع الناس قائمة ىمى ُاسف 
 الخمقم كالرامة والعدؿ.

ما يتصل بعبلقة  .4
 :   اإلنساف بالبيئة

أساس الرفق  تقـو العبلقة ىمى
موارد وأما)والرامة بالايواناتم 

فتكوف باسف استخداميام  (البيئة
 وىدـ إتبلفيام والماافظة ىمييا.
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 :ما داللة النصوص النبوية اآلتيةس: 
صمة األخبلؽ   "ال إيماف لمف ال أمانة لو" : ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ  .1

 باإليماف.
 أو إليم وأقربكـ مني مجمًسا "إف أابكـ إلى هللا: ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ  .2

 أاسنكـ خمًقا" ةيـو القيام
 األخبلؽ وسيمة لمتقرب إلى هللا تعالى والفوز برضوانو.

ُذكر لرسوؿ هللا امرأة تصـو النيار وتقـو الميلم وتؤذي  .3
 جيرانيا بمسانيام فقاؿ: "ال خير فييام وىي في النار"

طعاـم المكتوبةم وتتصدؽ ببعض الصمي وذكر لو امرأة ت
 وال تؤذي أاًدا بمسانيام فقاؿ: "ىي في الجنة"

إف مف قاـ بالعبادات المفروضةم ولـ يؤذي الناس  .1
 .جاء بالخير والفضيمة

إف مف قاـ بالعبادات المفروضة وكاف يكثر مف  .2
النوافلم ولكنو يؤذي الناسم لـ ياقق المقاصد 

 المطموبة مف العبادة.
 ري ٰى ين ىن  نن من ٹٱٹٱُّٱ. 4

دلت اآل َّ زي احب من  سان يص لى أن اإلن ة ع ي

القه ه وأخ ات وافق معه في صف ت .ي  

 مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱٱ.5

 جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم

  يي ىي مي خي حي جي يه ىه  مه

 ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

 زب رب  يئىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ

 رث يت ىتنت  مت زت رتيب ىب نب مب

   .َّ مث زث

دلت اآلية أف البر الذي ىو ُاسُف الخمق ال يكوف بالعبادة وادىام   
كوف باإليماف باهلل والبذؿ والعطاء في سبيمو م واإلاساف إلى إنما ي

 الماتاجيف م والعمل ىمى نشر الخير والفضيمة بيف الناس.
------------------------------------- 

 الناسالدرس الثالث:اليدي النبوي في التعامل مع *
امل مع الناس ىمى الاكيـ والراقي في التعملسو هيلع هللا ىلص أثر أسموب النبي س: 

صمى هللا ىميو مابتيـ لو .1  :اختبلؼ أجناسيـ وأاواليـ أدى إلى
 .وسمـ
 قبوؿ ما جاء بو مف اليدى والاق..2      
 الارص ىمى طاىتو واالقتداء بو..3      

 

 مع الناس ُاسف التواصل(1
 :المتنوىة في التعامل مع الناسملسو هيلع هللا ىلص بيف أساليب النبي س: 

سف التواصل مع الناسم فاسف التواصل يوثق معاني اُ  (1
 األخوة والمابة.

 :مع الناسملسو هيلع هللا ىلص اذكر صوًرا مف تواصل النبي س: 
 يزور الناس ويطمئف ىف أاواليـم ويسأؿ ىف ااجاتيـ. .1
 يخاطبيـ بأاسف األلفاظ. .2
 يتفقد مف غاب منيـ. .3
 يجالسيـ ويجيب دىوة مف دىاه. .4
 أازانيـ.يواسييـ في مصابيـ و  .5

 
تدؿ ىمى اسف تواصمو بفعميا ملسو هيلع هللا ىلص اذكر أربعة أمثمة قاـ النبي س: 

 ؟مع الناس
زيارتو ألـ ُسميـ ىمى الدواـم ومواساُتو ليا بمقتل أخييا  .1

ممااف الذي استشيد يـو بئر معونةم وكاف اراـ بف 
 يقوؿ:" إني أراميا م ُقتل أخوىا معي" أي: في طاىتي.

 مو دوًمام بقولو: "ألؾ ااجًة".سؤالو لخاد .2
 ضيًفا مف الباديةم وسؤالو ىف الناس.ملسو هيلع هللا ىلص استضافتو  .3
دخاؿ ىمى المقاء بالناس واملسو هيلع هللا ىلص ارصو  .4 لتادث إلييـ وا 

السرور ىمييـم قاؿ رسوؿ هللا :" لو ُدىيُت إلى ذراع أو 
ة كراع ألجبت" الكراع : ساؽ الشاة م ما يُدؿ ىمى قم

 الماـ.
 الرفق بمف اولو(2

. مفتاًاا 3. سببا لمابتيـ.  2لمناس.   . خمق جاذب  1فالرفق 
 لقموبيـ.

 :باآلخريفملسو هيلع هللا ىلص يدؿ ىمى رفق النبي : أىط مثااًل س
رفقو بالشاب الذي جاءهم يطمب منو أف يأذف لو بالزنام فأقبل ىميو 

مف الشاب االقترابم فااوره  ملسو هيلع هللا ىلصالصاابة ليزجروهم فطمب النبي 
مخاطًبا لو بأسموب رقيقم فقاؿ لمشاب: "أتابو ألمؾ أو ألختؾ أو 

صمى هللا  لعمتؾ...م فقاؿ: ال وهللام جعمني هللا فداؾم فقاؿ النبي
"وال ناس يابونو ألمياتيـ وبناتيـ وىماتيـ..." ثـ دىا  ىميو وسمـ:

وطير قمبوم واصف فرجو"م هللا تعالى لو فقاؿ: "الميـ اغفر ذنبوم 
 فمـ يمتفت لمشاب بعد ذلؾ إلى شيء مف الزنا.

 ستماع لممتادث واإلنصات لواإل(3
ييتـ بالمتادثم ويتوجو إليو مستمًعا واىًيا لما  ملسو هيلع هللا ىلص كاف النبي

 يقولو.
 
 



المستوى الثالث         ة المكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثفة             " الجود في العلوم اإلسالمية "  د. عمــــر جــــــــبر    الــــــــــــــدور
 الــــــــــــــــــــــــــــــدورة المكــــــــــــــــــــــــــــــثفة

   5  د. عمــــــر جـــــبر
  

 التعبير ىف المشاىر تجاه اآلخريفم وذلؾ:(4
منا معيـ.               .تفاى2               تأثرنا لااليـ. .1

 .اىتمامنا بيـ.3
 اوؿ التعبير ىف مشاىره مع اآلخريفملسو هيلع هللا ىلص مواقف النبي س: 

 تبسط وجيو الشريف بإسبلـ ىدي بف ااتـ. .1
تعبيره ىف ابو لغيره. كما ادث لمعاذ بف جبل لما قاؿ لو  .2

 النبي: "إني ألابؾ يا معاذ".
صمى  الت دموىوازنو ىند موت ىثماف بف مظعوفم فس .3

 الشريفة وىو يغسمو قبل دفنو. هللا ىميو وسمـ
 التجاوز ىف زالت الناس وىفواتيـم وذلؾ(5
الدىاء ليـ م فقد قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص في اق مف و بالعفو والصفح ىنيـم    

 أساء إليو مف قريش:" الميـم اغفر لقومي م فإنيـ ال يعمموف".
 ؟الزالت والصفحمف آثار العفو والتجاوز ىف س: 

       يديـ ىبلقة المابة بيف الناس. .1
 . التسامح فيما بينيـ2 
 .ىف الناسملسو هيلع هللا ىلص مف المواقف التي تدؿ ىمى ىفوه وسمااتو س: 

النبيم وأثر في ىنقو  قصة األىرابي الذي شد رداء .1
الشريفم ثـ قاؿ: يا دمحم! ُمر لي مف ماؿ هللا الذي ىندؾم 

 ثـ أمر لو بعطاء. ملسو هيلع هللا ىلصفضاؾ النبي 
قصة َتسمل أاد المشركيفم والنبي نائـ تات شجرةم فأخذ  .2

سيف النبي ووضعو ىمى رقبتوم وقاؿ: تخافني؟ فقاؿ 
: هللام ملسو هيلع هللا ىلص: الم فقاؿ: مف يمنعؾ مني؟ فقاؿ النبي ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 .فوقع السيف مف يده فأخذه النبي وىفا ىنو
 

 المشاورة وتقبل النصح(6
 اذكر ثبلث فوائد لشورى.س: 

     تاري الاق. .1
 الوصوؿ إلى الرأي األصوب. .2

 .مشاركة الناس في تامل نتائج القرار.3     
صمى قاؿ تعالى: "وشاورىـ في األمر" ليا مواقف في سيرتو س: 

 ؟هللا ىميو وسمـ
ة بمقاتمة المشركيف بعد نجا يـو بدرمشاورتو أصاابو  .1

 القافمة التي قادىا أبو سفياف.
ومشاورتو ألصاابو إما بالدفاع ىف المدينة  يـو أاد .2

 المنورةم أو الخروج لمقتاؿ.
 
 

 :اآلتية النبوية النصوص داللة اكتبس: 
"الميـ اغفر :ملسو هيلع هللا ىلص  لمف أخطأ في اقو بقولوملسو هيلع هللا ىلص دىاء النبي  . أ

 لقوميم فإنيـ ال يعمموف". 
التجاوز ىف زالت الناسم مع العفو والصفح ىنيـ 

 والدىاء ليـ.
بيد معاذ بف جبل وقاؿ: "إني ألابؾ يا ملسو هيلع هللا ىلص أخذ النبي  . ب

 معاذ".
إذا أاب ملسو هيلع هللا ىلص التعبير ىف المشاىر تجاه اآلخريفم فكاف 

 أاًدا ىب ر لو ىف ُابو.
: "إف رسوؿ هللا لـ  ملسو هيلع هللا ىلصبقولو ىف النبي   وصف أبو ىريرة . ت

يكف أاد  يكممو إال أقبل ىميو بوجيوم ثـ لـ يصرفو ىنو 
 اتى يفرغ مف كبلمو".

.االستماع لو.      2   ااترامو بالنظر إلى المتادث.
 .ىدـ مقاطعتو.3

------------------------------------- 

 *الدرس الرابع: التوبة مف الذنوب*
 ؟ إلنساف في الذنبما أسباب وقوع اس: 

 ضعف اإليماف. .1
 تأثره بالبيئة المايطة بو. .2
 تمبيتو لرغبات النفس األمارة بالسوء. .3

ومع ذلؾ فاهلل غفور رايـ يقبل توبة التائب م قاؿ رسوؿ هللا 
م وخيُر الخطائيف التوابوف"م وقاؿ ىميو  :" كُل ابف آدـ خطاء 

 السبلـ:" التائُب مف الذنب كمف ال ذنَب لو".
 مفيومو وخطورتو والتوبة منو الذنب
 . المذنب.2. الذنب.   1 بيف مفيـو كل مفس: 
 : ترؾ الواجبات أو ارتكاب المارمات.الذنب
 : ىو كل مف ارتكب معصية سواء أكانت صغيرة أو كبيرة.المذنب
 "؟متساوية في خطورتيا تفسر العبارة اآلتية: "الذنوب ليسس: 

وبما يترتب ىمييا مف  مجتمعتتفاوت باسب آثارىا ىمى الفرد والم
 ىقوبة أو جزاء في الدنيا واآلخرة.

 إلىتنقسـ الذنوب س: 
 ائر: كالسب والشتـ.صغ .1
 : ىقوؽ الوالديف الزنا. الكبائر .2

 اإلصرار ىمى الصغائر واإلكثار منيا مف )الكبائر(.و 
 .ىَبر القرآف الكريـ ىف المخالفات الشرىية بألفاظ متعددةس: 

م الاراـ()الذنبم المعصيةم ا  لسيئةم اإلثـم الُجـر
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 ؟ إلى ماذا دىى اإلسبلـ أصااب الذنوبس: 
 التوبة مف الذنوب. .1
 المبادرة واإلسراع بيا. .2

 مع المذنبيف ملسو هيلع هللا ىلص تعامل النبي 
 ؟مع أصااب الذنوبملسو هيلع هللا ىلص كيف تعامل النبي س: 

 تقويـ سموكيـ.. 2   صايـ.نُ ب .1
 ؟مع المذنبيف بأساليب متنوىة ملسو هيلع هللا ىلصتعامل النبي س: 
التعريف بالذنب والتنفير منوم ايث كاف يبيف لممذنب أف  .1

ام لينفره منو اتى ال يعود قبياما فعمو معصية هللم وذنًبا 
لوم فنفر ىميو السبلـ الناس مف الظمـ م وشبو ااؿ الظالـ 
يـو القيامة بااؿ المفمس في الدنيا م قاؿ رسوؿ هللا 

ـَ َلُو :" َأَتْدُروَف َما اْلُمْفِمُس َقاُلوا : اْلُمْفِمُس ِفيَنا َمْف ال ِدْرَى
َوال َمَتاَع م َفَقاَؿ : ِإف  اْلُمْفِمَس ِمْف ُأم ِتي َيْأِتي َيْوـَ اْلِقَياَمِة 
ـَ َىَذا َوَقَذَؼ َىَذا َوَأَكَل  ـٍ َوَزَكاٍة َوَيْأِتي َقْد َشَت ِبَصبلٍة َوِصَيا

ـَ َىَذا َوَضَرَب َىَذا َفُيْعَطى َىَذا ِمْف َماَؿ َىذَ  ا َوَسَفَؾ َد
َاَسَناِتِو َوَىَذا ِمْف َاَسَناِتِو َفِإْف َفِنَيْت َاَسَناُتُو َقْبَل َأْف 
ـ  ُطِرَح  ـْ َفُطِرَاْت َىَمْيِو ُث ُيْقَضى َما َىَمْيِو ُأِخَذ ِمْف َخَطاَياُى

 " ِفي الن ارِ 
  ػػػػػػػػ:بالمغفرةم وذلؾ بػبشيرىـ فتح باب التوبة لممذنبيف وت .2

 ورامتو.تعالى تذكيرىـ بمغفرة هللا  -1
ث فييـ األمل واإلقباؿ ىمى الخير)ىمل( : اتى يبع -2

 ال تمنعيـ ذنوبيـ مف التوبة والعمل الصالح.
إرشاد المذنبيف إلى األىماؿ الصالاة التي تكفر سيئاتيـم . 3     

ٱ.(الصبلةم والصدقةػػ )وذلؾ بالمداومة ىمى األىماؿ الصالاةم ك
 جت هبمب  خب حب جب هئ مئ خئ ٹٱٹٱُّٱ
  َّ جح  مج حج مث هتمت خت حت

إشاىة ما فعموه مف معاصي م جاء أاد  ـالستر ىمييـ وىد.4
الصاابة بغبلـ ارتكب معصية ليعاقبو الرسوؿ م فقاؿ لو 

 الرسوؿ:" لو سترتو بثوبؾ م كاف خيرا لؾ".
بمراىاة إنسانية  ملسو هيلع هللا ىلصافع كرامتيـ واقوقيـم وقد أمر النبي .5

)سبيـ ولعنيـم تعنيفيـم  :ىف  المذنبيف وشعورىـ فنيى
جرىـم الاكـ ىمى مصيرىـ باآلخرة( م وكاف اإلساءة إلييـم ى

رشادىـ.  رفيقا معيـ م ويسعى إلصبلايـ وا 
 
لـ ُيصرح   ؟ممف بمغو ىنو أنو وقع في ذنبملسو هيلع هللا ىلص كيف تعامل س: 

 نتقد فعمو ويقوؿ: ما باؿ أقواـ.باسموم بل كاف ي
 

 يألف المعف يعن  ؟–بذاتو  –لماذا ال يجوز لعف المذنب بعينو س: 
 الطرد مف رامة هللا تعالى يـو القيامة وىذا ال يعممو إال هللا.

: "ال تمعنوهم فوهللا ما ىممت إال أنو ياب هللا ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ رسوؿ هللا 
 ورسولو"

صمى هللا ىميو ء بو ألنو شرب الخمرم فأمر ذي جيىف الرجل ال
 بجمدهم فقاؿ أادىـ: الميـ إلعنو:وسمـ 
 ؟بعض األفعاؿ بالمعف ملسو هيلع هللا ىلص ما سبب تخصيص النبيس: 

 لبياف خطرىا ىمى الفرد والمجتمع. .1
 تنفيًرا مف االقتراب منيا. .2

 مسؤولية الدولة والمجتمع ناو المذنبيف
مف واجبات الدولة والمجتمعم وذلؾ  إصبلح سموؾ المذنبيفمس: 

 ؟ىف طريق
 النصح والتوجيوم ويكوف مف خبلؿ: (1

: فبل تضخـ األسرة أخطاءىـ بصورة تشعرىـ األسرة . أ
 أنو ال يمكف معالجتيام أو التوبة منيا.

: إخراج بذور الخير مف قموب الطبلبم المدرسة . ب
 وتبتعد ىف إىانتيـ وشتميـ.

 يمة.: بنشر الفضيمة ومنع الرذ اإلىبلـ . ت
 

 المعالجة المسمكية وذلؾ: (2
مراكز اإلصبلح والتأىيلم وتعميميـ بعض الارؼ  .1

 واألشغاؿ.
 مراكز معالجة اإلدماف. .2
 تشجيعيـ ىمى التعمـ واكتساب المعارؼ. .3

 
 ىقوبة الُجناة وذلؾ:  (3

بفرض القانوف ىمى الجميعم وتاقيق األمف ىمى  .1
 النفس والعرض والممتمكات.

نتماء لموطف تقوي اإل  يز الشعور بالعدالة التيتعز  .2
 ومابتو.
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 *الدرس الخامس: ثقافة الاوار*
  ؟بيف الناس اإلجتماىيأىـ أدوات التواصل الفكري والثقافي و س: 
 الاوار
 ؟بيف مفيـو الاوارس: 
: أسموب يمارسو األفراد في تبادؿ اآلراء واألفكار بشكل دائـ الاوار

 ة.يمسس سمبيدؼ الوصوؿ إلى الّصواب وفق الضوابط وأ
 دور مؤسسات المجتمع في تنمية ثقافة الاوار

تتكامل المؤسسات في غرس ثقافة الاوار داخل المجتمعم س: 
 :اذكر دور كل مؤسسة في ذلؾ

)األسرةم المسجدم المؤسسات التعميميةم اإلىبلـم النوادي 
 والممتقيات(.

 األسرة: (1
بح ذلؾ تربي الفرد فييا ىمى ممارسة الاوار كوسيمة لمتواصل يص

 ىادة ىنده وطبًعا لو.
؟ اديثو ىف الاوار داخل األسرةملسو هيلع هللا ىلص اذكر موقًفا مف سيرة النبي س: 
زوجتو أـ المؤمنيف خديجةم ىندما نزؿ ىميو الواي بغار  معملسو هيلع هللا ىلص 

 خديجة رضي هللا ىنيا: "وهللا ما يخزيؾ تاراءم وما ادث لوم فقال
م وتقري هللا أبًدام إنؾ ل تصل الراـم وتامل الكلم وتكسب المعدـو

 م وتعيف ىمى نوائب الاق".الضيف
 :بيف معاني المفردات التاليةس: 

 الَكل : تعيف الضعيف.
: تساىد الفقير.  تكسب المعدـو

 ُتقري الضيف: أي تطعـ الضيف.
مف اادثة نزوؿ الواي ىمى  المؤمنيف خديجة أـ دوربيف س: 
 ؟ ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
       .تثبيتو ىمى الاق.    2       التخفيف مف روع النبي. .1

 .تبشيره أنو النبي المنتظر.3
 :الوالديف قدوة ألبنائيـ في الاوارم بيف ذلؾس: 

إقامة الجمسات الاوارية المستمرة داخل األسرةم لمتشاور  .1
 فيما يواجيوف ويوجدوف الاموؿ.

نيمام فاألبناء التزاـ األبويف بأسموب الاوار فيما بي .2
 يقمدوف.

 :ػػػػػػػػإصغاء األبويف ألبنائيـ إصغاء جيًدام وذلؾ بػ .3
 ىدـ مقاطعة كبلميـ. . أ
 قبوؿ آرائيـ إف كانت صواًبا. . ب
 تصويبيا إف كانت خطًأ. . ت

 
 

 :المسجد (2
 اختيار موضوىات الخطب والمواىع التي تنمي ثقافة الاوار. وذلؾ

صغائو ليـ. . أ  سماع اإلماـ أسئمة الاضور وا 
 اـ المواىع والمصميف آداب الاوار.التز  . ب
 التااور بأدلة واضاة ومقنعة مف غير جداؿ أو تعصب. . ت
ىقد المجالس العممية داخل المسجدم مع مراىاة ااتراـ  . ث

 وجيات النظر.
 

 :المؤسسات التعميمية (3
ُتسيـ في تكويف شخصية اإلنساف بتزويده بالعادات الاسنةم 

 خريف.وتعميمو ميارات التواصل والاوار مع اآل
س: مف وسائل تنمية ثقافة الاوار بيف أطراؼ العممية التعميمية بػ 

 )المدارس والجامعات(:
 اتباع المدرسيف أساليب الاوار اليادفة في التدريس. .1
 تشجيع المتعمميف ىمى إبداء الرأي بأدب وااتراـ. .2
ىقد الجمسات الاوارية التدريبية بيف أطراؼ العممية  .3

 التربوية.
التعميمية أسموب الاوار في المادة  تضميف المناىج .4

 التعميمية.
 مشاركة الطالب في الموضوىات المطرواة لمنقاش. .5
 استخداـ ىمماء السمف أسموب الاوارم ىات مثااًل ىمى ذلؾ:س: 

ما دار بيف اإلماـ الشافعي واإلماـ أامد اوؿ مسألة )اكـ تارؾ 
 الصبلة تكاسبًل( كافر أـ مسمـ؟

ير مسمـم ويرى اإلماـ الشافعي أنو مسمـم يرى اإلماـ أامد أنو غ
فقاؿ الشافعي: يا أامد أتقوؿ إنو غير مسمـ؟ قاؿ: نعـم قاؿ 

سِمـ؟ قاؿ أامد: يقوؿ ال إلو إال يُ الشافعي: إذا كاف غير مسمـم فبـ 
هللام قاؿ الشافعي: فتارؾ الصبلة يقوؿ ذلؾ دائًما؟ قاؿ أامد: ُيسمـ 

المسمـ ال تصحم وال ُياكـ بأف يصميم قاؿ الشافعي صبلة غير 
 باإلسبلـ بيام فانقطع اإلماـ أامد ىف الكبلـ وسكت.

 لئلىبلـ أثر كبير في نشر ثقافة الاوارم وذلؾم اإلىبلـ (4
 الموضوىية والاياد في نقل األخبار واألاداث. .1
 ىقد الندوات والمؤتمرات الممتزمة بأسموب الاوار وآدابو. .2
ار وتعزيزىا مف استخداـ التمثيل في غرس ثقافة الاو  .3

 خبلؿ
 ىرض بعض المسمسبلت التي تتبنى مشكمة. . أ
 تستخدـ الاوار في اميا. . ب
تظير آثار التعصب والعنف السيئة ىمى الفرد  . ت

 والمجتمع.
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التزاـ آداب الاوار في البرامج الاوارية والنقاشيةم بعدـ  .4
 الشتـ.

ة في طرح القضايا اإلجتماىيتوظيف وسائل التواصل  .5
 ػ:ػػػػػػػػػػػب التي تيتـ بالمجتمع

 االستماع آلراء المشاركيف. . أ
 تقبل آرائيـ ىمى اختبلفتيا. . ب
مااورتيـ بطريقة مناسبة تنمي فييـ ثقافة الاوار  . ت

 وآدابو.
االبتعاد ىف المشاىد والبرامج التي تعزز ثقافة التعصب  .6

 والعنف في المجتمع.
مؤسسات اجتماىية يرتادىا األفراد  ىي :النوادي والممتقيات (5

 أو لمترفيو ىف النفس. لمثقافة
 .بيف دور النوادي والممتقيات في نشر ثقافة الاوارس: 

ىقد الدورات التدريبية اوؿ أىمية الاوار وأسموبو  .1
 وآدابو.

ىقد الندوات اوؿ القضايا التي تيـ المجتمع ومشاركة  .2
 األفراد فييا.

مبلاظة القائميف ىمى ىذه المؤسسات أسموب التعامل  .3
 ييـ ناو تقبل اآلخر.يبيف األىضاءم وتوج

ثقافة الاوار في المؤسسات التعممية   وعاستنتج أثًرا وااًدا لشيس: 
 :اسب الجدوؿ المرفق أدناه

 األثر المجاؿ الرقـ
 الاوار يعزز مشاىر المابة داخل األسرة. األسرة  .1
تماسؾ أفراد المجتمعم وتعزز الروابط اإليمانية  المسجد  .2

 ة بينيـ.اإلجتماىيو 
تكويف شخصية اإلنساف بتزويده بالعادات  ـالتعمي  .3

السموكية الاسنةم وتعميمو ميارات التواصل 
 والاوار.

ال الخبلفات بالاوار الذي يصل بيـ إلى  النوادي  .4
 الاق دوف استعماؿ العنف.

 
 *الدرس السادس: تزكية النفس*

 تعتبر تزكية النفس وتيذيبيا طريًقا إلى الفبلح في الدنيا واآلخرة.
 ـو تزكية النفسمفي
 ؟بيف مفيـو تزكية النفسس: 

وتيذيبيا بأاسف الصفات  رتقاء بالنفس وتطييرىا: اإل تزكية النفس
 واألخبلؽم لتاقيق الفبلح في الداريف )الدنيا و اآلخرة(.

 

 تقـو تزكية النفس ىمى مقومات رئيسيةم اذكرىا.س: 
: مثل –م وىبلج القموب مف شيواتيا التخمص مف المعاصي . 1 

 حض جض مص خص ُّٱٱالكبر(م قاؿ تعالى :" –الاسد  –)الرياء 
  .َّ جع مظ حط مض خض

لتزاـ بيام والتقرب إلى هللا الماافظة ىمى أداء الفرائض واإل . 2
 بالنوافل.

 التامي باألخبلؽ الاميدة التي تيذب النفس..3
 ضوابط تزكية النفس

 لتزكية النفس ضوابط ىدةم اذكرىا.س: 
يقـو المسمـ بالعمل الذي أف  مخبلص والمشروىيةاإل .1

يزكي بو نفسوم وأف يارص أف يكوف مخمًصا هللم بعيًدا 
 ىف الرياء.

ينبغي ىمى العبد أف يوازف في تزكية  التوازف واالىتداؿم .2
نفسو مع ااجاتو المتنوىةم فبل يشدد ىمى نفسو 

 بتكميفيا مف العبادات ما ال تطيق.
ياـ م يارص المسمـ ىمى القاالستمرارية والديمومة .3

نقطاع ىنيام ويارص أيًضا إل بالفرائض والواجبات وىدـ ا
 ي نفسو ويزكييا.قياـ بالنوافل واإلكثار منيا ليربىمى ال

 وسائل تزكية النفس
 ؟وسائل لتزكية النفس أرشَد إلييا كتاب هللا وسنة نبيو العدنافس: 

م أىظـ ما يتقرب بو العبد هلل تقوية الصمة باهلل تعالى .1
 ضم ومف ثـ النوافل.القياـ بالفرائ

م ويكوف بالنظر في مظاىر ىظمة هللا تعالىم التفكر .2
 .د مف اإليماف واليقيف باهلل فالتفكر يزي

يااسب المسمـ  استشعار رقابة هللا ومااسبة النفسم .3
نفسو ويموميام ويسارع إلى التوبةم ويستدرؾ ما فاتو 
 بمزيد مف الطاىات إذا فاتتو طاىة أو وقع في معصية.

 
كوف المراقبة بمتابعة العبد نفسوم ومراقبتيا مف الوقوع في تس: 

 الزللم فسر ذلؾ؟
 والشيوات.بتعاد ىف المعاصي إل.ا2        .باستشعار ثواب هللا.1
 

يارص المسمـ في العمل الذي يزكي بو نفسو أف يكوف ىمبًل س: 
  مشروًىام فسر ذلؾ؟

 اء بو الشرع..متبًعا لما ج2      يجب أف يكوف ىممو مشروًىا..1
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 آثار تزكية النفس
 لتزكية النفس آثار  تعود ىمى صاابيا؟س: 

م إف مف يطير نفسو مف المعاصيم مابة هللا وافظو لو .1
ويزكييا بالعبادات يناؿ مابة هللا تعالى لو ومابة الناسم 

 ويوفقو هللا تعالى لمخيرم ويافظو مف السوء.
تعالى والثقة بو  م زيادة اإليماف باهللالقناىة والطمأنينة .2

تارر العبد مف قيود الدنيا وشيواتيام فبل يخشى مف 
 فوات رزؽ هللا أو انتياء األجل.

ىندما يستقر اإليماف واليقيف في قمب  الرضا والسعادةم .3
المؤمف يقل تعمقو بالدنيام فبل يصل إلى مابة هللا تعالى 

 بما اـر ىميو.
س صاابيا تزكية النفس توقع اإليماف في نف ىمو اليمةم .4

 ما ُيعينو ىمى تامل تكاليف الاياة ومصائبيا.
 ؟ما داللة النصوص اآلتية ىمى تزكية النفسس: 

 خص حص مس خس حس جس مخُّٱقاؿ تعالى: .1
 .اإلخبلص هلل تعالى  َّجض مص

 مي خي حيجي  يه ىه مه جه ين ُّٱقاؿ تعالى:  .2
 َّٰر ٰذ يي ىي

 ف العمل موافًقا لما جاء بو الشرع اإلسبلمي.أف يكو 
: "وما تقرب إلي فيما يرويو ىف ربو  ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ رسوؿ هللا .3

ىبدي شيء أاب إلي  مما افترضت ىميو" تقوية الصمة 
 باهلل تعالى.

م وياب معالي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ رسوؿ هللا .4 : "إف هللا كريـ ياب الكـر
 األخبلؽم ويكره سفسافيا"

 ىمو اليمة. 
ف أاب : "إف هللاملسو هيلع هللا ىلص قاؿ رسوؿ هللا .5  ال يمل اتى تمموا وا 

ف قَ   ل" االستمرارية والديمومة.األىماؿ إلى هللا ما داـ وا 
---------------------------------- 

 *الدرس السابع: األمثاؿ في القرآف الكريـ*
 ؟بيف مفيـو المثل القرآنيس: 

يعمل ىمى التشبيو في القرآف ىو أسموب مف أساليب :المثل القرآني
برازه بصورة اسية.تقريب الم  عنى وا 

رض تقريب الاقائق ؟ بغمف ذكر المثل بالقرآف الكريـ ما الغايةس: 
 لمذىف.

 فوائد إيراد األمثاؿ في القرآف الكريـ
 ؟اذكر فوائد ضرب األمثاؿ في القرآف الكريـس: 

 اإلقناع..3    المدح أو الذـ.. 2    الترغيب أو التنفير. .1
 الصفات الاسنة. : الثناء ىميو بما لو مفالمدح

 : ذكر العيوب في الشخص أو الشيء.  الذـ
 خصائص األمثاؿ القرآنية

 :ىدد ثبلث خصائص لممثل القرآنيس: 
دقة التصويرم بوصف األشياء والمعاني اتى تصبح  .1

 الصورة دقيقة واضاة.
الصورة الاركيةم تنقل الصورة بأبعادىا الزمانية  .2

 والمكانية.
ثيرة بألفاظ قميمةم ال تخل اإليجازم يؤدي المعاني الك .3

 بواادة منيا.
 أمثمة ىمى فوائد ضرب األمثاؿ

 حك جك مق حق مف خف يفٱم قاؿ تعالى: الترغيب أو التنفير .1

 جم هل مل خل حل جل مك  لك خك

 جن  يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل  حم

 ىه مه  جه ين ىن من خن حن

 . ىف ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه

 المعنى المراد تقريبو الصورة الماسوسة الااؿ المراد بيانو
الشجرة الطيبة  يماف الراسخاإل

 الراسخة 
أثر الكممة الطيبة 

 .في الدنيا واآلخرة
ناراؼ ىف اإل 

 الصراط المستقيـ
ة الشجرة الخبيث

 المقطوىة
أثر الكممة الخبيثة 

 .في الدنيا واآلخرة
 المدح أو الذـ. .2

 حم جم ىليل مل خل يفٱقاؿ تعالى:  –المدح  - أ

 جه ين ىن من خن  جنحن يم ىم مم خم

 ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي  حي يهجي ىه مه

 نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ َُّّ ٍّ ٌّ

 يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ

 نث مث زث رث  يت ىت نت زتمت رت

 ٩٢الفتح:  ىف  يف ىف يث ىث

 المعنى المراد تقريبو الصورة الماسوسة الااؿ المراد بيانو

مساندة أصااب 
لتفافيـ او  النبي
 اولو

الزرع الذي بدأ 
ضعيًفا ثـ اشتد ىوده 

شيًئا فشيًئا اتى 
 نضج

أىمية الوادة 
اء والتماسؾ بيف أبن

 األمة لتاقيق قوتيـ
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  يق ىق يف ىف يث ىثيفٱقاؿ تعالى: :الذـ - ب

  ام يل ىل يكمل ىك مك لك اك

  ىفزي ري ٰى ين ىن مننن زن رن مم

 المعنى المراد تقريبو الصورة الماسوسة الااؿ المراد بيانو
ااؿ مف ىنده 

 عمل بوىمـ ال يَ 
الامار الذي يامل 

 كتبا ال يفقو ما فييا
ـ الذيف يعمموف وال ذ

 ينتفعوف بعمميـ
 
 حمخم جم يل ىل مل خل يفٱقاؿ تعالى:  – قناعإلا. 3

  ىهيه مه جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم

 ٌّ  ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي حي جي

  ىف ٍّ

 المعنى المراد تقريبو الصورة الماسوسة الااؿ المراد بيانو
ىدـ استاقاؽ أي 
شيء أف يعبد مف 

 دوف هللا تعالى

ىجز كل معبود مف 
دوف هللا تعالى أف 
يخمق ُذباًبا أو أف 

ذه يستعيد ما أخ
 الذباب

بأف إقناع المخاطب 
المعبودات مف دوف 

ضعيفة ىاجزة هللا 
ىف نفع نفسيا أو 
نفع غيرىام فبل 
يستاق العبادة إال 

 هللا تعالى.
------------------------------------- 

 
 
 *الدرس الثامف: نبي هللا زكريا ىميو السبلـ*

وىمموم ي هللا زكريا ىميو السبلـ مف ايث: نسبوم ببنىرؼ س: 
 ؟وزمنو

زكريا ىميو السبلـ مف أنبياء بني إسرائيلم وينتيي نسبو إلى يعقوب 
بف إسااؽ ىمييما السبلـم وكاف يعمل نجاًرام وكاف زمف النبي زكريا 

 ىميو السبلـ متصبًل بزمف نبي هللا ىيسى ىميو السبلـ.
 
 
 
 
 

مف طمب الولد مف قولو تعالى  ىميو السبلـ غاية زكريا بيف س: 
 :ى لساف زكريا ىميو السبلـىم
 زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ يفٱ

 نت مت رتزت يبىب زبنب رب يئ ىئ نئ مئ
رغب سيدنا زكريا ىميو السبلـ أف يتولى ولده أمر  ىف يت ىت

الدنيا واآلخرةم في قومو مف بعدهم وطمب أف يكوف مرضًيا ىنوم 
أمانة النبوةم ألنو يخشى مف فساد قومو بعدهم إف  هوأف يتامل بعد

رشادىـ إلى الاق. بقوا دوف مف يقـو  بتوجيييـ وا 

 

بيف أثر قوؿ مريـ بنت ىمراف التي كفميا سيدنا زكريا ىندما س: 
مف ىند هللا" ىو " فتقوؿ: كاف يسأليا ىف الطعاـ التي كاف يأتييا

 في إيماف زكريا وىممو؟
أيقف أف هللا قادر أف يرزقُو الولد مع تقدـ ىمره في السف وكوف 

 الذرية الصالاة. ائذ هلل تعالى طالبامرأتو ىاقًرام فتوجو ىند
 

؟ استجاب هللا تعالى بيف نتيجة دىاء سيدنا زكريا ىميو السبلـس: 
لوم ورزقو بولد اسمو يايى لـ ُيسمى أاد بو مف قبلم وجعمو نبًيام 

 وباًرا بوالديو.
 

بيف اآلداب التي التـز بيا سيدنا زكريا ىميو السبلـ أثناء س: 
 ؟ هلل تعالىئو دىا

 ة هللا والتزاـ أمره قبل الدىاءم قاؿ تعالى: طاى .1
 ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه ُّٱ

 َّ نئ ٰى ٰر
 اإلخبلص والصدؽ في الدىاءم قاؿ تعالى:  .2
  َّ من خن حن جن يم ىم ُّٱ

والنداء في الخفاء دوف أف يسمعؾ أادم دليل ىمى الصدؽ في 
 الدىاء واإلخبلص هلل.

 إظيار الضعف والتذلل هلل تعالى. .3
ٱٱتعالى لمدىاء والثقة بوم قاؿ تعالى اليقيف بإجابة هللا.4

 .َّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي ُّٱ
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 *الدرس التاسع: مريـ بنت ىمراف*
 هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي رييفقاؿ تعالى:
  .ىفخت حت جت هب خبمب حب جب

 ما النذر الذي قدمتو امرأة ىمراف هلل تعالى؟ ولماذا؟س: 
نذرت أف تجعل مولودىا لمخدمة في بيت مف بيوت هللا تعالىم ألف 
الصالايف قديًما كانوا يرغبوف بخدمة بيوت هللا تعالى وييبوف 

 أبناءىـ لمقياـ بذلؾ.
امرأة ىمراف مف هللا تعالى لما رزقيا بمريـ ىمييا  تماذا طمبس: 

 السبلـ؟
دىت هللا تعالى أف يتقبل ابنتيا مريـ ويامييا مف وساوس 

 الشيطاف.
ا ورىايتيا ىمل: ارص أقارب مريـ ىمييا السبلـ ىمى كفالتيس: 

 بعد موت أبييا ىمراف؟
 بسبب اتصافيا بالتقوى والصبلح. .1
 تقديًرا ألبييا العبد الصالح ىمراف. .2
نشأت ىمى )العفة والطيارة  مريـ بنت ىمراف؟ كيف نشأتس: 

 والصدؽ(.
وجود الرزؽ ىند مريـ مف غير أسباب ماديةم فكمما دخل  ىمل:س:

إكراـ هللا تعالى لمريـ  ؟كريا ىميو السبلـ وجد الطعاـىمييا سيدنا ز 
 ىمييا السبلـ.

 كيف كانت والدة ىيسى ابف مريـ؟س: 
ثل ةم فبعث هللا تعالى إلييا جبريل فتمتفرغت مريـ لمطاىة والعباد

ليا بشرام وبشرىا أف هللا يريد أف يرزقيا بغبلـ مف غير أب بقدرة 
هللام فمما  اممت بو ذىبت بعيًدا متخفية مف قوميا تريد السترم 
فمما شعرت بآالـ الوالدة تمنت الموتم فنادتيا المبلئكة أف ال 
تازفم فمما ولدت أنطق هللا الوليد مطمئًنا أمو اتى ال تازفم 

أف تيز جذع النخمة اتى يتساقط ىمييا  المبلئكة منيا توطمب
بالقرب هللا تعالى الرطب لتأكل منوم وأف تشرب مف الماء الذي أجراه 

ومولودىام وطمب منيا أف تمتنع ىف الكبلـ منيا وتطير بو نفسيا 
 ىند ىودتيا لقوميا وسؤاليـ ليا.

 
تعجبوا وقالوا:   بيف موقف بني إسرائيل مف رؤية مريـ وابنيا؟س: 

 لقد جئت بأمر ىظيـ.
 

  ما رد مريـ ىمييا السبلـ ىند إتياـ قوميا ليا بالزنا؟س: 
أنو  .أنطقو هللا تعالىم فأخبر2       شارة إلى ابنيا.أ .1

 نبي هللا.

 مئ خئ حئ جئ  يي يفٱ: ما داللة قولو تعالىس: 
آل  ىف مث هت مت خت  حت جت هب مب خب جبحب هئ

 ٩٢عمران: 

إف مسألة خمق ىيسى مف غير أبم كخمق آدـ مف قبل فقد خمق 
 هلل الوااد األاد. كبلىما ىبد  و آدـ مف غير أب وال أـم هللا تعالى 

 
 
 

 ما الدروس المستفادة مف قصة مريـ؟س: 
لصالاة تاافع ىمى دينيا وُخمقيا وتصوف ىفتيا المرأة ا .1

 وطيارتيا.
 إف هللا إذا أراد أمًرا ىيأ لو أسبابو جميعيا. .2
 إف الرزؽ مف ىند هللا تعالى. .3
 إف هللا تعالى ُيعمـ ىباده األخذ باألسباب المادية. .4
إف هللا تعالى ُيدافع ىف ىباده الصالايف ويبرؤىـ مف  .5

 الُتيـ.
 
 
 

اد مف كل ادث مف األاداث اآلتية في قصة بيف الدرس المستفس: 
 :مريـ
 

 الدرس المستفاد الادث الرقـ
كمما دخل نبي هللا زكريا ىمى   .1

مريـ الماراب وجد ىندىا 
 رزقا

إف الرزؽ مف ىند هللام 
فبل يازف أاد ىمى 
فواتوم فاهلل يرزؽ مف 

 يشاء بغير اساب.
كبلـ ىيسى ىميو السبلـ في   .2

 الميد
أمًرا ىيأ لو إف هللا إذا أراد 

جميع أسبابوم فقدرتو ال 
 يعجزىا شيء.

تبرئة هللا تعالى لمريـ العفيفة   .3
 الطاىرة

إف هللا يدافع ىف ىباده 
الايفم ويبرؤىـ مف الص

التيـم فيصبروا ويتوجيوا 
 في تفريج اليـ.
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 *الدرس العاشر: التفكير اإليجابي*
 التفكير اإليجابي لئلنساف يساىد ىمى؟س: 

   المشكبلت..تخطي 1
 .تجاوز الصعابم فبل يصاب باليأس واإلاباط..2

 مفيـو التفكير اإليجابي
: أسموب  في التفكير يقـو ىمى التفاؤؿ واألمل التفكير اإليجابي

والخير والمابةم والبعد ىف اليأس والقنوط والسمبيةم لتاقيق 
 السعادة في الداريف.

 مقومات التفكير اإليجابي
 اذكر مقومات التفكير اإليجابي؟س: 

1. "اإليماف باهلل ومعرفة الغاية مف خمق اإلنساف"م فاإليماف 
ٱٹالصالحم فيايا اياة طيبة مطمئنة م  الصادؽ يدفع إلى العمل

 يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث ُّٱٱٱٱٱٹ

 ام يل ىل مل  يك ىكمك لك اك

ٱَّ مم  

 كيف يصل اإلنساف إلى الاياة المطمئنة؟س: 
لكبرى التي ُتاير ىقمو مثل: )مف تساؤالت اىف طريق اإلجابة ىف ال

 اذا خمقت؟( والتي أجاب اإلسبلـ ىنيا.أنا؟ ولم
س: ما اليدؼ مف خمق اإلنساف؟  تاقيق العبودية هلل تعالىم 

  َّ  ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ٹٱٹٱُّٱ

 ."فيـ الذات ومعرفة قدراتيا". 2
 ما أنواع اإلكراـ هلل تعالى لئلنساف؟س: 

 ر.وىبو القدرة ىمى التفكي -1
ختيار التي تؤىمو لتامل مسؤولية إىمار إلمناو ارية ا -2

 األرض.
 ."ُاسف الظف باهلل تعالىم والتفاؤؿ واألمل". 3

 إاساف الظف باهلل تعالى يوجو اياة اإلنساف إلى اإليجابية.
  ."الرغبة في التغيير ناو األفضل". 4

فطر هللا تعالى النفس ىمى ُاب األفضل والسعي إليوم ويكوف 
 غيير اإليجابي لمنفس ابتداًء.بالت

 مظاىر التفكير اإليجابي
 لمتفكير اإليجابي مظاىر تظير في السموؾ والعمل.س: 

وضوح اليدؼ في الاياةم ىو مف أىـ أساسيات التخطيط  .1
الناجح الذي يدفع اإلنساف إلى القياـ بو وتاقيقو 

 وتطبيقو بدافعية األمل.
ناس ويكوف نظرة الغير لممجتمعم وذلؾ باب الخير لم .2

 بسبلمة الصدر.

 التروي قبل الاكـ ىمى األشياء وذلؾ: .3
 بعدـ التسرع في اتخاذ القرار وبناء األاكاـ. . أ
 النظر إلى أخطاء اآلخريف بعيف التسامح والرامة. . ب

األخذ باألسباب لموصوؿ إلى الاموؿ وأفضل النتائجم فمف  .4
 طبيعة اإلنساف التي خمقو هللا ىمييا

 إذا نجح ىزز نجااو. . أ
 ا أخطأ كرر المااولة.إذ . ب

 وسائل ُمعينة ىمى التفكير اإليجابي
 ىناؾ وسائل كثيرة ُتعيف ىمى التفكير اإليجابي؟س: 

 توثيق الصمة باهلل تعالى وتكوف بػ .1
 إقامة الشعائر التعبدية. . أ
 ستقامة ىمى السموؾ الاسف.إلا . ب
 الرضا بقضاء هللا تعالى وقدره. . ت

يارة تصنعيا الاديث اإليجابي مع النفسم فاإليجابية م .2
النفوس الواثقة باهلل تعالى م فبل توجو رسائل سمبية 

لمذات م قاؿ رسوؿ هللا :" ال يقولف أاُدكـ : خُبثت نفسي 
م ولكف ليُقل : َلِقست نفسي". ويُدؿ الاديث ىمى طمب 
الخير لنفسو بالفأؿ الاسف م ودفع الشر ىف نفسو ما 

 أمكف.
ة وطمب العمـم مع طبلع وزيادة المعرفةم وذلؾ بالقراءإلا .3

 طبلع ىمى خبرات اآلخريف.إلا
الماافظة ىمى البيئةم وذلؾ بمجالسة الناس اإليجابييفم  .4

 بتعاد ىف المثبطيف والمتذمريف.إلوا
 آثار التفكير اإليجابي

 لمتفكير اإليجابي آثار ىدةم اذكرىا؟س: 
ؾ بممارسة التفكير م وذلالشعور بالطمأنينة والسكينة .1

 :ػػػػػػػػػمشكبلت فل الاإليجابي في ا
 يصبر إذا ما ابتبله ربو ويرضى. . أ
 يسعى إلى تاسيف االو ببل ُسخط. . ب

م ألف اإليجابية في التفكير تبث تاقيق الدافعية لمخير .2
األمل في الاياةم فيراجع أخطائوم ويعالجيام ويبدأ مف 

 جديد.
م فاإلنساف ُمعرض تناقص الجرائـ والعنف المجتمعي .3

تو إلى سمؾ في ال مشكملممصائب في اياتوم فبل ي
السرقة( لموصوؿ إلى ُمرادهم  الُسبل المنارفة كػ)القتل أو

 فعندئذ تقل الخصومات والجرائـ.
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م التفكير اإليجابي فيو افع الطاقات العقمية التقدـ والرقي .4
 والفكرية وتوجيييا لخدمة األمة.

؟ توظفيا لئلبداع ما دور األمـ في توجيو الطاقات العقميةس: 
 كار واإلنجاز.واالبت
ة ىمى مقومات التفكير بيف داللة النصوص الشرىية اآلتيس: 

 .اإليجابي
 يك ىك  مك لك اك يق ىق يفٱقاؿ تعالى:  - أ

  رن مم ام يل ىل مل

  ىف ين ىن نن من زن

 فيـ الذات ومعرفة قدراتيا. 

 جف مغ جغ مع جع مظ حطيفقاؿ تعالى: - ب

وضوح اليدؼ   ىفجك مق حق مف  خف حف

 في الاياة.

"وهللا ليتمف ىذا األمرم اتى يسير : ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ رسوؿ هللا - ت
الراكب مف صنعاء إلى اضرموتم ال يخاؼ إال هللام 

  .والذئب ىمى غنموم ولكنكـ تستعجموف"
  ُاسف الظف باهلل تعالى والتفاؤؿ واألمل.

------------------------------------- 

 *الدرس الاادي ىشر: قصة أصااب الغار*
 هللا صمى النبي ىف -ىنيما هللا رضي - ىمر بف هللا ىبد ىف
 إلى َفَأَوْوا الَمَطُرم َأَخَذُىـُ  َيْمُشوَفم َنَفرٍ  َثبَلَثةُ  َبْيَنَما: "قاؿ وسمـ ىميو
 َفاْنَطَبَقْت  الَجَبِلم ِمفَ  َصْخَرة   َغاِرِىـْ  َفـِ  َىَمى َفاْنَاط ْت  َجَبٍلم ِفي َغارٍ 

ِم َصاِلَاةً  َىِمْمُتُموَىا َأْىَماالً  ااْنُظُرو : ِلَبْعضٍ  َبْعُضُيـْ  َفَقاؿَ . َىَمْيِيـْ   َلِلِ 
ُجَيا َلَعم وُ  ِبَيا ّللا َ  َفاْدُىوا ـ  : َأَاُدُىـْ  َقاؿَ . َىْنُكـْ  ُيَفرِّ  ِلي َكافَ  ِإن وُ  الم ُي
م ِصْبَية   َوِلي َكِبيَراِفم َشْيَخافِ  َواِلَدافِ  م َأْرَىى ُكْنتُ  ِصَغار  ـْ  َفِإَذا َىَمْيِي
م َقْبلَ  َأْسِقيِيَما ِبَواِلَدي   َفَبَدْأتُ  َاَمْبُتم ِيـْ َىَميْ  ُرْاتُ  نِّي َبِني   اْسَتْأَخْرتُ  َواِ 
ـٍم َذاتَ   ُكْنتُ  َكَما َفَاَمْبتُ  َناَمام َفَوَجْدُتُيَما َأْمَسْيُتم َات ى آتِ  َفَمـْ  َيْو

 َأْسِقيَ  َأفْ  َرهُ َوَأكْ  ُأوِقَظُيَمام َأفْ  َأْكَرهُ  ُرُءوِسِيَما ِىْندَ  َفُقْمتُ  َأْاُمُبم
ْبَيَةم ْبَيةُ  الصِّ  ُكْنتَ  َفِإفْ  الَفْجُرم َطَمعَ  َات ى َقَدَمي   ِىْندَ  َيَتَضاَغْوفَ  َوالصِّ

َماءَ  ِمْنَيا َنَرى  َفْرَجةً  َلَنا َفاْفُرجْ  َوْجِيَؾم اْبِتَغاءَ  َفَعْمُتوُ  َأنِّي َتْعَمـُ  . الس 
ُم َفَفَرجَ  َماءَ  َفَرَأُوا ّللا  ـ  : اآلَخرُ  َقاؿَ وَ . الس   َىّـٍ  ِبْنتُ  ِلي َكاَنْت  ِإن َيا الم ُي

َجاؿُ  ُيِابُّ  َما َكَأَشدِّ  َأْاَبْبُتَيا  َات ى َىَمي   َفَأَبْت  ِمْنَيام َفَطَمْبتُ  النَِّساَءم الرِّ
 ْيَيامِرْجمَ  َبْيفَ  َوَقْعتُ  َفَمم ا َجَمْعُتَيام َات ى َفَبَغْيتُ  ِديَناٍرم ِبِماَئةِ  َأَتْيُتَيا

َم ات قِ  ّللا ِ  َىْبدَ  َيا: َقاَلْت  وِ  ِإال   الَخاَتـَ  َتْفَتحِ  َوالَ  ّللا   َفِإفْ  َفُقْمُتم. ِبَاقِّ
 َوَقاؿَ . َفَفَرجَ . َفْرَجةً  َىن ا َفاْفُرجْ  َوْجِيَؾم اْبِتَغاءَ  َفَعْمُتوُ  َأنِّي َتْعَمـُ  ُكْنتَ 

ـ  : الث اِلثُ  م ِبَفَرؽِ  َأِجيًرا اْسَتْأَجْرتُ  ِإنِّي الم ُي ا َأُرزٍّ : َقاؿَ  َىَمَمُوم َقَضى َفَمم 
ي َأْىِطِني  َات ى َأْزَرُىوُ  َأَزؿْ  َفَمـْ  َىْنُوم َفَرِغبَ  َىَمْيِوم َفَعَرْضتُ . َاقِّ
 إلى اْذَىبْ : َفُقْمتُ . ّللا َ  ات قِ : َفَقاؿَ  َفَجاَءِني َوَراِىَيَيام َبَقًرا ِمْنوُ  َجَمْعتُ 
 ِإنِّي: َفُقْمتُ . ِبي َتْسَتْيِزئْ  َوالَ  ّللا َ  ات قِ : َفَقاؿَ . َفُخذْ  َوُرَىاِتَيام رِ الَبقَ  َذِلؾَ 
 اْبِتَغاءَ  َذِلؾَ  َفَعْمتُ  َأنِّي َتْعَمـُ  ُكْنتَ  َفِإفْ  َفَأَخَذُهم. َفُخذْ  ِبَؾم َأْسَتْيِزئُ  الَ 

 ".يمشوف  وافخرج: "رواية وفي م"ّللا ُ  َفَفَرجَ . َبِقيَ  َما َفاْفُرجْ  َوْجِيؾَ 
 

 ما األىماؿ الصالاة التي توسل بيا أصااب الغار؟س: 
يثارىما ىمف  –األوؿ  .1 بر الوالديف وفضل خدمتيما وا 

 سواىما.
 العفاؼ والرجوع ىف المارمات بعد القدرة ىمييا. –الثاني .2
اسف العيد وأداء األمانةم والسمااة في  –الثالث  .3

 المعاممة.
 

 مف قصة أصااب الغار.ما الدروس والعبر المستفادة س: 
وجوب اإلخبلص هلل تعالى والتقرب إليو باألىماؿ  .1

 الصالاة أمر  مشروع.
وجوب اإلخبلص هلل تعالى في كل األىماؿم فيقصد مف  .2

 )أقوالو وأفعالو( رضا هللا تعالى.
 يبتمي هللا تعالى اإلنساف ويمتانو أيشكر أـ يكفر. .3
 الكربات.معاممة الوالديف معاممة اسنة مف أبواب تفريج  .4
العفة ىف الفااشة مف أسباب الفبلح والنجاح في الدنيا  .5

 واآلخرةم فيضبط نفسو ىف االنسياؽ وراء الشيوات.
إىطاء الناس اقوقيـ المادية والمعنويةم والارص ىمى  .6

 أداء األمانة ألصاابيا.
 جيب لو إذا دىاه.تثقة اإلنساف ويقينو بأف هللا تعالى سي .7

 
 ما يقع بو مف ابتبلء أو مصائب؟ما واجب المسمـ تجاه س: 

 يجب ىميو أف يأخذ بأسباب الخروج منو. (1
 التوكل ىمى هللا تعالى. (2
 المجوء إليو سباانو بالدىاء. (3
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بيف الدروس والعبر المستفادة مف قصة أصااب الغار التي س: 
 ُتشير إلييا النصوص الشرىية اآلتية:

 خص  حص مس خس حس جس مخ ُّٱقاؿ تعالى:  .1
  َّ مص

 هلل تعالى في كل األىماؿ. وجوب اإلخبلص 
 مخ  جخ مح جح مج حج ُّٱٱقاؿ تعالى: " .2

  َّ جس
 والتقرب إليو باألىماؿ الصالاة أمرالتوسل إلى هللا 

 مشروع.
قاؿ رسوؿ: "ورجل طمبتُو امرأة  ذات منصب وجماؿ فقاؿ  .3

  .إني أخاؼ هللا"
 العفة ىف الفااشة مف أسباب الفبلح في الدنيا واآلخرة.

أنف ثـ رغـ أنف ثـ رغـ أنفم قيل: قاؿ رسوؿ هللا: "رغـ  .4
مف يا رسوؿ هللا؟ قاؿ: مف أدرؾ أبويو ىند الكبر أادىما 

  .أو كبلىما فمـ يدخل الجنة"
 معاممة الوالديف معاممة اسنة مف أبواب تفريج الكربات.

-------------------------------- 

الدرس الثاني ىشر: الماافظة ىمى اليوية *
 *اإلسبلمية

 اإلنفتاحفيومي كل مما يمي: اليوية اإلسبلميةم بيف مس: 
المبادئ والقيـ التي يتسـ بيا مف : ىي مجموىة اليوية اإلسبلمية
 المجتمع المسمـ.

خرة بمختمف صل مع منجزات األمـ والاضارات األ: ىو التوااإلنفتاح
 مجاالتيا واإلفادة منيا بما ال يخالف مبادئ اإلسبلـ وقيمو.

 
 سبلميةمقومات اليوية اإل

 اذكر ثبلثة مف مقومات اليوية اإلسبلمية.س: 
يشكل ثقافة المجتمع المسمـ وقيمو ومبادئوم  اإلسبلـم (1

 فيو الديف الذي ارتضاه هللا لمناس جميعا.
2(. المغة العربيةم ىي لغة القرآف الكريـ م ووىاء العمـ والفكر 

َّخب حب  جب هئ مئ خئ ٹٱٹٱُّٱٱواألدبم  

 

  

ـ بالمغة العربية الفصياةم واالىتزاز بيف كيف يكوف االىتماس: 
 بيا؟

 ىف طريق تعمميا. . أ
 تطبيقيا في اياتنا اليومية قراءة وكتابة وماادثة. . ب
 استخداميا في الندوات والمؤتمرات. . ت
 ترجمة كتب العمـو إلييا في الجامعات. . ث
 ما الفوائد مف تعمـ المغات األخرى غير العربية؟س: 
في العبلقات التجارية لتكوف مفتاًاا لمتعامل مع أصاابيا  . أ

 والدولية.
 ستفادة مف العمـو والمعارؼ التي يمتمكونيا.لئل . ب

 
التاريخ اإلسبلمي ومنجزات الاضارة اإلسبلمية في مختمف (. 3

فقد بنى المسمموف اضارة ىظيمة شيد ليا  مجاالت الاياةم
 اإلجتماىيالعالـم ىمى الصعيد المعرفي والعممي واإلداري و 

 وو...
 اإلنفتاحسبلمية و اليوية اإل

الضابط األساس  ىمى غير المسمميف؟ اإلنفتاحما الضابط في س: 
 ىو الماافظة ىمى مبادئ اإلسبلـ وقيمو.

 وصاابتو الكراـ ىمى اآلخر؟ملسو هيلع هللا ىلص اكتب أمثمة ىمى انفتاح النبي س: 
 مع ملسو هيلع هللا ىلصىمى امف الفضوؿ الذي شيده ملسو هيلع هللا ىلص ثناء النبي  .1

قبل البعثةم وقد دىا ىذا الامف إلى نصرة  قريش
.  المظمـو

بتعمـ العبرانية  رضي هللا ىنوزيد بف ثابت ملسو هيلع هللا ىلص أمر النبي  .2
 ليكاتبيـ بيا.

ىمرو بف مسعود الثقفي ملسو هيلع هللا ىلص بعد خيبر أرسل النبي  .3
وغيبلف بف سممة رضي هللا ىنيمام إلى اليمف لتعمُّـ 

 اىة المنجنيق.صن
مف الفرس رضي هللا ىنو انتفاع سيدنا ىمر بف الخطاب  .4

 في إنشاء الدواويف.
؟س:   بيف أسباب تراجع المسمميف في أدائيـ الاضاري اليـو

 ضعف تمسؾ المسمميف بدينيـم والفيـ الخاطئ لئلسبلـ. .1
ىدـ األخذ بمتطمبات الباث العمميم التي دىا إلييا  .2

 ومعرفة مكانة العمماء.اإلسبلـ وذلؾ بطمب العمـ 
استخداـ منجزات األمـ األخرى مف غير التفكر في  .3

 األسس العممية التي تقود لتطويرىا.
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 ستفادة مف األمـ األخرى وذلؾ؟دىا اإلسبلـ لئلس: 
 باألخذ بالمنجزات العممية. .1
اقق مصماة المسمميف ىمى تطوير ما أخذوه بما ي العمل .2

 والبشرية.
 ىمى غير المسمميف في أمر وااد؟ نفتاحاإل نيى اإلسبلـ ىمى س: 

ما يتعارض مع اقائق اإليماف ومبادئ اإلسبلـم فبل يجوز األخذ بوم 
 ل التقميد األىمى.يألنو مف قب

 سبلمية؟قميل مف منجزات الاضارات الغير إىمل: ينبغي ىدـ التس: 
ألف تجاىل تمؾ المنجزات َياِرـ المسمميف مف خيرات اإلنسانيةم 

 ذيل األمـ. ويتركيـ في
ىمل: ال ينبغي لممسمـ أف ينبير بمنجزات الاضارات الغير س: 

 إسبلمية؟
 اتى ال يفقد الثقة بنفسو فَيرَكف إلى التقميد األىمى.

------------------------------------- 

 *الدرس الثالث ىشر: قبسات مف نور اضارتنا*
 بيف مفيـو الاضارة اإلسبلمية؟س: 

ة والمعنوية التي أبدىيا : ىي المنجزات الماديةالاضارة اإلسبلمي
ة اإلجتماىيفي مختمف جوانب الاياة )الفكرية و  المسمموف 

والسياسيةم واالقتصادية والعمرانية( وفق التصور اإلسبلمي لمكوف 
 والاياة واإلنساف.

 
 قامت الاضارة اإلسبلمية ىمى مجاليف ىما؟س: 

 م كالزراىة والصناىة.المجاؿ المادي .1
: يتعمق )بالعمـ والفكر والقيـ( التي ال جاؿ المعنوي الم .2

 غنى ىنيا في قياـ الاضارات واستمرارىا.
 

 بالقيـ اإليمانية. كيف تميزت الاضارة اإلسبلمية ىف غيرىا؟س: 
وضح كيف اىتنت الاضارة اإلسبلمية بالسموؾ األخبلقي لمفرد س: 

 والمجتمع؟
 نشر قيـ العدؿ والمساواة. .1
 ع لمناس كافة.اّب الخير والنف .2
 رىاية اقوؽ اإلنساف. .3

 
 

 
 

 جوانب مف اضارتنا
  :لماضارة اإلسبلمية جوانب كثيرة يعتز بيا المسمـ ومف ذلؾس: 

 العمـ والتعميـ (1
 

 اىتنت الاضارة اإلسبلمية بالعمـ والمعرفة وضح ذلؾ:س: 
خاطبت العقلم ودىت لمباث العمميم واىتمدت المنيج التجريبيم 

 ألىمىم ونبذت الخرافات واألساطير.ونيت ىف التقميد ا
 

 الاضارة اإلسبلمية اىتنت بالعمـ مف خبلؿ:س: 
م بمختمف أنااء العالـ اإلسبلميم وقد بناء المدارس . أ

 تنافس في ذلؾ األمراء والتجار مثاؿ: 
)جامع األزىر( فيو تقاـ امقات لمدراسةم وفيو سكف  .1

لمطمبة تسمى بػ )األروقة( وكاف كل رواؽ ُيسمى 
 و مثل: رواؽ الشامييفم رواؽ المغاربة. بأىم

)المدارس النظامية(: بالعراؽم أنشأىا الوزير  .2
السمجقوي نظاـ الممؾم ىيف بيا كبار العمماء مثل 
)الجويني والغزالي(م وكانت الدراسة مجانيةم مع 

 تأميف )الطعاـ والمسكف( لمطبلب.
كانت الجامعات في بدايتيا امقات داخل  بناء الجامعاتم . ب

جوامع الكبيرة مف المدف اإلسبلميةم ثـ تطور األمر. ال
جامعة الزيتونة في تونسم وجامعة القروييف في  مثاؿ:
 فاس.

وقد كانت الدراسة مجانيةم وقد استفاد األوروبييف منيا 
 كثيًرا.

 .اىتماد المنيج العممي في بناء الاضارة . ج
اىتمد العمماء المسمموف في مصادر المعرفة ىمى منيجيف س: 

 ساسييفم اذكرىما:أ
 المنيج النقمي الثابت مف )القرآف الكريـ والسنة النبوية(. .1
ىباس بف فرناس في المنيج التجريبي التطبيقي مثل:  .2

 تقنية الطيرافم واإلدريسي في الجغرافيا ورسـ الخرائط.
 

 دىا اإلسبلـ االىتماـ بجسـ اإلنساف وصاتو. الصاةم (2
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د المسمميف في مجاؿ ىات نماذج ىمى التقدـ الاضاري ىنس: 

 الصاة؟
 :ػػػػػػػػػػإنشاء المستشفيات )البيمارستانات(م وذلؾ بػ . أ

 اختيار موقعيا المناسب. .1
 مجانية العبلج. .2
 قل.نتبعضيا ثابت وبعضيا م .3

 العناية بعمـو الطب: . ب
التشريح: تاديد وظيفة أىضاء الجسـ وىروقو  .1

وىضبلتوم وأف الفؾ يتكوف مف ىظمة واادة بعكس 
اء اإلغريق بأنو يتكوف بأكثر مف ما قالو ىمم

 ىظمة.
 ابف سينا: اكتشاؼ الدورة الدمويةم وتشريح القمب. .2
ابف الييثـ: ىمـ البصرياتم أقساـ العيف ووظيفة كل  .3

 قسـ فييا.
 استخداـ التخدير في العمميات الجرااية. .4

العناية النفسيةم فقد تميز المسمموف بالعناية النفسية  . ح
مرضى النفسييف أقساـ لممرضىم ايث كانت تخصص لم

في المستشفىم ومف اىتـ بالعبلج النفسي واألمراض 
العصبية العالـ )ابف سينا( فكاف أوؿ مف أشار إلى أثر 
األاواؿ النفسية ىمى الجياز اليضميم وقراة المعدة 

 وىمى الدورة الدمويةم وسرىة النبض.
 :اإلجتماىي التكافل (3

ل خ قيمة التكافية أثر كبير في ترسيكاف لماضارة اإلسبلم
م ايث شمل ىذا العطاء طبقات المجتمع كميام وتسابق اإلجتماىي

 .اإلجتماىيالناس في إقامة مؤسسات لمتكافل 
 مثل:

 مؤسسات كفالة اليتيـ. .1
 مؤسسات الوقف الخيري. .2
 مؤسسات الزكاة. .3
بيف داللة كل مف النصوص الشرىية اآلتية ىمى الجوانب س: 

 الاضارية في اإلسبلـ.

  َّ ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱلى: قاؿ تعا . أ

 .اإلجتماىيل فالتكا
: "تداووا فإف هللا ىز وجل لـ يضع داء ملسو هيلع هللا ىلصقوؿ الرسوؿ  . ب

 إال وضع لو دواء" الصاة.
 

 

 *الدرس الرابع ىشر: العناية بكبار السف*
ُتصيب كبار السف تغيرات جسمية ونفسيةم كالضعف العاـ في 

نتباهم والخوؼ مف الوادة إل وا الصاةم وضعف الاواسم والذاكرة
 بسبب فقداف الشريؾ والرفيق وبعد األبناءم ما يوجب العناية بيـ.

 صور االىتماـ بكبار السف
أولى اإلسبلـ أىمية لئلنساف وااتراـ كرامتو في مراال ىمره 
جميعيام وكمما طاؿ ُىمر اإلنساف زاد قرًبا إلى هللام وزاد رفعة في 

 اإلسبلـ.
 ـ بكبير السفم بصورة كثيرة منيا؟اىتـ اإلسبلس: 

كراميـ .1 اتراـ إلم اث اإلسبلـ ىمى مزيد مف اتوقيرىـ وا 
أف شيًخا كبيًرا جاء يريد واإلكراـ لمشيخ الكبيرم روي 

 ملسو هيلع هللا ىلصقـو أف ُيوسعوا لوم فرَؽ الرسوؿ فأبطأ الملسو هيلع هللا ىلص النبي 
ؼ اق كبيرنا" ليس منا مف لـ يراـ صغيرنا ويعر " وقاؿ: 

 وداللة النص؟
ىمى وجوب توقير كبير السف بالتوسعة لو بالمجالس 

جبلسو.  وا 
 التخفيف ىمييـ ورفع الارج ىنيـ. .2

 
 اذكر أمثمة ىمى التخفيف ىف المسف ورفع الارج ىنو.س: 
أباح اإلسبلـ لمشيخ الكبير العاجز الصبلة جالًسا إف لـ  . أ

 س.يستطع القياـم ونائًما إذا شق ىميو الجمو 
اإلفطار في ـ لكبير السف العاجز ىف الصياـ أباح اإلسبل . ب

 رمضافم مع إطعاـ المساكيف بدؿ كل يـو يفطره.
رخص اإلسبلـ لو أف يرسل مف ياج ىنو إذا لـ يستطع  . ت

 الاج.
 تربية الصغار ىمى اسف التعامل مع كبار السف. .3

ينبغي تربية الصغار ىمى التمطف مع كبار السفم ومف 
 دأ الصغير بالتاية ىمى الكبير.صور ذلؾم أف يب
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 الوصية بالوالديف ىند الكبر

 دىا اإلسبلـ إلى المزيد مف بر الوالديف ىند كبرىمام ىمل ذلؾ.س: 
لااجتيما لمزيد مف الرىاية والعنايةم ال سيما إذا وىف العظـم 
وضعف الجسـ وبدأ بالتراجعم وكثرت األمراضم وقصر السمع 

 دة ألبنائو يساىدونو ىمى مصائب الاياة.والبصرم صار بااجة شدي
 

وضح  َّ حج مث هت مت خت  حت  ُّٱ :قاؿ تعالىس: 

الصورة التي ينبغي لبلبف أف يكوف فييا مع والديوم كما بينت اآلية 
 الكريمة؟

والتواضع أمرت اآلية الكريمة بالتمطف معيمام ودىتيـ إلى التذلل 
إلى صدره كما  و ىمى والديوم وأف يضميماليمام وأمرت االبف بالان

 يضـ الطائر صغاره اناًنا ورامة بيـ.
 

 مف صور البر بالوالديف ىند الكبر؟س: 
 الشخصية. بيما مف النااية الجسدية كالنظافة ىتماـاإل .1
 تقديـ األدوية ليما في مواىيدىا. .2
 اإلصغاء ليما وىدـ مقاطعتيما. .3
 الترفيو ىنيما ىف طريق اصطاابيما لزيارة األىل. .4
 سية ليمام وبث األمل في نفسييما.الرىاية النف .5

 
 مسؤولية الدولة في رىاية كبار السف

اذكر أربعة أمور تجب ىمى المجتمع تتعمق في العناية بكبار س: 
 السف

 إنشاء دور الرىاية لمف ال معيل لو وال أبناء. .1
 تأميف الرىاية الصاية لكبار السف. .2
 ة ليـ.اإلجتماىيتأميف الرىاية  .3
في وسائل النقل واألماكف  تخصيص مقاىد لممسنيف .4

 العامة.

 
 
 
 

 *الدرس الخامس ىشر: العناية بذوي اإلىاقة*
  بيف نظرة المجتمعات قديًما لذوي اإلىاقة؟س: 

أااطوا أنفسيـ بمعتقدات باطمة غير صاياة أدت وقد  منيـ شربأ
 أاياًنا. أو قتميـإلى ىزؿ ذوي اإلىاقة ىف المجتمع 

 اإلىاقة؟ ي نظرة الناس إلى ذو  بيف موقف اإلسبلـ في تغييرس: 
نسانيتيـ. .1 . شرع ليـ 2            افع ليـ كرامتيـ وا 

 اقوقا خاصة.
 : نماذج ألناس أصااب إىاقة وصموا إلى أىمى المراتب؟س
مف السمف الصالح الذيف برزوا بالاديث النبوي  (األىمش واألصـ)

 واألدب.
 اقة؟بيف مفيـو ذوي اإلىس: 

: ىـ األشخاص الذيف يعانوف مف نقص في القدرات ذوي اإلىاقة
الاسيةم أو الجسمية أو الفكريةم وتؤثر في مياراتيـ الاياتية 

 وتفاىميـ مع البيئة التي يعيشوف فييا.
 وضح الاكمة مف ابتبلء هللا تعالى لعباده في الدنيا بأجسادىـ؟س: 

سادىـم فإذا صبر اقتضت اكمة هللا بابتبلء بعض األشخاص بأج
صااب اإلىاقة ىمى ما ابتبله هللا تعالى بو ناؿ األجر والثوابم وفي 

فيتذكروا نعمة هللا تعالى وفضمو ىمييـ لؤلصااء  ذلؾ اكمة أيًضا
 فيشكروا ربيـ ىمى ذلؾ.

 في التعامل مع ذوي اإلىاقةملسو هيلع هللا ىلص أسموب النبي 
 بتعاممو مع ذوي اإلىاقة؟ ملسو هيلع هللا ىلصىات صور ومواقف لمنبي س: 

يستخدـ أنسب ملسو هيلع هللا ىلص فقد كاف رسوؿ هللا  مراىاة مشاىرىـم .1
 األلفاظ في وصفيـ.

بشرىـ بالجنة إف صبروا رفًعا  تبشيرىـ باألجر والثوابم .2
 لمعنوياتيـم وليس الببلء ىقوبة بل أجر ورفع لمدرجات.

 ىميو صمى هللافقد كاف  ء اوائجيـ والدىاء ليـمقضا .3
يمشي في اوائج المرضى والمصابيفم وقد كاف وسمـ 

 يدىو ليـ بالعافية.
 ىمل: دىاء النبي لممرضى بالشفاء؟ زيادة أمميـ بالشفاء.س: 

؛ فمـ يكمفيـ النبي المشقة ىنيـ التيسير ىمييـ ورفع .4
مف األىماؿ ما يطيقوفم وهللا مف كرمو أزاؿ ىنيـ ملسو هيلع هللا ىلص 

 زت ُّٱٱىدـ القدرة ىمى القياـ قاؿ تعالى:الارج في االة 

 ىث نث مث  زث رث يت ىت نت مت

 .َّٱىف يث
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وأخبره أنو ملسو هيلع هللا ىلص تباف بف مالؾ أتى رسوؿ هللا وقد ورد أف ى
ضرير ويصمي في قوموم فإذا كانت األنصار ساؿ الوادي 

سجدىـ فيصميم الذي بينو وبينيـ فبل يستطيع أف يأتي م
صمى أف يأتي في بيتوم ليتخذه مُ  ملسو هيلع هللا ىلصفطمب مف رسوؿ هللا 
 "سأفعل إف شاء هللا".:ملسو هيلع هللا ىلص م فقاؿ لو رسوؿ هللا 

 
 زيادة تقدير الذات لدييـ. .5

يشعرىـ بدورىـ بالمجتمع فيكمفيـ ملسو هيلع هللا ىلص ايث كاف النبي 
 ببعض المياـ.

مثل: كمف ابف أـ مكتـو )وىو أىمى( بإمارة المدينة 
مرات ىديدةم وأمره أف يصمي بالناس بالمسجدم وباألذاف 

 الثاني لصبلة الفجر.
 

 َتَقبُّمُيـ والتاذير مف إيذائيـ. .6
الرامة بالضعفاءم وقد توىد هللا مف ملسو هيلع هللا ىلص ىممنا رسوؿ هللا 

تعمد تضميل أىمى ىف الطريق بالوىيد الشديد والطرد 
 ى كبير لو.مف الرامةم لما يترتب ىمى ذلؾ مف أذ
 مسؤولية المجتمع ناو األشخاص ذوي اإلىاقة

وضح مسؤولية األسرة ومؤسسات المجتمع في رىاية ذوي س: 
 اإلىاقة
 :ػػػػػػػػػػػػم دورىا ابتدأ يكوف بػاألسرة . أ

 االىتناء باألبناء ذوي اإلىاقة منذ الوالدة. .1
 ىرضيـ ىمى األطباء المختصيف. .2
 مشاركتيـ في األىماؿ. .3
 النقص.ىدـ إشعارىـ ب .4
 تعميميـ ما يتناسب مع قدراتيـ. .5

 ػ: ػػػػػػػػػالمؤسسات األخرى يكوف ب . ب
بناء معاىد خاصة لتعميـ المعاقيف العمـ والارؼ  .1

 لكسب ىيشيـ.
بداىات  .2 استخراج ما لدى ذوي اإلىاقة مف مواىب وا 

 وتوظيفيا في العمل المنتج.
توفير الدىـ المادي والمعنوي مثل: )الطبم  .3

 األدوية(.
 فرص ىمل تناسبيـ.توفير  .4

 

تأمل النصوص اآلتيةم ثـ بيف التوجيو النبوي في التعامل مع س: 
 ذوي اإلىاقة.

 
 التوجيو النبوي  النص الرقـ

 ىت نت مت زت ُّٱقاؿ تعالى:   .1

 ىث نث مث  زث رث يت

 َّٱىف يث

التيسير ىمييـ ورفع 
 المشقة ىنيـ

قاؿ رسوؿ هللا: "انطمقوا بنا إلى   .2
 البصير"

 مراىاة مشاىرىـ

"اذىب البأس رب ؿ هللا: قاؿ رسو  .3
 نت الشافي"الناسم اشف وأ

قضاء اوائجيـ 
 والدىاء ليـ

قاؿ رسوؿ هللا: "ممعوف مف كمة   .4
 )ضمل( أىمى ىف الطريق"

تقبميـ والتاذير مف 
 إيذائيـ

قاؿ رسوؿ هللا: "إف هللا قاؿ: إذا   .5
ابتميت ىبدي بابيبتيو )ىينيو(م 

 فصبرم ىوضو منيما الجنة"

تبشيرىـ باألجر 
 والثواب
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 الدرس السادس ىشر: العناية بالموىوبيف *
 *والمبدىيف

 : ما الاكمة اإلليية بالتميز بيف الناس في القدرات والطاقات؟س
 ليتعاوف الناس كميـ في إىمار األرض. .1
اتى يمارس كل وااد واجبو في الاياةم باسب طاقتو  .2

 ومواىبو.
قدراتيـ )الجسمية والنفسية  ما ىو معيار التفاوت بيف الناس؟س: 

 والعقمية(.
 مفيـو الموىبة واإلبداع

 : أداء متميز في قدرة ما.مفيـو الموىبة
أشخاص يمتمكوف قدرات أو استعدادات فطرية طبيعية  الموىوبوف:

 تميزىـ ىف غيرىـ.
 : إنتاج شيء جديد ومفيد يمتاز باألصالة.مفيـو اإلبداع

ليـ أثر كبير في نمو   ؟ما ىو أثر الموىوبيف والمبدىيفس: 
 المجتمع ورقيو وزيادة رفاىيتو.

 
 اليدي النبوي في التعامل مع الموىوبيف والمبدىيف

بيف ثبلث صور لميدي النبوي في التعامل مع الموىوبيف س: 
 والمبدىيف؟

 مكانة الموىوبيف والمبدىيف.ملسو هيلع هللا ىلص إبراز النبي  .1
 تعزيز الموىوبيف والمبدىيف. .2
 :ػػػػػػػػػػوتجمى ذلؾ بػة مف قدرات الموىوبيف والمبدىيف اإلفاد .3

اساف بف ثابت بالرد ىمى أىداء ملسو هيلع هللا ىلص تكميف النبي  . أ
 اإلسبلـ في شعره.

زيد بف ثابت بتعمـ المغة العبرية ملسو هيلع هللا ىلص تكميف النبي  . ب
وكتابتيام وتعمـ الفارسية والابشية والرومية 

 والقبطية.
معرفة معاذ بف جبل بالابلؿ ملسو هيلع هللا ىلص لنبي استثمر ا . ت

 والاراـ فأرسمو قاضًيا ألىل اليمف.
 
 
 
 

 مسؤولية المجتمع تجاه الموىوبيف والمبدىيف
 بيف مسؤولية كل مف اآلتية في العناية بالموىوبيف والمبدىيف:س: 
: ىي المسؤولة األولى ىف الموىوبيف والمبدىيف األسرة . أ

ف أبناءىـ ىمى الموىبة واإلبداع ويكوف فالوالداف: يافزا
ذلؾ ىف طريق )تقبل أسئمتيـم واإلجابة ىنيام وتوفير 

 البيئة التي تساىدىـ ىمى التميز(.
 ػ:ػػػػػػػػػػػويكوف ذلؾ ب المدرسة: . ب

 بةم وتنمية مواىبيـ.اكتشاؼ الموىوبيف مف الطم .1
تزويدىـ بالمعمومات خارج نطاؽ المدرسة واألنشطة  .2

 والمخيمات.
 :ػػػػػػػػػػػويكوف ذلؾ ب سسات الدولة:مؤ  . ت

            الباث ىف الموىوبيف والمبدىيف وتبنييـ. .1
 .تطوير مواىبيـ.2

               تنظيـ البرامج والمسابقات الخاصة بيـ..3
 .توفير الدىـ المالي والمعنوي ليـ.4

المقصود في كل اديث مف األااديث اكتب اسـ الصاابي س: 
 الشريفة اآلتية

 الصاابي المقصود  ملسو هيلع هللا ىلصاديث النبي  الرقـ
روح القدس  : "إفملسو هيلع هللا ىلص قاؿ رسوؿ هللا  .1

ت ىف هللا دؾ ما نافايال يزاؿ يؤ 
 ورسولو"

 اساف بف ثابت

: "مف سره أف ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ رسوؿ هللا  .2
يقرأ القرآف غًضا كما نزؿم فميقرأه 

 ىمى ابف أـ ىبد"

 هللا بف مسعود ىبد

"لقد أوتيت ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ رسوؿ هللا   .3
 مزماًرا مف مزامير آؿ داود"

 أبو موسى األشعري 

ملسو هيلع هللا ىلص "أقضى قاؿ رسوؿ هللا   .4
 ..."أمتي.....

 ىمي بف أبي طالب

"أقرؤىـ لكتاب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ رسوؿ هللا   .5
 هللا..."

 ُأبي بف كعب

"أىمميـ بالابلؿ ملسو هيلع هللا ىلص هللا  قاؿ رسوؿ  .6
 والاراـ..."

 معاذ بف جبل

أي:  –"أفرضيـ ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ رسوؿ هللا   .7
 أىمميـ المواريث"

 زيد بف ثابت

"كاف خير ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ رسوؿ هللا   .8
 وخير رجالنا" –فرساننا 

 سممة –أبو قتادة 

"الميـ فقو في  :ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ رسوؿ هللا   .9
 الديفم وىممو التأويل"

 ابف ىباس
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 *الدرس السابع ىشر: آداب المجالس*
 أىمية المجالس وأنواىيا:

يجتمع فييا الناس لتاقيق أىداؼ معينة كالتشاور اوؿ أمر مام 
 غير ذلؾ.و جتماىي أو صمة راـ اوتأدية واجب 

 ىدد ثبلثًا مف صور المجالس؟س: 
ات األسرية داخل المنزؿ أو ةم كالجمسىياإلجتما. المجالس 1

 خارجو.
. المجالس العمميةم كالمقاءات العممية والتعميمية في المدارس 2

 والجامعات.
. مجالس العملم كاإلجتماىات التي تعقد في المؤسسات 3

 والشركات التي يكثر فييا الموظفوف.
 *آداب المجالس:

 أذكر أربعًة مف آداب الاوار في المجالس؟س: 
بايث ال يترتب ىمى ذلؾ  إختيار المكاف المناسب لممجمسم (.1

 إيذاء لآلخريف.
 اتى:مف الجموسات بالطرقات ملسو هيلع هللا ىلص س: اذر النبي 

. أو يعيق  2              ال يقع النظر ىمى ىورات الناس..1
 الطريق ىمييـ.

 اإلستئذاف: (.2
إلستئذاف مواضع ا مف آداب المجالس اإلستئذافم وضحس: 

 بالمجالس؟
 . ىند الدخوؿ إلى المجمسم وىند الخروج مف المجمس.1
 . إذا أراد أف يشارؾ في الاديث.2
 التسميـ والجموس في المكاف المناسب. (.3

 ما واجب المسمـ إذا دخل المجالس؟س: 
 ُيمقي تاية اإلسبلـ ىمى الااضريف.. إف 1
التغيير مف مكانو  و. أف يجمس في المكاف المناسبم فإذا طمب من2

 فعميو القياـ بذلؾ.
. أف يجمس في أقرب مكاف فارغم فبل يزااـ الناسم أو يتخطى 3

 رقابيـ.
يـ شخص إذا دخل ىميما األدب المطموب مف أىل المجمس س: 

 لو.أف يفساوا  وليس لو مكاف؟
 ومف ذلؾ.م مراىاة أدب الاوار والاديث في المجمس (.4

. ب               غير مقاطعة.   ستماع لممتادث مفأ. اسف اال
 إختيار الصوت اليادئ المناسب.

   شيء كالجواؿ.بشغاؿ نتباه واإلىتماـ لممتادث مف غير اإلن. اإل ج
 د. إاتراـ الرأي لآلخر.

م فيماوف بو ما ختـ المجمس بالدىاء المأثور ىف رسوؿ هللا (.5
 وقع في مجمسيـ مف خطأ أو زلل.

 :الضوابط الشرىية لممجالس
 لممجالس ضوابط شرىية ينبغي اإللتزاـ بيا؟س: 

 . أف يكوف المجمس في المبااات.1
 . أف ال تكوف لمغيبة أو النميمة.2
. أف تراىي األاكاـ الشرىية بالطعاـ والشراب والمباس وغض 3

 البصر والعورات.
 . افع أسرار المجمس.4
 

ميو كل نص مف النصوص ىإستنتج أدب المجمس الذي يرشد س: 
 آلتية:ا
 

 األدب النص الشرىي الرقـ
  حف جف ُّٱقػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػالى:  . 1

 جك مق حق مف خف
  لك خك حك
 َّ  خلحل جل مك

التسػػػػميـ والجمػػػػوس فػػػػي 
 المكاف المناسب

صػػمى هللا ىميػػو قػػاؿ رسػػوؿ هللا  . 2
: "... مػػف قػػاؿ: سػػباانؾ وسػػمـ

الميـ وبامٍد أشيد أف ال إلو إال 
أنتم أسػتغفرؾ وأتػوب إليػؾم إال 

 جمسو"ُغفر لو ما كاف مف م

خػػػتـ المجمػػػس بالػػػدىاء 
المػػأثور ىػػف رسػػوؿ هللا 

 ملسو هيلع هللا ىلص.

صػػمى هللا ىميػػو قػػاؿ رسػػوؿ هللا  . 3
:" إيػػػػاكـ والجمػػػػوس فػػػػي وسػػػػمـ

 الطرقات.

إختيػار المكػػاف المناسػػب 
 لممجالس.

صػػػمى هللا "كنػػػا إذا أتينػػػا النبػػػي  . 4
جمػػس أاػػدنا ايػػث ىميػػو وسػػمـ 

 ينتيي 

التسػػػػميـ والجمػػػػوس فػػػػي 
 لمناسب.المكاف ا

إذا قػػػػاـ أاػػػػدكـ مػػػػف ملسو هيلع هللا ىلص :"قػػػػاؿ  . 5
مجمسو ثـ رجع إليػو فيػو أاػق 

 بو.

التسػػػػميـ والجمػػػػوس فػػػػي 
 المكاف المناسب.

:"ال يال لرجػل أف يفػرؽ قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص . 6
 بيف إثنيف إال بإذنيما"

ـ والجمػػػػوس فػػػػي يمالتسػػػػ
 المكاف المناسب.
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 *ابلـالدرس الثامف ىشر: الرؤى واأل*
 بيف مفيـو الرؤى واألابلـ؟س: 
: ما يراه اإلنساف في منامو مف البشائر والخيرم وتنسب الرؤى 

 الرؤيا إلى هللا تأدبًا معو.
: ما يعترض اإلنساف في منامو مف أمور مختمفةم وتنسب األابلـ

 األابلـ إلى الشيطافم ألنو مصدر الشر.
 لنبوية*الرؤى واألابلـ في القرآف الكريـ والسنة ا

 تناوؿ القرآف الكريـ الرؤى واألابلـ في ىدة مواضعم أذكرىا؟س: 
 . قصة يوسف ىميو السبلـ في سورة يوسف.1
يـو بدر اينما رأى ملسو هيلع هللا ىلص . تادثت سورة األنفاؿ ىف رؤيا النبي 2

 المشركيف قمة تشجيعًا ألصاابو ىمى القتاؿ.
لما رأى نفسو يدخل  ملسو هيلع هللا ىلص. تادثت سورة الفتحم ىند رؤية النبي 3

 مريف.تمكة مع أصاابو مع
 *الرؤى 

ػ تكوف الرؤى أايانًا بشارة لمف رآىام سأؿ الصاابة رضي هللا ىنيـ 
 فقالوا: وما الُمبشرات؟ قاؿ: "الرؤيا الصالاة"ملسو هيلع هللا ىلص النبي 
بأنيا جزء مف النبوةم رؤيا الصالايف مف أمتو ملسو هيلع هللا ىلص النبي  ىدّ ػ وقد 
لرؤيا الصالاة مف الرجل الصالحم جزء  مف ستٍة وأربعيف ملسو هيلع هللا ىلص: "افقاؿ 

 جزءًا مف النبوة".
 إلى أدبييف إثنيف بعد الرؤيا؟ملسو هيلع هللا ىلص أرشد النبي س: 

 مد الرائي ربو ىمى الرؤيا الطيبة.. أف يا1
ث بيا إال مف يابم قاؿ 2 أى رؤيا فإف ر ملسو هيلع هللا ىلص :"رسوؿ هللا . أال ُياد 

 .مف ُياب" إال راسنة فمُيبشرم وال ُيخب
 *األابلـ

زع ـم فيصاب بػ )الضيق والفئاألابلـ أمور مختمفة تعرُض لمنا
 واإلضطراب( وأكثرىا اديث النفس.

 بلـ؟ملسو هيلع هللا ىلص ىمى آداب بعد اإلا: أرشد النبي س
 ف الرجيـم وأف ينفخ ىمى يساره ثبلثًا.. اإلستعاذة مف الشيطا1
وال يادث بيا أادًام فإنيا لف ملسو هيلع هللا ىلص :". أال يروييا ألادم قاؿ رسوؿ 2

 تضره".
صمى هللا . الصبلة ىند اإلستيقاظ مف نومو بعد الامـم قاؿ النبي 3

 "فإف رأى أادكـ ما يكره فميُقـ فمُيصل"ىميو وسمـ :
 نائمًا ىميو. . تغير الجنب الذي كاف4

م فيارص ذكار قبل النـو وبعدهىناؾ مجموىة مف األىماؿ واألس: 
 ىمى: قبل النـوالمسمـ 

              مف أذكار.ملسو هيلع هللا ىلص . ذكر هللا تعالى بما ورد ىف النبي 1
 . قراءة شيء مف القرآف الكريـ.2
                                   .           . يكثر مف اإلستغفار.4    يناـ ىمى طيارة. 3

 ػ يبادر لئلستعاذة باهلل مف الشيطاف. بعد اإلستيقاظ مف النـو
 *تفسير الرؤى 

بعض الرؤى ال تاتاج إلى تأويل لوضوايام ومنيا ما ياتاج لتأويل ػ
 لعدـ وضوايا.

فرىا في معبر الرؤى؟ أف يكوف أذكر ثبلث صفات ينبغي تواس: 
 :مف
 . السيرة الصفة والخمق الكريـ.3. التقوى  2 دراية.ىل العمـ والأ. 1

ىمى معبر الرؤيا مراىاة أاواؿ الناس ىند التعبيرم وضح ذلؾ س: 
 بمثاؿ:

بف ما ادث مع اختبلؼ أاواؿ الناسم كألف تعبير الرؤى يختمف با
ني أؤذفم فقاؿ سيريف اينما جاءه رجل فقاؿ: إني رأيت في النـو إ

 لو: تاج ىذا العاـ

قطع يدؾ آخر فقاؿ: رأيُت في النـو كأني أؤذفم فقاؿ لو: ت وجاءه
ختبلؼ التفسيريف رغـ أف الرؤيا في سرقة فقيل لو في سبب ا

ذف  واادةم فقاؿ: رأيُت ىمى األوؿ الصبلح فتأولت قولو تعالى: "وا 
في الناس بالاج"م ولـ أرَض ىيئة الثاني فتأولت قولو تعالى: "ثـ 

 .لسارقوف" إنكـالعير أذف مؤذف أيتيا 
 قارف بيف الرؤى واألابلـ مف ايث:س: 
 األابلـ الرؤى   الرقـ
مػػػػا يػػػػراه اإلنسػػػػاف  المفيـو .1

فػػػػػػي منامػػػػػػو مػػػػػػف 
 البشائر والخير

ما يعتػرض اإلنسػاف 
في منامو مف أمػور 

 مختمفة.
ـُ مف الشيطاف الرؤيا مف هللا  المصدر .2  الُام

اآلداب التػػػػػػػػػي  . 3
أرشػػػػدنا إلييػػػػا 

صػػػػػمى  النبػػػػػي
 ميو وسمـهللا ى

 .بعد ادوثيا

امػػػػػػد الرائػػػػػػي أف ي
بػػػػو ىمػػػػى الرؤيػػػػا ر 

الطيبػػػػػػػػػػػػػػػػػة وأف ال 
يا إال مػػػػػػػف ياػػػػػػػدث

ُياػػػػػػػػػبم كالعػػػػػػػػػالـ 
 .الصالح

ػػػػػػ اإلسػػػػػتعاذة بػػػػػاهلل 
 تعالى مف الشيطاف 
 ػ أال يروييا ألاد.

ػ تغيير الجنب الػذي 
 كاف نائمًا ىميو.
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الصاابي الجميل معاوية بف  الدرس التاسع ىشر:*
 .*ىنوأبي سفياف رضي هللا 

 اابو رضواف هللا ىمييـ بالفضلم فأثنىألصملسو هيلع هللا ىلص شيد رسوؿ هللا 
صمى هللا  ىمييـ بكممات باقيات تافع ليـ الشرؼ والمكانة فقاؿ

بًا بيده لو أف أادكـ أنفق مثل أاد ذى : "فَو الذي نفسيىميو وسمـ 
 .ما أدرؾ ُمد  أاد مف أصاابي وال نصفُو"

 الجميل معاوية بف أبي سفياف رضي هللا ىنو. *التعريف بالصاابي
ىرؼ بالصاابي الجميل معاوية بف أبي سفياف مف ايثم س: 
 إسبلمو؟ منسبو

ىو معاوية بف أبي سفياف بف ارب بف أمية وأمو ىند بنت ىتبة 
في الجد الخامس )ىبد ملسو هيلع هللا ىلص رضي هللا ىنيام ويمتقي نسبو برسوؿ هللا 

لبعثة بخمس سنواتم وأىمف إسبلمو مع أبيو مناؼ(م ولد قبل ا
وأخيو يزيد رضي هللا ىنيـ يـو )فتح مكة( في السنة الثامنة 

 لميجرة.
 *فضل معاوية رضي هللا ىنو

 فضائل سيدنا معاوية رضي هللا ىنو؟س: 
 ملسو هيلع هللا ىلص.أاد كتبة الواي لرسوؿ هللا . 1
 .ملسو هيلع هللا ىلص. رواية الاديث ىف رسوؿ هللا 2
 د بو".يديا واىم"الميـ إجعمو ىاديًا ملسو هيلع هللا ىلص . دىاء النبي لوم فقاؿ 3
أوؿ جيش مف ملسو هيلع هللا ىلص :". تبشيره بالمغفرة والرامة: قاؿ رسوؿ هللا 4

 .أمتى يغزوف البار قد أوجبوا"
و لسيدنا معاوية أوؿ مف غزا جيشأي: إستاقوا المغفرةم فكاف 

 البار.
 عاوية في خدمة اإلسبلـ:*دور م

شيد سيدنا م وىيد الخمفاء الراشديفملسو هيلع هللا ىلص في ىصر النبي . 1
 وشيد مع سيدنا أبيغزوة )انيفم وتبوؾ(م ملسو هيلع هللا ىلص  معاوية مع النبي

 وفي ىيد سيدنا ىمر بف الخطاب شيد)ارب المرتديف(م  بكر
كاف قائد فتح شماؿ )اليرموؾم وفتح الشاـم وفتح بيت المقدسم و 

فمسطيفم وقد واله سيدنا ىمر األردفم وبعد موت أخية يزيد بف أبي 
واله الشاـ  وفي ىيد سيدنا ىثماف بف ىفافسفيافم واله دمشقم. 

 كميا.
مي (ىػم وسُ 41ممسمميف ىاـ )خميفة ل بويع معاوية خبلفتوم. 2

ف بف ( وىو العاـ الذي تنازؿ فيو الاسجماىة ىذا العاـ بػ )ىاـ ال
معاوية افاظًا ىمى وادة ىمي بف أبي طالب ىف الخبلفة ل

 المسمميف
 .معاوية رضي هللا ىنو "تسع ىشرة سنة" *ػ إستمرت خبلفة

 أذكر منجزات سيدنا معاوية رضي هللا ىنو في خبلفتو؟س: 
اإلسبلـ بإتجاه ببلد الرـو )تركيا االيًا(م وببلد السند أ. إنتشار 

 غرب اليند( وشماؿ إفريقيا. )باكستاف وأجزاء مف شماؿ
ى ب. اإلىتماـ باألسطوؿ الباريم وبناء مراكز لصناىة السفف ىم

ة المسمميف مف أي تيديد سواال ببلد الشاـ ومصرم وذلؾ لاماي
 باري.

 ج. تطور الدواويف المركزية مثل:
. )ديواف الجندم ديواف الخراج( التي أنشئت في ىيد ىمر رضي 1

 هللا ىنو.
 موديواف البريدم مثل )ديواف الرسائل :دواويف مركزية. إستاداث 2

 وديواف الخاتـ(.
 ما وظائف تمؾ الدواويف؟س: 

 كتب أمير المؤمنيف لوالتو في الواليات. : ديواف لمرسائل. 1
 ُينظـ كل كتب الخميفة إال والتو. :   ديواف البريد. 2
ى بلت وختميام لمماافظة ىمتأميف المراس : ػ ديواف الخاتـ. 3

 السرية.
 *مواقف ذات ىبرة مف سيرة معاوية

الامـم وسعُة الصدرم والفطنة والذكاءم تصف سيدنا معاوية بػػػػػػ ا
 وخشية هللا تعالىم وكاف ىالمًا فقييًا.

 الاكمة والذكاء.. 1
س: ما داللة: " لو أف بيني وبيف الناس شعرًة ما إنقطعت" أو 

 "شعرة معاوية" ىمى صفات سيدنا معاوية؟ 
 تدؿ ىمى الاكمة والذكاء في كسب اآلخريف واسف التصرؼ معيـ.

 الامـ والعفو.. 2
جل: كيف تقومني؟ فقاؿ لمرجل س: ما داللة قوؿ معاوية لمر 

 .هشبم فقاؿ معاوية: إذف أستقـ" فيذا يدؿ ىمى اكمة وىفو :بالخ
ذا سمع القرآف أو اديث : كاف كثير البكاء إخشية هللا تعالى. 3
 ."بيـ النار ثبلثةأوؿ مف تسعر "

 *وفاتو
ب وجيو لما اضرتو الوفاة وضع وجيو ىمى األرضم وأخذ ُيقم

 حئ جئ يي ىي ني مي زي ُّٱٱويبكي ويقوؿ هلل أنت القائل:

 َّ مبخب حب جب  هئ مئ خئ

جعمني ممف تشاء أف تغفر لوم توفي في دمشق سنة الميـ ا
 (ىػ ػ رامو هللا.66)

 تـ بامد هللا
 
 


