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ح ذلك.اإلنسانة على نفسي   لأللفاظ والعبارات أثر (:1)س  ، وض 

عبر عما فكار والمشاعر التي ت  لفاظ والعبارات في طياتها األتحمل األ -أ

 سعادة أو شقاَء. وتؤثر في سلوكه اإلنسانفي نفس 

 .خالقن الخطاب من مكارم األس  ح    -ب

  أنواع الكلم الطيب: -ج

 مثل: باهلل عز وجل  اإلنسانقة ما يتصل بعالالً: أو

 .القرآن الكريمة وتال -3         الدعاء  -2        تعالىذكر هللا  -1

 مثل:مع غيره من الناس  اإلنسانما يتصل بعالقة ثانياً : 

                                                                       سداء النصيحةإ -2     نهي عن المنكر لمر بالمعروف وااأل -1

 .الجميلةالكلمة   -3

ح مفهوم الكلم الطيب2)س  .(: وض 

فكار والمشاعر بأحسن العبارات واجملها باستخدام ألهو تعبير عن ا

 المكتوبة  أواأللفاظ المنطوقة 

 (: بي ن فضل الكلم الطيب.3)س 
 

 النص الشرعي الدال عليه فضل الكلم الطيب

ازي عليه يتقبله ويج تعالىن هللا أ

 بالخير
 خض حض جض ٹ ٹ ُّ  

  َّ لك  مظ حط مض

في الحديث الشريف  وورد   .1

 " والكلمة الطيبة صدقة"

 

 فضل أجعل الكلم الطيب  تعالىن هللا أ

من العطاء المادي الذي يقدمه الغني 

نواع أتبعه بأي نوع من للفقير وي  

 يالم النفسيهانة واإلاإل

 خت حت جت ٹ ٹ ُّ  

 حج مث هت مت

 مخ جخ محجح  مج

  َّ حسجس

 

 ن الكلم الطيب يعين على تحقيق أ

  ساننإللالخير وتيسير البركة 

 وذريته وحفظهم من السوء

 مئ زئ رئ ٹ ٹ ُّ 
 رب يئ ىئ نئ
 ىب نب مب  زب
  َّنت مت زت رت يب

 

 

جمل الكلمات وألطف العبارات أعد مخاطبة الناس بت  (: كيف 4)س

 ؟مة المؤمنين س  
                        لفاظ انتقاء الراقي من األ -2        لين الكالمب -1 

 .ر النافع من الموضوعات تخي   -3

 

فراد المجتمع ال بد من وخلقا أل حتى يصبح الكلم الطيب سمةً (:5)س

 ، اذكرها مع التوضيح.تنميته بوسائل متعددة

 

 مثل : ،ما يقع تحت مسؤولية الفرد نفسهأ( 

 

مة على واالمد ألن ،تعالىسان وتعويده على ذكر هللا ل  لاترويض  -1

وتبعث الطمأنينة والسكينة في  /لقلوب وتوقظهاتحيي ا )الذكر

 (س وهدوء البال ألنصحابها حالة من الرضا واأوتورث  /النفوس

 ى الرقابة الذاتية ومحاسبة النفسالحرص عل -2
 
 سرة والمجتمع منها :ما يقع تحت مسؤولية األب(  

 .تربية النشء على الكلم الطيب -1

،فالمعلم مع تالميذه في  نشر ثقافة الكلم الطيب وتأكيدها -2

 .والطالب في ما بينهم ،المدرسة
 في المجتمعالحسنة تعزيز دور القدوة  -3

 

 (: للكلم الطيب آثار طيبة، اذكرها.6)س

 

"اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن  ملسو هيلع هللا ىلص: قال  تعالىرضا هللا  نيل .1
 لم يجد فبكلمة طيبة "

 

 شحناء :ة والواشاعة المحبة بين الناس والقضاء على العدإ .2

 مك لك اك  يقىق يف ىف يث ىث ٹ ٹ ُّ 

  َّ من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك

 

 رثيت  ىت نت مت زت رت ُّ  ٹ ٹ :التخلص من كيد الشيطان .3
     َّ لك اك  يق ىق يف ىف يثىث نث مث زث

 بحسن الخطاب مع الناس كافة . تعالى)علل( أمر هللا  (:7)س

 تأكيداً أن ينتشر هذا السلوك وتتأكد في ممارسات الجميع.

 

 

 

 

ح ا1)س  لمقصود بمصطلح القيادة.(: وض 

يجابي في الناس وتوجيههم بأساليب متنوعة نحو هي عملية التأثير اإل

 هداف المرجوة.تحقيق األ

 

  .(: للقيادة عناصر ثالثة، اذكرها2)س

 

  .الناس نحوها ه  ج  وَ الهدف : الذي يمثل مواقف ي   .1

 .المستهدفة الفئة  أوفراد :وهم جماعة العمل األ .2

 .ه والمؤثر في جماعة العمل ج  وَ القائد :وهو الم   .3

 الدرس العشرون :الكلم الطيب

 

الدرس الحادي والعشرون: أخالقيات 

 ملسو هيلع هللا ىلصالقيادة عند الرسول 

 الكلم الطيب اًل :مفهوم أو

 

  عزيزي الطالب؛ أنصحك بالرجوع إلى دوسيتي

في العلوم اإلسالمية( لالطالع على ما ) البيان 

 تم اختصاره.
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 ، اذكرها.همية كبيرة في حياة االفراد والمجتمع أللقيادة (: 3)س

 .تنظيم الحياة وإقامة العدل بين الناس  .1

  .يجابي والتقليل من وجود السلبياتتعزيز السلوك اإل .2

  .مثلسلوب األتوجيه الطاقات باأل .3

  .فراد ورعايتهم وتدريبهمتنمية األ .4

 فراد وترتقي بالمجتمع .ن حياة األحس  هداف المرجوة التي ت  ألتحقيق ا .5

ما هي الصفات واألخالقيات القيادية واإلدارية التي اتصف بها (: 4)س

  ؟ملسو هيلع هللا ىلص النبي 

 في المكان الذي يناسبه  اإلنسانوضع  .1

 ملسو هيلع هللا ىلص رفض النبي، فقد حدا على حساب العملأال يجامل  ملسو هيلع هللا ىلص فقد كان النبي

ه ال يصلح لقيادة الناس على الرغم من ألن رية الصحابي أبو ذر الغفاتولي

 .ه جوانب الخير عند

 

 القدوة الحسنة  .2

 ملسو هيلع هللا ىلص مر بشيء عمل به ومن هذه المواقف مشاركتهأ إذا ملسو هيلع هللا ىلص كان النبي

 .حزابصحابه في نقل تراب الخندق في يوم األأل

 

 اكتشاف المواهب  .3

بي ُأبي طالب وأقرؤهم لكتاب اهلل أ"أقضاهم علي بن  : ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا قال
أي :  –وأفرضهم زيد  ,مهم بالحالل والحرام معاذ بن جبلبن كعب وأعل

عداء أبالرد على  رضي هللا عنه ف حسان بن ثابتكل  و علمهم بالمواريث "أ

 .ن يرد على خطباء المشركينأف قيس بن ثابت وكل   ،في شعره اإلسالم

 

 تفويض الصالحيات  .4

       ،المسؤولية والسلطة لبعض أصحابه ملسو هيلع هللا ىلص منح

هلها أالمدينة المنورة داعيا  إلى رضي هللا عنه فأرسل مصعب بن عمير -أ  

ي م  حتى س   ،الكريم القرآن قرئهم علم الناس مبادئ الدين وي  ي   ،اإلسالم إلى

 .اإلسالمل سفير في أوفكان  ،بالمقرئ

  لقريش في ضاً وامفرضي هللا عنه عثمان بن عفان  ملسو هيلع هللا ىلص رسل النبيأ -ب

 .صلح الحديبية

 .على جيش كبير  رضي هللا عنه ر أسامة بن زيدأم   -ج

 

 الحزم والحسم  .5

 ،جاع في بطونهمأوعون إسالمهم ويشتكون من د  يَ  ملسو هيلع هللا ىلص النبي إلىقدم وفد 

ن يسقوهم أبل فيطلبوا منهم رعاة اإل إلىن يذهبوا أ إلى ملسو هيلع هللا ىلص أرشدهم النبي

ة وقتلوهم فاعتدوا على الرعا ،تعالىمن ألبانها فشربوا منها فشافاهم هللا 

من أصحابه  نفراً  ملسو هيلع هللا ىلص ليهم النبيإفبعث  اإلسالمبل وارتدوا عن وسرقوا اإل

 .بقتلهم  ملسو هيلع هللا ىلص ثم أمر النبي ،فقبضوا عليهم

 

                         صحاب الرأي ومشاركتهم في اتخاذ القراراتأمشورة  .6

ن يعطيهم ثلث أبعقد الصلح بينه وبين غطفان على  ملسو هيلع هللا ىلص النبي فعندما هم  

ذلك بعد استشارة سعد بن معاذ وسعد  عن ملسو هيلع هللا ىلص ثمار المدينة عدل الرسول

 . رضي هللا عنهما بن عبادة

 
 تلمس حاجات الناس وتفقد احوالهم  .7

 مصدر الصوت ما هو ؟ إلىقاموا ينظرون  جداً  عظيماً  هل المدينة صوتاً أسمع 

:"لم تراعوا راجع من مصدر الصوت وهو يقول لهم  ملسو هيلع هللا ىلص النبيبهم  إذاف

حداً وهذا يدل على شجاعته أتظر بمفرده ولم ين ملسو هيلع هللا ىلص فذهب لم تراعوا "

 مور المسلمين .أواهتمامه ب ملسو هيلع هللا ىلص

 

 

 

 

  

ح المقصود بمصطلح العال  1)س  م.(: وض 

المعرفة العلمية  إلىهو الذي بلغ في العلم ذروته ووصل في تخصصه 

 الكلية والتفصيلية .

 

(: البد للعال م أن يتصف بصفتين مهما كان تخصصه، اذكرهما 2)س

 مع التوضيح.

قصارى جهده في البحث والتنقيب وفق المنهجية العلمية  ن يبذلأ .1

 .المناسبة لتخصصه 

 م على االجتهاد واالشتغال المستمر في طلب العلم يحرص العال  ف

 أالحق فأخط إلىبذل وسعه للوصول  إذام القادر على االجتهاد العال   ألن

 صاب في اجتهاده فلهأ إذاا م  أ ،جر على اجتهادهأفي اجتهاده فله 

 .جرانأ
 

 .ية اإلنسانينفع بها  ن يؤدي رسالةً أ .2

الخلق تعلموا هذا العلم  أن  قوله :" وددت  مام الشافعي  اإلقل عن فقد ن  

 منه حرف " لي  إنسب  ي  ال  اعلى 

 

 ،منزلة العلماء وجعل لهم مكانة عالية تعالىرفع هللا (: )علل( 3)س

 .عند الخلق وذكراً طيباً 

سانية في مجاالت الحياة نإله من خير لبسبب انجازاتهم وما قدمو

 .ن سواهم من الناسالمختلفة تميزهم عم  

 

، اذكر ثالثة أمور اإلسالم(: للعلماء مكانة ومنزلة رفيعة في 4)س

 تظهر من خاللها منزلة العلماء ومكانتهم.

جر والمثوبة  رفع مكانتهم ومنزلتهم في األ تعالىهللا  ن  أ.1

 مل خل حل جلمك لك  خك حك جك مق حق مف خف ٹ ٹ ُّ 

  َّ جم هل

 ملسو هيلع هللا ىلصلصاحبه لدخول الجنة قال  جعل العلم طريقاً  تعالىهللا  ن  أ.2 

 إلى سلك اهلل به طريقًا "من سلك طريقا يبتغي فيه علمًا
 الجنة "

من لما يحققه لهم علمهم  .شهد لهم بالخير والفضل تعالىهللا  ن  أ.3

   َّ  مصخص حص مس خس حس جس مخ ُّ  ٹ ٹ تعالىخشية هلل 
 

 ( يتبوأ علماء الشريعة منزلة ومكانة خاصة.(: )علل5)س 

يمان وبحقيقة وجودهم وأثرهم فون الناس بحقيقة الدين واإلهم يعر  ألن

 .في الحياة

(: تظهر منزلة علماء الشريعة عن طريقين، اذكرهما مع 6)س

 التوضيح.

                                                                                               بياءألننهم ورثة األهم ب ملسو هيلع هللا ىلص وصف النبي .1

بياء لم ألنا ن َّإو ,بياءألنالعلماء ورثة ا ن َّإ:" ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول هللا
ثوا العلم فمن أخذه أخذ نما ور َّإثوا دينارًا وال درهما يور 

  "بحظ وافر
  .تفضيل العالم على العابد .2

  ناكم "دأم على العابد كفضلي على فضل العاِل :" ملسو هيلع هللا ىلصقال 

 .غيرهم من الناس إلىنفع العلماء ال يقتصر عليهم بل يتعدى ذلك  ألن

 الدرس الثاني والعشرون : العلماء دورهم ومكانتهم



 

ُّ3 َّ 
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(: على المجتمع أن يعامل العلماء معاملة تليق بهم وتحفظ 7)س

حمكانتهم،   خمسة مظاهر تدل على ذلك. وض 

                                             التأدب معهم واحترامهم وتوقيرهمأ( 
رضي هللا عنه مع زيد بن ثابت رضي هللا عنه ومن ذلك ما فعله  ابن عباس 

خذ بركابه أثم قربت له بغلة ليركبها فجاء ابن عباس ف ،عندما صلى على جنازة

مرنا نفعل أ  عنها يا ابن عم رسول هللا فقال ابن عباس :"هكذا  ل  خ   :فقال له زيد

 بالعلماء والكبراء "

 

  بعلمهم واالنتفاعاالستجابة لهم ب( 
ي شأن من شؤون الحياة أي هل االختصاص في معرفة العلم فأ إلىفيرجع 

لمعرفتهم بأصول العلم ضايا وذلك واستشارتهم في ما يستجد من ق ،المختلفة

  َّ جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم ٹ ٹ ُّ  ،واالجتهاد

 

 الدعاء لهم بالخير والسداد وحفظ معروفهم  ج( 
"ما صليت صالة منذ مات  :بي حنيفة في شيخه حماد قالأومن ذلك قول 

علمني  أوستغفر لمن تعلمت منه ني ألإو ،له مع والدي ال استغفرتإاد حم  

 علما "

 

                                                                دقة النقل عنهمد( 
خذ الحيطة والحذر في نقل ما يصدر عنهم من أيحرص المسلم على دقة النقل و

فالعلماء  ،طائهمأخوينبغي عدم تتبع زالتهم و ،نسب لهم ما لم يقولواي   حتى ال فتاوى

 " :ملسو هيلع هللا ىلصخطائهم وتضخيمها قال ألوقوف عند وينبغي عدم ا ،بشر يصيبون ويخطئون
 قيلوا ذوي الهيئات عثراتهم "أ

  الدفاع عنهمهـ( 

وال  ،ن يدافع عن العلماء ويتجنب الطعن فيهمأ من واجب المرء عموماً 

بعض الناس يستغل الطعن فيهم  ألن )علل( سيما علماء الشريعة

 دفاعاً  في ذلك ألن )علل( يضا الدفاع عنهمأويجب  ،للطعن في الدين

 .هم حملة هذا الدينألن  )علل(عن الدين والطاعن فيهم طاعن في الدين

 

 اذكر ثالثة آثار من مخاطر التجرؤ على العلماء والطعن فيهم.(: 8)س

        يقلل من شأنهم بين الناس .       ب(بعلمهم االنتفاعيمنع من أ( 

 يؤدي إلى فقدان الثقة ج(

 

 

 

 

ماكن ة المكرمة من أفضل األمك هللا جعل (: )علل(1)س

 .وأطهرها

يضا تضم عددا من أمهبط الوحي ومهد الرسالة وهي  هاألن

المواقع المعظمة والمقامات المباركة والمشاعر المقدسة 

 .البينات  واآليات

 

 (: اذكر ستاً من فضائل مكة المكرمة.2)س

  السماويةجعلها هللا مهد خاتمة الرساالت  .1

 قيام الساعة  إلىلمين جعلها هللا قبلة المس  .2

 اصة بها من دون غيرها مثل :خحكاما أجعل هللا لها  .3
 .حرمة قطع شجرها -ب           .حرمة الصيد فيها  -أ

                                                                                                            ا الظلم وسفك الدماءم فيهعظ   -د.  حرمة حمل السالح فيها  -ج

 

 القرآن الكريمبها في  تعالىم هللا قسَ أ .4

 ٹ تعالىوفي هذا القسم داللة على عظمة مكانتها ورفعة منزلتها عند هللا 

.  َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  ٹ ُّ 
يدل على مكانة البلد الحرام عند هللا  َّ ُّ ُّ اإلشارة والتعبير باسم

  .ي بمعنى آمنأ َّ ّٰ ُّثم وصفه  ب تعالى

 
                                                           جعلها آمنة مباركة يأتيها الرزق والخير كل حين ومن كل مكان  .5

  .براهيم عليه السالم إوذلك استجابة لدعوة 

  

 ليه سبحانه إحب البالد أجعلها  تعالىهللا  ن  أ .6

 ٰى ين ىن نن من ُّ  (: ما مناسبة نزول قوله تعالى:3)س 

 جبهئ  مئ خئ حئ جئ ييىي ني مي  زيري

 حج مث  هت مت ختحت جت هب مب خب حب

  َّ مص خص حص  مس خس حس جسمخ جخ مح جح مج

يتجهون في صالتهم نحو المسجد   اإلسالمكان المسلمون في بداية 

ن أيحب  ملسو هيلع هللا ىلص قصى واستمرت هذه الحال أكثر من سنة وكان النبياأل

، فصار المسجد الحرام قبلة المسجد الحرام إلىيتوجه في صالته 

  ليها في صلواتهم جميعا ً.إجهون المسلمين يتو

عدد  ،تظهر مكانة المسجد الحرام مما يشمل عليه من مواقع(:  4)س

 ستاً منها.

 ب( الحجر األسود         ج( الركن اليمانيلكعبة المشرفة          أ( ا

 و( الصفا والمروة هـ( ماء زمزم         د( مقام إبراهيم عليه السالم 

 ت الكعبة بهذا االسم.(: )علل( تسمي5)س

باسمها  القرآن الكريمنسبة إلى شكلها المكعب وقد ورد ذكرها في 

  الكعبة ( الصريح )

 (: من الذي قام برفع البيت) الكعبة (؟6)س 
  عليه السالم سماعيلإنه في ذلك ولده وابراهيم عليه السالم يعإ

 

 اآلتية:(: اكتب األجر الذي يترتب على القيام باألعمال 7)س 

 (: من خالل دراستك للحجر األسود أجب عما يلي:8)س 

 أ( ما المقصود بمصطلح الحجر األسود؟

هو الحجر المنصوب في الركن الجنوبي الشرقي من الكعبة ومن 

 ن رسول هللاسود كما بي  واف حول الكعبة والحجر األذاته يبدأ الطامح

 .من الجنة  ملسو هيلع هللا ىلص

 األجر العمل
      الصالة  في المسجد 

 الحرام

 عن غيرها من المساجد قال  لف صالةأمئة كأجر 

     - المسجد النبوي -:"صالة في مسجدي  ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا

 ال المسجد الحرام "إلف صالة في ما سواه أفضل من أ

للحاج والمعتمر وسنة  جعل هللا تعالى الطواف حول الكعبة  ركناً  الطواف حول الكعبة

 لغيرهم وجعل له 

 كتب :"من طاف بالبيت . قال النبي  عظيماً  جراً أ
 اهلل له بكل خطوة حسنة ومحا عنه سيئة "

 الدرس الثالث والعشرون: المسجد الحرام
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ب( ما هي الطريقة المشروعة لتعظيم الحجر األسود والتي علمنا إياها 

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

ليه إيشير  أويمسحه  أوله ن ي قب  أله   ن  من بدأ طوافه حول الكعبة س   -1

 .كبر أبيده حسب استطاعته ويقول : هللا 

فهو ال مسحه  أوراد تقبيله أخرين لمن يذاء اآلإتدافع وال يجوز ال -2

 فع.نيضر وال ي

 (: من خالل دراستك للركن اليماني أجب عما يلي:9)س 

 أ( ما المقصود بمصطلح الركن اليماني؟

 . هو ركن الكعبة الغربي الجنوبي

ب( ما هي الطريقة المشروعة لتعظيم الركن اليماني والتي علمنا إياها 

                               ؟ ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 .سن مسحه ال تقبيله ي     

 من خالل دراستك لمقام إبراهيم عليه السالم أجب  (:01)س

 ؟براهيم إمقام ما المقصود بمصطلح  أ(

عند بناء الكعبة المشرفة  عليه السالم براهيمإهو الحجر الذي قام عليه 

ن اكتمل بناء أبالحج بعد لما ارتفع البناء ثم قام مؤذنا عليه في الناس 

 الكعبة .

 ؟                                 ب( ما هي الطريقة المشروعة لتعظيم مقام إبراهيم 

للناس الصالة خلفه عند الفراغ من الطواف حول  تعالىهللا  ن  سَ 

من لم يتيسر له الصالة خلف مقام ابراهيم بسبب الزحام  ،الكعبة

 .ي مكان من المسجد الحرام أ ن يصلي فيأنه يجوز له إف
 

(: ما المقصود بمصطلح ماء زمزم؟                                                                                    11)س
  .تعالىذن هللا إاء نافع بفهو خير ماء على وجه االرض وطعام طيب مبارك وش

 م السعي بينهما؟(: ما المقصود بالصفا والمروة وما حك21)س

، مرتفعان محاذيان للكعبة المشرفة الصفا والمروة :هما موضعان

للحاج والمعتمر السعي بينهما في الحج والعمرة  تعالىهللا  جبأو

  . شواطأسبعة 
 

 (: عدد ثالثة من واجبات المسلم تجاه بيت هللا الحرام.31)س

 تعاهد زيارته حسب االستطاعة والقدرة  .1

نهما ينفيان الفقر إ" تابعوا بين الحج والعمرة ف : ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي 
 والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد "

 دب أليه بخشوع وإالدخول  .2

والصالة والسالم على  ،تعالىقبال على هللا وذلك بخفض الصوت واإل 

اللهم افتح لي :" ملسو هيلع هللا ىلص والدعاء بقول رسول هللا ،ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا
:"اللهم زد هذا البيت و وعند رؤية الكعبة يدع اب رحمتك "أبو

اعتمر  أووزد من زاره ممن حج  ,وبرًا ومهابًة وتشريفًا تعظيمًا
خرج من المسجد  إذاو ،ثم يدعو بما شاء "ومهابةً  وتشريفًا تعظيمًا

 سالك من فضلك ".أني إ"اللهم : الحرام قال 

 ي اعتداء أالمحافظة عليه والدفاع عنه من  .3

هم وتشويقهم للصالة فيه وتقديم وقف وتوعية الناس بمكانته وتشجيع 

 صدقة جارية لما يحتاجه الحجاج والمعتمرين . أو

 

 بالسيدة زبيدة من حيث: ف(: عر  1)س

 . ـ(ه 149)ولدت عام  ،ورالعزيز بنت جعفر بن المنص ة  مَ أَ  :اسمها

وتكنى بأم جعفر زوجة الخليفة العباسي هارون  جدها المنصور نسبها:

 .مينألالرشيد وأم ولده ا

 

يت أمة العزيز ب2)س  زبيدة.(: )علل( س م 

 .لبياضها ونضارتها يداعبها ويناديها بزبيدة كان جدها المنصور ألن

 

 اذكرها.بصفتين،اشتهرت السيدة زبيدة (:3)س

 الحكمة ورجاحة العقل أ( 

 الكرم والعطاء ب( 

 )علل( دباءوتكرم العلماء واأل ،كانت تنفق على الفقراء والمساكين 

 لهم على البحث وطلب العلم جيعاً تش

 

، يومنا هذا إلىثارها باقية آكان لزبيدة محطات مشرقة ال تزال (: 4)س

 اذكرها مع التوضيح.

 

 القرآن الكريمالعناية ب .1

 دب والشعر االهتمام باأل .2
لفصاحة لسانها فكانت تتذوق الشعر  )علل( دباهتمت زبيدة بالشعر واأل

  .ئ المجيدين منهمدباء وتصححه وتكافواأل وتنظمه وتنقد ما يقوله الشعراء

 سقاية الحجاج  .3
ال من أنحاء البالد لتنفيذ ن يدعو البنائين والعم  أدعت خازن مالها وأمرته  

ن هذا العمل إ فقيل لها :هل مكة مشروع مائي ضخم يوفر الماء للحجاج وأل

الفأس فقالت كلمتها المشهورة :"اعملها ولو كانت ضربة  ،يحتاج نفقة كبيرة

نشاء قناة ضخمة تجر المياه على امتداد الطريق بين مكة إفأمرت ب بدينار "

صلت المياه أوف ،قنية للمياه تسمى عين زبيدةاوالطائف لتمتد في الصحراء 

 .مكة المكرمة إلىمنطقة عرفات ثم المزدلفة ومنى ثم  إلى

 درب زبيدة  .4
فيه كل ما يحتاجه  ،طريق عامر ممهد إلىمكة  إلىة فالطريق من الكو حولت

م الخدمات للحجاج ئت القرى التي تقد  نش  وعلى امتداده أ   ،المسافر من خدمات

ا الطريق بدرب مي هذمن التطور العمراني في العصر العباسي وس   فكان جزءاً 

                                                                                     زبيدة .

 (: متى توفيت السيدة زبيدة؟5)س

 . ـه 216في خالفة المأمون في بغداد سنة توفيت 

 

 

 

 ؟اإلسالم(: ما المقصود بمصطلح القيم السياسية في 1)س 

والسنة النبوية التي  القرآن الكريمهي المبادئ والقواعد المستمدة من 

فراد وتضبط عالقة تضبط عالقة مؤسسات الحكم ببعضها وعالقتها باأل

 الدولة بغيرها من الدول .

 وضحهما.في جانبين،  اإلسالم(: تظهر أهمية القيم السياسية في 2)س

تمثل المعايير التي تحدد السلوك المرغوب فيه من السلوك  ها أن .1

 المرفوض 

 طراف جميعها في المجتمع تنظيم الحقوق والواجبات لأل .2

(: عدد خمساً من صور القيم السياسية التي اشتمل عليها نظام 3)س

 .اإلسالمالحكم في 

           رى     اة      ج( الشوواأ( طاعة الحاكم      ب( العدل والمس

 ن والتكافلواد( الحرية       هـ( التع

 

الدرس الرابع والعشرون : زبيدة زوجة هارون 

 الرشيد رحمها اهلل

 اإلسالم الدرس الخامس والعشرون : القيم السياسية في
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ا يلي:طاعة الحاكم(: من خالل دراستك ل4)س  ، أجب عم 

 جك  ُّ    ٹ ٹلي األمر الوارد في اآلية اآلتية: أوالمقصود ب نمأ( 

 ؟َّ جمهل مل  خل حل جل مك لك خك حك
  الحكام

 لياء األمور(؟أوب( ما حكم طاعة الحكام )   

 .تعالىر المسلمين في غير معصية هللا مأتجب الطاعة لوالة  -1

من واالستقرار حفظ الدين والحقوق وحفظ األ ألنتجب الطاعة لهم  -2

 . تعالىطاعتهم طاعة هلل ف لهم واالنقيادمتعلق بطاعتهم 

                         (: ما هي اآلثار المترتبة على إقامة العدل؟ 5)س 

 )س( ما المقصود بمصطلح العدل؟ أو

  .من المجتمعات واستقرارهاأعطاء كل ذي حق حقه ما يحقق إ إلىدي يؤ

 

 اة؟وا(: ما المقصود بمصطلح المس6)س

 أوالجنس  أوعلى اختالف العرق  عدم التمييز بين المواطنين بناءً 

 المستوى االقتصادي واالجتماعي . أوالفكر  أوالدين 

 

                                                    (: وضح المقصود بالشورى.7)س
واالختصاص  في الشؤون العامة م وذوي الخبرة هل العلأي أخذ برهي األ

بداء إمة ومور العامة لألر األسييطة التنفيذية في تلوالتشريعية ومراقبة الس

 .النصح لها 

 (: من صور القيم السياسية في اإلسالم ) الحرية (، وضح ذلك.8س)

  

ة شريط هرادة ليكون مسؤوالً عن تصرفاتومنحه العقل واإل اإلنسانهللا خلق 

 إلىذلك يؤدي  ألن )علل( النظام العام أوخرين عدم االعتداء على حرية اآل

رضي هللا ر عن هذا المعنى سيدنا عمر بن خطاب عب  وقد  حاللنالالفوضى وا

 حراراً؟".أاتهم أمهحين قال "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم عنه 

 (، وضح ذلك.فل ون والتكااالتعمن صور القيم السياسية في اإلسالم ) (: 9)س

   .من لهيتمثل في الحفاظ على المجتمع وتحقيق األأ( 
 )علل( ذىن على جلب الخير ودفع األوايجب على الناس جميعاً التعب( 

 .ن بدمار المجتمعات وخرابهاذ  ؤ  التفريط في ذلك ي   ألن

 

فراد ثار عظيمة في ممارسات األآتظهر للقيم السياسية (: 01)س

 ، اذكرها.والمجتمع

 

 .تحقيق المواطنة الصالحة  .1

فراد أالشعور بالمسؤولية تجاه  هي مفهوم المواطنة الصالحة:أ( 

 .تماء للوطننالالمجتمع جميعهم مع الشعور بالمحبة وا
 

   ب( مظاهر المواطنة الصالحة:

 .الحرص على تقديم الخير لهم -2 .خرينحسن التعامل مع اآل -1

 .ظر المخالفةل وجهة النتقب   -4               .احترام حريتهم -3

 .ظمة والقوانينألناحترام الدولة ومؤسساتها والدستور وااللتزام با -5

بالدفاع عنه تماء للوطن نالالمحافظة على الممتلكات العامة وا -6

 ه .واالعتزاز به والمشاركة في تقدمه ورقي  

 

 من واالستقرار انتشار األ .2

 أهميته: وتظهر 

بها على  تعالىالتي امتن هللا عظم النعم أطان من ومن في األتحقيق األ أ(

  الناس 

 .تعالىسبحانه و هوهي عبادت به؛ اإلنسانحقق الغاية من خلق تتب(  

 .بالسكينة والطمأنينة  فرد المجتمعأشعر ي   ج(

 المشاركة السياسة  .3

همية المشاركة السياسية في المواقع صنع القرار ومواقع أأ( 

كونها تمكن الناس ذية في يالتنف أوالتشريعية  ي السلطتينفالتأثير 

 .من الحصول على حقوقهم

 

ختار السياسية التي ي   برز صور المشاركةأتخابات من نالعد اـت   ب(

 .عن طريقها ممثلو الشعب في السلطة التشريعية
  
زكي  ي  أالتخابات تزكية وشهادة فيحرص من ينتخب نالعد اـت  ج(  

  . ةاألمانالقوة وب من يتصف إالللمسؤولية العامة 
 

 

 (: ما المقصود بمصطلح الفن في اإلسالم؟1)س 

حداث عن طريق وسائل حساس بالحقائق واألهو التعبير الجميل عن اإل

 .دي لهذا الوجواإلسالممعنوية وفق التصور  أومادية 

 ، اذكرها.مجاالت كثيرةعلى ي اإلسالميشمل الفن (: 2)س

 ج( الفن الحركي   أ( الفن التشكيلي      ب( الفن الصوتي      

 أجب عما يلي: لفن التشكيلي(: من خالل دراستك ل3)س

 أ( ما المقصود بالفن التشكيلي؟

عادة صياغة الواقع إفكار والمشاعر عن طريق هو التعبير عن األ 

 .نحت وفن العمارة والتصميممثل الرسم والخط وال ،بصور جديدة

العربي والعمارة ب( من أبرز الفنون التشكيلية في اإلسالم الخط 

 اإلسالمية، وضحهما.

  الخط العربي 
القرآن ويرجع هذا االهتمام الرتباط حياتهم ب ،اهتم المسلمون بالخط وتحسينه 

لها أوكان  ،نواع كثيرة للخط العربيأفظهرت  ،الذي تعلقت أفئدتهم به الكريم

من لى لما يتميز به وتبت به المصاحف في القرون األالذي ك   ،الخط الكوفي

 .وجالله القرآن الكريمقوة وثبات تتفق مع جمال 

 

  ية اإلسالمالعمارة 
ز بها المسلمون عن غيرهم هي الخصائص العامة للبناء والتعمير التي تمي  

ية في العالم اإلسالمهم المعالم المعمارية أقواس والمآذن ومن كالقباب واأل

زهر في ع األوالجام ،موي في دمشقوالمسجد األ ؛قبة الصخرة المشرفة

 ومسجد الزيتونة في تونس. ،القاهرة

 الصوتي أجب عما يلي:لفن (: من خالل دراستك ل4)س

 أ( ما المقصود بالفن الصوتي؟

فكار والمشاعر بالصوت المؤثر في نفس السامع التعبير عن األهو 

اشيد والشعر والخطابة ألنمثل ايسمعه فيستشعر القيم الجمالية لما 

 .وتجويده  القرآن الكريمقراءة  والصوت الجميل في

 

 الدرس السادس والعشرون : الفن في اإلسالم
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ح ثالثاً  ب(   .من أبرز الفنون الصوتية في اإلسالموض 

  وتجويده  القرآن الكريمالتغني في قراءة 

بي أفأثنى على  ،الكريم من صحابتهالقرآن يحب سماع  ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول هللا 

له الكريم وكان ذا صوت حسن فقال القرآن  أشعري عندما سمعه يقرموسى األ
من  تيت مزمارًاأوسمع قراءتك البارحة لقد أنا أرأيتني و "لو:

 . وقد دعاالمراد بالمزمار هنا الصوت الحسنوود " وامزامير آل د

 القرآنا من لم يتغن ب"ليس من :الكريم فقال القرآن التغني ب إلى ملسو هيلع هللا ىلص

 .القرآن الكريمة و" والتغني تحسين الصوت وتجميله في تال

 

  الخطابة 

ثارة العواطف في نفس السامع ليستجيب إثير والتأ إلىوتهدف  

 .لمضمون الرسالة بتقبلها وااللتزام بها

 

 اشيد واالهازيج والحداء ألنا 
دخل عليها  رضي هللا عنه با بكرأ ن  أثبت عن عائشة رضي هللا عنها " 

 ،متغش بثوبه ملسو هيلع هللا ىلص ان وتضربان والنبيفَ ف  د  يام منى تَ أوعندها جاريتان في 

بكر  أبا"دعهما يا :عن وجهه فقال  ملسو هيلع هللا ىلص ر فكشف النبيبك أبوفانتهرهما 
 .يام عيد "أنها إف

 

ح المقصود بالفن الحركي.5)س  (: وض 

 ،فالم الصور المتحركةأالمنتج الفني مثل  إلىضافة عنصر الحركة هو إ

مانية يد القيم اإلفالم والمسرحيات التي تجس  األوومسرح الدمى 

 .الملتزمة بالضوابط الشرعية

 . عديدة، اذكرهاللفن ضوابط  اإلسالمضع و(: 6)س

هام وفيتجرد من الوثنيات والخرافات واأل ، يناقض عقيدة التوحيدال  أ .1

 .واالساطير

 . ن يخلو من المحرمات والممنوعاتأ .2

 .نسانية سامية إن يرتبط بهدف نبيل ورسالة أ .3

 

ثالثة أمور تشير إلى  (: للفن دور كبير في حياة اإلنسان، اذكر7)س

 دور. هذا ال

 
 باعتدال وتوازنيجابية إ ية صياغةً نسانإلسهم في صياغة الشخصية اي  أ( 

خرين في التعبير عن الموضوعات التي سن التواصل مع اآليحقق لها ح  ب( 

 .تباهنالتهم المجتمع بطريقة تجلب ا

الفن رسالة إذا انضبطت بضوابطها فبداع والتميز لدى الفرد ي اإلتنم  ج( 

 .نسانلإل الشرعية تحقق الخير

 

 

 ما المقصود بمصطلحي: الدعوة إلى هللا و الداعي إلى هللا؟(: 1)س 

للناس وترغيبهم فيه وحثهم  اإلسالمتبليغ دين  : تعالىهللا  إلىالدعوة 

 خالقه ونشر الخير بينهم .أحكامه وبأعلى اتباعه والتمسك ب

اصده ي ومقاإلسالمم بمبادئ الدين :هو العال   تعالىهللا  إلىالداعي 

ساليب أحكامه والمدرك لواقع المجتمع الذي يعيش فيه وقضاياه وأو

 ليهم .إتبليغ الدعوة 

 ثالث صفات للداعية الناجح. اذكر(: 2)س 

   خالق الحميدة االلتزام باأل ب(  تعالىهللا  إلىخالص في الدعوة اإلأ( 
 العلم وسعة االطالع  ج(

لمهارات التي يجب أن يمتلكها الداعي لكي ينجح في (: ما هي ا3)س

 ؟دعوته

  ساليبالتنويع في األأ( 

  لويات في دعوتهومراعاة األب( 

 اإلسالم إلىفقد استمر يدعو الناس  ،في دعوته ملسو هيلع هللا ىلص هذا منهج سيدنا محمد

ن وتمك   اإلسالمن دخلوا في أوبعد  ،ن يهدم لهم صنماً أفي مكة من غير 

مر بهدم أ ،هو الدين الحق اإلسالمن أوادركوا  ،لناسيمان في نفوس ااإل

 صنام .األ

  امتالك مهارات التقنية الحديثة د(          التلطف مع المدعوج(

 (: على الداعي أن يتجنب مجموعة من المحاذير التي تصد  4)س 

 المدعوين عن دعوته، اذكرها.

 مدح الداعي نفسه  .1

 االستدالل بالروايات غير المقبولة  .2

 المؤسسات الهيئات و أو باألشخاصدح الق .3

 التشديد على الناس  .4

 همال المظهر واللباس إ .5

  

 

 

 .منها  ، اذكر ثالثةفي جوانب كثيرة اإلسالمهمية العمل في أتبرز (: 1)س

 جر والثواب ربه مبتغيا األ إلى اإلنسانالعمل عبادة يتقرب بها  اإلسالم عد  أ( 

وكفاية  ،م سبيل لكسب الرزقهأقد جعل العمل  اإلسالمن ب( أ

 السؤال     هل والترفع عن ذلالنفس واأل
 

 وخدمة مجتمعه  ،وطموحه اإلنسانالعمل سبيل لتحقيق هدف ج( 
 

 (: ما أهمية عقد العمل بين العامل وصاحب العمل؟2)س

برام عقد يتم فيه تحديد كل إساس في العالقة بينهما فينبغي األ العقد جعل

بالوفاء  اإلسالممر أطرافه وأيضمن تحقيق العدالة بين ما يتعلق بالعمل ل

 يث ىث ٹ ٹ ُّ بما اتفق عليه الطرفان صاحب العمل والعامل 

ويكون الوفاء بالعمل وفق ما يقتضيه العقد سواء    َّ يقىق يف ىف

 م شفهيا .أكان مكتوبا 

 

(: ما هي أهم القيم األخالقية التي يجب على كل من العامل 3)س

 بها؟ متزاوصاحب العمل االل

 

 أخالق صاحب العمل أخالق العامل

 احترام كرامة العامل وإنسانيته األمانة

 تكليف العامل بالمستطاع اإلنجاز واإلتقان

 إعطاء العامل األجر المناسب وعدم  التعامل الحسن

 المماطلة في دفع األجر

 العدل والمساواة 

 عدم االعتداء على حقوق العامل التي 

 لقانونكفلها له ا 

 الدرس السابع والعشرون : الداعي إلى اهلل

 الدرس الثامن والعشرون : أخالق العمل
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 وضح ذلك. ( األمانة(: من األخالق التي يجب أن يلتزم بها العامل ) 4)س

 ،يمانوتدل على صدق اإل ،ن يتصف بها العاملأخالق التي يجب هي من األأ( 

 . مانة له "أيمان لمن ال إ:"ال  األمانةهمية أ مؤكداً  ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي

 

  : األمانةمن صور  ب(
 .واالدوات ل على مال صاحب العملمحافظة العام -1

ليه إ ةعمال الموكولتمام األإو ،التزام الموظف بساعات العمل المحددة له -2

                                                                                 .همالإ أون وابال ته

 فشائها .إسرار العمل وعدم أالمحافظة على  -3

 

 (: ما هي صور احترام صاحب العمل كرامة العامل وإنسانيته؟5)س

 تحقير للعامل وفي معاملة النبي أوانة هإتصرف فيه  أواجتناب كل سلوك أ( 

رضي هللا  نسأأسوة حسنة قال  رضي هللا عنه نس بن مالكألخادمه  ملسو هيلع هللا ىلص

،وال :لم صنعت ؟وال  ف  أعشر سنين فما قال لي : ملسو هيلع هللا ىلص:"خدمت النبي  عنه

 .:أال صنعت "

ي عماله ويشاركهم هموم وايتواضع وال يستعلي على العمال فيستمع لشك ب(

 العمل ويتفقد حاجاتهم.

ح ذلك.تكليف العامل بالمستطاع (: من أخالق صاحب العمل:)6)س  (، وض 

 ،وعدم استغالل حاجته للمال ،بمناسبة حجم العمل للعامل ملسو هيلع هللا ىلص مر النبيأ

خوه تحت أ:"فمن كان كثر مما تتحمله طاقته وقدرته فقال أوعدم تكليفه 
وال تكلفوهم ما س وليلبسه مما يلبَّ كلأيده فليطعمه مما ي

  "عينوهمأن كلفتموهم ما يغلبهم فإيغلبهم ف

 

  

 (: هات ثالثة حقوق كفلها القانون للعامل، واذكر الغاية منها.7)س

السنوية التي تمكنه من الترويح عن نفسه وقضاء حاجاته  اإلجازاتأ(

 .ومراعاة ظروفه

 الضمان االجتماعي  ج( اشراكه في     ي التأمين الصحياشراكه فب( 

 ضمان راحته النفسية واستقراره الوظيفي .: هذه الحقوق الغاية من

 

 

 ؟ األمانة(: ما المقصود بمصطلح 1)س

 داؤهما على الوجه الصحيح .أحفظ حقوق الخالق والمخلوق و

 حس جس مخ جخ مح جح  مج حج ٹ ٹ ُّ (: 2)س

  استخرج من اآلية حكماً شرعياً. َّ خس

 .تم حالأمر بأدائها على أو ،األمانة حفظ اإلسالمجب أوأ(  

 أوللناس جميعاً بال تميز بينهم بحسب دينهم  األمانةداء أيجب ب( 

مر علي بن أفقد  ملسو هيلع هللا ىلص لنبينة اوقد ظهر ذلك في س   ،جنسهم أولونهم 

صحابها مع أ إلىمانات عيد األن ي  أليلة الهجرة  رضي هللا عنه بي طالبأ

  .نونهم مشركأ

قال رسول  حديث الشرف اآلتي حكماً شرعياً:(: استخرج من ال3)س

 .منك وال تخن من خانك "تاألمانة إلى من ائ "أدِ  ملسو هيلع هللا ىلص هللا

  ،مل الخائن بالمثلاوأال يع ،األمانةن يؤدي أيضاً أيجب على المسلم  

مظاهر تدل  ، اذكر خمسةمن جوانب كثيرة األمانةهمية أتظهر (: 4)س

  على أهمية األمانة.

 طره على حب األمانةفو اإلنسانخلق  ىتعالهللا  ن  أ .1

 يإو األمانةداء أبين  ملسو هيلع هللا ىلص ربط النبي .2

 بياء والرسل ألنعظم الصفات التي اتصف بها اأنها من أ .3

 عباده المؤمنين بهذه الصفة تعالىامتدح هللا  .4

 يجابية في المجتمعإثار آمن  ههميتها بما تحققأتظهر  .5

 سرقة .لى الغش واالحتكار والرشوة واليكون القضاء ع األمانةفب 

  ، اذكرها.مور كثيرةأفي  األمانةتظهر (: 5)س

 داء التكاليف الشرعيةأ .1

كمل يؤديها على وجهها األ ن  أ اإلنساننبغي على يالصالة مثالً   

 وكذلك باقي العبادات والتكاليف . ،بأركانها وشروطها وهيئاتها

 

 اإلنسانى عل تعالىن التصرف بنعم هللا س  ح   .2

 ،محافظة عليهلمانة يجب اأفهو ، اإلنسانجسم  ومن هذه النعم

  ويتصرف فيه وفق ما أراد هللا

 .العلم والفكربفيشغله  ،مانةأ :اإلنسانعقل 

 

 .علوممن ه فعنوفي ما ي ،تعالىفي ذكر هللا  هيستعملمانة أ :اللسان

 
  تقان العملإ. 4       سرارحفظ الودائع واأل .3

 

  قديم المشورةت .6                        تبليغ العلم. 5

 

 

 

 

 (: بماذا تتميز فئة الشباب؟1)س

 .وحب استطالع ومغامرة ،وتفاؤل ،ملأو ،واندفاع ،قوة جسدية 

 اذكر أربعة أمور تدل على ذلك. ،بفئة الشباب اإلسالم (: اهتم2)س

هل أسياق المدح كما في قصة في  القرآن الكريمذكر الشباب في أ( 

 إلىوالتوجه  ،لفتن المحيطة بهممة اواهم استطاعوا مقألنالكهف،

 والثبات على مبدئهم . ،ربهم

من السبعة  تعالىالشاب الذي نشأ في عبادة هللا  ملسو هيلع هللا ىلص النبي عد   ( ب

 .ظلهم هللا في ظله يوم القيامةالذين ي  

لما لها من  )علل( اإلنسانر م  على اغتنام هذه المرحلة من ع   حث   ( ج

 .والعملية يمانية والعقليةهمية في تكوين شخصيتهم اإلأ

 ،تعالىهللا  إلىالشباب بمهمات متعددة كالدعوة  ملسو هيلع هللا ىلص ف النبيكل   ( د

 اإلسالمل سفير في أو رضي هللا عنه فكان مصعب بن عمير -1 

 إلىهلها أالمدينة المنورة لدعوة  إلى  ملسو هيلع هللا ىلص رسله النبيأ

 .اإلسالم

 الدرس التاسع والعشرون : األمانة

 الدرس الثالثون : الشباب وتحديات العصر
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الودائع  مينه في رد  أ رضي هللا عنه، طالب بيأجعل علي بن  -2 

 .المدينة المنورة إلى ملسو هيلع هللا ىلص دما هاجرهلها عنأ إلى

على جيش كبير للمسلمين  رضي هللا عنه  سامة بن زيدأر م  أ -3 

 فيه كبار الصحابة رضوان هللا عليهم .

ية تحديات متعددة في اإلسالميواجه الشباب في البلدان (: )علل( 3)س

 .العصر الحاضر

تزيد  ،جديدة في ظهور مشكالت وتحدياتسهمت أة والتقدم ني  دَ المَ ألن  

 .،من مسؤوليات الناس نحو توعية الشباب للتغلب على هذه التحديات

 

(: اذكر اثنين من التحديات التي تواجه الشباب في عصرنا 4)س

 الحاضر.

 أ( التحدي الفكري والثقافي           ب( الفقر والبطالة

 

 من خالل دراستك للتحدي الفكري والثقافي أجب عما يلي:(: 5)س

 سبب الرئيس لظهور التحدي الفكري والثقافي؟ما ال ( أ

 .التقدم السريع والهائل في وسائل االتصال بسبب

 

 ما األثر المترتب على التحدي الفكري والثقافي؟ ( ب

منها الكثير  ،فكارضخم من المعلومات واأل مام كم  أوضع الناس  

 .فهامفسد للعقول واألومنها ما هو م   ،نتفع منهالذي ي  

  ب ظهور التحدي الفكري والثقافي أمام الشباب؟ما هي أسباج( 

خذ به أن إف ،في ما يتدفق من معلومات اختالط الصحيح بغيره،( 1

 خالقهم.أالشباب من غير تمييز فسدت 

ووسائل  ،ترنتنإلكا ،من لوسائل التقنية الحديثةاالستخدام غير اآل(2

 .التواصل االجتماعي 

يجب على المجتمع تقديمها (: اذكر أربعا من التوجيهات التي 6)س

 للشباب نحو ما ينفعهم من ثقافات وأفكار.

 اإلسالموتربيتهم على االعتزاز ب يمان في نفوسهم،تعميق اإلأ( 

 .السنة النبوية الصحيحةو القرآن الكريموتعليمهم 

 ،توعية الشباب بضرورة التحري والتثبت مما يصلهم من معلوماتب( 

  .ن النافع والضار منهاهل العلم واالختصاص عأبسؤال 

  .عالم الهادففكار السليمة للشباب عن طريق اإلنشر الثقافة واأل ( ج

 

 .التي تؤثر في عقول الشباب فكار المنحرفة،محاربة األ ( د

 

 (: من خالل دراستك للفقر والبطالة أجب عما يلي:7)س

ما األثر المترتب  ،اقتصادية صعبة ضاعاً أوتعيش كثير من الدول أ( 

 على ذلك؟

 .عدم القدرة على دعم الشباب وتوفير فرص العمل لهم إلىيؤدي  

 

 ب( اذكر ثالثة آثار للقفر والبطالة في فئة الشباب.

 .ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب  -1 

 .المستقبل إلىعدم تمكن الشباب من تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم  -2

 .همخالق لتحقيق رغباتالطرق المخالفة لأل إلىبعضهم  أيلج -2

 

 

ج( كيف يستطيع كل من : الدولة، مؤسسات المجتمع واألغنياء، 

 محاربة الفقر؟الشباب أنفسهم و

  

مؤسسات المجتمع  الدولة

 واألغنياء

 الشباب أنفسهم

 تأهيل الشباب

للعمل في المناحي  

الصناعية والحرفية 

 والتجارية

نشاء المشاريع إ

 ،التجارية

 أو بناء المصانع  

فير التي تسهم في تو

 فرص العمل لهم

االبتعاد عن ثقافة 

العيب في كثير من 

 المهن التي يعزف 

 عنها الشباب

(: اذكر ثالثةً من السلوكيات السلبية التي ظهرت بسبب التحديات 8)س

 والمغريات التي تواجه الشباب.

 .العالقات غير الشرعية ج(    شرب المسكراتب(   تعاطي المخدراتأ( 

 

، الخلقي االنحاللمور تقي الشباب من أ إلى ماإلسالرشد أ(:9)س

 اذكرها.

الناس محاسبون على  ن  أواليقين ب، تعالىاستشعار رقابة هللا أ( 

  .عمالهم صغيرها وكبيرها يوم القيامةأ
ملء الفراغ بما هو نافع كممارسة الرياضة والمطالعة للكتب  ب( 

 .النافعة 
 .الرفقة الصالحة اختيار  ( ج

 .على العفة ،وذلك بغض البصر عن المحرماتتدريب النفس د( 

 
خالق في فساد األإالتي تعمل على  عالم،الحذر من بعض وسائل اإلهـ( 

 يمانية .عمال فنية مخالفة للقيم اإلأما تبثه من برامج و

  .الخلقي االنحاللثار النفسية والجسمية التي يخلفها توعية الشباب باآلو( 
 
ودور  ،دية الثقافيةألنوا ،عمال التطوعيةاألب استثمار طاقات الشبابز(

    القرآن الكريم

                                                                                

(: اكتب توجيهين للشباب يحافظون بهما على أنفسهم أمام كل 10)س

 تحد من التحديات اآلتية:

 التوجيه التحدي

 االعتزاز على وتربيتهم، نفوسهم في اإليمان تعميق ( أ التحدي الفكري

 الكريم القرآن وتعليمهم إليه، واالنتماء باإلسالم

    الصحيحة، النبوية السنة وتحفيظهم وحفظه،

 . والفقهاء العلماء أقوال وتعليمهم

  مما والتثبت التحري بضرورة الشباب توعية ( ب

  واالختصاص العلم أهل بسؤال معلومات، من يصلهم

 .منها والضار النافع عن

 الفقر 

 والبطالة

  طاقاتهم بحسب مشاريع في والتفكير األعمال، زيادةأ(

 يعزف التي المهن من كثير في العيب ثقافة عن االبتعاد ب(

 الشباب عنها

 االنحالل 

 الخلقي

 .تعالى هللا رقابة أ( استشعار

 صغيرها أعمالهم على محاسبون الناس بأن   اليقين ب(

 كممارسة نافع هو بما الفراغ ملء القيامة يوم اوكبيره

 النافعة للكتب والمطالعة الرياضة
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 .إلى اكتشاف ما حوله دعا هللا عز وجل اإلنسان(: )علل( 1)س

    .                                                             والتمتع بجمال الكون العظيم تعالىللتأمل في بديع خلقه  أ( 

  .للترويح عن النفس ب(
 (: ما المقصود بمصطلح السياحة.2)س

وتحقيق غرض  ،رض للترويح عن النفسفي األ االنتقال هي

                             .   والعبادة ،وطلب العلم ،كالتنزه ،مشروع

 

صبح الترويح عن النفس حاجة اجتماعية ضرورية أ (: لماذا3)س

 ؟في العصر الحاضر

ما  ،وازدياد الضغوط النفسية ،تغير نمط الحياة السريع بسبب 

 .يسبب الملل والفتور للنفس البشرية

 .منهااذكر أربعة  كثيرة،فوائد  في اإلسالم للسياحة(: 4)س

 التفكر والتأمل بهدف االعتبار  .1

 الترويح عن النفس والتنزه  .2

 :عن النفس الترويحيشمل 

  وزيارة المسجد النبوي ،ماكن العبادة بأداء العمرةأزيارة  ( أ

 ومعالم الحضارات السابقة  ،ماكن التاريخيةاأل ( ب

 بةة ذات المناظر الطبيعية الخال  زيارة المتنزهات البري    ( ت

 تحقيق المنفعة االقتصادية لكثير من البلدان  .3

 التعارف بين الشعوب  .4

 (: للسياحة في اإلسالم آداب وأحكام كثيرة، اذكرها.5)س 

 ،من السياحة مشروعا : ومن ذلك الترويح عن النفس ن يكون الغرضأأ( 

 .واكتشاف خلق هللا 

 .الدعاء عند النزول في المكان ج(        .اختيار الرفقة الصالحة ب( 

 والقوانين المعمول بها في المكان الذي نزل فيه التزام التعليمات  ( د

افة وبالمحافظة على نظ ،المحافظة على نظافة المكان وتجنب تلويث البيئةهـ( 

  .دورات المياه

 .سراففاق والبعد عن اإلنإلاالعتدال في او( 

 (: )علل( ينبغي التعامل مع السائحين بأخالق اإلسالم وآدابه.6)س

 
 .يجابيةإلهم صورة  وتقديم ،مع الناس جميعاً  اإلسالمر سماحة رسالة إلظها

 
(: عدد أربعاً من اآلداب التي يجب على المسلمين التزامها مع 7)س

 سائحين.ال

  

 فعل أواالعتداء عليهم بقول  أوساءة للسائحين ب اإلتجن   .1
 والتعامل معهم بلطف وبشاشة  ،وتسهيل معامالتهم ،مورهمأتيسير  .2

 .المكان الذي يقصده إلىرشاد التائهين منهم إ .3
 وعدم استغاللهم . ،الرفق بهم في البيع والشراء .4

 

 
 : المفهوم، الداللة.  حيث(: قارن بين مصطلحي االعتذار واالعذار من 1)س

ذلك لمن كان الخطأ بحقه  رظهاإو ،هو رجوع المخطئ عن الخطأ :االعتذار

 .منهة وطلب المسامح ،ن ومقبولبأسلوب لي  

 .    لمعتذر بنفسها اإلنسانيدل على ثقة أ(   الداللة:

  .خطائه بكل شجاعةأقدرته على مواجهة  ب(          

 ،لوم عن المخطئبرفع ال  االعتذار خر هو أن يقبل الطرف اآل  االعذار:

  اره ومسامحتهوقبول اعتذ

 .لنفسه اإلنساناالعتذار واالعذار يحققان احترام  ن  إ الداللة: 

 

ح ( أ(: 2)س  زب رب يئ ىئ ُّ الكريمة؟ اآلية نزول سبب وض 

 زثرث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب  مب

  َّ مل يك ىك مك  لكاك يق ىق يف ىف يث ىثنث مث

ما قطع الصدقة عن نحيرضي هللا عنه صديق بي بكر الأية في نزلت هذه اآل

العفو ومسامحته  إلىه تدعو اآليةفنزلت ه، ثاثة بعد خطأ ارتكبأ  طح بن س  م  

ن أي ألحب ن إبلى واهلل :" رضي هللا عنه بكر أبوفقال  ،للتصدق علية ةوالعود
 ري عليه الصدقة".ْجسطح الذي كان ُيِم إلىيغفر اهلل لي فرجع 

 على اعتذار الصحابة رضي هللا عنهم لبعضهم. (: هات مثالين3)س

ذر بالالً  أبوا نادى معند رضي هللا عنهما لبالل بن رباح  بي ذرأاعتذار .1

ذر ووضع  أبوفقام  ملسو هيلع هللا ىلص لنبيفشكا بالل ذلك ل بن السوداء"ا"يا بقوله : 

فقام  ،ن يطأه بقدمه اعتذاراً لهأوطلب منه   ،التراب في طريق بالل علىرأسه 

 دليال على قبول اعتذاره . رضي هللا عنه بي ذرأس أل رب  قَ خذ ي  أبالل و

 

 أبوفقد روى  ،لبعضهما رضي هللا عنهما بي بكر وعمر بن خطابأ.اعتذار 2

 أبوفأغضب  ،رةوابي بكر وعمر محأكانت بين  " رضي هللا عنه:  اءددرال

فلم  ،ن يغفر لهأبكر يسأله  أبوفتبعه  ،نصرف عنه عمر غضباناف ،بكر عمر

 ن  إثم  وأخبر النبي بما حدثم فسل   ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا إلىبكر  أبوفأقبل  ،يفعل

 أبوشفق أيتغير حتى   ملسو هيلع هللا ىلص فصار وجه النبي ملسو هيلع هللا ىلص النبي إلىعمر ندم فأتى 

فاعتذر  لمظنا كنت أأوقال: يا رسول هللا! وهللا  ،ر على ركبتيهبك أبوبكر فجثا 

 خر وقبال عذر بعضهما. كل منهما لآل

 

داب ينبغي على المعتذر االلتزام بها عند قيامه آذار تلالع(: 4)س

 . ، اذكرهاخطأ في حقهأباالعتذار ممن 

 . .اختيار الوقت المناسب1

 .سلوب المناسب .استخدام األ2

 ..االعتذار في المكان المناسب 3

إعذار المخطئ فوائد عديدة و عنه لالعتراف بالخطأ واالعتذار(: 5)س 

 ، اذكرها.عوالمجتم ديجنيها الفر

 .تحصيل رضا هللا عز وجل ومحبتهأ( 
                                          .فراد المجتمعأاصر المحبة بين أوتقوية ب( 
                                 .زوال الخصومات بين المتخاصمين وعودة المحبةج( 
 الشعور بالراحة والطمأنينة.د( 

 

 

(: للصالة مكانة عظيمة في اإلسالم، وضح ذلك من خالل حديث الرسول 1)س

 ,من عمله صالته ةبه العبد يوم القيام ل ما يحاسبأو  ن َّإ :" ملسو هيلع هللا ىلص
 سدت فقد خاب وخسر "فَّ ْنإو ,نجحافلح وأت فقد حَُّلن صَّإف

ل ما يحاسب عليه أوو ،اإلسالمركان أهي الركن الثاني من  ةالصال

 .ةيوم القيام اإلنسان

 

 الدرس الحادي والثالثون : السياحة وآدابها

 الدرس الثاني والثالثون : ثقافة االعتذار

 الدرس الثالث والثالثون : الصالة دالالت ومعاٍن
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 (: الستعداد المسلم للصالة مظهرين، اذكرهما.2)س

 ذانأ( اإلحسان في الوضوء       ب( ترديد اآل

ا يلي:3)س  (: من خالل دراستك لإلحسان للوضوء أجب عم 

 أ( ما حكم الوضوء؟

 .بال وضوء صالةفال  ،شرط لصحتها

 ب( ما أثر الوضوء على جسد اإلنسان؟

هيل صحته أويعيد ت ،ر قلبه من الخطاياويطه   ،ف المسلم بالوضوء جسدهظ  نَ ي    

 .النفسية

 ج( )علل( تسميت الوضوء بهذا االسم.

  .شرق وجهه وروحه وقلبهي   ئفالمتوض ،شراقاءة واإلضَ وَ تقاقا من الاش 

 د( ما األثر المترتب على إحسان المسلم للوضوء؟

 ،ه خمس مرات في اليومئحسان وضوإعلى  رصحفالمسلم الذي ي  

 .حسان في شؤون حياته جميعها تقان واإلكذلك على اإل صيحر

 ع المؤذن؟(: ما الغاية من ترديد المسلم األذان م4)س

 
 ،ن وقيمه في فكره وسلوكهذالترسيخ معاني األ 

 ،ليه وحدهإويتوجه  تعالىم هللا سبحانه ونما يعظ  إف "قول "هللا اكبري إذفهو  

هما عنوان ألن )علل( ق صلته بهمانما يوث  إف "الشهادتين"وعندما يردد  

  .يمانهإ

ن يسعى في أ إلىففي ذلك دعوة  "والصالة الفالح" إلىردد الدعوة  إذاف

                                                          .تحقيق الخير والنجاح إلىحياته 

 (: ما األثر المترتب إذا أحسن المسلم صالته؟5)س

 
غايتها من  إلىصالته تصل به  ن  إف ،حسن المسلم في صالتهأ إذا -1

 الهداية والرحمة

 مرتبة المراقبة إلى اإلنسانحسان فيها يصل باإل -2

تزكية النفس غايتها في  إلىتصل الصالة  بهذا السلوك التعبدي   -3

 ،حسان يبدأ مع المصلي عندما يدخل في صالتهواإل ،وتهذيب السلوك

 تجلى ذلك عن طريق :يو

                                                                   كبر" أحرام "هللا تكبيرة اإلأ(
 .هي مفتاح العبادة يقولها كل من يريد الدخول في الصالة

                                                                      تاحدعاء االستفب( 
 وصدق التوجه نحو الخير . اإلنسانخالص إكيد أفي هذا الدعاء ت

  قراءة سورة الفاتحةج( 

ويدعوه ويرجوه  ،مجدهيات محكمات يناجي بها المصلي ربه فيحمده وي  آسبع 

 .الصراط المستقيم إلىويسأله الهداية 

  الركوع(د

لتذلل  ظهاراً إفي الركوع  ألن )علل( تعالىمن هللا  يزداد المصلي قرباً  الركوعب

 .تعالىهللا  إلىظهار التذلل إعظم من القيام في أوهو  ،لربه اإلنسان

 

 

 

 السجود هـ(

بلغ صور التذلل هلل أن فيه إف ،هللا عز وجل إلىقرب ما يكون أبه يكون العبد 

 تعالىقات الصالة زال الغرور والخيالء الذي يأور في كل تكر إذاالعالمين ف رب  

 .حياءبه على األ

 التسليم و(

رز قيمة ب  وعن يساره وهو بذلك ي   ،م المصلي في نهاية صالته عن يمينهسل  ي  

 .فشاء السالم بين الناس كافة إهي و ،اإلسالممن قيم 

 

 

 (: بماذا يتميز صاحب الهمة العالية؟1)س 

 .مورقه بمعالي األوتعل   ،يربمبادرته للخ ( أ

 .مالأعليه من إتقانه لما يوكل إ  ( ب

 ه.مور دينه ودنياأنجازاته في إال تنتهي   ( ت

ح المقصود بعلو الهمة.2)س  (: وض 

ز واوتج ،هداف والغايات النبيلةكيدة في بلوغ األرادة والعزيمة واألقوة اإل هي

 مور .معالي األ إلىالعقبات للوصول 

 وطرق علو الهمة؟ (: ما هي وسائل3)س 

                                                         الطموح والغايات  ( أ

 مف  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط ٹ ٹ ُّ 
 َّ جك مق حق

                                                 دارة المعرفة إالعلم و ( ب

 ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه ٹ ٹ ُّ 

 َّ ٰى ٰر

                               ثر والجزاء وتحمل المسؤوليةاستشعار األج( 

 .  َّ جضمص خص  حص مس خس حس جس ٹ ٹ ُّ 

                                                             القدوة الحسنة ( د

 جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف ٹ ٹ ُّ 
 َّ  حم جم هل مل خل حل

                                        ثناء السعي نحو النجاحأيجابية في النظرة اإلهـ(  

  َّ زب رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ  ِّ ُّ  ُّ  تعالى قال
 

 من أهم مقومات النجاح. فس ر هذه العبارة. "الثقة بالنفس"(: 4)س

فصاحب الهمة العالية  ،من قدرات تمكنه من تحقيق النجاح بما يمتلكه اإلنسان

ويتوكل على هللا تعالى  باألسباب،فيأخذ  ،هلل تعالىيستمد ثقته بنفسه من ثقته با

بل  ،خفق لم ييأسأفإذا  ،وال يقف عند المعوقات مهما كبرت ،في النتائج

وة هي اشد الظروف قسأ أن   وهو مؤمن ،يستمر في سعيه الدؤوب نحو النجاح

 بداية الفرج

 

 

 

 

 

 الدرس الرابع والثالثون : علو الهمة
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ف بأبي الحسن الندوي  من حيث اسمه، ونسبه، ومولده،1)س  (: عر 

 ونشأته، وصفاته.

  الندوي   الهندي   علي بن عبد الحي الحسني  الحسن  أبوهو  :اسمه

                           الحسن بن علي رضي هللا عنهما إلىينتهي نسبه  نسبه:

        .   )دار العلوم ندوة العلماء (  إلىنسبة  الحسن بالندوي   أبوقب ول  

 .م  1914الحسن في الهند سنة  أبوولد مولده :

كان  ،عاةنبغ منها عدد من العلماء والد   ،مةنة متعل  سرة متدي  أنشأ في  :نشأته 

وفي والده وهو ال يزال في التاسعة من وقد ت   ه الشيخ عبد الحيأبوبرزهم أمن 

الذي كان له فضل كبير  -عبد العلي-كبر األ خوهأه وم  أ  وتولى تربيته  ،العمر

 .بي الحسن وثقافتهأفي تربية 

 ،متواضعاً  تعالىالحسن رحمه هللا  أبوكان  :فات الداعية التي تمثلهاص

 .سلوب راقأصاحب  ديباً أ ،واسع الثقافة ،وكان حكيماً  ،زاهداً 

(: تحدث عن حياة أبو الحسن الندوي العلمية في بدايتها، وبعد 2)س

 دخوله الجامعة.

 المرحلة الجامعية بداية حياته العلمية

 مه القرآن ل  بدأ أبو الحسن تع

 في البيت الكريم

    وبعد ذلك تلقى علومه األولى في

      فتعلم فيها اللغة العربية ،قريته

      ،نجليزية والفارسيةواللغة اإل

 وقرأ ،ومبادئ العلوم الشرعية

األدب   فيها على عدد من الشيوخ كتب  

 ة .باللغة األوردي  

 

 وفي المرحلة الجامعية درس

العلوم  ثم التحق بدار  ،دب العربياأل 

 لندوة العلماء المسلمين 

 ودرس ،في الهند

 فيها تفسير القرآن الكريم 

 وعلوم الحديث.  

 .الحسن بمنهج خاص في التأليف أبوز تمي  (: )علل( 3)س

من اللغات وسعة اطالعه على مؤلفات الحضارات  بسبب معرفته عدداً  

 .ياإلسالمعلى تعمقه في التاريخ  خرى فضالً األ

 

 ف بكتاب أبو الحسن الندوي من حيث: (: عر  4)س

 ذا خسر العالم بانحطاط المسلمين "ا"م اسمه:

 وصف فيه حال العالم في العصر الذي سبق اإلسالم مروراً  موضوعه:

ن فيه حال البشرية قبل تراجع وبي   ،وحتى القرن الماضي ،ببزوغ فجر اإلسالم

 .المسلمين وبعده

ندهلوي كتاباً له مكانة عظيمة عند (: أل ف العالم والداعية الكا5)س

 المسلمين، اذكر اسم الكتاب.

 )حياة الصحابة (

ح أثر 6)س .الداعية الكاندهلوي والعالم (: وض   على أبو الحسن الندوي 

 .تأثر بمنهجه في الدعوة إلى هللا

 

 ، اذكرها.بي الحسن في الدعوة إلى هللا تعالىأتنوعت طرائق (: 7)س
                           المؤتمرات -3  الندوات -2   والمحاضرات الخطب -1

صدار عدد من المجالت بلغات إ -6   الرسائل الدعوية -5   تأليف الكتب -4

دب ورابطة األ ي العلمي في الهنداإلسالمالمجتمع  سَ س  أَ  -7  مختلفة

 ية اإلسالم

 

 (: نال أبو الحسن الندوي  الكثير من الجوائز العالمية، اذكرها.8)س

  اإلسالمزة الملك فيصل العلمية لخدمة جائ .1

 ية  في دبي اإلسالمجائزة الشخصية  .2

ية للتربية اإلسالممن المنظمة  ،لىوسكو من الدرجة األـيسوسام اإل .3

    ية للتربية والعلوم والثقافة .اإلسالموالعلوم والثقافة المنظمة 

 

؟9)س  (: متى توفي أبو الحسن الندوي 

 ،في الهند م1999في عام  تعالىهللا  الحسن الندوي رحمه أبوتوفي 

 عاما . 85وكان له من العمر 

 

 

 

 

 (: ما منزلة الذكر عند هللا تعالى؟1)س

 .تعالىليه سبحانه وإها حب  أعظم العبادات وأمن  تعالىكر هللا ذ  

 

 .هم عليها وحث   باألذكار أمر بها عباده (: )علل( 2)س
 خرة لفالحهم في الدنيا واآل سبباً وجعلها  ،يمانهموتقوية إل ،تزكية لنفوسهم

 (: بي ن مفهوم ذكر هللا تعالى.3)س

تتضمن  ،جريها على قلبه ولسانهبألفاظ ي   تعالىمة العبد على ذكر هللا واهو مد

 .ة آياتهووتال ،وأفعاله ،وأسمائه ،صافهأوناء على هللا عز وجل بجميل الث  

 

جليلة في حياة وآثار  همية كبيرةألذكر هللا عز وجل  ن  إ(: 4)س

  اذكرها. ،المسلم

والرضا وهدوء البال ، بعث الطمأنينة والسكينة في النفوسأ( 

 هئ مئ هي مي خيحي جي ٰه  مه جه هن ُّ ٹ ٹ 
  َّمب

 حج مث ُّ  ٹ ٹ  ،تحصيل المغفرة من الذنوبب(  
  َّ  مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج

 تعالىالذاكرين هلل   ملسو هيلع هللا ىلص ه النبيولذلك شب  ، كر حياة للقلبوالذ  

 .باألموات تعالىه الغافلين عن ذكر هللا شب  و ،حياءباأل
 

بما يحقق له ، عند ربه عز وجللإلنسان رفع المنزلة والدرجة ج( 

 حط  مض  ُّ                ٹ ٹ ، منزلة عالية في الجنة
    َّ مغ جغ مع جع مظ

 
 (: ما حكم اإلكثار من ذكر هللا؟5)س 

  تعالىكثار من ذكر هللا ستحب اإلي      

 دراستك ألذكار الصباح والمساء أجب عما يلي:(: من خالل 6)س

 أ( ما المقصود بأذكار الصباح والمساء؟

 ،م عليها في الصباح والمساءوايد  ملسو هيلع هللا ىلص هي أذكار كان الرسول

 .نا على التمسك بهاوحث  

 على التمسك بها.  ملسو هيلع هللا ىلصب( )علل( حثنا النبي 

 .وتحميه اإلنسانفظ حها تألن -1 

 .وممعه في كل الي تعالى بها يستشعر المسلم وجود هللا -2

 .تشعره بالطمأنينة والراحة -3

 .فيغفر له ذنوبه ويعفو عن أخطائه ،من هللا بها المسلم يتقرب  -4

 ويرزقه هللا الفالح  ،تعطي المسلم القوة ليقوم بأعمال يومه -5

 

 

 بو الحسن الندوي رحمه اهللالدرس الخامس والثالثون : أ

الدرس السادس والثالثون : األذكار النبوية 

 ودالالتها

 ثالثًا : دوره في الدعوة إلى اهلل تعالى 

 



 

ُّ12 َّ 

 

 إعداد الدكتور: حممد أمحد أبو العسل                                                        2العلوم اإلسالمية فملخص        

 (: من خالل دراستك لدعاء االستفتاح أجب عما يلي:7)س

 ؟ما المقصود بدعاء االستفتاحأ( 

 .حةحرام وقبل سورة الفاتقال بعد تكبيرة اإلهو دعاء ي    

 

 ب( )علل( تسميت دعاء االستفتاح بهذا االسم.
  .حرامر تكبيرة اإلكب  ن   ن  أه الصالة بعد ي نستفتح فيأ ،بداية الصالةه يكون ألن 

 

 ج( ما هي الداللة التي يشير إليها دعاء االستفتاح؟

 .دعاء للخشوعالمصلي يهيئ نفسه بهذا ال ن  أ

 

عد الذكر بعد الصالة المفروضة من العبادات التي فيها ي   (: 8)س

 بي ن ثالثة أمور يؤدي إليها هذا التسابق . ،الخير إلىتسابق 

 

 .الحصول على درجات عالية عند هللا في الجنة أ(

المحافظة على الصلة والتواصل مع هللا عز وجل في الشدة  ب(

 .والرخاء

 .تعالىص هلل خالتعميق اإل ج(

 

 

 

ف بموسى بن ن صير 1)س  من حيث مولده، ونشأته. -رحمه هللا–(: عر 

رضي هللا  في عهد عمر بن الخطاب ـ،ه 19د موسى بن نصير عام ل  و   مولده:

 .في قرية من قرى الجليل في شمال فلسطين عنه

، القرآن الكريموحفظ  ،م الكتابةفتعل   ،دبأنشأ موسى في بيت علم و نشأته:

 .م الشعرونظ   ،حاديث النبوية الشريفةا من األوكثيرً 

(: اذكر ثالثة أعمال تدل على تمي ز موسى بن نصير رحمه هللا في 2)س

سن إدارته األمور.  ح 

 .ا لهوكان مساعدً  ،عمل مع عبد العزيز بن مروان والي مصر أ(

 .تولي والية البصرى ب(

 .فريقياأا على شمال واليً نه الخليفة عبد العزيز بن مروان عي   ج(

 

 (: )علل( أحبت شعوب شمال أفريقيا والبربر اإلسالم.3)س

يفرق بين  ملو هل هذه البالد بالعدلأحكم بين ألن موسى بن نصير  

 .ال بالتقوىإعجمي أعربي و

علو على التي تدل موسى بن نصير رحمه هللا  تعددت جهود(: 4)س

ح ثالثة همته في خدمة اإلسالم  .منها، وض 

  قيادة الحمالت البحرية .1
ية واعادة فتح جزيرة قبرص في زمن الخليفة معإتمكن موسى بن نصير من 

حد أوكان  ،مارتهاإثم تولى  ،اوبنى فيها حصونً  رضي هللا عنه، ي سفيانأببن 

 القادة الذين فتحوا جزيرة ردوس المقابلة لسواحل اليونان .

 

 سطول البحري بناء األ .2
مر على ل األما سه   ،ا جعل مركزه تونسبحري ً  سطواًل أبنى ابن نصير 

 ،بيض المتوسط منهافي ما بعد فتح جزر عدة في البحر األ ،المسلمين

 جزيرتي صقلية وسردينيا .

 

 دلس ألنفتح ا .3
 ،دلس في زمن الخليفة الوليد بن عبد الملكألنتمكن موسى بن نصير من فتح ا

مع القائد طارق بن  ونبالتعادلس ألنرض اأ إلىر مضيق جبل طارق بَ حيث عَ 

  .فيها اإلسالموعمال على نشر  ،دلسألنواستطاعا فتح ا ،زياد

 

ح  ،لقية كثيرةبصفات خ   رحمه هللا صف موسى بن نصيرتا(: 5)س وض 

 ثالثة منها.

 

 صاف نإلالعدل وا .1
 ،اذ وقف في جنده خطيبً إ ؛فريقيةأطبته يوم تولى قيادة شمال يظهر ذلك من خ  

فمن رأى مني حسنة  ،حدكمأنا رجل كأنما إعليه " ثنىأهللا ود حم   ن  أفقال بعد 

خطئ أ  ني إف ،نكرهاومن رأى مني سيئة فلي   ،على مثلها وليحض   ،فليحمد هللا

 .صيب كما تصيبون "أ  و ،كما تخطئون

 

 مر طاعة ولي األ .2
فعندما حانت له فرصة  ،مرهأا بطاعة ولي ا ملتزمً كان موسى بن نصير قائدً 

الخليفة الوليد بن عبد  إلىرسل أف ،مرع في األلم يتسر   ،دلسألناالتقدم لفتح 

جاءه  ن  أال بعد إدلس ألنم لفتح اولم يتقد   ،ذنه ومشورته في ذلكإالملك يطلب 

 مر .وهذا يدل على حرصه الشديد على طاعة ولي األ ،مر من الخليفةاأل

 

  اإلسالمالحرص على نشر  .3
 ،حق المعرفة اإلسالمفريقيا لم يعرفوا أسكان شمال  ن  أالحظ موسى بن نصير 

على فعمل  ،مور دينهمأموهم ل  عَ فكان يأتي بالعلماء لي   ؛اإلسالمفبدأ بتعليمهم 

 فريقي .وتوطيدها في الشمال اإل اإلسالمتثبيت دعائم 

 

(: حرص موسى بن نصير على نشر اإلسالم في شمال أفريقية، 6س)

 اذكر مثاال  يدل على ذلك.
 ،فريقيا لم يعرفوا اإلسالم حق المعرفةأسكان شمال  ن  أن نصير الحظ موسى ب

فعمل على  ،مور دينهمأموهم ل  عَ فكان يأتي بالعلماء لي   ؛فبدأ بتعليمهم اإلسالم

 فريقي .تثبيت دعائم اإلسالم وتوطيدها في الشمال اإل

 

 (: متى توفي موسى بن نصير رحمه هللا، وأين د فن؟7)س
فاصطحب معه موسى بن  ،الحج إلىن عبد الملك ذهب الخليفة سليمان ب

ا من ي قريبً وفي طريق عودته توف   ،داء المناسكأوبعد انتهائه من  ،نصير

   .رضي هللا عنهودفن فيها  ـه 97عام   ملسو هيلع هللا ىلص مدينة رسول هللا

 

(: قام موسى بن نصير رحمه هللا بأعمال عظيمة، بي ن في أي 8)س

 دول اآلتي:عهد قام باألعمال تلك مستعينًا بالج

 في عهد العمل

الخليفة معاوية بن أبي سفيان  إعادة فتح جزيرة قبرص

 رضي هللا عنه

 عبد العزيز بن مروان واليته لشمال أفريقية

 الوليد بن عبد الملك فتح األندلس

 

 الملخصانتهى 

 تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاحمع 
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