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 "بػػػـ الطيػػػمػالك" 
 س: هات ثالثة أمثمة لمكمـ الطيب، لكل مما يمي:

 أمثمة تتصل بعبلقة اإلنساف باهلل تعالى0أ
 . ذكر هللا تعالى.1
 . الدعاء.2
 الكريـ. . تبلكة القرآف3

أمثمػػػػة تتصػػػػل بعبلقػػػػة اإلنسػػػػاف مػػػػ    ػػػػر  مػػػػف ب. 
 الناس
 . األمر بالمعركؼ كالنهي عف المنكر1
 . إسداء النصيحة.2
 يسعد الناس كيحقق مصالحهـ. . كل ما3
 
 لطيب::مفهـو الكمـ ا لا أو 

هػػػك تع  ػػػر عػػػف األشكػػػار كالم ػػػاعر ب حسػػػف : الكمػػػـ الطيػػػب
المكتكبػػػة  أكالمنطكقػػػة  األلفػػػا جممهػػػا باسػػػت داـ العبػػػارات كأ
ّنَ ): تعػػالىقػػاؿ هللا  ػػوا  يَف اَمتَّػػوا ا ن َّ َوقَّولَّػػوا َقػػو لا  َيػػا َأَيَهػػا النػػآم
ا  يدا ػ م  *َسدم ـ  َوَمػف  يَّطم َّْ ـ  آَّتَّػوَُ ـ  َوَيغ فمػْ  َلكَّػ َماَلكَّ ـ  َأع  ممح  َلكَّ يَّص 

يماا زاا َعظم وَلهَّ َفَ د  َفاَز َفو  سَّ َ َوَْ  .)ّن
 ثاتياا :فضل الكمـ الطيب:

 س: بيف فضل الكمـ الطيب؟
قػػػػاؿ  ،مػػػػج كيجػػػػازا عميػػػػج بػػػػال  ر تق  تعػػػػالىف هللا أ .1

ـ   َيْصػػػػػػػػػػػػػػػػػَعد   ِإَلْيػػػػػػػػػػػػػػػػػجِ (:تعػػػػػػػػػػػػػػػػػالى  الطَّ ِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػب   اْلَكِمػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػاِل    َكاْلَعَمػػل   ػػج   الصَّ ككرد شػػي الحػػد ث ال ػػري   ،(َ ْرَشع 

 "."كالكممة الط بة صدقة

شضػل مػف العطػاء جعل الكمـ الط ػب أ تعالىأف هللا  .2
كيتبعػػج بػػ ا نػػكع المػػادا الػػذا يقدمػػج الفنػػي لمفق ػػر 

كؼع ): تعػػػػالىقػػػػاؿ ، هانػػػػة مػػػػف أنػػػػكاع اإل َقػػػػْكؿع َمْعػػػػر 
َهػػػػػا َأذ   َك َّ  َ ِنػػػػػي   َكَمْفِفػػػػػَرةع َ ْ ػػػػػرع ِمػػػػػْف َصػػػػػَدَقةو َ ْتَبع 

 .( َحِميـع 

مى تحق ق ال  ر كتيس ر ف الكمـ الط ب يع ف عأ .3
 كحفظهـ مف السكء قاؿ نساف كذريتجال ركة لئل
 َكْلَ ْ َش الَِّذ ف):تعالى
كا َلكْ  يَّة   َ ْمِفِهـْ  ِمفْ  َتَرك   َشْمَ تَّق كا َعَمْ ِهـْ  َ اش كا ِضَعاش ا ذ رِ 
 ََّ .) 

 
ْد والمج م   :ثالثاا : تمية الكمـ الطيب لدى الف

ْاد  ػػػص يصػػػُح الكمػػػـ الطيػػػب سػػػمة و م ػػػا أحس:  فػػػ
 بوسائل م عددة متها :المج م  ل بد مف  تمي ه 

 ما يق  تحت مسؤكلية الفرد نفسج مثل : .1

  تعالىتركيض المساف كتعكيد  عمى ذكر هللا . 

 .(اْلق م كب   َتْطَمِئف    َِّ  ِ ِذْكرِ  َأاَل  ):تعالى قاؿ
كل ش ،الحرص عمى الرقابة الذاتية كمحاسبة النفس *

                    محاسب. اإلنساف تمفظ  ها كممة 
 (.َعِت دع  َرِق بع  ِإالَّ َلَدْيجِ  َقْكؿو  ِمفْ  َ ْمِفظ   َما):تعالىقاؿ 

 سرة كالمجتم  منها :ما يق  تحت مسؤكلية األ.2
تربيػػػة الػػػنشء عمػػػى الكمػػػـ الط ػػػب، كي ػػػدأ ذلػػػؾ دا ػػػل  -أ

يف ح ػػث  نتقيػػاف الكممػػات التػػي تصػػدر  ػػك األسػػرة مػػف األ
 نػػاء ال ذ ئػػة الجارحػػة ش ن ػػ  األ األلفػػا عنهمػػا كيتجنبػػاف 

 عمى حسف ال طاب كاحتراـ بعضهـ بعضا .

المعمـ  مف  الؿ، ن ر ثقاشة الكمـ الط ب كت ك دها -ب   
عبلـ كاإلعبلم كف ع ر كسائل اإلم  تبلم ذ  شي المدرسة 

       ي الكريـالقرآنمعن كف بال طاب الم تمفة ك  رهـ 
 .(ولوا لمتاس حستاا وق:) تعالىقاؿ 

 تعػػػػػػالىقػػػػػػاؿ هللا  ،تعزيػػػػػػز دكر القػػػػػػدكة شػػػػػػي المجتمػػػػػػ  -ج  
ـْ  ِلْنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتَ   َِّ  ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفَ  َرْحَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو  َشِبَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا): ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ۖ  َله 

ْنػػتَ  َكَلػػكْ  ػػا ك  ػػكا اْلَقْمػػبِ  َ ِمػػيظَ  َشظًّ كرد عنػػج ك . (ۖ   َحْكِلػػؾَ  ِمػػفْ  اَلْنَفض 
 "انا ا ا كال لع  سبابا  كال شح   "لـ يكفملسو هيلع هللا ىلص :

 الطيب.ْاُعاا: اثاْ الكمـ 
ْد  س: اآْػػػػْ ثالثػػػػة مػػػػف اثػػػػاْ الكمػػػػـ الطيػػػػب عمػػػػص الفػػػػ

 والمج م ؟ 
اتقػكا النػار كلػك ب ػق تمػرة ": قػاؿ ملسو هيلع هللا ىلص  تعالىرضا هللا  ن ل. 1

 .شمف لـ  جد شبكممة ط بة "

ة ك ا ػػػػػػاعة المحبػػػػػػة  ػػػػػػ ف النػػػػػػاس كالقضػػػػػػاء عمػػػػػػى العػػػػػػدإ. 2
َأْحَسػػػف  َشػػػِاَذا الَّػػػِذا اْدَشػػػْ  ِبػػػالَِّتي ِهػػػَي ): تعػػػالىقػػػاؿ  كال ػػػحناء،

 (. ةع َكَ نَّج  َكِلي  َحِميـع ك اَ ْ َنَؾ َكَبْ َنج  َعدَ 

لنػػػاس شسػػػاد  ػػػ ف االػػت مص مػػػف ك ػػػد ال ػػػيطاف كسػػػعيج لئل. 3
الَِّتػػي  َيق كل ػػكا ِلِعَبػػاِدا َكق ػػلْ ): تعػالىقػػاؿ ة   ػػنهـ ،  ك ايقػاع العػػدكا  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْيَطافَ  ِإفَّ  ۖ   َأْحَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف   ِهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَ  ـْ  َ ْنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَزغ   ال َّ  ۖ  َ ْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَنه 
ْيَطافَ  ِإفَّ  كًّا ِلئْلِْنَسافِ  َكافَ  ال َّ  (م ِ  ن ا َعد 

الدرس 

 العشرون
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ْسوؿ"    أ القيات ال يادة عتد ال
 وسمـ". عميه هللا صمص

 
 لا :مفهـو ال يادة:أو 

ههـ شي الناس كتكج   يا جهي عممية الت ث ر اإل :ال يادة
 هداؼ المرجكة.متنكعة نحك تحق ق األب سال ب 

 لم يادة؟ عتاصْس: اآْْ ثالثة 
 الناس نحكها. كجج  : الذا يمثل مكاق      الهدؼ .1

ْاداأ .2  .المستهدشةالفئة  أك:كهـ جماعة العمل  ف

 ك المكجج كالمؤثر شي جماعة العمل.:كه ال ائد .3

ْة في حياة اأ ْاد والمج م  متها :س : لم يادة أهمية ْبي  ف
قامة العدؿ   ف الناس.تنظي. 1  ـ الحياة كا 

 . يازيز السمكؾ اإل جتع. 2

 .شراد كرعا تهـ كتدري هـ.  تنمية األ3

. تحق ق األهداؼ المرجكة التي تحسف حياة األشراد 4 
 .كترتقي بالمجتم 

 

ْسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص ال ائد  .ثاتياا :ال
ْسوؿ؟ ْب  أ القيات  ميزت بها قيادة ال  س: اآْْ أ

 لمكاف الذا  ناسبج.شي ا اإلنساف.كض  1
 .القدكة الحسنة.2
 . اكت اؼ المكاهب.3
 .تفكيض الصبلحيات.4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ْسوؿ  س: الصفات ال يادية ال ي  دؿ عميها مواقف ال
 ملسو هيلع هللا ىلص في ْل مما يمي؟

 صفات ال يادة الدمحمية مواقف
مف ذر  أ ك طمبعندما 
 قاؿ لجمارة كالكالية اإل الن ي
 "نؾ ضع  أبا ذر إ"يا 

في المْاف  اإلتسافوض  
 الآي يتاسُه

نقل تراب ال ندؽ شي  ـك 
األحزاب م  أصحابج صمى 

 هللا عميج كسمـ.

 ال دوة الحستة

 ،عمي أقضاهـ . قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص:"1
 ف  أ يكأقرؤهـ لكتاب هللا 

كأعممهـ بالحبلؿ ، كعب
، كأشرضهـ  معاذكالحراـ 
 أا :أعممهـ بالمكاريث" –زيد
حساف  ف  . كم  الن ي2

بالرد عمى أعداء  ثا ت
اإلسبلـ شي  عر  كقاؿ لج 
:"إف ركح القدس ج ريل ال 
– زاؿ  ؤيدؾ ما ناشحت 

 عف هللا كرسكلج ". -داشعت
قيس  ف . كم  الن ي 3

أف  ر د عمى  طباء  ثا ت
 الم رك ف .

 اك شاؼ المواهب

مصعب  ف  . أرسل الن ي1
إلى المد نة المنكرة  عم ر

 اإلسبلـ داعيا أهمها إلى

مي بالمقرئ ككاف أكؿ س  
 سف ر شي اإلسبلـ.

 عثماف.أرسل الن ي 2
مفاكضا لقريش شي  صم  

 .الحد  ية

 أسامة  ف زيدي أم ر الن  .3
عمى جيش ك  ر مف جنكد  

 كبار الصحابة.

  فويض الصالحيات

ْس الحادي والعشْوف :  الد

الحادي 

 والعشرون
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 بيف الحـز والحسـ؟س: عمل، ْيف جم  التبي ملسو هيلع هللا ىلص 
ن يج الحمـ كالرأشة م  األ ريف إال أنج كاف  تعالىحبا هللا 

ملسو هيلع هللا ىلص يفضب لمحق إذا انتهكت حرمات هللا ، كيكق  الظالـ 
كشي ما عدا ذلؾ شهك أحمـ الناس عف  ،كالمعتدا عند حد 

أك مسيء لؤلدب أك مناشق  ،جاهل ال يعرؼ أدب ال طاب
  بطف. تظاهر بف ر ما 

 
ْة التبي ملسو هيلع هللا ىلص لكل  مق مف اأ الؽ  س: اآْْ مثال مف سي

 ال الية؟

الن ي  دعكف  إلىكشد  دـ: قَ  الحـز والحسـ .1
جاع شي بطكنهـ أر دهـ الن ي أك إسبلمهـ كي تككف مف 

ف يسقكهـ رعاة اإل ل شيطم كا منهـ أ إلىف  ذه كا أ إلى
كا عمى شاعتد ،تعالىمف ألبانها ش ربكا منها ش اشاهـ هللا 

شبعث ، اإلسبلـ ل كارتدكا عف الرعاة كقتمكهـ كسرقكا اإل
ثـ أمر  ،شقبضكا عم هـ ،ل هـ الن ي نفرا مف أصحابجإ

 لما صدر عنهـ مف محاربة هللا كرسكلج.الن ي بقتمهـ 

ْة أ .2 ْْ هـ في ا  اآ مشو ْأي ومشا صحاب ال
ْات ْا بعقد الصم    نج كب ف الن ي  :عندما هـ   ال 

عدؿ  ،ف يعط هـ ثمث ثمار المد نة طفاف عمى أ
الرسكؿ عف ذلؾ بعد است ارة سعد  ف معاذ كسعد  ف 

 عبادة .

كاف رسكؿ  : حوالهـ ممس حاجات التاس و ف د أ .3
كما شعل م  أصحاب  ،الناس كيحل م كبلتهـهللا يع ف 
عم هـ كهـ شقراء المهاجريف نفاؽ شحث عمى اإل ،الصفة

   لهـ شسكنكا مسجد رسكؿ. ك الذ ف جاؤكا المد نة كال م
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كتب هللا لكم النجاح

 د. عمر جبر

4474047970 
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ْهـ ومْات هـػالعمم"  "اء دو
 
 

ْقي اأ حدس: العمـ أ  ؟ وضح آلؾ.مـ و  دمهاأسُاب 
، كتزدهر الحياة كت نى مة كتزداد ه  تهاشبج  رتف    ف األ 

 الحضارة. 
 .العالـ مفهومه وصفا ه لا:أو 

هك الذا  مغ شي العمـ ذركتج ككصل شي ت صصج  :العالـ
 المعرشة العممية الكمية كالتفص مية . إلى

س: عدد صف يف مف الصفات ال ي يتُغي عمص العالـ أف 
 ي صف بها؟

ْى جهده في الُحث وال ت يب وفق ف يبآؿ أ. 1 قصا
كمما  دؿ عمى  المتهجية العممية المتاسُة ل  صصه :

:" ال  زاؿ الرجل عالما ما تعمـ شاذا حد العمماءذلؾ قكؿ أ
جهل قد استفنى كاكتفى بما عند  شهك أ نجترؾ العمـ كظف أ

 ."لناسا

ْسالة يتف  بها . 2 شقد نقل عف  ية :اإلتساتأف يؤدي 
اإلماـ ال اشعي قكلج :" كددت أف ال مق تعممكا هذا العمـ 

 .منج حرؼ " لي  عمى أال  نسب إ

 .مْاتة العمماء ثاتياا:
  ي :س:  ظهْ متزلة العمماء في اآل

  ،جر كالمثكبةتعالى رش  مكانتهـ كمنزلتهـ شي األف هللا .أ1
 (.َيْعَمم كفَ  الَ  َكالَِّذ فَ  َيْعَمم كفَ  الَِّذ فَ  َيْسَتِكا  َهلْ  ق لْ ): تعالىقاؿ 
 ، قا لصاحبج لد كؿ الجنةجعل العمـ طري تعالىف هللا .أ2

"مف سمؾ طريقا   تفي :قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص  جر كالثكاب،كتحص ل األ
 .الجنة " إلىشيج عمما سمؾ هللا بج طريقا 

تما إ(تعالى قاؿ  هد لهـ بال  ر كالفضل  تعالىف هللا .أ3
 (.مف عُاده العمماء  ي شص هللاَ 
ْيعة متزلة ومْاتة  اصةس: عمل،   ؟ي بوأ عمماء الش

يماف كبحقيقة كجكدهـ الد ف كاإل نهـ يعرشكف الناس بحقيقةأل
 .كأثرهـ شي الحياة

 
 
  

ْيعة عمماءس:  ظهْ متزلة  ْيق ما يأ ي : الش  عف ط
 : قاؿ رسكؿ هللا :"ن ياءنهـ كرثة األ. كص  الن ي لهـ ب 1

ف األ اء لـ  كرثكا د نارا  كال ن يإف العمماء كرثة األن ياء كا 
 ."ثكا العمـ شمف أ ذ  أ ذ بحظ كاشرنما كر درهما إ

ضل العالـ عمى قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص :"ش . تفض ل العالـ عمى العا د،2
 دناكـ " العا د كفضمي عمى أ

 .واجبتا تحو العمماء ثالثاا:
ْيعة ، م  ال وضيح ؟س: ما واجبتا تحو عمماء   الش

ْهـ. 1 ْامهـ و وقي ا ف عباس ما شعمج  :ال أدب معهـ واح 
لج بفمة ربت م  زيد  ف ثا ت عندما صمى عمى جنازة ثـ ق  

عنها  ل      :ل رك ها شجاء ا ف عباس ش  ذ  ركابج شقاؿ لج زيد
رسكؿ هللا شقاؿ ا ف عباس :"هكذا أمرنا نفعل يا ا ف عـ 

 ."بالعمماء كالك راء
 

هل أ  إلى:ش رج   الس جاُة لهـ والت فاع ُعممهـ. 2
 اال تصاص شي معرشة العمـ

ْنت ـْ  ِإفْ  الذِ ْكرِ  أَْهلَ  َشاْسَ ل كا): تعالىقاؿ    .( اَل َتْعَمم كفَ  ك 
 

كمف ذلؾ  : الدعاء لهـ ُال يْ والسداد وحفظ معْوفهـ. 3
قاؿ "ما صم ت صبلة منذ حنيفة شي    ج حماد  أ يقكؿ 
ني ألمات  ستففر لمف حماد إال استففرت لج م  كالدا كا 

 .عممني عمما " أكتعممت منج 
 

أف يككف دقيقا  اإلنسافش جب عمى  دقة الت ل عتهـ :. 4
 ذ الحيطة كالحذر شي نقل ما كأ ،عنهـ راءشي نقل اآل

 ،يقكلكا نسب لهـ ما لـ  حتى ال ،ا ك ايصدر عنهـ مف شت
شالعمماء ب ر يص  كف ، طائهـ كينبفي عدـ تتب  زالتهـ كأ 
 طائهـ كتض يمها كقكؼ عند أكي طئكف كينبفي عدـ ال

 .ق مكا ذكا اله ئات عثراتهـ "أ قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص :"
 

مف كاجب المرء عمكما أف  داش  عف الدفاع عتهـ :. 5
 العمماء.

ْيف مف أ طاْ  ال جْؤ عمص العمماء والطعف س: اآْْ أث
 ؟فيهـ
 يمن  مف االنتفاع بعممهـ  .1
 .شقداف الثقة إلى ؤدا ، شكيقمل مف   نهـ   ف الناس. 2

الثاني 

 والعشرون



 5   المكثف النهائي العلوم اإلسالمية  المستوى الرابع  د. عمر جبر 
 

 "ْاـػد الحػالمسج"
 

ْمة  هللا  عالص  جعلس:عمل،  ماكف مف أفضل اأمْة المْ
ْها  ؟وأطه

 . مهد الرسالة.2  شهي مهبط الكحي. 1
المباركة، ت كالمقاما ،تضـ عددا مف المكاق  المعظمة .3

 كالم اعر المقدسة، كاآليات ال  نات.
ْمةأو   .لا: فضل مْة المْ

ْمة س: اآْْ فضائل مْة  ؟المْ
ْسالت السم.1  .يةواجعمها هللا مهد  ا مة ال

 .قياـ الساعة إلصجعمها هللا قبمة المسمميف . 2

ْهاجعل هللا لها أحْاما  . 3  : مثل اصة بها مف دوف غي
 .كحرمة قط   جرها ،حرمة الص د ش ها -أ
 .حرمة حمل السبلح ش ها  -ب
 ظ ـ ش ها الظمـ كسفؾ الدماء.عَ  -ج

ْافبها في   عالصقسـ هللا أ.4 ْيـ ال  :كشي هذا القسـ  الك
 ،تعالىداللة عمى عظمة مكانتها كرشعة منزلتها عند هللا 

ْيت كِف * َكط كِر ِس ِن َف * َكَهَذا ): تعالىقاؿ  اْلَ َمِد َكالتِ  ِف َكالزَّ
( كالتع  ر باسـ اال ارة )كهذا(  دؿ عمى مكانة ال مد اأْلَِم فِ 

بمعنى  :اػ)األم ف( أثـ كصفج    ،تعالىالحراـ عند هللا 
 آمف .

ْْة يأ يها الْزؽ وال يْ ْل حيف ومف .5 جعمها امتة مُا
عميج السبلـ عندما  إ راهيـكذلؾ استجابة لدعكة  : ْل مْاف

ْذ َقاَؿ   (: تعالىدعا ربج قاؿ هللا  َربِ  اْجَعْل َهَذا  إ راهيـَكاِ 
ـَ ) ( َربِ  ِإنَّه فَّ 35اْلَ َمَد َآِمن ا َكاْجن ْ ِني َكَبِنيَّ َأْف َنْع  َد اأْلَْصَنا

َأْضَمْمَف َكِث ر ا ِمَف النَّاِس َشَمْف َتِبَعِني َشِانَّج  ِمنِ ي َكَمْف َعَصاِني 
يَِّتي ِ َكادو ( 36َشِانََّؾ َ ف كرع َرِحيـع ) َربََّنا ِإنِ ي َأْسَكْنت  ِمْف ذ رِ 

بَلَة َشاْجَعْل  ـِ َربََّنا ِلي ِقيم كا الصَّ َ ْ ِر ِذا َزْرعو ِعْنَد َ ْ ِتَؾ اْلم َحرَّ
ـْ  ـْ ِمَف الثََّمَراِت َلَعمَّه  ْقه  ـْ َكاْرز  َأْشِئَدة  ِمَف النَّاِس َتْهِكا إَلْ ِه

كفَ  ر   (. َيْ ك 

:كهي  جعمها أحب الُالد إليه سُحاته  عالصف هللا أ. 6
الن ي شقد قاؿ رسكؿ هللا :"إنؾ ل  ر  إلىحب الببلد كذلؾ أ

ف  مد :"ما أط بؾ م كقاؿهللا " إلىرض هللا أرض هللا كأحب أ
 . رجكني ما سكنت   رؾ "، كلكال أف قكمؾ أليكما أحبؾ إ

ْاـ  .ثاتيا : المسجد الح
 تجهكف شي  اإلسبلـكاف المسممكف شي  داية : معمومة 

حاؿ أكثر قصى كاستمرت هذ  الصبلتهـ نحك المسجد األ
 إلىف  تكجج شي صبلتج حب أككاف الن ي ي   ،مف سنة

َقْد َنَر  َتَقم َب َكْجِهَؾ ِشي )قكلج : نزؿ هللاش  ،المسجد الحراـ
َماِء َشَمن َكلِ َ نََّؾ ِقْ َمة  َتْرَضاَها َشَكؿِ  َكْجَهَؾ َ ْطَر اْلَمْسِجِد  السَّ
فَّ الَِّذ َف  ـْ َ ْطَر   َكاِ  كَهك  ـْ َشَكل كا ك ج  ْنت  ـِ َكَحْ ث  َما ك  ت كا أك اْلَحَرا

ـْ َكَما  َّ  ِبَفاِشلو َعمَّا اْلِكَتاَب َلَيْعَمم كَف َأنَّج  اْلَحق  ِمْف  َربِ ِه
 (.َيْعَمم كفَ 
ْاـ مما يشمل عميه مف   ظهْ مْاتة المسجدس:  الح

 ومتها :مواق  ، 
ْفة. 1  كمها المكعب  إلىم ت  ذلؾ نسبة :س   الكعُة المش

الكريـ باسمها الصري  )الكعبة(  القرآفكقد كرد ذكرها شي 
ا ِلمنَّاسِ َجَعَل  َّ  ): تعالىقاؿ هللا  ـَ ِقَيام   ( اْلَكْعَبَة اْلَ ْ َت اْلَحَرا

 ل ها .أا :صبلحا لد نهـ كأمنا لمف تكجج إ

نج شي ذلؾ كلد  ك اعميج السبلـ  رش  ال  ت يع إ راهيـكقد قاـ 
ْذ َ ْرَش   ): تعالىقاؿ  ،سماع لإ اْلَقَكاِعَد ِمَف اْلَ ْ ِت  إ راهيـَكاِ 

ْسَماِع ل  َربََّنا َتَق َّْل ِمنَّا  ـ   ۖ  َكاِ  ِمي   اْلَعِمي  (.ِإنََّؾ َأْنَت السَّ

  الطكاؼ حكؿ الكعبة  ركنا لمحاج  تعالىجعل هللا
 .كسنة لف رهـ ،كالمعتمر

 صبلة شي المسجد الحراـ ك جر مئة جر الكجعل أ
 .ل  صبلة عف   رهاأ

 :الحجْ السود . 2
هك الحجر المنصكب شي الركف الجنكبي ال رقي مف * 

 ذاتج   دأ الطكاؼ حكؿ الكعبة االكعبة كمف مح
 سكد كما   ف رسكؿ هللا مف الجنة *كالحجر األ

 أكيمسحج  أكف ي ق مج أ س: اداب عتد الحجْ اأسود؟
 ك ر ي  ر إليج   د  حسب استطاعتج. كيقكؿ : هللا أ

شقد  ، نف  أكسكد يضر األ* كال يعني ذلؾ أف الحجر 
ممنا عمر  ف ال طاب درسا عظيما شي االتباع لمن ي لما عَ 

إني أعمـ أنؾ ال تضر  الحجر شقاؿ:" إلىكصل شي طكاشج 
 .ؾ ما ق متؾ "م كال تنف  كلكال أني رأ ت رسكؿ هللا ي ق

ْْف اليماتي :. 3 كيسف  ،هك ركف الكعبة الفربي الجنكبيال
 .طاف ال ط ئة "ح  ف مسحهما يَ ملسو هيلع هللا ىلص :" إ شقاؿ ،مسحج ال تق  مج

الثالث 

 والعشرون
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ْاهيـم اـ . 4 عند  ناء  إ راهيـهك الحجر الذا قاـ عميج : إب
 .الكعبة الم رشة
لمناس الصبلة  مفج عند الفراغ مف  تعالىكقد سف هللا 

: )كات ذكا مف مقاـ  تعالىالطكاؼ حكؿ الكعبة قاؿ هللا 
 .لمف استطاع.مصمى ( إ راهيـ

رض كطعاـ ط ب هك   ر ماء عمى كجج األماء زمـز :. 5
صمى هللا عميج  ذف هللا  قاؿ عنج الن يفاء ناش   اك  ،مبارؾ
 .مف السقـ " عـ ,ك فاءع "شيج طعاـ الط   كسمـ :

هما مكضعاف مرتفعاف محاذياف لمكعبة الصفا والمْوة :. 6
عي   نهما لمحاج كالمعتمر الس تعالىجب هللا أك ك  ،الم رشة

 تعالىقاؿ هللا  كاط شي الحج كالعمرة سبعة أ
َفا ِإفَّ ):  ۖ    َِّ  َ َعاِئرِ  ِمفْ  َكاْلَمْرَكةَ  الصَّ

َناحَ  َشبَل  اْعَتَمرَ  أك اْلَ ْ تَ  َحجَّ  َشَمفْ  ؼَ  َعَمْيِج َأفْ  ج   ۖ  ِ ِهَما  َيطَّكَّ
 (.َعِميـع  َ اِكرع   ََّ  َشِافَّ  َ ْ ر ا َتَطكَّعَ  َكَمفْ 

ْاـ.المسمـ تحو المسثالثاا: واجب   جد الح
ْاـ؟  س: ما واجب المسمـ تحو المسجد الح

 ي :" تعاهد زيارتج حسب االستطاعة كالقدرة : قاؿ الن. 1
نهما  نفياف الفقر كالذنكب كما تابعكا   ف الحج كالعمرة شا
 . نفي الك ر   ث الحد د "

 . الد كؿ إليج    كع كأدب.2

 أا اعتداء .. المحاشظة عميج كالدشاع عنج مف 3
 

ْدة ؟ س: ْ ب عمص ال ياـ ُاأعماؿ الوا  اك ب اأجْ الم 
 اأجْ العمل الرقـ
الصبلة شي المسجد  1

 الحراـ
 ك جر مائة أل  صبلة

لج بكل  طكة حسنة، كمحا  الطكاؼ حكؿ الكعبة 2
 عنج س ئة

تق  ل الحجر كمس   3
 الركف اليماني

قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص :" إف مسحها 
 ال ط ئة" يحطاف
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ْحمها هللا" ْشيد   "زبيدة زوجة هاْوف ال

 .لا: اسمها وتسبهاأو 
كلدت عاـ العزيز  نت جعفر  ف المنصكر ،  ة  مَ أَ  :اسمها
 جدها المنصكر. ،ق 149
كاف  داع ها كيناد ها جدها المنصكر  ْفت بزبيدة؟عَّ س: 

 . زب دة ل ياضها كنضارتها
لعباسي هاركف الر  د كأـ ب ـ جعفر زكجة ال ميفة ا :كتص َّ 

 م ف .كلد  األ
 ا تهرت الس دة زب دة بصفات كث رة منها: :صفا هاثاتيا :
ْجاحة الع ل.1 هاركف الر  د : شكاف زكجها  الحْمة و

 يست  رها كي  ذ  رأ ها .

ْـ والعطاء :.2 ا تهرت زب دة بس ائها ككرمها شقد  الك
  .انت تنفق عمى الفقراء كالمساك فك

ْـ العمماء واأ ت جيعا لهـ  ؟دُاءس: عمل ، ْاتت زبيدة  ك
 عمى البحث كطمب العمـ.

ْقة مف حياة زبيدة   .ثالثا :محطات مش
ْقة ل  زاؿ أس:  ْها ُاقية ْاف لزبيدة محطات مش  إلصثا

ْها؟ يومتا هآا  اآْ
ْافالعتاية ُ. 1 ْيـ ال   اله ماـ ُاأدب والشعْ.. 2.الك

رأت  دة ما يعانيج شقدمت زب دة لمحج  س اية الحجاج :. 3
ْتالحجاج شي الحصكؿ عمى الميا   يصاؿ شي كيفية إ ففْ

ف  دعك شدعت  ازف مالها كأمرتج أالماء كتكش ر  لمحجاج 
ض ـ مائي ال نائ ف كالعماؿ مف أنحاء الببلد لتنف ذ م ركع 

ف هذا العمل شق ل لها :أ هل مكة كشر الماء لمحجاج كأل
عممها ولو "ايحتاج نفقة ك  رة شقالت كممتها الم هكرة :

ْبة الفأس بديتاْ ن اء قناة ض مة تجر ش مرت  ا" ْاتت ض
الميا  عمى امتداد الطريق   ف مكة كالطائ  لتمتد شي 

صمت الميا   ك ش (ع ف زب دة)الصحراء اقنية لمميا  تسمى 
مكة  إلىعرشات ثـ المزدلفة كمنى ثـ )منطقة  إلى

 .(المكرمة

ْب زبيدة :. 4 ل عظيـ كهك تحكيل قامت زب دة بعمد
مهد شيج كل م   ،طريق عامر إلىمكة  إلىة الطريق مف الككش

ر  ان اء اآلبا ش مرت ،يحتاجج المساشر مف  دماتما 

قامة ك  االستراحات ال رؾ  كالقنكات عمى طكؿ الطرؽ كا 
ضاءة الطريق الم اعل الم مية إل إلىضاشة كأماكف اإل كاء، إ

الطريق الصحي  ككض   إلىككض  عبلمات تر د الحجاج 
لحما تهـ مف قطاع الطرؽ كعمى امتداد  أن ئت ، حراسات

القر  التي تقدـ ال دمات لمحجاج شكاف جزءا مف التطكر 
ْيقالعمراني شي العصر العباسي  ْب  وسمي هآا الط بد

 . زبيدة

تكش ت زب دة شي  بلشة الم مكف شي بفداد  ْاُعاا: وفا ها.
 ق . 216سنة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرابع والعشرون

 أقر هللا قلوبكم

وقلوب آباءكم 

 بالنجاح

 د. عمر جبر

4474047970 
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 "اإلسالـاسية في يس"ال يـ ال
 س: ما مفهوـ ْل مف؟

:هي المبادئ كالقكاعد  اإلسالـال يـ السياسية في . 1
التي تضبط  ،المستمدة مف القرآف الكريـ كالسنة الن كية

كتضبط  ،كعبلقتها باألشراد ،عبلقة مؤسسات الحكـ  بعضها
 عبلقة الدكلة بف رها مف الدكؿ.

: ال عكر بالمسؤكلية تجا  أشراد المواطتة الصالحة. 2
 م  ال عكر بالمحبة كاالنتماء لمكطف. ،المجتم  جميعهـ

 :العدؿ والمساواة. 3
 : اعطاء كل ذا حق حقج. العدؿ

: عدـ التم  ز   ف المكاطن ف  ناء عمى ا تبلؼ المساواة
العرؽ أك الجنس أك الد ف أك الفكر أك المستك  االقتصادا 

 كاالجتماعي.
ْى . 4 هل العمـ كذكا ال  رة هي األ ذ  رأا أ  :الشو

 .شي ال ؤكف العامة كالت ريعيةكاال تصاص 
 .همية ال يـ السياسيةأ أول:
 ة ال يـ السياسية في جاتبيف. وضحهما؟همي ظهْ أ س:
ْغوب فيه  تها أ. 1  مثل المعاييْ ال ي  حدد السموؾ الم

ْفوض َ َيْ م ر  ِباْلَعْدِؿ ):تعالىقاؿ  ،مف السموؾ الم ِإفَّ  َّ
ْحَساِف  َكَيْنَهى  َعِف اْلَفْحَ اِء َكاْلم نَكِر  ٰ   َكاِ  َتاِء ِذا اْلق ْرَبىَكاإْلِ
كفَ  ۚ  َكاْلَبْفِي  ر  ـْ َتَذكَّ ـْ َلَعمَّك   .(َيِعظ ك 

ْاؼ جميعها في  تظيـ الح وؽ والواجُات لأل. 2 ط
 . المج م 

 .اإلسالـثالثا: صوْ مف ال يـ السياسية في 
عمص مجموعة مف ال يـ  اإلسالـاش مل تظاـ الحْـ في س:

ْها؟السياسية   ، اآْ
:                                                                      طاعة الحاكـ.1
 َيا َأ  َها ):تعالى قاؿ
كؿَ  َكَأِطيع كا  ََّ  َأِطيع كا آَمن كا الَِّذ فَ  ـْ  األمر ِليأك كَ  الرَّس   (.ِمْنك 

فظ الد ف كالحقكؽ ألف ح الحاكـ؟ طاعة جب  س: عمل،
 ،نقياد لهـستقرار متعمق بطاعتهـ كاالكحفظ األمف كاال

 . تعالىشطاعتهـ طاعة هلل 

 
 .اةو االعدؿ والمس. 2
ْى . 3  .الشو

ْية :. 4 نساف بمقتضى لئل تعالىهي حق منحج هللا الح
 .ية كشق مقتضيات ال رع إلنسانا اشطرته

الحفا  عمى المجتم  شي كيتمثل  ف وال كافل :واال ع.5
 .عداء كتحق ق السعادةكتحق ق األمف لج كحما تج مف األ

ف عمص جمب وايجب عمص التاس جميعاا ال عس:عمل ، 
 ؟آىال يْ ودف  اأ

ك را ها  ، دمار المجتمعات ألف التفريط شي ذلؾ  ؤذف 
ـ  ): تعالىكشساد حالها قاؿ هللا  ، نائهاكضياع أ َفَهل  َعَسي  َّ

ـ   إمف   وا َأف   َ َولني  َّ دَّ سم ضم  فمي  َّف   َْ عَّوا اأ  ـ   َو ََّ ط م َّْ َحاَم  .( َأْ 

 .اإلسالـثاْ ال يـ السياسية في ْاُعا :ا
ْسات  س:  ظهْ لم يـ السياسية اثاْ عظيمة في مما

ْها؟ ْاد والمج م ، اآْ  اأف
  ح يق المواطتة الصالحة :. 1

ْادس:  ظهْ المواطتة الصالحة لدى اأ  ؟ف
 حسف التعامل م  اآل ريف. -أ
 الحرص عمى تقديـ ال  ر لهـ. -ب
 يتهـ كتق ل كجهة النظر الم الفة.احتراـ حر   -ج
 .نظمةمؤسساتها كالدستكر كااللتزاـ باألاحتراـ الدكلة ك  -د

ْاْ :ات شاْ اأمف وال. 2 طاف مف ك مف شي األتحق ق األس  
كا َربَّ َشْميَ ): ها عمى الناس شقاؿعظـ النعـ التي امتف هللا أ  ْع  د 

ـْ ِمْف ج  *َهَذا اْلَ ْ تِ  ـْ ِمْف َ ْكؼو الَِّذا َأْطَعَمه   (.كعو َكَآَمَنه 

ْْة السياس. 3  ة :يالمشا
ْْة السياسية في مواق  صت   س: عمل، أهمية المشا

ْاْ؟  ال 
 تمكف الناس مف الحصكؿ عمى حقكقهـ.ككنها 

 
 
 
 
 
 
 

الخامس 

 والعشرون

 النجاح ثم النجاح

 بعون هللا
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 "الـػػاإلسي ػف فػالف"

 
ْؼ   ؟الفف في اإلسالـ س : ع

هك التع  ر الجم ل عف اإلحساس  الفف في اإلسالـ:. 1
بالحقائق كاألحداث عف طريق كسائل مادية أك معنكية كشق 

 التصكر اإلسبلمي لهذا الكجكد .
 .اإلسالـ:مجالت الفف وتماآجها في  أول

ْة اإلسالميشمل الفف س:  ْها م  ي مجالت ْثي ، اآْ
 ال وضيح؟

هك التع  ر عف األشكار كالم اعر عف فف ال شْيمي :ال.1
الرسـ  :مثل، عادة صيا ة الكاق  بصكر جد دةطريق إ 

 .شف العمارة كالتصميـ ك  رهاكال ط كالنحت ك 
  رز االمثمة عمى هذا المجاؿ :كمف أ

 ال ط العربي. -أ
 رج  هذا  ؟و حسيتهاه ـ المسمموف ُال ط س: عمل، 

الذا تعمقت أشئدتهـ الكريـ  القرآفاالهتماـ الرتباط حياتهـ ب
 بج.

هي ال صائص العامة لم ناء ية، اإلسبلمالعمارة  -ب
 كالتعم ر التي تم ز  ها المسممكف عف   رهـ 

ْة  ال ي جديدةال س: ما الُصمات  ؟يةاإلسالمميزت العما
 كمنا هذا  إلىكال تزاؿ المساجد  ،قكاس كالمآذفالقباب كاأل 

 ية  المتم زة.اإلسبلمنماط العمارة تمثل نمطا مف أ
ْية س: اآْْ أ  ـ؟ية في العالاإلسالمهـ المعالـ المعما

، كالجام  مكا شي دم ققبة الص رة الم رشة، كالمسجد األ 
 د الزيتكنة شي تكنس ك  رها كث ر.كمسج ،زهر شي القاهرةاأل

هك التع  ر عف األشكار كالم اعر الفف الصو ي :. 2
بالصكت المؤثر شي نفس السام  شيست عر القيـ الجمالية 

 كيدرؾ الرسالة المتضمنة شي العمل الفني ،لما يسمعج
نا  د كال عر كال طابة كالصكت الجم ل شي قراءة :)األمثل،

 .(الكريـ كتجكيد  القرآف
 ومف آلؾ :

كاف رسكؿ هللا ، الكريـ كتجكيد  التفني شي قراءة القرآف -أ
 أ يالكريـ مف صحا تج ش ثنى عمى  القرآفيحب سماع 

ا الكريـ ككاف ذ القرآف عندما سمعج يقرأ مكسى اال عرا 

سم  قراءتؾ البارحة صكت حسف شقاؿ لج :"لك رأ تني كأنا أ
هنا  كالمراد بالمزمار" كدك ات ت مزمارا مف مزام ر آؿ دأك لقد 

الكريـ  القرآفالتفني ب إلى الن ي كقد دعا ،الصكت الحسف 
تحس ف  :وال غتي، "  القرآفشقاؿ :"ليس منا مف لـ  تفف ب

 الكريـ . القرآف تبلكةالصكت كتجم مج شي 

ثارة العكاط  شي نفس السام   -ب ال طابة: هك الت ث ر كا 
كمف  ليستج ب لمضمكف الرسالة  تق مها كااللتزاـ  ها.

 . طبة الكداعال طب الم هكرة لج 

تحق ق  إلى اإلسبلـدعا األنا  د كاألهازيج كالحداء،  -ج
كالكممة الط بة  ،ية السامية بالكسائل الم ركعةاإلسبلمالقيـ 

 .كالصكت الجم ل
كر د ل با بد ث ت عف عائ ة رضي هللا عنها " أف أشق

اف كالن ي ياـ منى تدشفاف كتضربعم ها كعندها جاريتاف شي أ
الن ي عف كجهج  بكر شك   أ ك شانتهرهمامتفش  ثكبج 

 .ياـ ع د "شقاؿ :"دعهما يا أبا بكر شانها أ

ْْي :.3 المنتج  إلىضاشة عنصر الحركة كيعني إ الفف الح
لدمى ك  رها شبلـ الصكر المتحركة كمسرح ا: أمثل الفني

ـ كالمسرحيات شبلكيتصل  ذلؾ ما يمكف أف  نتج مف األ
 .الممتزمة بالضكابط ال رعيةمانية يالتي تجسد القيـ اإل

 .اإلسالـثالثا :ضواُط الفف في 
ْها؟لمفف ضواُط  اإلسالـوض  س:   ، اآْ
ال  ناقض عق دة التكح د ش تجرد مف الكثنيات كال راشات . أ1
 هاـ كاألساط ر.ك كاأل

تصكير  مثلف   مك مف المحرمات كالممنكعات . أ2
 .العكرات

نسانية سامية تن   بج . أف  رتبط  هدؼ ن  ل كرسالة إ3
 عف الع ثية كالع كائية .

 .اإلتسافْاُعا :دوْ الفف في حياة 
 ؟اإلنسافس:   ف دكر الفف شي حياة 

ية صيا ة اإلنسانشهك يسهـ شي صيا ة ال  صية  -أ
 .نسجاـ م  قيـ االعتداؿ كالتكازف ة تحقق لها اال ياإ ج
عف  ريف شي التع  ر يحقق لها حسف التكاصل م  األ  -ب

 .المكضكعات
 
 

السادس 

 والعشرون
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س: أعط أتموآجيف اثتيف مف تماآج الفف في اإلسالـ لكل 
 مجاؿ مف مجالت الفف اآل ية:

 نماذجها شي اإلسبلـ مجاالت الفف الرقـ
 ال ط العربي. -1 الفف الت ك مي 1

 العمارة اإلسبلمية. -2
 أشبلـ الصكر كالحركة. -1 الفف الحركي 2

 مسرح الدمى. -2
التفني شي قراءة القرآف  -1 الفف الصكتي 3

 الكريـ.
 ال طابة. -2

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

 
 " عالصهللا  إلصالداعي "

 
س: بيف أهمية وجود الدعاة الم  صصيف لم ياـ ُمهمة 

 الدعوة إلص هللا؟
 ،كتصحي  المفاهيـ   ر الصحيحة ،ل ناء المفاهيـ السميمة

 الحياة الط بة الهانئة . إلىلمكصكؿ  اإلسبلـكن ر 
 .ليههللا والداعي إ إلصل : مفهـو الدعوة أو 

 لمناس كتر   هـ اإلسبلـت ميغ د ف  :  عالصهللا  إلصالدعوة 
كن ر  ، بلقجكالتمسؾ ب حكامج كب  ،كحثهـ عمى اتباعج ،شيج

 ال  ر   نهـ .
 ،ياإلسبلمهك العالـ بمبادئ الد ف :  عالصهللا  إلصالداعي 

 ،المجتم  الذا يعيش شيجكالمدرؾ لكاق   ،حكامجكمقاصد  كأ
 ل هـ .كقضايا  كأسال ب ت ميغ الدعكة إ
 .ثاتيا :صفات الداعي التاجح

 س: اذكر ثبلث صفات لمداعية الناج ؟
 ريد  : شهك ال تعالىهللا  إلى بلص شي الدعكة اإل. 1

ق ْل َما : )تعالىقاؿ هللا مصمحة دن كية  أكمنصبا   أكال هرة 
ـْ َعَمْيِج ِمْف َأْجرو َكَما َأَنا ِمَف اْلم َتَكمِ ِف فَ   .(َأْسَ ل ك 

 . االلتزاـ باأل بلؽ الحم دة. 2
 س: لماآا يجب عمص الداعية الل زاـ ُاأ الؽ العالية؟

كتجعل  ،كتر بج شيج ،اإلسبلـح ب المدعك ب بلؽ ت  ألف األ
 ،الداعي قدكة حسنة لمناس

 (.كعدـ نفكرهـ مف الد ف ،الحق إلىقبالهـ )إإلىمما  ؤدا 

مما يع ف الداعي عمى حسف أداء : العمـ كسعة االطبلع. 3
 ف يككف ، أكثر ق كالالدعكة كجعل الكبلـ أعمق ت ث را كأ

ْفة عمى  مطمعا، شي مضمكف ما  دعك إليج واس  المع
المطالعة شي م تم   ْثيْ، مجتمعجشكار السائدة شي األ
حتراـ   ف الناس يحقق لج اال فهآا، عمـك كالفكر كاألدبال
 ث ر ش هـ .كالت 

ْات الداعي التاجح  .ثالثا : مها
ْات ال ي  َّعيف الداعية عمص أداء مهامه؟  س: ما المها

: نبفي عمى الداعي أف  نكع شي  ال توي  في اأساليب. 1
يراعي مستكيات المدعكيف كعقكلهـ ، سال ب دعكتج ك أ

، شهذا س دنا نكح نكع شي شيستعمل القصة كالمثل كالحكار
َقاَؿ َربِ  ِإنِ ي َدَعْكت  ) : تعالىسال ب دعكتج لقكمج قاؿ هللا أ

َعاِئي ِإالَّ ِشَرار ا )5َقْكِمي َلْيبل  َكَنَهار ا ) ـْ د  ـْ َ ِزْده  نِ ي 6( َشَم ( َكاِ 
مََّما َدَعْكت ه   ـْ َكاْسَتْفَ ْكا ك  ـْ ِشي آَذاِنِه ـْ َجَعم كا َأَصاِبَعه  ـْ ِلَتْفِفَر َله 

كا اْسِتْكَبار ا ) كا َكاْسَتْكَ ر  ـْ َكَأَصر  ـْ ِجَهار ا 7ِثَياَ ه  ( ث َـّ ِإنِ ي َدَعْكت ه 
ـْ ِإْسَرار ا8) ـْ َكَأْسَرْرت  َله   (.( ث َـّ ِإنِ ي أَْعَمْنت  َله 

ْاعاة اأ . 2 :الداعي الناج  يقدـ ما  في دعو هلويات و م
كيكازف   ف  ،  ركيؤ ر ما  ناسبج الت  ،تحق التقديـيس

كهذا منهج  ،المصال  كالمفاسد الناتجة عف دعكتج لمناس
 اإلسبلـ إلىس دنا دمحم شي دعكتج شقد استمر  دعك الناس 

ف د مكا شي كبعد أ ،ف  هدـ لهـ صنماأشي مكة مف   ر 
ف كادرككا أ ،ماف شي نفكس الناسيكتمكف اإل ،اإلسبلـ
 صناـ .هك الد ف الحق أمر  هدـ األ اإلسبلـ

: نبفي عمى الداعي أف  ناقش  ال مطف م  المدعو. 3
مر هللا اآل ريف بالحجة كال رهاف ب لط  الكممات، لذلؾ أ

ف يقكال لفرعكف قكال مكسى كهاركف عم هما السبلـ ب  تعالى
َشق كاَل َلج  *  ِشْرَعْكَف ِإنَّج  َطَفى إلىاْذَهَبا ):تعالىل نا قاؿ هللا 

ر    (. َ ْ َ ى أكَقْكال  َل ِ ن ا َلَعمَّج  َ َتَذكَّ

ْات ال  تية الحديثة. 4  : ام الؾ مها
هللا  إلصاس  داـ ال  تيات الحديثة مفيد في الدعوة س: 
 إلىشهذ  التقنيات لها قدرة شائقة عمى الكصكؿ  ؟ عالص

 .مناطق كاسعة بسرعة هائمة

 الدرس الساب  كالع ركف :

السابع 

 والعشرون
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 . عالصهللا  إلصْاُعا :محاآيْ ي جتبها الداعي 
 س: ما المحاآيْ ال ي يجب عمص الداعية أف ي جتبها؟

ـْ ):تعالىهللا  قاؿ: مدح الداعي تفسه. 1 كا َأنف َسك   ۚ  َشبَل ت َزك 
ـ  ِبَمِف اتََّقى    إلىشالتكاض  س  ل سري  شي الكصكؿ  (ه َك أَْعَم

 .كةكتق مهـ الدع ،قمكب الناس

 : الس دلؿ ُالْوايات غيْ الم بولة.2
ْيف في الس دلؿ الت مي  اإلسالـي وـ ديف س:  عمص مصد
 . الكريـ كالسنة الن كية الصحيحة القرآف ؟هما
مْآوُة ل  أواس دلؿ الداعي بْوايات ضعيفة عمل،س:

ْعا  ؟يجوز ش
عادات باطمة عند  أكتصكرات  أكنج   ني معتقدات أل

 المدعكيف كيعززها .

: نبفي  الهيئات و المؤسسات أوش اص ال دح ُاأ. 3
 إلىف ي  ر كلكف عميج أ ،حدا باسمجعمى الداعي أال  ذكر أ

الناس  إلىالصكاب مف   ر التعرض  إلىف  كجج كأ ،ال ط 
لن ي بقكلج عمى المن ر :"ما باؿ كما شعل ا ،بصكرة مبا رة

قكاـ كلـ  نتقد عمـك الناس بكممة أ إلىشكجج  طابج " ، أقكاـ
   صا بع نج .

 

 : ال شديد عمص التاس. 4
س: وضح متهج التبي ملسو هيلع هللا ىلص في ال  فيف وعدـ ال شدد عمص 

 التاس؟
يسرهما ا   ر   ف أمريف إال ا تار أرسكؿ هللا الذا مكاف 

"ما قالت :نها عائ ة رضي هللا عنها زكج الن ي أ شقد ركت
 ،ثما  ر رسكؿ هللا   ف أمريف إال أ ذ أيسرهما ما لـ يكف إ

 .بعد الناس منج "شاف كاف إثما كاف أ
 

التجمل بالمباس كحسف  : هماؿ المظهْ والمُاسإ. 5
إنكـ قادمكف  قاؿ رسكؿ هللا :" ،اإلسبلـ بلؽ المظهر مف أ

حتى  ،كأصمحكا لباسكـ ،عمى إ كانكـ ش صمحكا رحالكـ
ف هللا ال يحب الفحش كال شا ،تككنكا ك نكـ  امة شي الناس

 .التفحش "

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بتهون 
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 "لػػالؽ العمػأ "

 
 اإلسالـل :أهمية العمل في أو 

ْة  اإلسالـهمية العمل في س:  بْز أ ، في جواتب ْثي
ْها؟  اآْ

ربج  إلى اإلنسافالعمل عبادة  تقرب  ها  اإلسبلـعد . 1
قاؿ هللا م تفيا األجر كالثكاب، 

كفَ ):تعالى َكآ ۖ    َِّ  َشْضلِ  ِمفْ  كفَ َ ْ تَ  اأْلَْرضِ  ِشي َيْضِرب كفَ  َكآَ ر 
كفَ   (.ۖ    َِّ  َسِ  لِ  ِشي ي َقاِتم كفَ  َ ر 

قاؿ  ،هـ س  ل لكسب الرزؽ قد جعل العمل أ  اإلسبلـف . أ2
ـ   َجَعلَ  الَِّذاه كَ ):تعالى كا َذل كال   اأْلَْرَض  َلك  م كا َمَناِك َها ِشي َشاْم   َكك 

كر   ۖ   ِرْزِقجِ  ِمفْ   َلْيِج الن     .(َكاِ 
كل مف كقاؿ الن ي :"ما أكل أحد طعاما قط   را مف أف ي 

 .عمل  د  "

 قاؿكطمكحج،  اإلنساف. العمل س  ل لتحق ق هدؼ 3
ـْ  ه كَ ):تعالى ـْ  اأْلَْرضِ  ِمفَ  َأْنَ َ ك   (.ِش َها َكاْسَتْعَمَرك 

 .ثاتيا : أ الؽ العمل
ت مل العامل  بلقية التي الكث ر مف القيـ األ اإلسبلـ رع 

 ،شي العبلقة   نهما العقدساس كجعل األ،كصاحب العمل 
 عمل؟،  راـ عقد  تـ شيج تحد د كل ما  تعمق بالعملش نبفي إ

َيا َأ  َها ): تعالىقاؿ هللا  ،طراشجليضمف تحق ق العدالة   ف أ
 (.ِباْلع ق كدِ  ش كاأك  آَمن كا الَِّذ فَ 

ي يجب عمص العامل  القية ال س: بيف أهمية ال يـ اأ
 ؟ل زاـ بها وصاحب العمل ال 

 أ الؽ العامل..1

 تص   ها ف كهي مف األ بلؽ التي  جب أ :اأماتة -أ
، قاؿ الن ي يماف عند صاح هاكتدؿ عمى صدؽ اإل ،العامل

 مانة لج ":"ال إيماف لمف ال أ األمانةمؤكدا أهمية 
 ؟اأماتةس: مف صوْ 

 حاشظة العامل عمى ماؿ صاحب العمل .م. 1
 .لتزاـ المكظ  بساعات العمل المحددة لج. ا2
 ف.ك اليج ببل ته. إتماـ األعماؿ المكككلة إ3
 ش ائها .. المحاشظة عمى أسرار العمل كعدـ إ4

ل كس مة لن ل مح تج قاؿ : اتقاف العم   افواإل اإلتجاز  -ب
 "ف  تقنجدكـ عمبل أحالن ي :"إف هللا يحب إذا عمل أ

تجازه عمص أحسف وجه ي  ضي مف ا  اف العمل س:  وا 
 العامل ؟

 . أف  نجز  شي الكقت المحدد.1
 .عمى العامل تنمية مهاراتج كقدراتج باستمرار. 2
 .مهنتج أكمتابعة المستجدات شي مجاؿ عممج .3

:كذلؾ اف يحتـر العامل مف  تعامل  ال عامل الحسف -ج
ذا قاؿ  ،معهـ رسكؿ هللا :"رحـ هللا رجبل سمحا إذا باع كا 

 ذا اقتضى "ا تر  كا  

 . أ الؽ صاحب العمل.2

ْع س:  ية ال ي يتُغي  القالكثيْ مف ال يـ اأ اإلسالـش
ْها؟  عمص صاحب العمل الل زاـ بها اآْ

 : نسان تجالعامل كا  احتراـ كرامة .1
ْامة العامل؟ وآلؾ. ْاـ ْ  س: بيف ْيف يْوف اح 

تحق ر  أكتصرؼ شيج اهانة  أكباجتناب كل سمكؾ  -أ
دمت الن ي ع ر سن ف شما قاؿ لي نس :" قاؿ أ .لمعامل
 .نعت "كال :أال َص  ؟لـ صنعت ::أؼ، كال

 تكاض  صاحب العمل كال يستعمي عمى العماؿ  -ب
 .ا عمالجك اشيستم  ل ك

 تكش ر س ل الراحة لهـ كال يحتجب عنهـ . إلىيسعى  -ج

مر الن ي بمناسبة حجـ أ : تكم   العامل بالمستطاع. 2
 ،كلشقاؿ :"شمف كاف أ ك  تحت  د  شميطعمج مما ي العمل 

شاف كمفتمكهـ ما  ،كال تكمفكهـ ما يفم هـ ،كل مبسج مما  مبس
 . "ع نكهـيفم هـ ش 

ب لعممج كعدـ المماطمة شي المناسجر إعطاء العامل األ. 3
ف  ج  ا األج ر أجر  ق ل أعطك قاؿ الن ي :" أ :جر دش  األ
 عرقج ".

العمل   ف ا صاحب ك اف يس:كذلؾ ب  اةك االعدؿ كالمس. 4
عماؿ مف ح ث حجمها كصعكبتها العماؿ شي التكم   باأل
 .م  مراعاة الفركؽ   نهـ

 لج القانكف  عتداء عمى حقكؽ العامل التي كفمهاعدـ اال.5
، السنكية التي تمكنج مف التركي  عف نفسج  جازاتْاإل:
ْاكهوا   جتماعي لضماف اال والضماف، ي الت م ف الصحيش ش

 راحتج النفسية كاستقرار  الكظيفي .

الثامن 

 والعشرون
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 ة"ػػػػػاتػػػ"اأم
 

 س: مما يعزز  مق اأماتة عتد اإلتساف؟
 .تعالىاست عار  لرقابة هللا  . 1
 ر  بالمسؤكلية كاالنتماء لمجتمعج. عك . 2
 شراد المجتم  جميعهـ .. حب ال  ر أل3
 اأماتة وحْمها.ل : مفهـو أو 

داؤهما عمى الكجج :حفظ حقكؽ ال الق كالم مكؽ كأ اأماتة
 الصحي  .

تـ مر ب دائها عمى أاألمانة كأحفظ  اإلسبلـجب أك كقد *
 تعالىحاؿ قاؿ هللا 

ـْ   ََّ  ِإفَّ ): ك  كا َأفْ  َيْ م ر   (.أَْهِمَها إلى   اأْلََماَناتِ  ت َؤد 
بحسب  ،لمناس جميعا  ببل تم ز   نهـ األمانةداء * كيجب أ
طالب ل مة  أ يالن ي ملسو هيلع هللا ىلص  عمي  ف  مر، شقد ألكنهـ أكد نهـ 
ف ك نهـ م ركأصحا ها م  أ إلىمانات ع د األف ي  الهجرة أ

منؾ كال ت ف مف تمف ائ إلى األمانة "أد  :قاؿ رسكؿ هللا 
 . انؾ "
 اأماتة.همية أ ثاتياا:

 األمانة؟همية س:   ف أ 
 ،األمانةطر  عمى الحب ك اإلنساف كش مق  تعالىف هللا . أ1

جاؿ ثـ ب الر  ك نزلت شي جذر قم األمانةف : "إقاؿ رسكؿ هللا
 .ثـ عممكا مف السنة " القرآفعممكا مف 

اإلنساف، قاؿ رسكؿ يماف األمانة كا  داء . ربط الن ي   ف أ2
 .مانة لج"هللا :"ال إيماف لمف ال أ

ن ياء كالرسل . أنها مف أعظـ الصفات التي اتص   ها األ3
ـْ قاؿ تعالى) :،عم هـ الصبلة السبلـ كؿع  ِإنِ ي َلك  ، ( َأِم فع  َرس 

 م ف".سكؿ هللا دمحم  مقب  ػ" الصادؽ األككاف ر 

عباد  المؤمن ف  هذ  الصفة قاؿ هللا  تعالىامتدح هللا .4
 (.َراع كفَ  َكَعْهِدِهـْ  أِلََماَناِتِهـْ  َكالَِّذ َف ه ـْ ):تعالى

 ،ة شي المجتم  يا ج. تظهر أهم تها بما تحققج مف آثار إ5
يككف القضاء عمى الكث ر مف معكقات النمك  األمانةشب

 سرقة .الفش كاالحتكار كالر كة كالػ كالتطكر شي المجتم   ك

 
 

 
 .اأماتةثالثاا :شموؿ 

مف كاجبات نحك  اإلنسافجمي  ما يق  عمى  األمانةت مل 
 مكر كث رة منها:شي أ األمانةال الق كالم مكؽ كلذلؾ تظهر 

ْعيةأ.1  نقصاف. أكببل زيادة  كتككف :  داء ال كاليف الش

ْؼ بتعـ هللا .2  تعالىقاؿ ، اإلتسافعمص   عالصحسف ال ص
فْ ): كا َكاِ  كَها الَ   َِّ  ِنْعَمةَ  َتع د  كهذ  ،( َرِحيـع  َلَفف كرع   ََّ  ِإفَّ ۖ   ت ْحص 

 تصرؼ  اإلنسافتحت مسؤكلية  تعالىالنعـ كضعها هللا 
 .ش ها كشق ما  اء

شي ذكر هللا  عند صاحبة يستعممج( أمانة المسافمثاؿ: )
 .تعالى
ْاْحفظ الودائ  واأ. 3 هـ بعضا : يحتاج الناس لبعض س

 .شي حفظ كدائعهـ
قاؿ رسكؿ  ا  السر الذا يحدث بج المسمـ أ األمانةكمف  

 :امانة " أشهك أ التفت : ذا حدث الرجل بالحد ث ثـ  هللا :"إ
 نج سر نا ك ماال حتى ال يسمعج   رهـ إلعبلمج ب  متفت يم

ت  ر  أك ش  أكهماؿ مف   ر إ  كيككف :   اف العملإ. 4
 عف مكعد العمل.

ح ث  نسبج أم نا شي نقل العمـ ب كيككف : العمـ بميغ . 5
 ر اجتزاء كال  نسبج لف أكلصاحبج كينقمج مف   ر تحري  

 هذا ال مق بقكلج :" نضر هللا امرأ إلىر د الن ي كقد أ ،قائمج
 .سم  منا حد ثا ش مفج كما سمعج "

ْة. 6 قاؿ  ،مانةب ف يقدـ الم كرة ب  كذلؾ:   ديـ المشو
 .رسكؿ هللا "المست ار مؤتمف "

 س: بيف ْيف يْوف اإلتساف أميتا عمص :
هك أمانة  جب حفظج كاستعمالج كشق ما  جسمه

 أراد هللا.
أمانة، ي فمج بالعمـ كالفكر، كال  ؤذيج بما  ع مه

 حـر هللا مف  مر ك...
أمانة، يستعممج  ذكر هللا ، كالتكاصل م   لساته

   ر  شي ال  ر.
 أف  نفقج بما أحل هللا . ماله

 
 

التاسع 

 والعشرون
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 "الشُاب و حديات العصْ"
 
 

 ؟مـ الحية ُشُابهالماآا  ع تي اأ س:
 .ضماف قكتها.2 .نهـ عدتها شي  ناء مستق مها.أل1

س: بيف ال صائص التفسية والجسدية ال ي   م   بها 
 فئة الشُاب؟ 
، كحب استطبلع  ،مل كتفاؤؿكاندشاع كأ، قكة جسدية 
 كمفامرة.

 .ُالشُاب اإلسالـل : عتاية أو 
ْيق  اإلسالـعتي س:  ُفئة الشُاب ويظهْ آلؾ عف ط

ْة متها؟  أموْ ْثي
هل بسياؽ المدح كما شي قصة أ  القرآفال باب شي  ذكر.1

ـْ ):تعالىالكه  قاؿ   .( ه د   َكِزْدَناه ـْ  ِ َربِ ِهـْ  آَمن كا ِشْتَيةع  ِإنَّه 

مف  تعالىالن ي ال اب الذا ن   شي عبادة هللا  عدَّ .2
عة السبعة الذ ف يظمهـ هللا شي ظمج  ـك القيامة شقاؿ :"سب

 ."كذكر منهـ " اب ن   شي عبادة هللا "يظمهـ هللا شي ظمج 

لما لها  اإلنسافعمى ا تناـ هذ  المرحمة مف عمر  حث. 3
، ممية يمانية كالعقمية كالعمف أهمية شي تككيف   ص تهـ اإل

 قاؿ رسكؿ هللا  :"ا تنـ  بابؾ ق ل هرمؾ " .

هللا  إلىالن ي ال باب بمهمات متعددة كالدعكة  كم . 4
رسمج أ اإلسبلـؿ سف ر شي أك  مصعب بف عميْشكاف  تعالى
م نج شي رد أعمي  كجعل ،المد نة المنكرة لدعكتهـ إلىالن ي 
عمى جيش شيج كبار  سامة بف زيدأ رَ مَّ ، كأهمهاأ  إلىالكدائ  

 الصحابة رضكاف هللا عم هـ .

 .ثاتيا :ال حديات ال ي  واجه الشُاب
 ؟هـ التحديات التي تكاجج ال باب ال ـك س: مف أ 

ْي . 1 :ظهر التحدا شي ظل التقدـ  ال حدي الث افي والفْ
 شي كسائل االتصاؿ. السري 

 س: س ب ظهكر التحدا الثقاشي كالفكرا أماـ ال باب؟

 .شي ما  تدشق مف معمكماتا تبلط الصحي  بف ر  ،  -أ

مف لكسائل التقنية الحد ثة االست داـ   ر اآل -ب
 نترنت.:كاإل

تسياؽ ل وجيهات ال ي  حمي الشُاب مف ال س: مف ا
ْاء المعمومات الم الفة ل يـ اأ  ؟مةو

 .يماف شي نفكسهـ تعم ق اإل -أ

مما يصمهـ مف را كالتث ت تكعية ال باب بضركرة التح -ب
 معمكمات.

ة لم باب عف طريق شكار السميمن ر الثقاشة كاأل -ج
 .عبلـ الهادؼاإل

 .محاربة األشكار المنحرشة -د

 .الف ْ والُطالة.2

ضاعا اقتصادية صعبة كهذا  ؤدا أك تعيش كث ر مف الدكؿ 
 إلىبعضهـ  ، ش مج عدـ القدرة عمى دعـ ال باب  إلى

شعمى  بلؽ كالقانكف لتحق ق ر باتهـ الطرؽ الم الفة لؤل
ف ترسـ  ططا استرات جية بع دة المد  لمحاربة أ الدكلة

 .الفقر كالبطالة
حي عمى ت ه ل ال باب لمعمل شي المنا ك ف تعمل -أ

 .الم تمفة الصناعية كالحرشية كالتجارية
شئات المجتم  كمؤسساتج جميعها يضا عمى  نبفي أ -ب
مساعدة   نياءشعمى األسهاـ شي حل هذ  الم كمة اإل

 ناء  أكن اء الم اري  التجارية : )إال باب عف طريق
 (المصان  التي تسهـ شي تكش ر شرص العمل لهـ

عماؿ كالتفك ر شي ريادة األ إلىيضا المبادرة أ كعمى ال باب
كاال تعاد عف ثقاشة الع ب  ،م اري  بحسب طاقاتهـ كقدراتهـ

 شي كث ر مف المهف التي يعزؼ عنها ال باب .
 .ثالثا ا :التحالؿ ال م ي

تعاطي الم درات ك رب المسكرات كالعبلقات   ر  :مثل
 .ال رعية ك  رها

ْ   ي الشُاب مف التحالؿ مو أ إلص اإلسالـْشد س: أ
ْها؟  ال م ي اآْ

ْقاُة هللا . 1 َيا  َكَيق كل كفَ ): تعالىقاؿ  . عالصاس شعاْ 
َذا َماؿِ  َكْيَمَتَنا َٰ  ي َفاِدر   الَ  اْلِكَتابِ  هَ   (. َأْحَصاَها ِإالَّ  َكِ  َرة   اَل َصِف َرة 

ْسة ا. 2 ْاغ ُما هو تاف  ْمما ْياضة والمطالعة ملء الف ل
قاؿ رسكؿ هللا :"نعمتاف مف كف ش هما كث ر ، لمك ب التافعة

 .مف الناس الصحة كالفراغ "

ْف ة الصالحة. 3 المرء عمى قاؿ رسكؿ هللا :"، ا  ياْ  ال
 .حدكـ مف   الل "د ف  م مج شم نظر أ

 الثالثون
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ْيب التفس عمص العفة. 4 ق ل لِ ْمم ْؤِمِن َف ):تعالىقاؿ هللا  ، د
ـْ  كَجه  ـْ َكَيْحَفظ كا ش ر  كا ِمْف َأْبَصاِرِه ِلؾَ ۚ  َيف ض  ـْ  ذَ   ۚ  َأْزَكى  َله 

َ َ ِ  رع ِبَما َيْصَنع كفَ   (.ِإفَّ  َّ

 . الحآْ مف ُعض وسائل العالـ. 5
ثاْ التفسية والجسمية ال ي ي مفها  وعية الشُاب ُاآل. 6

ِمْف  َنَفرَ  َشَمْكالَ ): تعالىقاؿ هللا ،  التحالؿ ال م ي
ل ِ  ـْ  ِشْرَقةو  ك  كا الدِ  فِ  ِشي ِلَ َتَفقَّه كا َطاِئَفةع  ِمْنه  ـْ  َكِل  ْنِذر   َقْكَمه 
كفَ  َرَجع كا ِإَذا ـْ َيْحَذر  ـْ َلَعمَّه   (.ِإَلْ ِه

 .اس ثماْ طاقات الشُاب. 7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اللهم إني أسألك 

 الخير كله

 والتوفيق بالدارين

 

 د. عمر جبر

4474047970 
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 "اػػػػة وادابهػػػالسياح"
 

اإلتساف إلص اك شاؼ ما بدعوة س: ما الحْمة اإللهية 
 حوله؟
 .تعالىلمت مل شي  دي   مقج  . 1
 .التمت   جماؿ الككف العظيـ. 2
 .اإلسالـل : مفهـو السياحة في أو 

كتحق ق  ،رض لمتركي  عف النفس:االنتقاؿ شي األ السياحة
 .كالتنز  كطمب العمـ كالعبادة ، رض م ركع

ْد آْْ السياحة في  س: ْافو ْيـ في سياؽ ال   ؟الك
، تعالىرض لفرض  رضي هللا المدح لمذ ف  نتقمكف شي األ

كفَ  التَّاِئ  كفَ ):تعالىقاؿ  كفَ  اْلَعاِ د  كفَ  اْلَحاِمد  اِئح   الرَّاِكع كفَ  السَّ

اجِ   كفَ ػالسَّ كؼِ  كفَ ر ػػاألم د   (. ِباْلَمْعر 
صُح ال ْويح عف التفس حاجة اج ماعية أ عمل،س: 

ْية في العصْ الحاضْ  ؟ضْو
 .بس ب تف ر نمط الحياة السري  .1
ما يس ب الممل كالفتكر لمنفس ،)ازدياد الضفكط النفسية.2

 (.الب رية
 .ثاتيا :فوائد السياحة

 س: اآْْ فوائد السياحة؟
كأ ذ العظة كالع رة مما  : ال فْْ وال أمل بهدؼ الع ُاْ.1

ـْ ):تعالىمـ السابقة كمف ذلؾ قكلج حل باأل َقْد َ َمْت ِمف َقْ ِمك 
ِ  فَ  كا َكْ َ  َكاَف َعاِقَبة  اْلم َكذِ  كا ِشي اأْلَْرِض َشانظ ر  َنفع َشِس ر   )س 

ي مل التركي  عف النفس ال ْويح عف التفس وال تزه :. 2
 زيارة أماكف العبادة ب داء العمرة.

تعد   ح يق المتفعة الق صادية لكثيْ مف البمداف :. 3
 .السياحة مكردا اقتصاديا

ْؼ بيف الشعوب :. 4  ريف إف نقل تجارب األال عا
 ر  طريق السياحة تحدث م الطة األمـ األ ك  راتهـ عف

مـ كتعريفهـ ل الفائدة  تعرؼ عمى عمـك تمؾ األكتحص
 .كقيمج العظيمة اإلسبلـمبادئ 

 .حْامها:اداب السياحة وأثالثا 
ْاعا ها م  السياح الآيف  س: عدد اآلداب ال ي يتُغي م

 يد موف إلص ُالدتا؟

 يككف الفرض مف السياحة م ركعا. ف.أ1

"لك يعمـ الناس قاؿ رسكؿ هللا :. ا تيار الرشقة الصالحة، 2
 سار راكب  م ل كحد  " ام ،عمـما شي الكحدة ما أ 

 .عند النزكؿ شي المكاف الدعاء. 3

 .القكان ف المعمكؿ  ها شي المكاف الذا نزؿ شيجاإللتزاـ ب. 4

 ،ثناء السياحة جنب المظاهر السمككية الس ئة شي أت. 5
 كذلؾ بالمحاشظة عمى نظاشة المكاف. 

 تعالىقاؿ ، سراؼ. االعتداؿ شي اإلنفاؽ كالبعد عف اإل6
م كا):  (. اْلم ْسِرِش فَ  ي ِحب   ِإنَّج  الَ  ۖ   ت ْسِرش كا َكالَ  َكاْ َرب كا َكك 

 .ْاُعا :واجبتا تحو السائحيف في بمدتا
ال ي تسْف فيها ْثيْ مف التاس  يزوْ الماكفس: 

ْاض م توعة فال زاما ُأ الؽ أ داُه يتُغي وا اإلسالـغ
ْي   ؟ال عامل معهـ ُسموؾ حضا

 .عراضهـ. يحفظ لهـ أنفسهـ كأمكالهـ كأ 1
 .م  الناس جميعا اإلسبلـيظهر سماحة رسالة . 2
 .ة يا ج. يقدـ لهـ صكرة إ3

 م  السائحيف؟ل زامها س: ما اآلداب ال ي يجب عميتا ا
شعل قاؿ رسكؿ هللا  أكساءة لمسائح ف بقكؿ . تجنب اإل1

 .:"ليس المسمـ بالطعاف كال المعاف كال الفاحش كال ال ذاء"

 .مكرهـ كتسه ل معامبلتهـ. تيس ر أ2
 .الن ي :"كار اد الس  ل "قاؿ ر اد التائه ف منهـ . إ3

 الرشق  هـ شي ال ي  كال راء كعدـ استفبللهـ .. 4
ْعية اآل ية اداب السياحة:  س: أس ت ج مف اأدلة الش

 األدب الدل ل ال رعي الرقـ
طكا الطريق قاؿ ن  نا :" أع 1

 حقج"
تجنب المظاهر 
السمككية الس ئة 
 .أثناء السياحة

قاؿ ن  نا:" مف قتل معاهدا لـ  2
ف ريحها   رح رائحة الجنة كا 
 تكجد مف مس رة أربع ف عاما"

تجنب اإلساءة 
 لمسائح ف

قاؿ ن  نا: "المهـ إنا نس لؾ  3
  ر هذ  القرية ك  ر أهمها 

ؾ مف ك  ر ما ش ها كنعكذ ب
  رها ك ر أهمها ك ر ما ش ها

الدعاء عند النزكؿ 
 شي المكاف

الحادي 

 ثالثونوال
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 اؿ
 "آاْػػػػػػػػة الع ػػػػػػػػػػػػث اف"

 .همي هل: مفهـو الع آاْ وأأو 
ْؼ الع آاْ و العآاْ؟  س: ع

ذلؾ لمف  رظهاد ال ط ، كا  هك رجكع الم طئ عن :الع آاْ
 ب سمكب ل ف كمق كؿ كطمب المسامحة كاف ال ط  بحقج

 منج.
 كمسامحتج.رش  المـك عف الم طئ كق كؿ اعتذار   العآاْ:

ذِ )قاؿ تعالى : (  َعِف اْلَجاِهِم فَ  َكأَْعِرْض  ِباْلع ْرؼِ  َكْأم ْر  اْلَعْفكَ    
 .، كقاؿ الن ي :"ما زاد هللا ع دا  بعفك إال عزا"

 ؟الع آاْ  مق عظيـس: 
 .المعتذر  نفسج اإلنساف دؿ عمى ثقة . 1
 . طائج. قدرتج عمى مكاجهة أ2

أهمية ث افة الع آاْ س: مف الدلئل ال ي  دؿ عمص 
 ؟عآاْواإل

َعِة أك َكاَل َيْ َتِل ):تعالىما جاء شي قكلج  ـْ َكالسَّ ل ك اْلَفْضِل ِمنك 
 َكاْلم َهاِجِريَف ِشي َسِ  ِل  َِّ   ِلي اْلق ْرَبى  َكاْلَمَساِك فَ أك َأف   ْؤت كا 

كا َأاَل ت ِح  كَف َأف  ـْ َكْلَيْعف كا َكْلَيْصَفح  َك َّ  َ ف كرع  ۚ  َيْفِفَر  َّ  َلك 
نما ح  بكر الصد ق أ ي، شقد نزلت هذ  اآلية شي  )رَِّحيـع 

بعد  ط  ارتكبج شنزلت ثاثة مسط   ف أ  قط  الصدقة عف 
 لمتصدؽ عميج ةالعفك كمسامحتج كالعكد إلى  ية تدعك اآل

 رج َ شَ  ،ف يففر هللا ليحب أني ألإ مى كهللا بكر :" أ كشقاؿ 
 جرا عميج الصدقة".مسط  الذا كاف     إلى

ْقة في الع آاْ  .ثاتيا: تماآج مش
 نماذج م رقة شي لقد ضرب لنا صحابة الرسكؿ هللا

 تي:النماذج ما ي هذ  كمف عذار االعتذار كاإل
ْباح أبياع آاْ . 1 ذر  ما ناد  أ كعند ،آْ لُالؿ بف 

ماـ مؤل مف " ككاف ذلؾ أببلال  بقكلج : "يا  ف السكداء
شقاؿ  ،من يرضكاف هللا عم هـ ش كا ببلؿ ذلؾ لالصحابة 

ذر ككض  رأسج  أ ك" شقاـ ؟ذر الففارا :"اع رتج ب مج أل ي
كطمب منج اف يط   بقدمج  عمى التراب شي طريق ببلؿ،

ذر دليبل عمى  شقاـ ببلؿ كأ ذ يق ل رأس أ ياعتذارا  لج 
 ق كؿ اعتذار  .

، شقد رك  ُْْ وعمْ بف  طاب لُعضهما أبياع آاْ . 2
رة، ش  ضب ك ابكر كعمر مح داء "كانت   ف أ يدر ال أ ك
بكر  ، شانصرؼ عنج عمر  ضباف شتبعج أ كبكر عمر أ ك

ؿ هللا رسك  إلىبكر  ، ش ق ل أ كشمـ يفعل ،ف يففر لجأيس لج 
كاف   ني كب ف ا ف  طاب  ينشسمـ كقاؿ :يا رسكؿ هللا إ
، ش  ي ف يففر ليج أشس لت ،ـ ندمت يء ش سرعت عميج ث

، ثـ با بكر ")ثبلثا (عمي ش ق مت إليؾ شقاؿ:" يففر هللا لؾ يا أ
بكر شس ؿ  ، ش تى منزؿ أ يف عمر ندـ عمى ما كاف منجإ

، الن ي شصار كجج الن ي  تف ر إلىش تى  ، عنج شمـ  جد 
 تيج كقاؿ: يا ر عمى ركبك أ كبكر شجثا  حتى ا فق أ ك
)مرت ف( شقاؿ الن ي :"إف هللا  مـكهللا أنا كنت أظرسكؿ هللا! 

: صدقت ككاساني بكر  أ ككذ ت كقاؿ  ليكـ شقمتـ:ي إنبعث
ذا أك نتـ تاركك لي صاح ي ")مرت ف( شما  نفسج كمالج شهل أ

  ر كقببل عذر بعضهما. بعدها "، شاعتذر كل منهما لآل
 .داب الع آاْثالثاا: ا

 الع آاْ؟س: عدد ثالثة مف اداب 
 ..ا تيار الكقت المناسب1
 .سمكب المناسب.است داـ األ2
 ..االعتذار شي المكاف المناسب3

 .ْاُعاا: أثاْ الع آاْ واإلعآاْ
ْد والمج م ؟  س: اآْْ اثاْ الع آاْ واإلعآاْ في الف

 تعالىقاؿ   ،تحص ل رضا هللا عز كجل كمح تج.1
كا ): ـْ  ۚ  َكْلَيْعف كا َكْلَيْصَفح  َك َّ   ۚ  َأاَل ت ِح  كَف َأف َيْفِفَر  َّ  َلك 

 .( َ ف كرع رَِّحيـع 
سكؿ هللا قاؿ ر  ،شراد المجتم اصر المحبة   ف أأك تقكية .2

نت، كأ تب  الس ئة الحسنة تمحها ك الق :"اتق هللا ح ثما ك 
 .الناس   مق حسف "

قاؿ  ،زكاؿ ال صكمات   ف المت اصم ف كعكدة المحبة. 3
اْدَشْ  ِبالَِّتي ِهَي  ۖ  َكاَل َتْسَتِكا اْلَحَسَنة  َكاَل السَّ ِ َئة  ):تعالىهللا 

 .(ةع َكَ نَّج  َكِلي  َحِميـع ك اَأْحَسف  َشِاَذا الَِّذا َ ْ َنَؾ َكَبْ َنج  َعدَ 

 . ال عكر بالراحة كالطم ن نة.4

 
 
 

 

الثاني 

 والثالثون
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 "اف  ػالصالة دللت ومع"
 

 مْاتة الصالة؟س: بيف 
 .اإلسبلـركاف ة هي الركف الثاني مف أالصبل.1
 ـك القيامة، قاؿ رسكؿ  اإلنسافؿ ما يحاسب عميج أك . 2

مف عممج  ؿ ما يحاسب بج الع د  ـك القيامةأك ف هللا :"إ
ف شسدت شقد  اب نج ، شاف صمحت شقد أشم  كأصبلتج ، كا 
 ك سر".

 ة.الس عداد لمصال ل:أو 
ْيف   يس عد بهما المسمـ أداء صال ه؟س: اآْْ أم

 .حساف في الوضوءاإل.1

مف لمكقكؼ   ف  دا هللا عد  ها المؤ شالكضكء عباد  يست
 .كهك  رط لصحتها شي الصبلة،

 ؟آا سمي الوضوء بهآا السـمالس: 
قاؿ رسكؿ هللا :"ما مف  ،ا تقاقا مف االضاءة كاال راؽ

  نج فر لج ما ال    إ ،ء  تكض  شيحسف كضكء   امر 
 .صم ها " ر  حتى ي  كب ف الصبلة األ

ْديد اأ. 2  .آاف 
ذاف كقيمج شي شكر  ترد د م  المؤذف لترس خ معاني األال

 .كسمككج

 .ثاتيا : الد وؿ في الصالة
 إلىف صبلتج تصل بج شا حسف المسمـ شي صبلتج إذا أ

 تجمى ذلؾ عف طريق : ا تها مف الهداية كالرحمة كي
ْة اإل. 1 ْاـ  كبي  :"هللا اكبْ"ح

ْاـ؟  ْة اإلح  س: ما دللة  كبي
كترؾ  تعالىق ل عمى هللا الع د يككف  ذلؾ أ ذا قالهاشا

 االن فاؿ بف ر .

 دعاء الس ف اح:.2
 س: ما دللة دعاء الس ف اح؟

شي هذا الدعاء ت ك د إ بلص اإلنساف كصدؽ التكجج 
 كالمبادرة نحك ال  ر.

ْة الفا حة :. 3 ْاءة سو  ق
 محكمات  ناجي  ها المصمي ربج.سب  آيات 

 

ْْوع :. 4  ال
ْْوع؟  س: ما دللة ال

، ألف شي الرككع تعالى زداد  ها المصمي قربا مف هللا 
 .لربج اإلنسافظهارا لتذلل إ
 السجود :. 5

 س: ما دللة السجود؟ 
 شيج أ مغ صكر التذلل هلل رب العالم ف كاالشتقار إليج. 

 أعماؿ الصبلة؟س: عمل، ي عد السجكد مف أعظـ 
 .هللا عز كجل إلىقرب ما يككف ألف الع د أ

 ثاْ السجود عمص المسمـ؟مف اس: 
زاؿ الفركر كال يبلء الذا ششهك شي سجكد  قد ان فض  
 .حياءبج عمى األ تعالى 

 ال سميـ :. 6
 :سمـ المصمي شي نهاية صبلتج عف يم نج كعف يسار  قائبلي  

)السبلـ عميكـ كرحمة هللا ( كهك  ذلؾ   رز قيمة مف قيـ  
 ش اء السبلـ   ف الناس كاشة .هي إك  اإلسبلـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الثالث 

 والثالثون

 د. عمر جبر

4474047970 
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 "ةػو الهمػمػع"
 

هللا مف  إلىالمؤمف القكا   رع كأحب  قاؿ رسكؿ هللا:"
المؤمف الضع  ، كشي كلو   ر، احرص عمى ما  نفعؾ، 

ف أصا بؾ  يءع شبل تقل: لك أني كاستعف باهلل كال تعجز، كا 
كذا ككذا كلكف قل: قدر هللا كما  اء شعل، شاف  افشعمت ك

 .")لك( تفت  عمل ال يطاف
 .ل : مفهـو عمو الهمةأو 

هداؼ  مكغ األقكة اإلرادة كالعزيمة كاألك دة شي عمو الهمة :
معالي  إلىز العقبات لمكصكؿ ك اكتج ،كالفايات الن  مة

 مكر .األ
كقد  ،الجد كالمثا رة شي العمل إلى دش  صاحبج  فعمو الهمة

حب ي   تعالىف هللا رسكؿ هللا عمى عمك الهمة شقاؿ :"إحث 
معالي األمكر كأ راشها كيكر  سفاسفها " سفاسفها أا: 

 كحق رها . رد ئها
ْةالتاس في عمو هممهـ أ تو اي فس:   ؟سُاب ْثي
را شعميج المثا رة تقص  أكشي نفسج شتكرا   اإلنسافذا كجد شا

ليج د ننا ذ  كسائل رش  الهمة التي ار دنا إ كاالجتهاد كاأل
 الحن   .

 .ثاتيا :وسائل عمو الهمة
 س: اآْْ وسائل عمو الهمة؟

 :الطموح والغايات. 1
ْة في عمو الهمةس: لمطموح والغايات التبيمة أ ، همية ْبي

 وضح آلؾ؟
هداشا ها يمتمؾ رؤية كاضحة كيض  لنفسج أ شصاح  أ.

 .مكصمة لها طط يمكف تحقيقها عف طريق كسائل مرحمية  
كمتككبل عميج قاصدا  تعالى  دأ بالتنف ذ مستع نا باهلل  .ب

أَْهَد   َأَشَمف َيْمِ ي م ِكبًّا َعَمى  َكْجِهِج ): تعالىقاؿ هللا ، رضا 
ـو  ْسَتِقي  (. َأمَّف َيْمِ ي َسِكيًّا َعَمى  ِصَراطو م 

ْفة :العمـ وا  .2 ْة المع  دا
ْفة ْة المع دا مف وسائل عمو الهمة ، وضح  س: العمـ وا 

 آلؾ؟

ماـ التحديات ، كيضعج أمصالحج  إلى اإلنسافالعمـ  ر د 
ـْ ):تعالىقاؿ  ،التي تكاجهج شي طريق ت صصج َكَلْك َأنَّه 

ـْ َكَأَ دَّ َتْثِ  ت ا  ( َشَعم كا َما   كَعظ كَف ِبِج َلَكاَف َ ْ ر ا لَّه 
شالنجاح يفذا النجاح ، كالعمل كاإلنجاز يفذا العمل 

 نجاز .كاإل

يحرص  ثْ والجزاء و حمل المسؤولية :اس شعاْ اأ . 3
ش دشعج ذلؾ ، تعالىصاحب الهمة العالية عمى ن ل رضا هللا 

 االلتزاـ  كاجباتج كال عكر بالمسؤكلية  إلى
ـْ   َّ   َشَسَ َر   اْعَمم كا َكق لِ ):تعالىقاؿ  كل ج   َعَمَمك   .(َكاْلم ْؤِمن كفَ  َكَرس 

المحاكاة  إلىشي ط يعتج  اإلنسافيم ل ال دوة الحستة :.4
ذلؾ الهمة شي نفسج شقد يقتدا ش بعث  ،كاالقتداء بف ر  

  صية  أكصديقج  أكيج أ ك ليج مثل ب قرب الناس إ اإلنساف
ـْ ِشي):تعالىقاؿ  عالمية كؿِ  َلَقْد َكاَف َلك   ِلَمفْ  َحَسَنةع  أ ْسَكةع   َِّ  َرس 
ك َكافَ   (.اآْلِ رَ  َكاْلَ ْكـَ   ََّ  َ ْرج 

ْة اليج. 5  ثتاء السعي تحو التجاح :ة في أبياالتظ
 .الثقة بالنفس ؟هـ م ومات التجاح س: مف أ

 
الث ة ُالتفس مف أهـ م ومات التجاح ، فسْ هآه س: 

ْة ؟  يستمد ثقتج مف ثقتج باهلل شصاحب الهمة العالية العُا
كال يق  عند  سباب كيتككل عمى هللا  شي النتائجشي  ذ باأل
ل عمص هللا:تعالىمنطمقا مف قكلج المعكقات   (.)فإآا عزمت ف ْو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الرابع 

 والثالثون

 بُر الوالدين

باٌب من أبواب 

 الجنة
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ْحمه هللا أبو"  "الحسف التدوي 
 
 

ْيف ُأو   الحسف التدوي  أبيل :ال ع
عمي  ف ع د الحي الحسف  أ كهك س: اسمه وتسُه ؟ 

الحسف  ف عمي  إلىالحسني الهندا الندكا  نتهي نسبج 
الحسف شي الهند كلقب  أ يسرة  ت أعارضي هللا عنهما، 

)دار العمـك ندكة العمماء ( شي  إلىالحسف بالندكا نسبة  أ ك
 الهند .

ـ،  1914سف شي الهند سنة الح أ ك:كلد  مولده وتشأ ه
  أ ك  ، كاف مف أ رز   ك جسرة متد نة متعممةكن   شي أ

 .ال  خ ع د الحي صاحب عمـ كمصنفات م هكرة
زاهدا ككاف حكيما كاس  الثقاشة  الحسف متكاضعا أ ككاف 

 .سمكب راؽأد با صاحب أ
 .ثاتيا : حيا ه العممية

العربية  التدوي؟ الحسف أبوس: ما المغات ال ي ا  تها 
 .رديةك كتب األدب بالمفة األك  ،االنجم زية كالفارسية ك 

 ؟ الحسف ُمتهج  اص في ال أليف  أبو ميز س: 
 .بس ب معرشتج عددا مف المفات. 1
 . ر  .سعة اطبلعج عمى مؤلفات الحضارات األ2
 .ياإلسبلمتعمقج شي التاريخ . 3

 سر العالـ  "ماذا س: اآْْ أهـ مصتفات التدوي؟
 بانحطاط المسمم ف ".

ْؼ   ُْ اب "ماآا  سْ العالـ ُاتحطاط المسمميف "؟س: ع
، اإلسبلـحاؿ العالـ شي العصر الذا س ق  الندكا  كص 

كب ف شيج ، كحتى القرف الماضي  اإلسبلـمركرا   زكغ شجر 
، متكسعا م  ذكر حاؿ الب رية ق ل تراج  المسمم ف كبعد  

عدد  إلىكترجـ كقد لقي هذا الكتاب ق كال ك  را  ،سباباأل
 . مف المفات

ْه في الدعوة   . عالصهللا  إلصثالثا : دو
ح ث  تعالىهللا  إلىجهد بارز شي الدعكة  الحسف  يكاف أل

 لتقى العالـ الداعية الكاندهمكا عندما ا دأ هذا الجهد 
كامتدت رحبلتج الدعكية ، حياة الصحابة ( )صاحب كتاب 

 .يةاإلسبلممعظـ ال مداف العربية ك  إلى

ْائق س:   ؟ عالصهللا  إلصالحسف في الدعوة  أبي توعت ط
كت ل   الكتب  ،كالندكات كالمؤتمرات ،شكاف منها ال طب  

كاصدار عدد مف المجبلت  مفات ،كالرسائل الدعكية، 
ي العممي شي الهند كرابطة اإلسبلمكأسس المجتم   ،م تمفة
 ية .اإلسبلمدب األ

ْا مف الجوائز العالمية،  تاؿس:  أبو الحسف التدوي ْثي
ْها؟  اآْ

 .اإلسبلـجائزة الممؾ شيصل العممية ل دمة . 1

 .ية  شي د ياإلسبلمجائزة ال  صية . 2

لى مف المنظمة ك يسسكك مف الدرجة األ. كساـ اإل3
ية لمتربية اإلسبلمية لمتربية كالعمـك كالثقاشة المنظمة اإلسبلم

 كالعمـك كالثقاشة .
س: أعط مثال واحدا عمص إتجازات أبي الحسف في 

ْدة في الجدوؿ أدتاه.  المجالت الوا
 المثاؿ مجاؿ اإلنجاز الرقـ
العالـ  كتابج:" ماذا  سر الت ل   1

 بانحطاط المسمم ف ".
تكلى التدريس شي دار العمـك شي  التدريس 2

 الهند
إصدار العد د مف المجبلت  الصحاشة 3

  مفات م تمفة
الدعكة إلى هللا  4

 تعالى
أ ذ  تصل بالناس لن ر 

 اإلسبلـ شي م دف الهند كقراها
 

 ْاُعا :وفا ه 
 ـ1999شي عاـ  تعالىالحسف الندكا رحمج هللا  أ كتكشي 
 .عاما 85ككاف لج مف العمر  الهندشي 

 
 
 
 
 
 
 
 

الخامس 

 والثالثون
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 "اػة ودلل هػاْ التبويػآْاأ"
 
 . عالصل : مفهـو آْْ هللا أو 

ْؼ آْْ هللا  عالص:س:  مة الع د عمى ذكر هللا ك اهك مد ع
تتضمف الثناء عمى ، ب لفا   جريها عمى قمبج كلسانج  تعالى

 ،آياتج تبلكةكأسمائج كأشعالج ك صاشج ،أك هللا عز كجل  جم ل 
يات ، كالحث عميج باآلكنحك ذلؾ مما كرد التر  ب شيج 

 حكاؿ كالمناسباتاألحاد ث الن كية عمى ا تبلؼ ية كاألالقرآن
 . عالصثاتيا : أهمية آْْ هللا 

 س: اآْْ أهمية آْْ هللا  عالص؟
: تعالىقاؿ  :والسْيتة في التفوس عث الطمأتيتةُ. 1
ـْ  َكَتْطَمِئف   آَمن كا الَِّذ فَ )  ۖ    َِّ  ِ ِذْكرِ  ق م كب ه 
م كب   َتْطَمِئف    َِّ  ِ ِذْكرِ  َأالَ   (.اْلق 

ْة مف الآتوب. 2  قاؿ : حصيل المغف
ـْ   َّ   أََعدَّ  َكالذَّاِكَراتِ  َكِث ر ا  ََّ  َكالذَّاِكِريفَ ):تعالى عَ  َكَأْجر ا َمْفِفَرة   َله 
 .(ِظيم ا

ْجة لل . 3 ْبه عز وجل :ْف  المتزلة والد بما  تساف عتد 
 تعالىيحقق لج منزلة عالية شي الجنة قاؿ 

كِني): ر  ـْ  َشاْذك  ْرك  كا َأْذك  ر  كفِ  َكاْ ك  ف ، كقد كرد أ( ِلي َكاَل َتْكف ر 
لمبلئكتج  تعالىإذا مات كلد الع د قاؿ هللا   "رسكؿ هللا قاؿ :

: قبضتـ كلد ع دا ؟ شيقكلكف : نعـ شيقكؿ : قبضتـ ثمرة 
شؤاد  . شيقكلكف : نعـ شيقكؿ : ماذا قاؿ ع دا ؟ شيقكلكف : 

: ا نكا لع دا   تا شي  تعالىحمدؾ كاسترجعؾ شيقكؿ هللا 
  "الجنة كسم ك    ت الحمد

 .آْاْ ودلل هاثالثا : ُعض اأدعية واأ
قات كالمناسبات ك هللا شي األ كثار مف ذكراإليس حب 
كد كؿ ، كعند النـك كاليقظة  ،شي الصباح كالمساء ،جميعها

 ،كعند د كؿ المسجد كال ركج منج ،المنزؿ كال ركج منج
ْبَكارِ  ِباْلَعِ ي ِ  َربِ ؾَ  ِبَحْمدِ  َكَسبِ  ْ ):  تعالىقاؿ    (. َكاإْلِ

 ؟معاتي عظيمةدللت  آْاْلألس: 
 والمساء :أآْاْ الصُاح . 1

ْسوؿ يدس:   ،في الصُاح والمساء اأآْاْ ـ عمصو اْاف ال
  ؟ عمل؟وحثتا عمص ال مسؾ بها

 .كتحميج اإلنساففظ .ألنها تح1

2. ل ال ـك  . يست عر المسمـ كجكد هللا تعالى معج شي ك 
 . عر  بالطم ن نة كالراحةت  . 3
 .  تقرب مف هللا تعالى شيففر لج ذنكبج.4
 يضا القكة ليقـك ب عماؿ  كمج. تعطي المسمـ أ5
 .  رزقج هللا الفبلح كالصحة كالماؿ.6
 :مثل  ،اآْاْ  اصة بُعض العُادات. 2

: كهك دعاء يقاؿ بعد تك  رة  دعاء االستفتاح شي الصبلة -أ
  .حةحراـ كق ل سكرة الفاتاإل

 :ا، أ داية الصبلةنج يككف أل ؟سمي بهآا السـ س: لماآا
 .ج الصبلةنستفت  شي

ف المصمي  ه ئ نفسج أ مف دللت دعاء الس ف اح؟ س:
 . هذا الدعاء لم  كع

ذكار متعددة لبلستفتاح منها :"سبحانؾ المهـ كقد كردت أ
لج   رؾ " كيعني جدؾ كال إ تعالىكبحمدؾ كتبارؾ اسمؾ ك 

نز  كتَ  ـَ ظ  :تقدست يا هللا كتنزهت عف كل نقص كع ب كعَ 
كال  كارتفعت عظمتؾ كقدرتؾ اسمؾ ككثرت  ركتج كعمت

 نت .يستحق العبادة إال أ

 : الذكر بعد الصبلة -ب
عد الآْْ ُعد الصالة المفْوضة مف العُادات ال ي يَّ س: 

بها هآا ، اآْْ ثالثة أموْ يؤدي ال يْ إلصفيها  سابق 
 .الحصكؿ عمى درجات عالية عند هللا شي الجنة.1ال سابق؟

 . تعم ق اإل بلص هلل تعالى.2 
المحاشظة عمى الصمة كالتكاصل م  هللا عز كجل شي .3
 .ة كالر اءال د  
 : مثل.اآْاْ  اصة بُعض اأماكف ،3

كاف  :المسجد كال ركج منج إلىالذكر عند الد كؿ  -أ
قاؿ :"رب ا فر لي ذنكبي كاشت  ا د ل المسجد ذرسكؿ هللا إ

ذا  رج منج قاؿ :"رب ا فر لي ذنكبي اب رحمتؾ " كا  أ ك لي 
 .اب شضمؾ "أ ك كاشت  لي 

ذكار مف أ: مف المنزؿ كد كلجالذكر عند ال ركج  -ب
ـَ إني أع كذ  ِبَؾ أف َأِضلَّ  ال ركج مف المنزؿ "  أ َضلَّ  أكالمه 

،  أك ،  أكأِزؿَّ   ْجَهَل  أكَأْجَهَل  أكأ ْظَمـ،  أكأظِمـ  أكأ َزؿَّ
 ."َعَميَّ 
ـِ هللِا َ ػَرْجنػا، د كؿ المنزؿ " ذكارأكمف  ـِ هللِا َكَلْجنػا، َكِبْسػ ِبْسػ

ْمػنا   .همجثـ ليسمـ عمى أ  َكَعمػى َربِ نػا َتَكك 

السادس 

 والثالثون
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ْحمه هللا"  "موسص بف تصيْ 
 .أول :مولده وتشأ ه           

ْؼ ُموسص بف التصيْ؟  س: ع
 ف  ق شي عهد عمر 19كلد مكسى  ف نص ر عاـ 

، كانت ال طاب شي قرية مف قر  الجم ل شي  ماؿ شمسط ف
مكي ف كمنهـ مركاف  ف ع د ن  تج م  أ ناء ال مفاء األ

 شي   ص تج . ثرع ، شكاف لهذ  الن  ة أالممؾ
ْة اأ  .موْثاتيا :موسص بف تصيْ وحسف إدا

ْ ه لأل س:  عماؿ والمهاـ ميز موسص بف تصيْ ُحسف ادا
ل  ، وضح آلؾ؟ال ي ْو

عمل م  ع د العزيز  ف مركاف كالي مصر ككاف  .1
 . تكلى كالية البصر . 2  .مساعدا لج

لعزيز  ف مركاف  كاليا عمى  ماؿ ع نج ال ميفة ع د ا. 3
 .شريقياإ

ْي يا؟ بف تصيْ وهو والي  فيموسص س: أعماؿ   شماؿ إف
شريقيا شي مدف إ اإلسبلـتمكف مكسى رحمج هللا مف ن ر . 1

 .كب ف قبائل ال ربر ،المفتكحة
لببلد بالعدؿ ال يفرؽ   ف عربي هل هذ  ا. حكـ   ف أ 2
 .عجمي كأ 

ْحمه هللا والهمة العالية  .ثالثا :موسص بف تصيْ 
 ،اإلسالـ عددت جهود موسص بف تصيْ في  دمة س: 

 ؟عماؿ ال ي قاـ بهااآْْ اأ
ْية :. 1 تمكف مكسى  ف نص ر مف قيادة الحمالت الُح
 أ يية  ف ك اجزيرة ق رص شي زمف ال ميفة مععادة شت  إ 

،ككاف أحد مارتها ، ثـ تكلى إكبنى ش ها حصكنا ، سفياف 
 س المقا مة لسكاحل ال كناف .دك القادة الذ ف شتحكا جزيرة ر 

ْي :بتاء اأ.2 سطكال بحريا  نى ا ف نص ر أ سطوؿ الُح
عمى المسمم ف شي ما  األمرما سهل ، جعل مركز  تكنس 

منها  ،ض المتكسط يشت  جزر عدة شي البحر األ ،بعد
 جزيرتي صقمية كسرد نيا .

ندلس شي تمكف  ف نص ر مف شت  األ س :ػتدلف ح اأ . 3
ح ث ع ر مض ق ج ل ، زمف ال ميفة الكل د  ف ع د الممؾ 

طارؽ  ف زياد ف م  القائد ك اندلس بالتعأرض األ إلىطارؽ 
 .ش ها اإلسبلـكعمبل عمى ن ر ، ندلس ، كاستطاعا شت  األ

 ْاُعا :مواقف في حيا ه.
م ية ال ي ا صف بها موسص  س: عدد ُعض الصفات ال َّ

 بف التصيْ؟
ؾ مف  ط تج  ـك تكلى قيادة يظهر ذلالعدؿ والتصاؼ :. 1

، شقاؿ بعد أف حمد ذ كق  شي جند   ط با ماؿ إشريقية؛ إ
رأ  مني حسنة حدكـ شمف :"إنما أنا رجل ك ثنى عميج هللا كأ

ف رأ  مني س ئة كم ،عمى مثمها شميحمد هللا كليحضَّ 
 .ص ب كما تص  كف "شم نكرها شاني أ  طئ كما ت طئكف كأ  

 ف نص ر قائدا ممتزما كاف مكسى : اأمْطاعة ولي . 2
دما حانت لج شرصة التقدـ لفت  شعن ،مر بطاعة كلي أ

الكل د  ف  ميفة ال إلىرسل ، ش األمرندلس لـ  تسرع شي األ
لفت   كلـ  تقدـ، ذنج كم كرتج شي ذلؾع د الممؾ يطمب إ
كهذا  دؿ عمى  ،مف ال ميفة األمرف جاء  األندلس إال بعد أ

 . األمرحرصج ال د د عمى طاعة كلي 
الحظ مكسى  ف نص ر أف : اإلسالـالحْص عمص تشْ . 3

ش دأ  ،حق المعرشة اإلسبلـشريقيا لـ يعرشكا سكاف  ماؿ إ
، شكاف ي تي بالعمماء ليعممكهـ أمكر د نهـ اإلسبلـ تعميمهـ 
كتكط دها شي ال ماؿ  اإلسبلـعمى تث  ت دعائـ ، شعمل 

 .شريقياإل
ْحمه هللا ُأعماؿ عظيمة ، بي ف  س: قاـ موسص بف تصيْ 

  مؾ مَّس عيتا ُالجدوؿ اآل ي:عماؿ في أي عهد قاـ ُاأ
 شي عهد العمػػػل الرقـ
معاكية رضي هللا  شت  جزيرة ق رص.إعادة  1

 عنج
ع د العزيز  ف  كال تج ل ماؿ إشريقية. 2

 مركاف
الكل د  ف ع د  شت  األندلس. 3

 الممؾ
  امسا : وفا ه 

شاصطحب  ،الحج إلىذهب ال ميفة سميماف  ف ع د الممؾ 
كشي  ،داء المناسؾج مكسى  ف نص ر كبعد انتهائج مف أمع

ق  97طريق عكدتج تكشي قريبا مف مد نة رسكؿ هللا عاـ 
 كدشف ش ها .
 

السابع 

 والثالثون


