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" الجود فً العلوم اإلسالمٌة " د .عمــ ــر جــــــــبر المستوى الثالث والرابع
سيشام والخازيم وابغ خمجوفم وابغ رشجم وابغ الشفيذم والدىخاويم

* الدرس األول :البحث العلمي والحضارة اإلسالميت*
س :مغ ُسشغ هللا تعالى في خمق اإلنداف؟ أف اإلنداف ولج مغ
شيئا.
بصغ أمو ال َيعمع ً
س :مغ ِنعع هللا تعالى ىمى اإلنداف الحػاسم ما وضيفتيا؟ تؤىمو
الكتداب السعخفةم مغ خبلؿ التأمل في خمق هللا لمكػف

س :دىا القخآف الكخيع اإلنداف لمتأمل في الكػف والتفكخ في سششو
وآفاقو ىمل؟ ألنو الخصػة األولى في شخيق البحث العمسي.

س :استفاد ىمساء السدمسيغ مغ السشيج الخباني بالتفكخم فأبجىػا
في مجاؿ البحث العمسيم فكانت ليع برساتم وضحيا؟

أسدا لمبحث العمسي
ٔ.وضعػا ً
ٕ.فبخىػا في ىحا السجاؿ وبخزوا فيو

وغيخىع.)...

غاية البحث العمسي

س :بيغ ما غاية البحث العمسي؟

ٔ .تحقيق التقجـ العمسي والخقي الحزاري.

ٕ .اإلسياـ في تيديخ سبل الحياة لئلنداف.

(الشتيجة) يتحقق ىسارة األرض واالستخبلؼ فييام ويتػافق مع

الغاية التي ُخمق اإلنداف ألجميا.

س :بيغ مػقف اإلسبلـ مغ البحث العمسي؟
ٔ .البحث العمسي في نطخ اإلسبلـ ىبادة يتقخب بيا السدمع
إلى هللا تعالى.

ٕ .يخفس اإلسبلـ البحث العمسي الحي يعػد ىمى البذخية

ٖ.وصمػا إلى قسة الحزارة والخقي.

بالزخر ويمحق بيع األذى.

س :ىخؼ مرصمح البحث العمسي؟

البحث العمسي :ىػ أسمػب مشطع في اكتذاؼ السعخفة والػصػؿ

إلييام باستخجاـ األدوات السػضػىية الستاحة التي ال تتأثخ بحاتية
الباحث ومذاىخه)ٕٜٓٔ(.

س :البحث العمسي يختمف باختبلؼ مػضػىاتوم فالسشيج التجخيبي
يقػـ ىمى:

ٔ -ىمى جسع السعمػمات ىغ شخيق السبلحطة العمسية.
ٕ -ثع اقتخاح فخضية أو أكثخ لتفديخ ىحه السبلحطة.
ٖ -ثع إجخاء التجخبة الختيار صجؽ الفخضيات.

ٗ( -الشتيجة) تكتسل بعجىا السعخفة التي تػضح ما لػحع
وُتفدخُه.

س :لمبحث العمسي أخبلقيات كثيخة يشبغي ىمى الباحث اإل لتداـ بيا؟
التحيد.
ٔ .البعج ىغ اليػى والتعرب و ُّ
ٕ .الرجؽ في ىخض الشتائج.
ٖ.الربخ واألمانة.

ٗ .التػثيق والتثبت.

س :أىط مثا ًال ىمى دقة ىمساء السدمسيغ وتثبتيع في الخواية
والشقل؟
أبجع ىمساء الحجيث الشبػي الذخيف في التثبت والجقةم التي تحفع

لمحجيث الشبػي مشدلتو وذلظ بػػػػػػػػػػػ

ٔ .تتبع أسانيج الخوايات وما فييا مغ اتراؿ وانقصاع.

*تاريخ البحث العمسي ىشج السدمسيغ*

 . 2وضع قواعد الجرح والتعديل لمعرفت الحديث
الصحيخ من غيره .

س :ما الحزارات التي بخزت بالسشيج العمسي قبل اإلسبلـ ؟

*مجاالت البحث العمسي*

(اليػنافم الخومافم الفخسم اليشػد).

س :كيف استفاد ىمساء السدمسيغ مسغ سبقيع في مجاؿ البحث
العمسي؟

س :اذكخ مجاالت البحث العمسي؟

ٔ -العمػـ اإلندانيةم التي مشيا ما يختز بعمػـ الذخيعة
اإلسبلمية كػػػػ (الفقوم وأصػؿ الفقو)م ومشيا ما يختز

ٔ .درسػا مشاىجيع.

بعمػـ التخبية واالجتساعم والشفذم والتاريخم والمغة

ٕ .أخحوا ما يرمح ليع.

ٖ .شػروىا وزادوا ىمييا وحدشػا فييا.

س :مشيج البحث العمسي ىشج ىمساء السدمسيغ كاف لو أثخ كبيخ في
تقجـ الحزارة اإلندانية ورقييام وضح ذلظ؟ فقج كاف العالع

اإلسبلمي قبم َة الباحثيغ الغخبييغم فقج نيمػا مغ معارفو وىمػموم
وتعمسػا المغة العخبية.

تابا ىخبية لعمساء مدمسيغ بخىػا
س :تخجع العمساء الغخبييغ ُك ً
بجراسة مشاىج البحث العمسيم مثل( :الخػارزميم وابغ الييثعم وابغ
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العخبية.

ٕ -العمػـ التصبيقيةم التي ُتعشى بتصبيق السعخفة ونقميا إلى
البيئة السادية غالبا( كعمع الصبم والخياضيات) وغيخىا.
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*أساسيات البحث العمسي ىشج العمساء السدمسيغ*

" الجود فً العلوم اإلسالمٌة " د .عمــ ــر جــــــــبر
*مأسدة البحث العمسي*

س :يقػـ مشيج البحث العمسي في اإلسبلـ ىمى مجسػىة مغ
األسذم أذكخىا؟

قجيسا وحجي ًثا؟
س :السشيج العمسي لو جيات ومؤسدات تخىاهم ً
ٔ .اشتيخ بالتاريخ اإلسبلمي وجػد مكتبات ومؤسدات ُىشيت

بالبحث العمسيم مثل" :دار الحكسة" في ىيج الخميفة

ٔ.إقامة الجليل إلثبات الفخضيات واإلدىاءاتم فبل قيسة

العباسي السأمػف.

لفكخ أو رأي ليذ ىميو دليل قاؿ تعالى:ﱡﭐ ﳄ ﳅ

والسخاصج الفمكيةم السدتذفيات الصبية التي ىشيت

بالجانب البحثي.

ﳆ ﳇ ﳈ ﳉﱠ
ٕ.مخاىاة متصمبات كل ىمع مغ العمػـ
أ .فعمػـ القخآف والدشة ليا متصمبات يشبغي مخاىاتيا كالمغة العخبية.

ٕ .في العرخ الحجيث :ىشاؾ مؤسدات كثيخة ُتعشى بالبحث
العمسي فتقػـ بػػػػػػػ:
أ.

ب .أما العمػـ التصبيقيةم فيخاىى فييا قػاىج السشيج الحي يقػـ ىمى
التجارب السيجانية أو السخبخية ودراسة نتائجيا لمتأكج مغ إمكانية

تصبيقيا في الػاقع.

ٖ.ىجـ إخزاع األمػر الغيبية السصمقة لمسشيج العمسيم مثل:
اإليساف باهلل ومبلئكتو واليػـ اآلخخ.

س :ما الغاية مغ ىجـ إخزاع األمػر الغيبية لمبحث التجخيبي؟
لعجـ قجرة العقل البذخي ىمى إدراكيا وترػرىام فيجب اإليساف
بيا كسا وردت.
س :استخخج األدلة السعتبخة في البحث العمسي التي يذيخ إلييا قػؿ
هللا تعالى ( :)ٕٓٔٚﭐﭐ ﭐ

المستوى الثالث والرابع

ﭐ

ﱽﭐ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ
ﲿ ﳀ ﱼ؟

تػفيخ أدواتو والساؿ البلزـ لو.

ب .تعديد الباحثيغم وتشذخ البحػث.

س :في السسمكة األردنية الياشسية مخاكد تقػـ ىمى البحث العمسيم
مثل :
ٔ .السخكد الجغخافي السمكي.

ٕ .الجسعية العمسية السمكية.

ٖ .مخاكد مػجػدة في الجامعات األردنية.
س :بيغ دالالت اآليات الكخيسة اآلتية ىمى تحقيق السشيج الرحيح

في البحث والشطخ:
أ.

قاؿ تعالى :ﱽﭐ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ
ﳉ ﳊ ﱼ.
إقامة الجليل إلثبات الفخضيات واإلدىاءات.

ب .قاؿ تعالى :ﱽﭐ ﲳ

ٔ .الجليل الشقمي (الدسع) :وىػ الجليل القائع ىمى الشقل
الرحيح الحي يتيقغ الدامع مغ صجؽ مخبخه مثاؿ:

(أخبار القخآف الكخيع وصحيح الدشة الشبػية).

ٕ .دليل السبلحطة والتجخبة (البرخ) :وىػ ما يقع تحت

التجخبة واإلختبار مغ مدائل العمػـ مثاؿ :ما قاـ بو اإلماـ
الخازي ىشجما أراد بشاء مذفىم وضع ىمى رأس كل جبل قصعة

مغ المحعم وراقب المحعم فاستقخ رأيو ىمى بشاء مذفى ىمى
آخخ قصعة لحع بقيت صالحة ألشػؿ مجة.

ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ

ﲺﲻﱼ.
ال قيسة لفكخ أو رأي ليذ ىميو دليل م وال تقػـ بو حجة.
قال تعالى :ﱽﭐ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ
ﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱼ
 .يشبغي لمباحث أف يمتدـ بأخبلقيات البحث العمسي كػ األمانة
والربخ والتػثيق والتثبت.

ٖ .دليل اإلستشتاج واإلستشباط (الفؤاد):

وىػ الجليل القائع ىمى استشتاج العقل الدميع.

مثل :اإلستجالؿ ىمى وجػد هللا بالشطخ والتفكخ في آياتو
الكػنية.

2

ال حرمكم هللا فرحة
النجاح
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*الجرس الثاني :األخبلؽ مفيػميا وأىسيتيا في

" الجود فً العلوم اإلسالمٌة " د .عمــ ــر جــــــــبر المستوى الثالث والرابع
س :لمذعائخ التعبجية في اإلسبلـ مقاصج أخبلقية؟

حياتشا*

فسغ قاـ بيا ىمى أتع وجو حدشت سمػكو وقػمتو.

فػػػػ(الربلة) :تشيى ىغ الػقػع في الفػاحرم قاؿ تعالى:ﭐﱡﭐ ﲲ

س :بيغ أىسية األخبلؽ؟

ٔ .تحسي السجتسعات مغ االنحبلؿ والتفكظ.

ٕ .ترػف الحزارات والسجتسعات مغ الدقػط والتخاجع.

*مفيػـ األخبلؽ*

س :ىخؼ األخبلؽ؟()ٕٓٔٚ

األخبلؽ :كل ما يترف بو اإلنداف مغ صفاتم تجعمو محل تقجيخ
واحتخاـ بيغ الشاسم ويشاؿ بيا األجخ العطيع مغ هللا تعالى.

س :ىمى ماذا فصخ هللا تعالى اإلنداف؟ ىمى األخبلؽ الفاضمةم لكغ
وقبحا.
اإلنداف قج يتأثخ بأخبلقيات مجتسعة ومحيصة ُحدًشا ً

*تخبية الشفذ ىمى األخبلؽ الفاضمة*

سُ :تكتدب األخبلؽ بصخيقتيغ وضحيسا؟()ٕٓٔٚ
ٔ .التجريب والتعػيجم فبيغ لشا رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أف خمق الرجؽ
يكتدب بالتداـ الرجؽم والثبات ىميوم والتحخي ىشوم حتى

يدتقخ الرجؽ في الدمػؾ ويربح ىادة ثابتةم وىكحا في
ِ
الر ْج ِ
ؽم َفِإف
األخبلؽ جسيعيام قاؿ رسػؿ هللا َ ":ىَمْي ُك ْع ِب ّ
ِ
الر ْج َؽ َي ْي ِجي ِإَلى اْلِبِّخم َوإِف اْلِبخ َي ْي ِجي إَِلى اْل َجش ِةم َو َما
ّ
الر ْجؽ حتى ي ْكَتب ِىْشَج ِ
ِ
ّللا
اؿ الخ ُج ُل َي ْرُج ُ
ؽ َوَيَت َحخى ّ َ َ ُ َ
َيَد ُ
ِ
ِ
ِ
ِصِّج ًيقام َوإِيا ُك ْع َواْل َكح َبم َفِإف اْل َكح َب َي ْيجي ِإَلى اْل ُف ُج ِ
ػرم
ِ
اؿ الخ ُج ُل َي ْك ِح ُبم
َوإِف اْل ُف ُج َ
ػر َي ْيجي إَِلى الش ِارم َو َما َيَد ُ
ويَتحخى اْل َك ِحب حتى ي ْكَتب ِىْشَج ِ
ّللا َكح ًابا".
ََ َ
َ َ ُ َ
وتخبية الشفذ ىمى األخبلؽ الفاضمة تكػف بالحخص ىمى
مسارسة الدمػؾ السحسػد في حياتشا اليػميةم شاىة هلل
تعالىم مسا يعدز األخبلؽ الفاضمة في الشفذ م قاؿ

رسػؿ هللا :

"إنسا العمع بالتعمع وإنسا الربخ بالتربخ وإنسا الحمع
بالتحمع".

ٕ .البيئة اإلجتساىيةم وكحلظ تتحقق التشذئة ىمى األخبلؽ
مغ خبلؿ البيئة اإلجتساىيةم

كػ (األسخةم والخفقةم والرحبة)؛ لحلظ أوجب اإلسبلـ اختيار

الدوجة الرالحة والدوج الرالح واختيار الرجيق الرالح.
*أىسية األخبلؽ*

س :لؤلخبلؽ أىسية ىطيسةم ومكانة خاصة تطيخ في ىجة جػانب
ٔ .اإليسافم فاألخبلؽ جدء مغ اإليسافم وثسخة مغ ثساره.
ٕ .العبادات.

ﲷ ﱠ.
ﲸ
ﲳﲴﲵﲶ

حافد لتخؾ الدمػؾ السحمػـم قاؿ
(والرياـ) :يجعل مغ تقػى هللا ًا
الدور والعسل بو والجيلم فميذ ِ
رسػؿ هللا َ ":مغ لع َيَج ْع قػؿ ُّ
هلل
َ
َ

حاجة أف َيَج َع شعامو وشخاب".
(والدكاة)ُ :تيحب الشفذ وتصيخىا مغ الذح والبخلم قاؿ تعالى:ﭐ
ﱡﭐ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﱠ .
ٖ .األحكاـ الذخىية.

س :األخبلؽ في اإلسبلـ ليا أحكاـ شخىيةم فسغ ىحه األخبلؽ ما

ىػ:

ٔ .واجب

كػ:الرجؽ

يثاب فاىميا ويأثع

ٕ .مشجوب

كػ :الذجاىة

يثاب فاىميا وال يأثع

ٖ .حخاـ

كػ :الكحب

يأثع فاىميا ويعدر

والغر

ويؤدب ىمى ارتكابيا

واألمانة
والكخـ

تاركيا
تاركيا

ٗ .التقخب إلى هللا تعالى والفػز بخضػانو.

ىطيسا مغ أبػاب التقخب إلى هللا م ومغ ذلظ:
بابا
سُ :تعج األخبلؽ ً
ً
ٔ -بالتشافذ بيغ العباد.
ساسا لمتفاضل بيشيع يػـ القيامةم قاؿ رسػؿ هللا ":إف
ٕ -أ ً
خياركع أحاسشكع أخبلقا".

سببا لمُقخب مغ الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص في الجشة.
ًٖ -
*شسػلية األخبلؽ*

س :تتسيد األخبلؽ في اإلسبلـ بذسػليتيا لكل مشاحي الحياةم فيي
مشطسة لعبلقات اإلنداف كميا.
ٔ .ما يترل بعبلقة

اإلنداف باهلل تعالى:

ٕ .ما يترل بعبلقة
اإلنداف بشفدو

ٖ .ما يترل بعبلقة

:

كتقػى هللا وتعطيسوموفعل ما أمخ.
بتيحيب الشفذم وغخس القيع كالحياء
والخفق.

ىبلقتو مع الشاس قائسة ىمى ُحدغ

اإلنداف بالشاس :

الخمقم كالخحسة والعجؿ.

اإلنداف بالبيئة :

والخحسة بالحيػاناتم وأما(مػارد

ٗ .ما يترل بعبلقة

تقػـ العبلقة ىمى أساس الخفق
البيئة) فتكػف بحدغ استخجاميام
وىجـ إتبلفيام والسحافطة ىمييا.
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الــــــــــــــدورة المكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثفة
س :ما داللة الشرػص الشبػية اآلتية:
ٔ .قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص " :ال إيساف لسغ ال أمانة لو"

" الجود فً العلوم اإلسالمٌة " د .عمــ ــر جــــــــبر
ٔ) ُحدغ التػاصل مع الشاس

صمة األخبلؽ

باإليساف.

مجمدا
ٕ .قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص " :إف أحبكع إلى هللا أو إليم وأقخبكع مشي
ً
يػـ القيامة أحدشكع خمًقا"

األخبلؽ وسيمة لمتقخب إلى هللا تعالى والفػز بخضػانو.

ُٖ .ذكخ لخسػؿ هللا امخأة ترػـ الشيار وتقػـ الميلم وتؤذي
جيخانيا بمدانيام فقاؿ" :ال خيخ فييام وىي في الشار"

وذكخ لو امخأة ترمي السكتػبةم وتترجؽ ببعس الصعاـم
أحجا بمدانيام فقاؿ" :ىي في الجشة"
وال تؤذي ً

ٔ .إف مغ قاـ بالعبادات السفخوضةم ولع يؤذي الشاس
جاء بالخيخ والفزيمة.

ٕ .إف مغ قاـ بالعبادات السفخوضة وكاف يكثخ مغ
الشػافلم ولكشو يؤذي الشاسم لع يحقق السقاصج

السصمػبة مغ العبادة.

ٗ .ﭧﭐﭐﭨﭐ ﭐ ﭐ ﭐﱡﭐ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ
ي ص فاته
ﲒ ﱠ اإلنس ان يص احب من ي توافق م عه ف

ه.

. 5ﭐﭧﭐﭨ ﭐﱡﭐ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ

س :بيغ أساليب الشبي ملسو هيلع هللا ىلص الستشػىة في التعامل مع الشاس:
ٔ)

ُحدغ التػاصل مع الشاسم فحدغ التػاصل يػثق معاني
األخػة والسحبة.

صػر مغ تػاصل الشبي ملسو هيلع هللا ىلص مع الشاس:
س :اذكخ ًا
ٔ .يدور الشاس ويصسئغ ىغ أحػاليعم ويدأؿ ىغ حاجاتيع.
ٕ .يخاشبيع بأحدغ األلفاظ.
ٖ .يتفقج مغ غاب مشيع.

ٗ .يجالديع ويجيب دىػة مغ دىاه.
٘ .يػاسييع في مرابيع وأحدانيع.
س :اذكخ أربعة أمثمة قاـ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص بفعميا تجؿ ىمى حدغ تػاصمو
مع الشاس؟()ٕٓٔٚ

ٔ .زيارتو ألـ ُسميع ىمى الجواـم ومػاساُتو ليا بسقتل أخييا
حخاـ بغ ممحاف الحي استذيج يػـ بئخ معػنةم وكاف
يقػؿ ":إني أرحسيا م ُقتل أخػىا معي" أي :في شاىتي.

دومام بقػلو" :ألظ حاجةً".
ٕ .سؤالو لخادمو ً
ٖ .استزافتو ملسو هيلع هللا ىلص ضي ًفا مغ الباديةم وسؤالو ىغ الشاس.

ٗ .حخصو ملسو هيلع هللا ىلص ىمى المقاء بالشاس والتحجث إلييع وإدخاؿ
ىيت إلى ذراع أو
الدخور ىمييعم قاؿ رسػؿ هللا  ":لػ ُد ُ
يجؿ ىمى قمة
كخاع ألجبت" الكخاع  :ساؽ الذاة م ما ُ

ﱊ ﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒ
ﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚ ﱛﱜ
ﱝﱞﱟﱠﱡ ﱢﱣﱤ
ﱨ ﱪﱫﱬﱭﱮ
ﱩ
ﱥﱦﱧ
ﱳ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱠ.
ﱴ
ﱯﱱﱲ
ﱰ
دغ الخمق ال يكػف بالعبادة وحجىام
دلت اآلية أف البخ الحي ىػ ُح ُ
إنسا يكػف باإليساف باهلل والبحؿ والعصاء في سبيمو م واإلحداف إلى
السحتاجيغ م والعسل ىمى نذخ الخيخ والفزيمة بيغ الشاس.

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

المستوى الثالث والرابع

المحع.

ٕ)الخفق بسغ حػلو
مفتاحا
فالخفق ٔ .خمق جاذب لمشاس .ٕ .سببا لسحبتيع.ٖ .
ً
لقمػبيع.

س :أىط مثا ًال يجؿ ىمى رفق الشبي ملسو هيلع هللا ىلص باآلخخيغ:
أ .رفقو بالذاب الحي جاءهم يصمب مشو أف يأذف لو بالدنام فأقبل
ىميو الرحابة ليدجخوهم فصمب الشبي ملسو هيلع هللا ىلص مغ الذاب االقتخابم

مخاشبا لو بأسمػب رقيقم فقاؿ لمذاب" :أتحبو ألمظ أو
فحاوره
ً
ألختظ أو لعستظ...م فقاؿ :ال وهللام جعمشي هللا فجاؾم فقاؿ الشبي

ملسو هيلع هللا ىلص" :وال ناس يحبػنو ألمياتيع وبشاتيع وىساتيع "...ثع دىا هللا

*الجرس الثالث :اليجي الشبػي في التعامل مع الشاس

تعالى لو فقاؿ" :الميع اغفخ ذنبوم وشيخ قمبوم وحرغ فخجو"م فمع

س :أثخ أسمػب الشبي ملسو هيلع هللا ىلص الحكيع والخاقي في التعامل مع الشاس ىمى

ب .رفقو بأبي رافع الغفاري لسا شكاه الرحابة أنو يخمي نخميع م

وسمع.

نخميع"م ومدح ىمى رأسو ودىا لو "أشبعظ هللا وأرواؾ".

اختبلؼ أجشاسيع وأحػاليع أدى إلى.ٔ :محبتيع لو صمى هللا ىميو
ٕ.قبػؿ ما جاء بو مغ اليجى والحق.
ٖ.الحخص ىمى شاىتو واالقتجاء بو.
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يمتفت لمذاب بعج ذلظ إلى شيء مغ الدنا.

فقاؿ لو " :الجػع " م فقاؿ لو الشبي  ":كل مسا يدقط وال تخمي

الــــــــــــــدورة المكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثفة
ٖ)اإلستساع لمستحجث واإلنرات لو

" الجود فً العلوم اإلسالمٌة " د .عمــ ــر جــــــــبر المستوى الثالث والرابع
س :قاؿ تعالى" :وشاورىع في األمخ" ليا مػاقف في سيختو صمى

اىيا لسا
كاف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص ييتع بالستحجثم ويتػجو إليو
مدتسعا و ً
ً

هللا ىميو وسمع؟

يقػلو .مثاؿ ذلظ :استساع الشبي لعتبة بغ ربيعة لسا ىخض ىميو

ٔ .مذاورتو أصحابو يػـ بجر بسقاتمة السذخكيغ بعج نجاة

السمظ والساؿ مقابل تخكو لمجيغ م فكاف جػاب الشبي لو أف ق أخ
ىتبو ُ
لو سػرة فرمت م ويبلحع مغ ىحا الحػار:

ٕ .يػـ أحج ومذاورتو ألصحابو إما بالجفاع ىغ السجيشة

ٔ.أف رسػؿ هللا لع يقاشع ىتبو.

أ.

ٗ)التعبيخ ىغ السذاىخ تجاه اآلخخيغم وذلظ:
ٔ .تأثخنا لحاليع.

ٕ.تفاىمشا معيع.

ٖ.اىتسامشا بيع.
س:

السشػرةم أو الخخوج لمقتاؿ.

س :اكتب داللة الشرػص الشبػية اآلتية:

ٕ.استسع لكبلمو حتى فخغ

مػاقف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص

القافمة التي قادىا أبػ سفياف.

حػؿ التعبيخ ىغ مذاىخه مع

اآلخخيغ()ٕٓٔٚ
ٔ .تبدط وجيو الذخيف بإسبلـ ىجي بغ حاتع.
ٕ .تعبيخه ىغ حبو لغيخه .كسا حجث لسعاذ بغ جبل لسا قاؿ لو
الشبي" :إني ألحبظ يا معاذ".
ٖ .حدنو ىشج مػت ىثساف بغ مطعػفم فدالت دمػىو صمى
هللا ىميو وسمع الذخيفة وىػ يغدمو قبل دفشو.
٘)التجاوز ىغ زالت الشاس وىفػاتيعم وذلظ
بالعفػ والرفح ىشيعم والجىاء ليع م فقج قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص في حق مغ

أساء إليو مغ قخير ":الميعم اغفخ لقػمي م فإنيع ال يعمسػف".

س :مغ آثار العفػ والتجاوز ىغ الدالت والرفح؟
ٔ .يجيع ىبلقة السحبة بيغ الشاس.
ٕ .التدامح فيسا بيشيع

س :مغ السػاقف التي تجؿ ىمى ىفػه وسساحتو ملسو هيلع هللا ىلص ىغ الشاس.

ٔ .قرة األىخابي الحي شج رداء الشبيم وأثخ في ىشقو
الذخيفم ثع قاؿ :يا دمحم! ُمخ لي مغ ماؿ هللا الحي
ىشجؾم فزحظ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص ثع أمخ لو بعصاء.

ٕ .قرة َتدمل أحج السذخكيغم والشبي نائع تحت شجخةم فأخح
سيف الشبي ووضعو ىمى رقبتوم وقاؿ :تخافشي؟ فقاؿ
الشبي ملسو هيلع هللا ىلص :الم فقاؿ :مغ يسشعظ مشي؟ فقاؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص :هللام
فػقع الديف مغ يجه فأخحه الشبي وىفا ىشو.

)ٙالسذاورة وتقبل الشرح

دىاء الشبي ملسو هيلع هللا ىلص لسغ أخصأ في حقو بقػلو ملسو هيلع هللا ىلص ":الميع اغفخ

لقػميم فإنيع ال يعمسػف".

التجاوز ىغ زالت الشاسم مع العفػ والرفح ىشيع

والجىاء ليع.

ب .أخح الشبي ملسو هيلع هللا ىلص بيج معاذ بغ جبل وقاؿ" :إني ألحبظ يا
معاذ".

التعبيخ ىغ السذاىخ تجاه اآلخخيغم فكاف ملسو هيلع هللا ىلص إذا أحب

أحجا ىبخ لو ىغ ُحبو.
ً
ت )ٕٓٔٚ( .وصف أبػ ىخيخة بقػلو ىغ الشبي صمى هللا
ىميو وسمع " :إف رسػؿ هللا لع يكغ أحج يكمسو إال أقبل
ىميو بػجيوم ثع لع يرخفو ىشو حتى يفخغ مغ كبلمو".
ٔ.احتخامو بالشطخ إلى الستحجث.ٕ .االستساع لو.
ٖ.ىجـ مقاشعتو.
-------------------------------------

*الجرس الخابع :التػبة مغ الحنػب*
س :ما أسباب وقػع اإلنداف في الحنب؟
ٔ .ضعف اإليساف.

ٕ .تأثخه بالبيئة السحيصة بو.
ٖ .تمبيتو لخغبات الشفذ األمارة بالدػء.

ومع ذلظ فاهلل غفػر رحيع يقبل تػبة التائب م قاؿ رسػؿ هللا ":

وخيخ الخصائيغ التػابػف"م وقاؿ ىميو
كل ابغ آدـ خصاءم
ُ
ُ
ذنب لو".
ال
كسغ
الحنب
مغ
التائب
الدبلـ":
َ
ُ

*الحنب مفيػمو وخصػرتو والتػبة مشو*

س :بيغ مفيػـ كل مغ ٔ .الحنب .ٕ .السحنب.

الحنب :تخؾ الػاجبات أو ارتكاب السحخمات)ٕٜٓٔ(.
السحنب :ىػ كل مغ ارتكب معرية سػاء أكانت صغيخة أو كبيخة.

س :فدخ العبارة اآلتية" :الحنػب ليدت متداوية في خصػرتيا"؟

س :اذكخ ثبلث فػائج لذػرى.

تتفاوت بحدب آثارىا ىمى الفخد والسجتسعم وبسا يتختب ىمييا مغ

ٔ .تحخي الحق.

ىقػبة أو جداء في الجنيا واآلخخة.

ٕ.الػصػؿ إلى الخأي األصػب.
ٖ.مذاركة الشاس في تحسل نتائج القخار.
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الــــــــــــــدورة المكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثفة
س :تشقدع الحنػب إلى
ٔ .صغائخ :كالدب والذتع.

" الجود فً العلوم اإلسالمٌة " د .عمــ ــر جــــــــبر المستوى الثالث والرابع
س :كيف تعامل ملسو هيلع هللا ىلص مسغ بمغو ىشو أنو وقع في ذنب؟ لع ُيرخح

ٕ .الكبائخ  :ىقػؽ الػالجيغ الدنا.

باسسوم بل كاف يشتقج فعمو ويقػؿ :ما باؿ أقػاـ.

واإلصخار ىمى الرغائخ واإلكثار مشيا مغ (الكبائخ).

س :لساذا ال يجػز لعغ السحنب بعيشو – بحاتو –؟ ( )ٕٓٔٚألف

ىبخ القخآف الكخيع ىغ السخالفات الذخىية بألفاظ متعجدة.
سَ :
الجخـم الحخاـ)
(الحنبم السعريةم الديئةم اإلثعم ُ

المعغ يعشي الصخد مغ رحسة هللا تعالى يػـ القيامة وىحا ال يعمسو إال

س :إلى ماذا دىى اإلسبلـ أصحاب الحنػب؟
ٔ .التػبة مغ الحنػب.

ٕ .السبادرة واإلسخاع بيا.

هللا.

قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص " :ال تمعشػهم فوهللا ما ىمست إال أنو يحب هللا
ورسػلو"

ىغ الخجل الحي جيء بو ألنو شخب الخسخم فأمخ صمى هللا ىميو

وسمع بجمجهم فقاؿ أحجىع :الميع إلعشو:

*تعامل الشبي ملسو هيلع هللا ىلص مع السحنبيغ*
س :كيف تعامل الشبي ملسو هيلع هللا ىلص مع أصحاب الحنػب؟
ٔ .بُشرحيع .ٕ .تقػيع سمػكيع.

س :تعامل الشبي ملسو هيلع هللا ىلص مع السحنبيغ بأساليب متشػىة؟()ٕٓٔٚ

ٔ .التعخيف بالحنب والتشفيخ مشوم حيث كاف يبيغ لمسحنب أف
وذنبا قبيحام ليشفخه مشو حتى ال يعػد
ما فعمو معرية هللم ً
لوم فشفخ ىميو الدبلـ الشاس مغ الطمع م وشبو حاؿ الطالع

يػـ القيامة بحاؿ السفمذ في الجنيا م قاؿ رسػؿ هللا
ِ
ِ
ِ
ذ ِفيَشا َم ْغ ال دْرَى َع َلوُ
ذ َقاُلػا  :اْل ُس ْفم ُ
":أََت ْجُرو َف َما اْل ُس ْفم ُ
ِ
ِ
ِ
اع م َفَقاؿ ِ :إف اْلس ْفِم ِ
ام ِة
َوال َمَت َ
ُ َ
َ
ذ م ْغ أُمتي َيأْتي َي ْػَـ اْلقَي َ
ؼ َى َحا َوأَ َك َل
اـ َوَزَكا ٍة َوَيأِْتي َق ْج َشَت َع َى َحا َوَق َح َ
ِب َربل ٍة َو ِصَي ٍ
اؿ َى َحا َو َس َف َظ َد َـ َى َحا َو َضَخ َب َى َحا َفُي ْعصَى َى َحا ِم ْغ
َم َ
ِ
ِ
َف
َح َدَش ِاتو َو َى َحا ِم ْغ َح َدَش ِاتو َفِإ ْف َفِشَي ْت َح َدَشاُتوُ َقْب َل أ ْ
ي ْق َزى ما َىَمي ِو أ ِ
ش ِخ َح
ص ِخ َح ْت َىَمْي ِو ثُع ُ
اى ْع َف ُ
ُخ َح ِم ْغ َخ َ
ص َاي ُ
ْ
ُ
َ
ِ
في الش ِار "

ٕ .فتح باب التػبة لمسحنبيغ وتبذيخىع بالسغفخةم وذلظ بػػػػػػػػػ:
ٔ -تحكيخىع بسغفخة هللا تعالى ورحستو.

س :ما سبب تخريز الشبي ملسو هيلع هللا ىلص بعس األفعاؿ(كالخسخ والخبا
والخجاؿ الستذبييغ بالشداء) بالمعغ؟ ()ٕٜٓٔ
ٔ .لبياف خصخىا ىمى الفخد والسجتسع.
تشفيخ مغ االقتخاب مشيا.
ًا
ٕ.
مدؤولية الجولة والسجتسع نحػ السحنبيغ
س :إصبلح سمػؾ السحنبيغم مغ واجبات الجولة والسجتسعم وذلظ
ىغ شخيق؟
ٔ) الشرح والتػجيوم ويكػف مغ خبلؿ:
أ.

األسخة :فبل تزخع األسخة أخصاءىع برػرة تذعخىع
أنو ال يسكغ معالجتيام أو التػبة مشيا.

ب .السجرسة :إخخاج بحور الخيخ مغ قمػب الصبلبم
وتبتعج ىغ إىانتيع وشتسيع.

ت .اإلىبلـ  :بشذخ الفزيمة ومشع الخذيمةم بث البخامج
اإلصبلحيو التي تأخح بيج الذباب لمتػبة.

ٕ -يبعث فييع األمل واإلقباؿ ىمى الخيخ(ىمل)  :حتى ال

ٕ) السعالجة السدمكية وذلظ:

ٖ .إرشاد السحنبيغ إلى األىساؿ الرالحة التي تكفخ سيئاتيعم

واألشغاؿ.

تسشعيع ذنػبيع مغ التػبة والعسل الرالح.

وذلظ بالسجاومة ىمى األىساؿ الرالحةم ك ػ (الربلةم والرجقة).ﭐ
ﲟﲡ
ﲠ
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ

ﲤﲦﲧﲨ ﲩﱠ
ﲥ
ﲢﲣ
ٗ.الدتخ ىمييع وىجـ إشاىة ما فعمػه مغ معاصي م جاء أحج
الرحابة بغبلـ ارتكب معرية ليعاقبو الخسػؿ م فقاؿ لو

الخسػؿ ":لػ ستختو بثػبظ م كاف خيخا لظ".

٘.حفع كخامتيع وحقػقيعم وقج أمخ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص بسخاىاة إندانية
السحنبيغ وشعػرىع فشيى ىغ ( :سبيع ولعشيعم تعشيفيعم
اإلساءة إلييعم ىجخىعم الحكع ىمى مريخىع باآلخخة) م وكاف
رفيقا معيع م ويدعى إلصبلحيع وإرشادىع.
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ٔ .مخاكد اإلصبلح والتأىيلم وتعميسيع بعس الحخؼ
ٕ .مخاكد معالجة اإلدماف.

ٖ .تذجيعيع ىمى التعمع واكتداب السعارؼ.

الجشاة وذلظ:
ٖ) ىقػبة ُ
ٔ .بفخض القانػف ىمى الجسيعم وتحقيق األمغ ىمى
الشفذ والعخض والسستمكات.

ٕ .تعديد الذعػر بالعجالة التي تقػي اإل نتساء لمػشغ
ومحبتو.

الــــــــــــــدورة المكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثفة

*الجرس الخامذ :ثقافة الحػار*

" الجود فً العلوم اإلسالمٌة " د .عمــ ــر جــــــــبر
ٕ) السدجج:

س :أىع أدوات التػاصل الفكخي والثقافي واإلجتساىي بيغ الشاس؟
الحػار

س :اذكخ ثبلث ثسار لمحػار؟ التفاىع م التعاوف م الػصػؿ لمحقائق
س :بيغ مفيػـ الحػار؟()ٕٓٔٚ

المستوى الثالث والرابع

س(:ىمل) لمسدجج دور أساسي في حياة السدمع ؟
يجتسع فيو الشاس و يتبادلػف اآلراء

اختيار مػضػىات الخصب والسػاىع التي تشسي ثقافة الحػار .وذلظ
أ.

سساع اإلماـ أسئمة الحزػر وإصغائو ليع.

الحػار :أسمػب يسارسو األفخاد في تبادؿ اآلراء واألفكار بذكل دائع

ب .التداـ السػاىع والسرميغ آداب الحػار.

الرػاب وفق الزػابط وأسذ سميسة.
بيجؼ الػصػؿ إلى ّ
*دور مؤسدات السجتسع في تشسية ثقافة الحػار*

ث .ىقج السجالذ العمسية داخل السدججم مع مخاىاة احتخاـ

س :تتكامل السؤسدات في غخس ثقافة الحػار داخل السجتسعم
اذكخ دور كل مؤسدة في ذلظ:
السدججم

(األسخةم

والسمتقيات).

السؤسدات

التعميسيةم

اإلىبلـم

الشػادي

ت .التحاور بأدلة واضحة ومقشعة مغ غيخ ججاؿ أو تعرب.
وجيات الشطخ.

س :أثخ السدجج في تشسية ثقافة الحػار؟

ٔ .سيطيخ في تساسظ السجتسع.

ٕ .تعديد الخوابط اإليسانية واالجتساىية.
ٖ.السحافطة ىمى وحجتيع.

ٔ) األسخة:

تخبي الفخد فييا ىمى مسارسة الحػار كػسيمة لمتػاصل يربح ذلظ

وشبعا لو.
ىادة ىشجه
ً
س :اذكخ مػق ًفا مغ سيخة الشبي ملسو هيلع هللا ىلص ىغ الحػار داخل األسخة؟ حجيثو
ملسو هيلع هللا ىلص مع زوجتو أـ السؤمشيغ خجيجةم ىشجما ندؿ ىميو الػحي بغار
حخاءم وما حجث لوم فقالت خجيجة رضي هللا ىشيا" :وهللا ما يخديظ

أبجام إنظ لترل الخحعم وتحسل الكلم وتكدب السعجوـم وتقخي
هللا ً
الزيفم وتعيغ ىمى نػائب الحق".
س :بيغ معاني السفخدات التالية:

ٖ) السؤسدات التعميسية:

ُتديع في تكػيغ شخرية اإلنداف بتدويجه بالعادات الحدشةم
وتعميسو ميارات التػاصل والحػار مع اآلخخيغ.

س :مغ وسائل تشسية ثقافة الحػار بيغ أشخاؼ العسمية التعميسية بػ

(السجارس والجامعات):

ٔ .اتباع السجرسيغ أساليب الحػار اليادفة في التجريذ.
ٕ .تذجيع الستعمسيغ ىمى إبجاء الخأي بأدب واحتخاـ.

ٖ .ىقج الجمدات الحػارية التجريبية بيغ أشخاؼ العسمية
التخبػية.

ال َكل :تعيغ الزعيف.
تكدب السعجوـ :تداىج الفقيخ.

ٗ .تزسيغ السشاىج التعميسية أسمػب الحػار في السادة

ُتقخي الزيف :أي تصعع الزيف.
س :بيغ دور أـ السؤمشيغ خجيجة مغ حادثة ندوؿ الػحي ىمى
الشبي ملسو هيلع هللا ىلص ؟

ٕ.تثبيتو ىمى الحق.

ٔ.التخفيف مغ روع الشبي.
ٖ.تبذيخه أنو الشبي السشتطخ.

س :الػالجيغ قجوة ألبشائيع في الحػارم بيغ ذلظ:

التعميسية.

٘ .مذاركة الصالب في السػضػىات السصخوحة لمشقاش.

س :استخجاـ ىمساء الدمف أسمػب الحػارم ىات مثا ًال ىمى ذلظ:
ما دار بيغ اإلماـ الذافعي واإلماـ أحسج حػؿ مدألة (حكع تارؾ
بل) كافخ أـ مدمع؟
الربلة تكاس ً
يخى اإلماـ أحسج أنو غيخ مدمعم ويخى اإلماـ الذافعي أنو مدمعم

ٔ .إقامة الجمدات الحػارية السدتسخة داخل األسخةم لمتذاور

فقاؿ الذافعي :يا أحسج أتقػؿ إنو غيخ مدمع؟ قاؿ :نععم قاؿ
الذافعي :إذا كاف غيخ مدمعم فبع ي ِ
دمع؟ قاؿ أحسج :يقػؿ ال إلو إال
ُ
دائسا؟ قاؿ أحسجُ :يدمع
ذلظ
يقػؿ
هللام قاؿ الذافعي :فتارؾ الربلة
ً

جيجام وذلظ بػػػػػػػػػ:
ٖ .إصغاء األبػيغ ألبشائيع إصغاء ً
أ .ىجـ مقاشعة كبلميع.

باإلسبلـ بيام فانقصع اإلماـ أحسج ىغ الكبلـ وسكت.

فيسا يػاجيػف ويػججوف الحمػؿ.

ٕ .التداـ األبػيغ بأسمػب الحػار فيسا بيشيسام فاألبشاء
يقمجوف.

ب .قبػؿ آرائيع إف كانت صػ ًابا.
ت .ترػيبيا إف كانت خصأً.
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بأف يرميم قاؿ الذافعي صبلة غيخ السدمع ال ترحم وال ُيحكع

الــــــــــــــدورة المكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثفة
ٗ) اإلىبلـم لئلىبلـ أثخ كبيخ في نذخ ثقافة الحػارم وذلظ

" الجود فً العلوم اإلسالمٌة " د .عمــ ــر جــــــــبر

ٔ .السػضػىية والحياد في نقل األخبار واألحجاث.

ٕ .ىقج الشجوات والسؤتسخات السمتدمة بأسمػب الحػار وآدابو.

ٖ .استخجاـ التسثيل في غخس ثقافة الحػار وتعديدىا مغ
خبلؿ

أ.

ىخض بعس السدمدبلت التي تتبشى مذكمة.

ب .تدتخجـ الحػار في حميا.

ت .تطيخ آثار التعرب والعشف الديئة ىمى الفخد
والسجتسع.

ٗ .التداـ آداب الحػار في البخامج الحػارية والشقاشيةم بعجـ
الذتع.

٘ .تػضيف وسائل التػاصل اإلجتساىية في شخح القزايا
التي تيتع بالسجتسع بػػػػػػػػػػػػ:

أ.

*الجرس الدادس :تدكية الشفذ*
شخيقا إلى الفبلح في الجنيا واآلخخة.
تعتبخ تدكية الشفذ وتيحيبيا ً

*مفيػـ تدكية الشفذ*

س :بيغ مفيػـ تدكية الشفذ؟

تدكية الشفذ :اإل رتقاء بالشفذ وتصييخىا وتيحيبيا بأحدغ الرفات
واألخبلؽم لتحقيق الفبلح في الجاريغ (الجنيا و اآلخخة).

س :تقػـ تدكية الشفذ ىمى مقػمات رئيديةم اذكخىا.

ٔ .التخمز مغ السعاصي م وىبلج القمػب مغ شيػاتيا – مثل:

(الخياء – الحدج – الكبخ)م قاؿ تعالى ":ﭐﱡﭐ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ
ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﱠ.

ٕ .السحافطة ىمى أداء الفخائس واإل لتداـ بيام والتقخب إلى هللا

بالشػافل.

ٖ.التحمي باألخبلؽ الحسيجة التي تيحب الشفذ.

االستساع آلراء السذاركيغ.

ب .تقبل آرائيع ىمى اختبلفتيا.

ت .محاورتيع بصخيقة مشاسبة تشسي فييع ثقافة الحػار
وآدابو.

 .ٙاالبتعاد ىغ السذاىج والبخامج التي تعدز ثقافة التعرب
والعشف في السجتسع.

٘) الشػادي والسمتقيات :ىي مؤسدات اجتساىية يختادىا األفخاد
لمثقافة أو لمتخفيو ىغ الشفذ.

س :بيغ دور الشػادي والسمتقيات في نذخ ثقافة الحػار.

ٔ .ىقج الجورات التجريبية حػؿ أىسية الحػار وأسمػبو
وآدابو.

ٕ .ىقج الشجوات حػؿ القزايا التي تيع السجتسع ومذاركة
األفخاد فييا.

ٖ .مبلحطة القائسيغ ىمى ىحه السؤسدات أسمػب التعامل
بيغ األىزاءم وتػجيييع نحػ تقبل اآلخخ.

احجا لذيػع ثقافة الحػار في السؤسدات التعمسية
س :استشتج ًا
أثخ و ً
حدب الججوؿ السخفق أدناه:
األثخ

الخقع

السجاؿ

ٔ.

األسخة

الحػار يعدز مذاىخ السحبة داخل األسخة.

ٕ.

السدجج

تساسظ أفخاد السجتسعم وتعدز الخوابط اإليسانية

ٖ.

التعميع

ٗ.

الشػادي

واإلجتساىية بيشيع.
تكػيغ شخرية اإلنداف بتدويجه بالعادات
الدمػكية الحدشةم وتعميسو ميارات التػاصل

والحػار.

حل الخبلفات بالحػار الحي يرل بيع إلى

الحق دوف استعساؿ العشف.
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المستوى الثالث والرابع

*ضػابط تدكية الشفذ*

س :لتدكية الشفذ ضػابط ىجةم اذكخىا.

ٔ .اإلخبلص والسذخوىيةم أف يقػـ السدمع بالعسل الحي
يدكي بو نفدوم وأف يحخص أف يكػف
بعيجا
مخمرا هللم ً
ً
ىغ الخياء.

ٕ .التػازف واالىتجاؿم يشبغي ىمى العبج أف يػازف في تدكية

نفدو مع حاجاتو الستشػىةم فبل يذجد ىمى نفدو

بتكميفيا مغ العبادات ما ال تصيق.

ٖ .االستسخارية والجيسػمةم يحخص السدمع ىمى القياـ
أيزا
بالفخائس والػاجبات وىجـ اإل نقصاع ىشيام ويحخص ً
ىمى القياـ بالشػافل واإلكثار مشيا ليخبي نفدو ويدكييا.

*وسائل تدكية الشفذ*

أرشج إلييا كتاب هللا وسشة نبيو العجناف؟
س :وسائل لتدكية الشفذ َ
ٔ .تقػية الرمة باهلل تعالىم أىطع ما يتقخب بو العبج هلل
القياـ بالفخائسم ومغ ثع الشػافل.

ٕ .التفكخم ويكػف بالشطخ في مطاىخ ىطسة هللا تعالىم
فالتفكخ يديج مغ اإليساف واليقيغ باهلل .

ٖ .استذعار رقابة هللا ومحاسبة الشفذم يحاسب السدمع
نفدو ويمػميام ويدارع إلى التػبةم ويدتجرؾ ما فاتو

بسديج مغ الصاىات إذا فاتتو شاىة أو وقع في معرية.
س :تكػف السخاقبة بستابعة العبج نفدوم ومخاقبتيا مغ الػقػع في
الدللم فدخ ذلظ؟

ٔ.باستذعار ثػاب هللا.

ٕ.اإلبتعاد ىغ السعاصي والذيػات.

المستوى الثالث والرابع

" الجود فً العلوم اإلسالمٌة " د .عمــ ــر جــــــــبر
الــــــــــــــدورة المكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثفة
س :يحخص السدمع في العسل الحي يدكي بو نفدو أف يكػف ىسبلً
*الجرس الدابع :األمثاؿ في القخآف

مذخوىام فدخ ذلظ؟
ً
مذخوىا.
ٔ.يجب أف يكػف ىسمو
ً
*آثار تدكية الشفذ*

.متبعا لسا جاء بو الذخع.
ٕ ً

س :لتدكية الشفذ آثار تعػد ىمى صاحبيا؟

ٔ .محبة هللا وحفطو لوم إف مغ يصيخ نفدو مغ السعاصيم
ويدكييا بالعبادات يشاؿ محبة هللا تعالى لو ومحبة الشاسم

ويػفقو هللا تعالى لمخيخم ويحفطو مغ الدػء.

ٕ .القشاىة والصسأنيشةم زيادة اإليساف باهلل تعالى والثقة بو
تحخر العبج مغ قيػد الجنيا وشيػاتيام( الشتيجة) :فبل

يخذى مغ فػات رزؽ هللا أو انتياء األجل.

ٖ .الخضا والدعادةم ىشجما يدتقخ اإليساف واليقيغ في قمب
السؤمغ يقل تعمقو بالجنيام فبل يرل إلى محبة هللا تعالى

بسا حخـ ىميو.

ٗ .ىمػ اليسةم تدكية الشفذ تػقع اإليساف في نفذ صاحبيا

الكخيع*

س :بيغ مفيػـ السثل القخآني؟

السثل القخآني :ىػ أسمػب مغ أساليب التذبيو في القخآف يعسل ىمى

تقخيب السعشى وإبخازه برػرة حدية.

س :ما الغاية مغ ذكخ السثل بالقخآف الكخيع؟ بغخض تقخيب الحقائق
لمحىغ)ٕٓٔٚ(.
*فػائج إيخاد األمثاؿ في القخآف الكخيع*

س :اذكخ فػائج ضخب األمثاؿ في القخآف الكخيع؟
ٔ .التخغيب أو التشفيخ.

ٕ .السجح أو الحـ.

السجح :الثشاء ىميو بسا لو مغ الرفات الحدشة.

ٖ.اإلقشاع.

الحـ  :ذكخ العيػب في الذخز أو الذيء.

*خرائز األمثاؿ القخآنية*

س :ىجد ثبلث خرائز لمسثل القخآني:

ما ُيعيشو ىمى تحسل تكاليف الحياة ومرائبيا.

ٔ .دقة الترػيخم بػصف األشياء والسعاني حتى تربح

ٔ .قاؿ تعالى:ﱡﭐﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ

ٕ .الرػرة الحخكيةم تشقل الرػرة بأبعادىا الدمانية

ﱕﱗﱘ
ﱖ
ٕ .قاؿ تعالى :ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ

ٖ .اإليجازم يؤدي السعاني الكثيخة بألفاظ قميمةم ال تخل

س :ما داللة الشرػص اآلتية ىمى تدكية الشفذ؟

الرػرة دقيقة واضحة.
والسكانية.

ﲳ ﲴﱠ اإلخبلص هلل تعالى.
ﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱠ
افقا لسا جاء بو الذخع اإلسبلمي.
أف يكػف العسل مػ ً

ٖ .قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فيسا يخويو ىغ ربو " :وما تقخب إلي

ىبجي شيء أحب إلي مسا افتخضت ىميو" تقػية الرمة

باهلل تعالى.

ٗ .قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص" :إف هللا كخيع يحب الكخـم ويحب معالي
األخبلؽم ويكخه سفدافيا"

بػاحجة مشيا.

*أمثمة ىمى فػائج ضخب األمثاؿ*
.1

التخغيب أو التشفيخم

قاؿ تعالى :ﱽﭐ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ
ﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏ ﱁﱂﱃﱄ
ﱅ ﱆﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ
ﱐﱑ ﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚ

ىمػ اليسة)ٕٓٔٚ(.

٘ .قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص" :إف هللا ال يسل حتى تسمػا وإف أحب
األىساؿ إلى هللا ما داـ وإف َقل" االستسخارية والجيسػمة.

 .ٙقاؿ رسػؿ هللا " :إذا أحب هللا ىبجا نادى جبخيل إف هللا
يحب فبلنا فأحببو فيحبو جبخيلم فيشادي جبخيل في أىل
الدساء إف هللا يحب فبلنا فأحبػه فيحبو أىل الدساءم ثع

ﱛ ﱜﱼ.
الحاؿ السخاد بيانو
اإليساف الخاسخ

اإل نحخاؼ
الرخاط السدتقيع

9

الذجخة
الخاسخة

يػضع لو القبػؿ في أىل األرض".
محبة هللا وحفطو لو.

الرػرة السحدػسة

ىغ الذجخة
السقصػىة

السعشى السخاد تقخيبو

الصيبة أثخ الكمسة الصيبة
في الجنيا واآلخخة.
الخبيثة أثخ الكمسة الخبيثة
في الجنيا واآلخخة.

" الجود فً العلوم اإلسالمٌة " د .عمــ ــر جــــــــبر

الــــــــــــــدورة المكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثفة
ٕ .السجح أو الحـ.

أ -السجح – قاؿ تعالى :ﱽﭐ ﱁ ﱂ ﱃﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ
ﱉ ﱊ ﱋﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔﱕ
ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱡ ﱢ ﱣ
ﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪ ﱫﱬﱭ

المستوى الثالث والرابع

* الجرس الثامغ :نبي هللا زكخيا ىميو الدبلـ*
س :ىخؼ بشب ي هللا زكخيا ىميو الدبلـ مغ حيث :ندبوم وىمسوم

وزمشو؟ زكخيا ىميو الدبلـ مغ أنبياء بشي إسخائيلم ويشتيي ندبو
نجارام وكاف زمغ
إلى يعقػب بغ إسحاؽ ىمييسا الدبلـم وكاف يعسل ً
بل بدمغ نبي هللا ىيدى ىميو الدبلـ.
الشبي زكخيا ىميو الدبلـ متر ً

س :بيغ غاية زكخيا ىميو الدبلـ مغ شمب الػلج مغ قػلو تعالى

ﱮ ﱯ ﱰ ﱱﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ

ىمى لداف زكخيا ىميو الدبلـ)ٕٓٔٚ( :

ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱼ الفتح2٢ :

ﱽﭐ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ

الحاؿ السخاد بيانو

الرػرة السحدػسة

السعشى السخاد تقخيبو

مدانجة أصحاب

الدرع الحي بجأ

أىسية الػحجة

الشبي والتفافيع

ضعي ًفا ثع اشتج ىػده

والتساسظ بيغ أبشاء

حػلو

فذيئا حتى
شيئا ً
ً

األمة لتحقيق قػتيع

نزج

ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﱼ ()7102

الرػرة السحدػسة

السعشى السخاد تقخيبو

حاؿ مغ ىشجه الحسار الحي يحسل ذـ الحيغ يعمسػف وال
كتبا ال يفقو ما فييا

يشتفعػف بعمسيع

ج .اإلقشاع – قاؿ تعالى :ﱽﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ
ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱔ
ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜ ﱝ
ﱟﱼ

فداد قػمو بعجهم إف بقػا دوف مغ يقػـ بتػجيييع وإرشادىع إلى

الحق.

كاف يدأليا ىغ الصعاـ التي كاف يأتييا فتقػؿ" :ىػ مغ ىشج هللا"

ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﲍ

ىمع ال َيعسل بو

يتػلى ولجه أمخ قػمو مغ بعجهم وشمب أف يكػف
مخضيا ىشوم في
ً
الجنيا واآلخخةم وأف يتحسل بعجه أمانة الشبػة (ىمل)؟ ألنو يخذى مغ

س :بيغ أثخ قػؿ مخيع بشت ىسخاف التي كفميا سيجنا زكخيا ىشجما

ب -الحـ :قاؿ تعالى:ﱽﭐﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ

الحاؿ السخاد بيانو

ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱼ رغب سيجنا زكخيا ىميو الدبلـ أف

ﱞ

()ٕٜٓٔ

يخزقو الػلج مع تقجـ
في إيساف زكخيا وىسمو؟ أيقغ أف هللا قادر أف
ُ
ىاقخام
ىسخه في الدغ وكػف امخأتو ً

س:ىمل تػجو سيجنا زكخيا هلل تعالى شالبا الحرية الرالحة ؟

ٔ.ألف الحرية الرالحة سببا لتحقيق ُمخاد هللا في ىسارة األرض.
ٕ .الػلج مبعث لمصسأنيشة والدعادة.

س :بيغ نتيجة دىاء سيجنا زكخيا ىميو الدبلـ؟ استجاب هللا تعالى
نبيام
لوم ورزقو بػلج اسسو يحيى لع ُيدسى أحج بو مغ قبلم وجعمو ً
وبار بػالجيوم وتقيا.
ًا

س :بيغ اآلداب التي التدـ بيا سيجنا زكخيا ىميو الدبلـ أثشاء
دىائو هلل تعالى؟ ()ٕٜٓٔ
ٔ.شاىة هللا والتداـ أمخه قبل الجىاءم قاؿ تعالى :ﱡﭐ ﱓ
ﱔﱕﱖ ﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱠ
ٕ .اإلخبلص والرجؽ في الجىاءم قاؿ تعالى:

الحاؿ السخاد بيانو

الرػرة السحدػسة

السعشى السخاد تقخيبو

ىجـ استحقاؽ أي ىجد كل معبػد مغ إقشاع السخاشب بأف
شيء أف يعبج مغ دوف هللا تعالى أف السعبػدات مغ دوف
دوف هللا تعالى

بابا أو أف هللا ضعيفة ىاجدة
يخمق ُذ ً
يدتعيج

ما

أخحه ىغ نفع نفديا أو
نفع

الحباب
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غيخىام

فبل

ﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱠ ()ٕٜٓٔ

والشجاء في الخفاء دوف أف يدسعظ أحجم دليل ىمى الرجؽ في

الجىاء واإلخبلص هلل.ٖ .إضيار الزعف والتحلل هلل تعالى.

ٗ .اليقيغ بإجابة هللا تعالى لمجىاء والثقة بوم قاؿ تعالىﭐ

ﭐ

ﱡﭐ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱠٕٜٓٔ( .م)ٕٓٔٚ

ﱰﱠ
ﱱ
٘ .قاؿ تعالى :ﱡﭐ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ

يدتحق العبادة إال

السيخاث ىشا ميخاث ىمع وحكسة وديغ مقاؿ رسػلشا ":إنا معذخ

هللا تعالى.

األنبياء ال نػرث مما تخكشا فيػ صجقة".

الــــــــــــــدورة المكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثفة

" الجود فً العلوم اإلسالمٌة " د .عمــ ــر جــــــــبر

المستوى الثالث والرابع

*الجرس التاسع :مخيع بشت ىسخاف*

س :ما داللة قػلو تعالى :ﱽﭐ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ

قاؿ تعالى:ﱽﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ

ﲛ ﲜﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﱼ آل

ﲜ ﲝ ﲞﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣﱼ.
س :ما الشحر الحي قجمتو امخأة ىسخاف هلل تعالى؟ ولساذا؟

نحرت أف تجعل مػلػدىا لمخجمة في بيت مغ بيػت هللا تعالىم ألف

قجيسا كانػا يخغبػف بخجمة بيػت هللا تعالى وييبػف
الرالحيغ
ً
أبشاءىع لمقياـ بحلظ.

عمران5٢ :
إف مدألة خمق ىيدى مغ غيخ أبم كخمق آدـ مغ قبل فقج خمق

هللا تعالى آدـ مغ غيخ أب وال أـم وكبلىسا ىبج هلل الػاحج األحج.
س :ما الجروس السدتفادة مغ قرة مخيع؟

ٔ .السخأة الرالحة تحافع ىمى ديشيا و ُخمقيا وترػف ىفتيا

س :ماذا شمبت امخأة ىسخاف مغ هللا تعالى لسا رزقيا بسخيع ىمييا

وشيارتيا.

الدبلـ؟

أمخ ىيأ لو أسبابو جسيعيا.
ٕ .إف هللا إذا أراد ً ا
ٖ .إف الخزؽ مغ ىشج هللا تعالى.

دىت هللا تعالى أف يتقبل ابشتيا مخيع ويحسييا مغ وساوس

الذيصاف.

ٗ .إف هللا تعالى ُيعمع ىباده األخح باألسباب الساديةم فقج أمخ
مخيع أف تيد جحع الشخمة رغع ضعفيا وفي حالة والدة

س :ىمل :حخص أقارب مخيع ىمييا الدبلـ ىمى كفالتيا ورىايتيا
بعج مػت أبييا ىسخاف؟ ()ٕٓٔٚ

مفييتد ويتداقط ىمييا الخشب )ٕٜٓٔ( .

ٔ .بدبب اترافيا بالتقػى والربلح.

٘ .إف هللا تعالى ُيجافع ىغ ىباده الرالحيغ ويبخؤىع مغ
الُتيع.

تقجيخ ألبييا العبج الرالح ىسخاف.
ًا
ٕ.
س :كيف نذأت مخيع بشت ىسخاف؟ نذأت ىمى (العفة والصيارة
والرجؽ).

س:ىمل :وجػد الخزؽ ىشج مخيع مغ غيخ أسباب ماديةم فكمسا دخل
ىمييا سيجنا زكخيا ىميو الدبلـ وجج الصعاـ؟ إكخاـ هللا تعالى لسخيع
ىمييا الدبلـ.

س :كيف كانت والدة ىيدى ابغ مخيع؟

تفخغت مخيع لمصاىة والعبادةم فبعث هللا تعالى إلييا جبخيل فتسثل

ليا بذخام وبذخىا أف هللا يخيج أف يخزقيا بغبلـ مغ غيخ أب بقجرة

س :بيغ الجرس السدتفاد مغ كل حجث مغ األحجاث اآلتية في قرة
مخيع:
الخقع
ٔ.

بعيجا متخفية مغ قػميا تخيج الدتخم
هللام فمسا حسمت بو ذىبت ً
فمسا شعخت بآالـ الػالدة تسشت السػتم فشادتيا السبلئكة أف ال

تحدفم فمسا ولجت أنصق هللا الػليج مصسئًشا أمو حتى ال تحدفم
وشمبت مشيا السبلئكة أف تيد جحع الشخمة حتى يتداقط ىمييا

الخشب لتأكل مشوم وأف تذخب مغ الساء الحي أجخاه هللا تعالى بالقخب

س :بيغ مػقف بشي إسخائيل مغ رؤية مخيع وابشيا؟ تعجبػا وقالػا:
لقج جئت بأمخ ىطيع.

س :ما رد مخيع ىمييا الدبلـ ىشج إتياـ قػميا ليا بالدنا؟
ٔ .أشارة إلى ابشيا.

ٕ.أنصقو هللا تعالىم فأخبخ أنو نبي هللا.
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كمسا دخل نبي هللا زكخيا ىمى إف الخزؽ مغ ىشج هللام

مخيع السحخاب وجج ىشجىا رزقا

فبل يحدف أحج ىمى فػاتوم
فاهلل يخزؽ مغ يذاء بغيخ
حداب.

ٕ.

أمخ ىيأ لو
كبلـ ىيدى ىميو الدبلـ في إف هللا إذا أراد ًا
جسيع أسبابوم فقجرتو ال
السيج

ٖ.

تبخئة هللا تعالى لسخيع العفيفة إف هللا يجافع ىغ ىباده

مشيا وتصيخ بو نفديا ومػلػدىام وشمب مشيا أف تستشع ىغ الكبلـ

ىشج ىػدتيا لقػميا وسؤاليع ليا.

الحجث

الجرس السدتفاد

يعجدىا شيء.

الصاىخة

الرالحيغم ويبخؤىع مغ
التيعم فيربخوا ويتػجيػا

في تفخيج اليع.

" الجود فً العلوم اإلسالمٌة " د .عمــ ــر جــــــــبر
*مطاىخ التفكيخ اإليجابي*

الــــــــــــــدورة المكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثفة

*الجرس العاشخ :التفكيخ اإليجابي*

المستوى الثالث والرابع

س :لمتفكيخ اإليجابي مطاىخ تطيخ في الدمػؾ والعسل)ٕٜٓٔ(.

س :التفكيخ اإليجابي لئلنداف يداىج ىمى؟

ٔ .وضػح اليجؼ في الحياةم ىػ مغ أىع أساسيات التخصيط

ٔ.تخصي السذكبلت.

الشاجحم ىمل؟ ألنو يجفع اإلنداف إلى القياـ بو وتحقيقو

ٕ. .تجاوز الرعابم فبل يراب باليأس واإلحباط.

وتصبيقو بجافعية األمل.

*مفيػـ التفكيخ اإليجابي*

التفكيخ اإليجابي :أسمػب في التفكيخ يقػـ ىمى التفاؤؿ واألمل
والخيخ والسحبةم والبعج ىغ اليأس والقشػط والدمبيةم لتحقيق

الدعادة في الجاريغ)ٕٜٓٔ( .

ٕ .نطخة الغيخ لمسجتسعم وذلظ بحب الخيخ لمشاس ويكػف

بدبلمة الرجرم قاؿ رسػلشا ":إذا قاؿ الخجل ىمظ الشاس

كاف أىمكيع".

ٖ .التخوي قبل الحكع ىمى األشياء وذلظ:

*مقػمات التفكيخ اإليجابي*

أ.

س :اذكخ مقػمات التفكيخ اإليجابي؟

بعجـ التدخع في اتخاذ القخار وبشاء األحكاـ.

ب .الشطخ إلى أخصاء اآلخخيغ بعيغ التدامح والخحسة.

ٔ" .اإليساف باهلل ومعخفة الغاية مغ خمق اإلنداف"م فاإليساف
الرادؽ يجفع إلى العسل الرالحم فيحيا حياة شيبة مصسئشة م ﭧﭐ
ﭐﭨ ﭐﱡﭐ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ
ﲂﲄ ﲅﲆﲇﲈ
ﲃ
ﲀﲁ
ﲉ ﱠﭐ
س :كيف يرل اإلنداف إلى الحياة السصسئشة؟

ٗ .األخح باألسباب لمػصػؿ إلى الحمػؿ وأفزل الشتائجم فسغ
شبيعة اإلنداف التي خمقو هللا ىمييا

أ.

إذا نجح ىدز نجاحو.

ب .إذا أخصأ كخر السحاولة.

*وسائل ُمعيشة ىمى التفكيخ اإليجابي*
س :ىشاؾ وسائل كثيخة ُتعيغ ىمى التفكيخ اإليجابي؟

ىغ شخيق اإلجابة ىغ التداؤالت الكبخى التي ُتحيخ ىقمو مثل( :مغ
أنا؟ ولساذا خمقت؟) والتي أجاب اإلسبلـ ىشيا.

أ.

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱠ

ت .الخضا بقزاء هللا تعالى وقجره.

س :ما اليجؼ مغ خمق اإلنداف؟ تحقيق العبػدية هلل تعالىم

ٔ -وىبو القجرة ىمى التفكيخ.

ٕ -مشحو حخية اإلختيار التي تؤىمو لتحسل مدؤولية إىسار
األرضم فيدداد ثقة بشفدو.

ُٖ " .حدغ الطغ باهلل تعالىم والتفاؤؿ واألمل".
إحداف الطغ باهلل تعالى يػجو حياة اإلنداف إلى اإليجابيةم جاء
بالحجيث القجسي  ":أنا ىشج حدغ ضغ ىبجي بي".

خبثت نفدي
لمحات م قاؿ رسػؿ هللا  ":ال يقػلغ ُ
أحجكع ُ :
ويجؿ الحجيث ىمى شمب
م ولكغ ُ
ليقل َ :ل ِقدت نفدي"ُ .
الخيخ لشفدو بالفأؿ الحدغ م ودفع الذخ ىغ نفدو ما

أمكغ)ٕٜٓٔ(.

ٖ .اإل شبلع وزيادة السعخفةم وذلظ بالقخاءة وشمب العمعم مع
اإلشبلع ىمى خبخات اآلخخيغ.

ٗ .السحافطة ىمى البيئةم وذلظ:

ٗ" .الخغبة في التغييخ نحػ األفزل".

ﱠ

فصخ هللا تعالى الشفذ ىمى ُحب األفزل والدعي إليوم ويكػف
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ب .اإلستقامة ىمى الدمػؾ الحدغ.

الشفػس الػاثقة باهلل تعالى م فبل تػجو رسائل سمبية

س :ما أنػاع اإلكخاـ هلل تعالى لئلنداف؟

ابتجاء.
بالتغييخ اإليجابي لمشفذ
ً

إقامة الذعائخ التعبجية.

ٕ .الحجيث اإليجابي مع الشفذم فاإليجابية ميارة ترشعيا

ٕ" .فيع الحات ومعخفة قجراتيا".

ﲦ
ﲥ
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ

ٔ .تػثيق الرمة باهلل تعالى وتكػف بػ

ٔ.بسجالدة الشاس اإليجابييغم واإلبتعاد ىغ السثبصيغ
والستحمخيغ.

بحدغ السطيخ.
ٕ .االىتساـ ُ
ٖ .إلتداـ ال ُخمق الحدغ في التعامل مع الشفذ واألخخيغ.

الــــــــــــــدورة المكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثفة
*آثار التفكيخ اإليجابي*

" الجود فً العلوم اإلسالمٌة " د .عمــ ــر جــــــــبر

س :لمتفكيخ اإليجابي آثار ىجةم اذكخىا؟
ٔ .الذعػر بالصسأنيشة والدكيشةم وذلظ بسسارسة التفكيخ
اإليجابي في حل السذكبلت فػػػػػػػػػ)ٕٓٔٚ( :
أ.

يربخ إذا ما ابتبله ربو ويخضى.

ب .يدعى إلى تحديغ حالو ببل ُسخط.

ٕ .تحقيق الجافعية لمخيخم ألف اإليجابية في التفكيخ تبث
األمل في الحياةم فيخاجع أخصائوم ويعالجيام ويبجأ مغ
ججيجم ويكػف فاىبل بسجتسعو.
ٖ .تشاقز الجخائع والعشف السجتسعيم فاإلنداف ُمعخض
لمسرائب في حياتوم فبل يدمظ في حل مذكمتو إلى

الدبل السشحخفة كػ(القتل أو الدخقة) لمػصػؿ إلى ُمخادهم
ُ
فعشجئح تقل الخرػمات والجخائع.

ٗ .التقجـ والخقيم التفكيخ اإليجابي فيو حفع الصاقات العقمية
والفكخية وتػجيييا لخجمة األمة.
س :ما دور األمع في تػجيو الصاقات العقمية؟ تػضفيا لئلبجاع
واالبتكار واإلنجاز.
س :بيغ داللة الشرػص الذخىية اآلتية ىمى مقػمات التفكيخ
اإليجابي.
أ-قاؿ تعالى :ﱽﭐ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ
ﲆﲇﲈﲉﲊ ﲋﲌﲍ
ﲎ ﱼ فيع الحات ومعخفة قجراتيا.
ب -قاؿ تعالى:ﱽﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ
ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﱼ وضػح اليجؼ في الحياة.
ج-قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص" :وهللا ليتسغ ىحا األمخم حتى يديخ الخاكب مغ
صشعاء إلى حزخمػتم ال يخاؼ إال هللام والحئب ىمى غشسوم ولكشكع
تدتعجمػف"ُ .حدغ الطغ باهلل تعالى والتفاؤؿ واألمل.
د -ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ
ﱋﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔ
ﱈ ﱉﱊ ﱌ

المستوى الثالث والرابع

* الجرس الحادي ىذخ :قرة أصحاب الغار*
س :ما األىساؿ الرالحة التي تػسل بيا أصحاب الغار؟
(األوؿ) – بخ الػالجيغ وفزل خجمتيسا وإيثارىسا ىسغ سػاىسا.
(الثاني)– العفاؼ والخجػع ىغ السحخمات بعج القجرة ىمييا.
(الثالث) – حدغ العيج وأداء األمانةم والدساحة في السعاممة.
س :ما الجروس والعبخ السدتفادة مغ قرة أصحاب الغار.

ٔ .وجػب اإلخبلص هلل تعالى والتقخب إليو باألىساؿ
الرالحة أمخ مذخوع.

ٕ .وجػب اإلخبلص هلل تعالى في كل األىساؿم فيقرج مغ
(أقػالو وأفعالو) رضا هللا تعالى.

ٖ .يبتم ي هللا تعالى اإلنداف ويستحشو أيذكخ أـ يكفخ.

ٗ .معاممة الػالجيغ معاممة حدشة مغ أبػاب تفخيج الكخبات.

٘ .العفة ىغ الفاحذة مغ أسباب الفبلح والشجاح في الجنيا
واآلخخةم فيزبط نفدو ىغ االندياؽ وراء الذيػات.

قرة سيجنا يػسف نسػذجا لمعفة.

 .ٙإىصاء الشاس حقػقيع السادية والسعشػيةم والحخص ىمى
أداء األمانة ألصحابيا.

 .ٚثقة اإلنداف ويقيشو بأف هللا تعالى سيتجيب لو إذا دىاه.

س :ما واجب السدمع تجاه ما يقع بو مغ ابتبلء أو مرائب؟
ٔ) يجب ىميو أف يأخح بأسباب الخخوج مشو.
ٕ) التػكل ىمى هللا تعالى.

ٖ) المجػء إليو سبحانو بالجىاء.

س :بيغ الجروس والعبخ السدتفادة مغ قرة أصحاب الغار التي
ُتذيخ إلييا الشرػص الذخىية اآلتية:

ٔ .قاؿ تعالى :ﱡﭐ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ
ﲳ ﱠ وجػب اإلخبلص هلل تعالى في كل األىساؿ.
ٕ .قاؿ تعالى " :ﭐﱡﭐ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ
ﲭ ﱠ التػسل إلى هللا والتقخب إليو باألىساؿ الرالحة
أمخ مذخوع.

شمبتو امخأة ذات مشرب وجساؿ فقاؿ
ٖ .قاؿ رسػؿ" :ورجل
ُ
إني أخاؼ هللا")ٕٓٔٚ( .
العفة ىغ الفاحذة مغ أسباب الفبلح في الجنيا واآلخخة.

ٗ .قاؿ رسػؿ هللا" :رغع أنف ثع رغع أنف ثع رغع أنفم قيل:
مغ يا رسػؿ هللا؟ قاؿ :مغ أدرؾ أبػيو ىشج الكبخ أحجىسا

ﱕ ﱠ
حدف يعقػب م لع يفقجه األمل بمقاء ولجه يػسف مفجاءه البذيخ
بخبخ ولجه.
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أو كبلىسا فمع يجخل الجشة".

معاممة الػالجيغ معاممة حدشة مغ أبػاب تفخيج الكخبات.

" الجود فً العلوم اإلسالمٌة " د .عمــ ــر جــــــــبر
*اليػية اإلسبلمية واإلنفتاح*

الــــــــــــــدورة المكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثفة

*الجرس الثاني ىذخ :السحافطة ىمى اليػية

س :ما الزابط في اإلنفتاح ىمى غيخ السدمسيغ؟ الزابط األساس

اإلسبلمية*

ىػ السحافطة ىمى مبادئ اإلسبلـ وقيسو.

س :بيغ مفيػمي كل مسا يمي :اليػية اإلسبلميةم اإلنفتاح
اليػية اإلسبلمية :ىي مجسػىة مغ السبادئ والقيع التي يتدع بيا
السجتسع السدمع.
اإلنفتاح :ىػ التػاصل مع مشجدات األمع والحزارات األخخة بسختمف
مجاالتيا

واإلفادة

مشيا

بسا

ال

يخالف

مبادئ

(.)ٕٓٔٚ
ٔ .ثشاء الشبي ملسو هيلع هللا ىلص ىمى حمف الفزػؿ الحي شيجه ملسو هيلع هللا ىلص مع
قخير قبل البعثةم وقج دىا ىحا الحمف إلى نرخة
السطمػـ.

ٕ .أمخ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص زيج بغ ثابت رضي هللا ىشو بتعمع العبخانية
ليكاتبيع بيا.

*مقػمات اليػية اإلسبلمية*

ٖ .بعج خيبخ أرسل الشبي ملسو هيلع هللا ىلص ىسخو بغ مدعػد الثقفي

س :اذكخ ثبلثة مغ مقػمات اليػية اإلسبلمية.
يذكل

السجتسع

ثقافة

السدمع

وغيبلف بغ سمسة رضي هللا ىشيسام إلى اليسغ لتعمُّع

وقيسو

ومبادئو(وضح)؟
ٔ -فيػ الجيغ الحي ارتزاه هللا لمشاس جسيعا.
ُٕ -ختست بو الخساالت.
ٖ -يعخؼ اإلنداف ميستو في الحياة.
ﲐﲒﲓ
ﲑ
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ
ﱠ ص بغة  :اإل سالم.
ﲔ ال
ٕ) .المغة العخبيةم ىي لغة القخآف الكخيع م ووىاء العمع والفكخ

واألدبمﭐﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞﱠ

س :علل قدرة اللغة على استٌعاب فروع العلوم المختلفة؟ بما تتمتع

به من فصاحة ألفاظها وأسالٌب بٌانها.

س :بيغ كيف يكػف االىتساـ بالمغة العخبية الفريحةم واالىتداز
بيا؟
أ.

س :اكتب أمثمة ىمى انفتاح الشبي ملسو هيلع هللا ىلص وصحابتو الكخاـ ىمى اآلخخ؟

اإلسبلـ

وقيسو)ٕٜٓٔ(.

ٔ) اإلسبلـم

المستوى الثالث والرابع

صشاىة السشجشيق.

ٗ .انتفاع سيجنا ىسخ بغ الخصاب رضي هللا ىشو مغ الفخس
في إنذاء الجواويغ.

س :بيغ أسباب تخاجع السدمسيغ في أدائيع الحزاري اليػـ؟

ٔ .ضعف تسدظ السدمسيغ بجيشيعم والفيع الخاشئ لئلسبلـ.

ٕ .ىجـ األخح بستصمبات البحث العمسيم التي دىا إلييا
اإلسبلـ وذلظ بصمب العمع ومعخفة مكانة العمساء.

ٖ .استخجاـ مشجدات األمع األخخى مغ غيخ التفكخ في
األسذ العمسية التي تقػد لتصػيخىا.

ٗ .الفيع الخاشئ لئلسبلـ.

س :دىا اإلسبلـ لئلستفادة مغ األمع األخخى وذلظ؟
ٔ .باألخح بالسشجدات العمسية.

ٕ .العسل ىمى تصػيخ ما أخحوه بسا يحقق مرمحة السدمسيغ
والبذخية.

س :نيى اإلسبلـ ىمى اإلنفتاح ىمى غيخ السدمسيغ في أمخ واحج؟

ىغ شخيق تعمسيا.

ب .تصبيقيا في حياتشا اليػمية قخاءة وكتابة ومحادثة.

ما يتعارض مع حقائق اإليساف ومبادئ اإلسبلـم فبل يجػز األخح بوم

ت .استخجاميا في الشجوات والسؤتسخات.

ألنو مغ قبيل التقميج األىسى.

ث .تخجسة كتب العمػـ إلييا في الجامعات.

س :ىمل :يشبغي ىجـ التقميل مغ مشجدات الحزارات الغيخ إسبلمية؟

س :ما الفػائج مغ تعمع المغات األخخى غيخ العخبية؟

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ

أ -لتكػف
مفتاحا لمتعامل مع أصحابيا في العبلقات التجارية
ً

ﲅ ﱠ ألف تجاىل تمظ السشجدات َي ِ
حخـ السدمسيغ مغ خيخات

ٖ) .التاريخ اإلسبلمي ومشجدات الحزارة اإلسبلمية في مختمف

س :ىمل :ال يشبغي لمسدمع أف يشبيخ بسشجدات الحزارات الغيخ

مجاالت الحياةم فقج بشى السدمسػف حزارة ىطيسة شيج ليا العالعم

إسبلمية؟

ىمى الرعيج السعخفي والعمسي واإلداري واإلجتساىي وو...

خكغ إلى التقميج األىسى.
في َ
حتى ال يفقج الثقة بشفدو َ

والجولية.

ب -لئلستفادة مغ العمػـ والسعارؼ التي يستمكػنيا.
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اإلندانيةم ويتخكيع في ذيل األمع.

الــــــــــــــدورة المكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثفة

* الجرس الثالث ىذخ :قبدات مغ نػر حزارتشا*

" الجود فً العلوم اإلسالمٌة " د .عمــ ــر جــــــــبر المستوى الثالث والرابع
ب .بشاء الجامعاتم كانت الجامعات في بجايتيا حمقات داخل
الجػامع الكبيخة مغ السجف اإلسبلميةم ثع تصػر األمخ.

س :بيغ مفيػـ الحزارة اإلسبلمية؟

مثاؿ :جامعة الديتػنة في تػنذم وجامعة القخوييغ في

الحزارة اإلسبلمية :ىي السشجدات السادية والسعشػية التي أبجىيا

فاس .وقج كانت الجراسة مجانيةم وقج استفاد األوروبييغ

السدمسػف في مختمف جػانب الحياة (الفكخية واإلجتساىية
والدياسيةم واالقترادية والعسخانية) وفق الترػر اإلسبلمي لمكػف
والحياة واإلنداف)ٕٓٔٚ( .
س :قامت الحزارة اإلسبلمية ىمى مجاليغ ىسا؟
ٔ .السجاؿ الساديم كالدراىة والرشاىة.
ٕ .السجاؿ السعشػي :يتعمق (بالعمع والفكخ والقيع) التي ال
غشى ىشيا في قياـ الحزارات واستسخارىا.

كثيخا.
مشيا ً

ج .اىتساد السشيج العمسي في بشاء الحزارة.
س :اىتسج العمساء السدمسػف في مرادر السعخفة ىمى مشيجيغ
أساسييغم اذكخىسا:
ٔ .السشيج الشقمي الثابت مغ (القخآف الكخيع والدشة الشبػية).
ٕ .السشيج التجخيبي التصبيقي مثل :ىباس بغ فخناس في
تقشية الصيخافم واإلدريدي في الجغخافيا ورسع الخخائط.

س :كيف تسيدت الحزارة اإلسبلمية ىغ غيخىا؟ بالقيع اإليسانية.
س :وضح كيف اىتشت الحزارة اإلسبلمية بالدمػؾ األخبلقي لمفخد
والسجتسع؟

س :ىات نساذج ىمى التقجـ الحزاري ىشج السدمسيغ في مجاؿ

ٔ .نذخ قيع العجؿ والسداواة.
حب الخيخ والشفع لمشاس كافة.
ّٕ .

ٖ .رىاية حقػؽ اإلندافم وىحه القيع مختبصة بدمػؾ السدمع
*جػانب مغ حزارتشا*
س :لمحزارة اإلسبلمية جػانب كثيخة يعتد بيا السدمع ومغ ذلظ:
س :اىتشت الحزارة اإلسبلمية بالعمع والسعخفة وضح ذلظ:
ٔ.خاشبت العقلم ودىت لمبحث العمسي.
ٕ .اىتسجت السشيج التجخيبيم ونيت ىغ التقميج األىسى.
ٖ .نبحت الخخافات واألساشيخ.
س :الحزارة اإلسبلمية اىتشت بالعمع مغ خبلؿ:
بشاء السجارسم بسختمف أنحاء العالع اإلسبلميم وقج
تشافذ في ذلظ األمخاء والتجار مثاؿ:
ٔ( .جامع األزىخ) فيو تقاـ حمقات لمجراسةم وفيو سكغ
لمصمبة تدسى بػ (األروقة) وكاف كل رواؽ ُيدسى

بأىمو مثل :رواؽ الذامييغم رواؽ السغاربة.
ٕ.

الرحة؟
أ.

إنذاء السدتذفيات (البيسارستانات)م وذلظ بػػػػػػػػػػػ:
ٔ .اختيار مػقعيا السشاسب.
ٕ .مجانية العبلج.

ٖ .بعزيا ثابت وبعزيا متشقل.

ب .العشاية بعمػـ الصب:

ٔ) العمع والتعميع

أ.

ٕ) الرحةم دىا اإلسبلـ االىتساـ بجدع اإلنداف وصحتو.

(السجارس الشطامية) :بالعخاؽم أنذأىا الػزيخ

الدمجػقي نطاـ السمظم ىيغ بيا كبار العمساء مثل (الجػيشي
والغدالي)م وكانت الجراسة مجانيةم مع تأميغ (الصعاـ
والسدكغ) لمصبلب.
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ٔ .التذخيح :تحجيج وضيفة أىزاء الجدع وىخوقو
وىزبلتوم وأف الفظ يتكػف مغ ىطسة واحجة بعكذ

ما قالو ىمساء اإلغخيق بأنو يتكػف بأكثخ مغ

ىطسة.

ٕ .ابغ سيشا :اكتذاؼ الجورة الجمػيةم وتذخيح القمب.

ٖ .ابغ الييثع :ىمع البرخياتم أقداـ العيغ ووضيفة كل
قدع فييا.

ٗ .استخجاـ التخجيخ في العسميات الجخاحية.

ح .العشاية الشفديةم فقج تسيد السدمسػف بالعشاية الشفدية

لمسخضىم حيث كانت تخرز لمسخضى الشفدييغ أقداـ

في السدتذفىم ومغ اىتع بالعبلج الشفدي واألمخاض
العربية العالع (ابغ سيشا) ( )ٕٜٓٔفكاف أوؿ مغ أشار
إلى أثخ األحػاؿ الشفدية ىمى الجياز اليزسيم وقخحة

السعجة وىمى الجورة الجمػيةم وسخىة الشبس.
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ٖ) التكافل اإلجتساىي:
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س :اذكخ أمثمة ىمى التخفيف ىغ السدغ ورفع الحخج

كاف لمحزارة اإلسبلمية أثخ كبيخ في تخسيخ قيسة التكافل

ىشو)ٕٜٓٔ(.

اإلجتساىي (وضح)؟ حيث شسل ىحا العصاء شبقات السجتسع كميام

أ.

مثل:

ونائسا إذا شق ىميو الجمػس.
يدتصع القياـم
ً
ب .أباح اإلسبلـ لكبيخ الدغ العاجد ىغ الرياـ اإلفصار في

وتدابق الشاس في إقامة مؤسدات لمتكافل اإلجتساىي.
ٔ .مؤسدات كفالة اليتيع.

رمزافم مع إشعاـ السداكيغ بجؿ كل يػـ يفصخه.

ٕ .مؤسدات الػقف الخيخي.

ت .رخز اإلسبلـ لو أف يخسل مغ يحج ىشو إذا لع يدتصع

ٖ .مؤسدات الدكاة.

س :بيغ داللة كل مغ الشرػص الذخىية اآلتية ىمى الجػانب
الحزارية في اإلسبلـ.
أ.

جالدا إف لع
أباح اإلسبلـ لمذيخ الكبيخ العاجد الربلة
ً

الحج.
ٖ .تخبية الرغار ىمى حدغ التعامل مع كبار الدغ.

ﱇﱠ
ﱈ
قاؿ تعالى :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ
التكافل اإلجتساىي.

ب .قػؿ الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص" :تجاووا فإف هللا ىد وجل لع يزع داء
إال وضع لو دواء" الرحة.
-------------------------------------

* الجرس الخابع ىذخ :العشاية بكبار الدغ*
ُتريب كبار الدغ تغيخات جدسية ونفديةم كالزعف العاـ في
الرحةم وضعف الحػاسم والحاكخة واإل نتباهم والخػؼ مغ الػحجة
بدبب فقجاف الذخيظ والخفيق وبعج األبشاءم ما يػجب العشاية بيع.
*صػر االىتساـ بكبار الدغ*
أولى اإلسبلـ أىسية لئلنداف واحتخاـ كخامتو في مخاحل ىسخه
قخبا إلى هللام وزاد رفعة في
جسيعيام وكمسا شاؿ ُىسخ اإلنداف زاد ً
اإلسبلـ.

س :اىتع اإلسبلـ بكبيخ الدغم برػرة كثيخة مشيا؟
ٔ .تػقيخىع وإكخاميعم حث اإلسبلـ ىمى مديج مغ اإلحتخاـ
كبيخ جاء يخيج
شيخا ً ا
واإلكخاـ لمذيخ الكبيخم روي أف
ً

الشبي ملسو هيلع هللا ىلص فأبصأ القػـ أف ُيػسعػا لوم فخ َؽ الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص

وقاؿ " :ليذ مشا مغ لع يخحع صغيخنا ويعخؼ حق كبيخنا"
وداللة الشز؟ىمى وجػب تػقيخ كبيخ الدغ بالتػسعة لو

بالسجالذ وإجبلسو.
لسا أسمع والج أبي بكخ يػـ الفتح وجاء بو أبػ بكخ إلى الشبي
وكاف شيخا كبي اخ م فقاؿ لو الشبي ":ىبل تخكت الذيخ في بيتو
حتى أكػف أنا آتيو فيو"

يشبغي تخبية الرغار ىمى التمصف مع كبار الدغم ومغ
صػر ذلظم أف يبجأ الرغيخ بالتحية ىمى الكبيخم قاؿ
رسػلشاُ ":يدمع الرغيخ ىمى الكبيخ".

الػصية بالػالجيغ ىشج الكبخ

س :دىا اإلسبلـ إلى السديج مغ بخ الػالجيغ ىشج كبخىسام ىمل ذلظ.
لحاجتيسا لسديج مغ الخىاية والعشايةم ال سيسا إذا وىغ العطعم
وضعف الجدع وبجأ بالتخاجعم.
س :قاؿ تعالى :ﱡﭐ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﱠ وضح
الرػرة التي يشبغي لبلبغ أف يكػف فييا مع والجيوم كسا بيشت اآلية
الكخيسة؟ أمخت اآلية الكخيسة بالتمصف معيسام ودىتيع إلى التحلل
والتػاضع ليسام وأمخت االبغ بالحشػ ىمى والجيوم وأف يزسيسا إلى
صجره كسا يزع الصائخ صغاره حشاًنا ورحسة بيع.
س :مغ صػر البخ بالػالجيغ ىشج الكبخ؟
ٔ .اإلىتساـ بيسا مغ الشاحية الجدجية كالشطافة الذخرية.
ٕ .تقجيع األدوية ليسا في مػاىيجىا.
ٖ .اإلصغاء ليسا وىجـ مقاشعتيسا.
ٗ .التخفيو ىشيسا ىغ شخيق اصصحابيسا لديارة األىل.
٘ .الخىاية الشفدية ليسام وبث األمل في نفدييسا.
*مدؤولية الجولة في رىاية كبار الدغ*
س :اذكخ أربعة أمػر تجب ىمى السجتسع تتعمق في العشاية بكبار
الدغ ٔ.إنذاء دور الخىاية لسغ ال معيل لو وال أبشاء.
ٕ.تأميغ الخىاية الرحية لكبار الدغ.
ٖ.تأميغ الخىاية اإلجتساىية ليع.
ٗ.تخريز مقاىج لمسدشيغ في وسائل الشقل واألماكغ العامة.

ٕ .التخفيف ىمييع ورفع الحخج ىشيع.
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*الجرس الخامذ ىذخ :العشاية بحوي اإلىاقة*
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وقج ورد أف ىتباف بغ مالظ أتى رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأخبخه أنو
ضخيخ ويرمي في قػموم فإذا كانت األنرار ساؿ الػادي

قجيسا لحوي اإلىاقة؟
س :بيغ نطخة السجتسعات ً

الحي بيشو وبيشيع فبل يدتصيع أف يأتي مدججىع فيرميم

بأنيع شخم وقج أحاشػا أنفديع بسعتقجات باشمة غيخ صحيحة أدت

فصمب مغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أف يأتي في بيتوم ليتخحه ُمرمى

إلى ىدؿ ذوي اإلىاقة ىغ السجتسع أو قتميع أحياًنا.

م فقاؿ لو رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ":سأفعل إف شاء هللا".

س :بيغ مػقف اإلسبلـ في تغييخ نطخة الشاس إلى ذوي اإلىاقة؟
ٔ.حفع ليع كخامتيع وإندانيتيع.

ٕ .شخع ليع حقػقا خاصة.

س  :نساذج ألناس أصحاب إىاقة وصمػا إلى أىمى السخاتب؟

٘ .زيادة تقجيخ الحات لجييع.
حيث كاف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص يذعخىع بجورىع بالسجتسع فيكمفيع

(األىسر واألصع) مغ الدمف الرالح الحيغ بخزوا بالحجيث الشبػي

ببعس السياـ.

واألدب.

مثل :كمف ابغ أـ مكتػـ (وىػ أىسى) بإمارة السجيشة

س :بيغ مفيػـ ذوي اإلىاقة؟

مخات ىجيجةم وأمخه أف يرمي بالشاس بالسدججم وباألذاف

ذوي اإلىاقة :ىع األشخاص الحيغ يعانػف مغ نقز في القجرات

الثاني لربلة الفجخ.

الحديةم أو الجدسية أو الفكخيةم وتؤثخ في مياراتيع الحياتية
وتفاىميع مع البيئة التي يعيذػف فييا.

س :وضح الحكسة مغ ابتبلء هللا تعالى لعباده في الجنيا بأجدادىع؟

اقتزت حكسة هللا بابتبلء بعس األشخاص بأجدادىعم فإذا صبخ

ميع والتححيخ مغ إيحائيع.
َ .ٙتَقُّب ُ

ىمسشا رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص الخحسة بالزعفاءم وقج تػىج هللا مغ

صاحب اإلىاقة ىمى ما ابتبله هللا تعالى بو ناؿ األجخ والثػابم وفي

تعسج تزميل أىسى ىغ الصخيق بالػىيج الذجيج والصخد

أيزا لؤلصحاء فيتحكخوا نعسة هللا تعالى وفزمو ىمييع
ذلظ حكسة ً
فيذكخوا ربيع ىمى ذلظ.

*أسمػب الشبي ملسو هيلع هللا ىلص في التعامل مع ذوي اإلىاقة*
س :ىات صػر ومػاقف لمشبي ملسو هيلع هللا ىلص بتعاممو مع ذوي اإلىاقة؟
ٔ .مخاىاة مذاىخىعم فقج كاف رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يدتخجـ أندب
األلفاظ في وصفيع.

رفعا
ٕ .تبذيخىع باألجخ والثػابم بذخىع بالجشة إف صبخوا ً
لسعشػياتيعم وليذ الببلء ىقػبة بل أجخ ورفع لمجرجات.

ٖ .قزاء حػائجيع والجىاء ليعم فقج كاف صمى هللا ىميو
وسمع يسذي في حػائج السخضى والسرابيغم وقج كاف

يجىػ ليع بالعافية.

س :ىمل :دىاء الشبي لمسخضى بالذفاء؟ زيادة أمميع بالذفاء.
ٗ .التيديخ ىمييع ورفع السذقة ىشيع؛ فمع يكمفيع الشبي
ملسو هيلع هللا ىلص مغ األىساؿ ما يصيقػفم وهللا مغ كخمو أزاؿ ىشيع
الحخج في حالة ىجـ القجرة ىمى القياـ قاؿ تعالى:ﭐﱡﭐ ﱱ
ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ
ﱻ ﱼﭐﱠ.

مغ الخحسةم لسا يتختب ىمى ذلظ مغ أذى كبيخ لو.
*مدؤولية السجتسع نحػ األشخاص ذوي اإلىاقة*
س :وضح مدؤولية األسخة ومؤسدات السجتسع في رىاية ذوي
اإلىاقة
أ.

األسخةم دورىا ابتجأ يكػف بػػػػػػػػػػػػػ)ٕٓٔٚ( :

ٔ .االىتشاء باألبشاء ذوي اإلىاقة مشح الػالدة.
ٕ .ىخضيع ىمى األشباء السختريغ.
ٖ .مذاركتيع في األىساؿ.
ٗ .ىجـ إشعارىع بالشقز.

٘ .تعميسيع ما يتشاسب مع قجراتيع.

ب .السؤسدات األخخى يكػف بػػػػػػػػػػ:

ٔ .بشاء معاىج خاصة لتعميع السعاقيغ العمع والحخؼ
لكدب ىيذيع.

ٕ .استخخاج ما لجى ذوي اإلىاقة مغ مػاىب وإبجاىات
وتػضيفيا في العسل السشتج.

ٖ .تػفيخ الجىع السادي والسعشػي مثل( :الصبم
األدوية).

ٗ .تػفيخ فخص ىسل تشاسبيع.
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س :تأمل الشرػص اآلتيةم ثع بيغ التػجيو الشبػي في التعامل مع
* الجرس الدادس ىذخ :العشاية
ذوي اإلىاقة.

الخقع
ٔ.

بالسػىػبيغ

والسبجىيغ*
التػجيو الشبػي

الشز

قاؿ تعالى :ﱡﭐ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ التيديخ ىمييع ورفع
ﱵ ﱶ ﱷ

ٕ.

المستوى الثالث والرابع

ﱸ ﱹ ﱺ السذقة ىشيع

س  :ما الحكسة اإلليية بالتسيد بيغ الشاس في القجرات والصاقات؟
ٔ .ليتعاوف الشاس كميع في إىسار األرض.
ٕ .حتى يسارس كل واحج واجبو في الحياةم بحدب شاقتو
ومػاىبو.

ﱻ ﱼﭐﱠ

س :ما ىػ معيار التفاوت بيغ الشاس؟ قجراتيع (الجدسية والشفدية

قاؿ رسػؿ هللا" :انصمقػا بشا إلى مخاىاة مذاىخىع

والعقمية).

البريخ"

مفيػـ السػىبة واإلبجاع
مفيػـ السػىبة :أداء متسيد في قجرة ما.

ٖ.

قاؿ رسػؿ هللا" :اذىب البأس رب قزاء
الشاسم اشف وأنت الذافي"

حػائجيع

السػىػبػف :أشخاص يستمكػف قجرات أو استعجادات فصخية شبيعية
تسيدىع ىغ غيخىع.

والجىاء ليع

مفيػـ اإلبجاع :إنتاج شيء ججيج ومفيج يستاز باألصالة.
ٗ.

قاؿ رسػؿ هللا" :ممعػف مغ كسة تقبميع والتححيخ مغ
إيحائيع

(ضمل) أىسى ىغ الصخيق"

س :ما ىػ أثخ السػىػبيغ والسبجىيغ؟

ليع أثخ كبيخ في نسػ

السجتسع ورقيو وزيادة رفاىيتو.
اليجي الشبػي في التعامل مع السػىػبيغ والسبجىيغ

٘.

قاؿ رسػؿ هللا" :إف هللا قاؿ :إذا تبذيخىع
ابتميت ىبجي بحبيبتيو (ىيشيو)م والثػاب
فربخم ىػضو مشيسا الجشة"

باألجخ

س :بيغ ثبلث صػر لميجي الشبػي في التعامل مع السػىػبيغ
والسبجىيغ؟
ٔ .إبخاز الشبي ملسو هيلع هللا ىلص مكانة السػىػبيغ والسبجىيغ.
ٕ .تعديد السػىػبيغ والسبجىيغ.
ٖ .اإلفادة مغ قجرات السػىػبيغ والسبجىيغ وتجمى ذلظ بػػػػػػػػػػػ:
أ.

تكميف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص حداف بغ ثابت بالخد ىمى أىجاء
اإلسبلـ في شعخه.

ب .تكميف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص زيج بغ ثابت بتعمع المغة العبخية
وكتابتيام وتعمع الفارسية والحبذية والخومية
والقبصية.
ج .استثسخ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص معخفة معاذ بغ جبل بالحبلؿ والحخاـ
قاضيا ألىل اليسغ.
فأرسمو
ً
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*مدؤولية السجتسع تجاه السػىػبيغ والسبجىيغ*
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س :بيغ مدؤولية كل مغ اآلتية في العشاية بالسػىػبيغ والسبجىيغ:
أ.

األسخة :ىي السدؤولة األولى ىغ السػىػبيغ والسبجىيغ
فالػالجاف :يحفداف أبشاءىع ىمى السػىبة واإلبجاع ويكػف
ذلظ ىغ شخيق (تقبل أسئمتيعم واإلجابة ىشيام وتػفيخ

البيئة التي تداىجىع ىمى التسيد).

ٔ .اكتذاؼ السػىػبيغ مغ الصمبةم وتشسية مػاىبيع.

ٕ .تدويجىع بالسعمػمات خارج نصاؽ السجرسة واألنذصة
والسخيسات.

ٔ .البحث ىغ السػىػبيغ والسبجىيغ وتبشييع.
ٕ.تصػيخ مػاىبيع.

س :اكتب اسع الرحابي السقرػد في كل حجيث مغ األحاديث
الذخيفة اآلتية

حجيث الشبي ملسو هيلع هللا ىلص

الرحابي السقرػد

قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص" :إف روح القجس

حداف بغ ثابت

ال يداؿ يؤيجؾ ما نافحت ىغ هللا

ابغ أـ ىبج"

ىبج هللا بغ مدعػد

ٖ.

مدمار
ًا
قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص "لقج أوتيت
مغ مداميخ آؿ داود"()ٕٓٔٚ

ٗ.

قاؿ

"أقزى

ىمي بغ أبي شالب

٘.

قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص "أقخؤىع لكتاب

أُبي بغ كعب

.ٙ

قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص "أىمسيع بالحبلؿ

معاذ بغ جبل

.ٚ

قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص "أفخضيع – أي:

زيج بغ ثابت

.ٛ

قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص "كاف خيخ فخسانشا

أبػ قتادة – سمسة

رسػؿ

أمتي"........

هللا

هللا"...

والحخاـ"...

أىمسيع السػاريث"
– وخيخ رجالشا"

.ٜ

قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ":الميع فقو في
الجيغم وىمسو التأويل"
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خارجو.

ٕ  .السجالذ العمسيةم كالمقاءات العمسية والتعميسية في السجارس
والجامعات.

*آداب السجالذ:

س :أذكخ أربع ًة مغ آداب الحػار في السجالذ؟

س :ححر الشبي ملسو هيلع هللا ىلص مغ الجمػسات بالصخقات حتى:

ٔ.ال يقع الشطخ ىمى ىػرات الشاس . ٕ .أو يعيق الصخيق ىمييع.
ٕ ).اإلستئحاف:

س :مغ آداب السجالذ اإلستئحافم وضح مػاضع اإلستئحاف
بالسجالذ؟

السجمذ) وىشج الخخوج مغ السجمذ)ٕٜٓٔ(.

ٕ .إذا أراد أف يذارؾ في الحجيث.

ٖ ).التدميع والجمػس في السكاف السشاسب.

أبػ مػسى األشعخي

ملسو هيلع هللا ىلص

س :ىجد ثبلث ًا مغ صػر السجالذ؟()ٕٜٓٔ

ٔ .ىشج الجخػؿ إلى السجمذ ىمل؟ (مشعا لمتصفل ىمى أىل

ورسػلو"

غزا كسا ندؿم فميقخأه ىمى
القخآف ً

ذلظ.

إيحاء لآلخخيغ.

ٗ.تػفيخ الجىع السالي والسعشػي ليع.

ٕ.

كالتذاور حػؿ أمخ مام وتأدية واجب اجتساىي أو صمة رحع وغيخ

ٔ ).إختيار السكاف السشاسب لمسجمذم بحيث ال يتختب ىمى ذلظ

ٖ.تشطيع البخامج والسدابقات الخاصة بيع.

قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص" :مغ سخه أف يق أخ

أىسية السجالذ وأنػاىيا :يجتسع فييا الشاس لتحقيق أىجاؼ معيشة

ٖ .مجالذ العسلم كاإلجتساىات التي تعقج في السؤسدات.

ت .مؤسدات الجولة :ويكػف ذلظ بػػػػػػػػػػػ:

ٔ.

*الجرس الدابع ىذخ :آداب السجالذ*

ٔ .السجالذ اإلجتساىيةم كالجمدات األسخية داخل السشدؿ أو

ب .السجرسة :ويكػف ذلظ بػػػػػػػػػػػػ:

الخقع

المستوى الثالث والرابع

ابغ ىباس

س :ما واجب السدمع إذا دخل السجالذ؟

ٔ .إف ُيمقي تحية اإلسبلـ ىمى الحاضخيغ.
ٕ  .أف يجمذ في السكاف السشاسبم فإذا شمب مشو التغييخ مغ مكانو
فعميو القياـ بحلظ.

ٖ  .أف يجمذ في أقخب مكاف فارغم فبل يداحع الشاسم أو يتخصى
رقابيع.

س :ما األدب السصمػب مغ أىل السجمذ إذا دخل ىمييع شخز
وليذ لو مكاف؟ أف يفدحػا لو.
ٗ ).مخاىاة أدب الحػار والحجيث في السجمذم ومغ ذلظ.
أ .حدغ االستساع لمستحجث مغ غيخ مقاشعة)ٕٓٔٚ( .
ب .إختيار الرػت اليادئ السشاسب.
ج .اإل نتباه واإلىتساـ لمستحجث مغ غيخ اإلنذغاؿ بذيء كالجػاؿ.
د .إحتخاـ الخأي لآلخخ.

" الجود فً العلوم اإلسالمٌة " د .عمــ ــر جــــــــبر
الــــــــــــــدورة المكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثفة
٘ ).ختع السجمذ بالجىاء السأثػر ىغ رسػؿ هللام فيسحػف بو ما
*الجرس الثامغ ىذخ :الخؤى
وقع في مجمديع مغ خصأ أو زلل.

الخؤى  :ما يخاه اإلنداف في مشامو مغ البذائخ والخيخم وتشدب

س :لمسجالذ ضػابط شخىية يشبغي اإللتداـ بيا؟

الخؤيا إلى هللا تأدب ًا معو.

ٔ .أف يكػف السجمذ في السباحات.

األحبلـ  :ما يعتخض اإلنداف في مشامو مغ أمػر مختمفةم وتشدب

ٕ .أف ال تكػف لمغيبة أو الشسيسة.

ٖ  .أف تخاىي األحكاـ الذخىية بالصعاـ والذخاب والمباس وغس
البرخ والعػرات.

س :إستشتج أدب السجمذ الحي يخشج ىميو كل نز مغ الشرػص
اآلتية:

الخقع

الشز الذخىي

ٔ.

قػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػالى :ﱡﭐ ﲾ ﲿ

التدػػػػميع والجمػػػػػس فػػػػي

ﳀﳁﳂﳃﳄ

السكاف السشاسب

س :تشاوؿ القخآف الكخيع الخؤى واألحبلـ في ىجة مػاضعم أذكخىا؟
ٔ .قرة يػسف ىميو الدبلـ في سػرة يػسف.
ٕ .تحجثت سػرة األنفاؿ ىغ رؤيا الشبي ملسو هيلع هللا ىلص يػـ بجر حيشسا رأى
السذخكيغ قمة تذجيعاً ألصحابو ىمى القتاؿ.

ﳅﳆﳇ
ﳊ ﱠ
ﳋ
ﳈﳉ

مكة مع أصحابو معتسخيغ.

قػػاؿ رسػػػؿ هللا صػػمى هللا ىميػػو

وسػػمع ..." :مػػغ قػػاؿ :سػػبحانظ

خػػػتع السجمػػػذ بالػػػجىاء

السػػأثػر ىػػغ رسػػػػؿ هللا

أنتم أسػتغفخؾ وأتػػب إليػظم إال

ػ تكػف الخؤى أحياناً بذارة لسغ رآىام سأؿ الرحابة رضي هللا ىشيع
السبذخات؟ قاؿ" :الخؤيا الرالحة"
الشبي ملسو هيلع هللا ىلص فقالػا :وما ُ

ىج الشبي ملسو هيلع هللا ىلص رؤيا الرالحيغ مغ أمتو بأنيا جدء مغ الشبػةم
ػ وقج ّ
جدءاً مغ الشبػة".

قػػاؿ رسػػػؿ هللا صػػمى هللا ىميػػو

إختيػػار السكػػاف السشاسػػب

وسػػػػمع ":إيػػػػاكع والجمػػػػػس فػػػػي

لمسجالذ.

"كشػػػا إذا أتيشػػػا الشبػػػي صػػػمى هللا

التدػػػػميع والجمػػػػػس فػػػػي

ىميػػو وسػػمع جمػػذ أحػػجنا حيػػث

السكاف السشاسب.

قػػػػاؿ ملسو هيلع هللا ىلص ":إذا قػػػػاـ أحػػػػجكع مػػػػغ

التدػػػػميع والجمػػػػػس فػػػػي

مجمدو ثع رجع إليػو فيػػ أحػق

السكاف السشاسب.

الصخقات.

*الخؤى*

فقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص" :الخؤيا الرالحة مغ الخجل الرالحم جدء مغ ست ٍة وأربعيغ

ُغفخ لو ما كاف مغ مجمدو"

س :أرشج الشبي ملسو هيلع هللا ىلص إلى أدبييغ إثشيغ بعج الخؤيا؟ ()ٕٓٔٚ
ٔ .أف يحسج الخائي ربو ىمى الخؤيا الصيبة.
ٕ .أال ُيحجث بيا إال مغ يحبم قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ":فإف رأى رؤيا

يشتيي

بو.
.ٙ

 -ندب الحمع لمذيصاف (ىمل) ألنو مرجر الذخ

ٖ .تحجثت سػرة الفتحم ىشج رؤية الشبي ملسو هيلع هللا ىلص لسا رأى نفدو يجخل

وبحسج أشيج أف ال إلو إال ملسو هيلع هللا ىلص.
ٍ
الميع

٘.

قاؿ رسػلشا " :الخؤيا مغ هللا والحمع مغ الذيصاف"

*الخؤى واألحبلـ في القخآف الكخيع والدشة الشبػية*
األدب

ٗ.

األحبلـ إلى الذيصافم ألنو مرجر الذخ.
 -ندب الخيخ هلل (ىمل) ألف الخيخ كمو مغ هللا

ٗ .حفع أسخار السجمذ.

ٖ.

واألحبلـ*

س :بيغ مفيػـ الخؤى واألحبلـ؟

*الزػابط الذخىية لمسجالذ:

ٕ.

المستوى الثالث والرابع

قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص":ال يحل لخجػل أف يفػخؽ التدػػػػميع والجمػػػػػس فػػػػي
السكاف السشاسب.

بيغ إثشيغ إال بإذنيسا"
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فميبذخم وال ُيخبخ إال مغ ُيحب".
حدشة ُ

*األحبلـ*

تعخض لمشائعم فيراب بػ (الزيق والفدع
األحبلـ أمػر مختمفة
ُ
واإلضصخاب) وأكثخىا حجيث الشفذ.
س :أرشج الشبي ملسو هيلع هللا ىلص ىمى آداب بعج اإلحبلـ؟
ٔ .اإلستعاذة مغ الذيصاف الخجيعم وأف يشفخ ىمى يداره ثبلث ًا.
ٕ .أال يخوييا ألحجم قاؿ رسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص ":وال يحجث بيا أحجاًم فإنيا لغ
تزخه")ٕٜٓٔ(.

المستوى الثالث والرابع

" الجود فً العلوم اإلسالمٌة " د .عمــ ــر جــــــــبر
الــــــــــــــدورة المكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثفة
ٖ  .الربلة ىشج اإلستيقاظ مغ نػمو بعج الحمعم قاؿ الشبي صمى هللا
*الجرس التاسع ىذخ :الرحابي
فميرل"
ىميو وسمع ":فإف رأى أحجكع ما يكخه فميُقع ُ

ٗ .تغيخ الجشب الحي كاف نائس ًا ىميو.

س :ىشاؾ مجسػىة مغ األىساؿ واألذكار قبل الشػـ وبعجهم فيحخص
السدمع قبل الشػـ ىمى:

ٗ .يكثخ مغ اإلستغفار. .

بعج اإلستيقاظ مغ الشػـم يبادر لئلستعاذة باهلل مغ الذيصاف.
*تفديخ الخؤى
بعس الخؤى ال تحتاج إلى تأويل لػضػحيام ومشيا ما يحتاج لتأويل
لعجـ وضػحيا.
س :أذكخ ثبلث صفات يشبغي تػافخىا في معبخ الخؤى؟ أف يكػف
مغ .ٔ :أىل العمع والجراية .ٕ .التقػى ٖ .الديخة الرفة والخمق
الكخيع.
س :ىمى معبخ الخؤيا مخاىاة أحػاؿ الشاس ىشج التعبيخم وضح ذلظ
بسثاؿ :ألف تعبيخ الخؤى يختمف باختبلؼ أحػاؿ الشاسم كسا حجث
مع ابغ سيخيغ حيشسا جاءه رجل فقاؿ :إني رأيت في الشػـ إني
أيت في الشػـ
أؤذفم فقاؿ لو :تحج ىحا العاـ م وجاءه آخخ فقاؿ :ر ُ
كأني أؤذفم فقاؿ لو :تقصع يجؾ في سخقة فقيل لو في سبب
أيت ىمى األوؿ
اختبلؼ التفديخيغ رغع أف الخؤيا واحجةم فقاؿ :ر ُ
أرض
الربلح فتأولت قػلو تعالى" :وإذف في الشاس بالحج"م ولع َ
ىيئة الثاني فتأولت قػلو تعالى" :ثع أذف مؤذف أيتيا العيخ إنكع
لدارقػف".

ٔ.

الخؤى

األحبلـ

مػػا ي ػخاه اإلندػػاف فػػي

ما يعتخض اإلنداف في

والخيخ

مختمفة.

مشامػػػػو مػػػػغ البذػػػػائخ

ىمييع بكمسات باقيات تحفع ليع الذخؼ والسكانة فقاؿ صمى هللا

س :ىخؼ بالرحابي الجميل معاوية بغ أبي سفياف مغ حيثم
ندبوم إسبلمو؟
ىػ معاوية بغ أبي سفياف بغ حخب بغ أمية وأمو ىشج بشت ىتبة
رضي هللا ىشيام ويمتقي ندبو بخسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص في الجج الخامذ (ىبج
مشاؼ)م ولج قبل البعثة بخسذ سشػاتم وأىمغ إسبلمو مع أبيو
وأخيو يديج رضي هللا ىشيع يػـ (فتح مكة) في الدشة الثامشة
لميجخة.
*فزل معاوية رضي هللا ىشو*
س :فزائل سيجنا معاوية رضي هللا ىشو؟ ()ٕٓٔٚ
ٔ .أحج كتبة الػحي لخسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص.

ٕ .رواية الحجيث ىغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص.
ٖ .دىاء الشبي لوم فقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص "الميع إجعمو ىادي ًا ميجيا واىج بو".

ٗ .تبذيخه بالسغفخة والخحسة :قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ":أوؿ جير مغ
أمتى يغدوف البحخ قج أوجبػا".

أي :إستحقػا السغفخةم فكاف جيذو لديجنا معاوية أوؿ مغ غ اد

البحخ.

*دور معاوية في خجمة اإلسبلـ:
ٔ .في ىرخ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص وىيج الخمفاء الخاشجيغم شيج سيجنا

س :قارف بيغ الخؤى واألحبلـ مغ حيث:

السفيػـ

شيج رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ألصحابو رضػاف هللا ىمييع بالفزلم فأثشى

نرفو".
ما أدرؾ ُمج أحج مغ أصحابي وال
ُ
*التعخيف بالرحابي الجميل معاوية بغ أبي سفياف رضي هللا ىشو.

ٕ .قخاءة شيء مغ القخآف الكخيع.

الخقع

أبي سفياف رضي هللا ىشو*.

"فػ الحي نفدي بيجه لػ أف أحجكع أنفق مثل أحج ذىباً
ىميو وسمع َ :

ٔ .ذكخ هللا تعالى بسا ورد ىغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص مغ أذكار.
ٖ .يشاـ ىمى شيارة

الجميل معاوية بغ

مشامػػػػػػػو مػػػػػػػغ أمػػػػػػػػر

معاوية مع الشبي ملسو هيلع هللا ىلص غدوة (حشيغم وتبػؾ)م وشيج مع سيجنا أبي

بكخ (حخب السختجيغ)م وفي ىيج سيجنا ىسخ بغ الخصاب شيج

(اليخمػؾم وفتح الذاـم وفتح بيت السقجسم وكاف قائج فتح شساؿ

فمدصيغم وقج واله سيجنا ىسخ األردفم وبعج مػت أخية يديج بغ أبي

سفيافم واله دمذقم .وفي ىيج سيجنا ىثساف بغ ىفاف واله الذاـ

ٕ.

السرجر

الخؤيا مغ هللا

مع مغ الذيصاف
ُ
الح ُ

ٖ.

اآلداب التػػػػػػػػػػػػػػي

أف يحسػػػج الخائػػػي ربػػػو

ػ اإلسػتعاذة بػاهلل تعػالى

أرشػػػػػػجنا إلييػػػػػػػا

ىمػػػػى الخؤيػػػػا الصيبػػػػة

مغ الذيصاف

وسسي
ٕ .خبلفتوم بػيع معاوية خميفة لمسدمسيغ ىاـ (ٔٗ)ىػم ُ

حجوثيا.

ُيحػػػػػػػػػػػػبم كالعػػػػػػػػػػػػالع

ػ أال يخوييا ألحج.

ػػػػ تغييػػػخ الجشػػػب الػػػحي

ىمي بغ أبي شالب ىغ الخبلفة لسعاوية حفاضاً ىمى وحجة

الشبػػػػػػػػػي بعػػػػػػػػػج

وأف ال يحػجثيا إال مػغ

الرالح.
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كاف نائساً ىميو.

كميا.

ىحا العاـ بػ (ىاـ الجساىة ) وىػ العاـ الحي تشازؿ فيو الحدغ بغ

السدمسيغ

*ػ إستسخت خبلفة معاوية رضي هللا ىشو "تدع ىذخة سشة".
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س :أذكخ مشجدات سيجنا معاوية رضي هللا ىشو في خبلفتو؟

" الجود فً العلوم اإلسالمٌة " د .عمــ ــر جــــــــبر

المستوى الثالث والرابع

أ .إنتذار اإلسبلـ بإتجاه ببلد الخوـ (تخكيا حالي ًا)م وببلد الدشج
(باكدتاف وأجداء مغ شساؿ غخب اليشج) وشساؿ إفخيقيا.

ب .اإلىتساـ باألسصػؿ البحخيم وبشاء مخاكد لرشاىة الدفغ ىمى
سػاحل ببلد الذاـ ومرخم وذلظ لحساية السدمسيغ مغ أي تيجيج

بحخي.

ج .تصػر الجواويغ السخكدية مثل:

ٔ( .ديػاف الجشجم ديػاف الخخاج) التي أنذئت في ىيج ىسخ رضي

هللا ىشو.

ٕ .إستحجاث دواويغ مخكدية :مثل (ديػاف الخسائلم وديػاف البخيجم
وديػاف الخاتع).

س :ما وضائف تمظ الجواويغ؟

ٔ .ديػاف لمخسائل  :كتب أميخ السؤمشيغ لػالتو في الػاليات.

ٕ .ديػاف البخيج ُ :يشطع كل كتب الخميفة إال والتو.
ٖ .ديػاف الخاتع ػ  :تأميغ السخاسبلت وختسيام لمسحافطة ىمى
الدخية.

*مػاقف ذات ىبخة مغ سيخة معاوية

اترف سيجنا معاوية بػػػػػػ الحمعم وسع ُة الرجرم والفصشة والحكاءم

ٌا هللا
ال تضٌع لهم تعب وال
تهدم لهم طموح
وكن لهم خٌر وكٌل
ودبر لهم فإنهم ال
ٌحسنون التدبٌر

وخذية هللا تعالىم وكاف ىالساً فقيياً.

ٔ .الحكسة والحكاء.

س :ما داللة " :لػ أف بيشي وبيغ الشاس شعخًة ما إنقصعت" أو
"شعخة معاوية" ىمى صفات سيجنا معاوية؟
تجؿ ىمى الحكسة والحكاء في كدب اآلخخيغ وحدغ الترخؼ معيع.

ٕ .الحمع والعفػ.

س :ما داللة قػؿ معاوية لمخجل :كيف تقػمشي؟ فقاؿ لمخجل
:بالخذبم فقاؿ معاوية :إذف أستقع" فيحا يجؿ ىمى حكسة وىفػه.

ٖ .خذية هللا تعالى :كاف كثيخ البكاء إذا سسع القخآف أو حجيث

"أوؿ مغ تدعخ بيع الشار ثبلثة".
*وفاتو

لسا حزختو الػفاة وضع وجيو ىمى األرضم وأخح ُيقمب وجيو
ويبكي ويقػؿ هلل أنت القائل :ﭐﱡﭐ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ
ﲞﱠ
ﲟ
ﲙﲚﲛ ﲜﲝ
الميع اجعمشي مسغ تذاء أف تغفخ لوم تػفي في دمذق سشة
(ٓ)ٙىػ ػ رحسو هللا.

تع بحسج هللا
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المستوى الثالث
تم بحمد هللا
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الدرس
" الكػمػػػع الصيػػػب"
العشرون
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س :ىات ثبلثة أمثمة لمكمع الصيبم لكل مسا يمي:
أ0أمثمة تترل بعبلقة اإلندان باهلل تعالى

ثالث ًا :تشسية الكمع الصيب لجى الفخد والسجتسع:

س :حتػػػى يرػػػبح الكمػػػع الصيػػػب سػػػسة وخمقػػػا ألفػػػخاد
السجتسع ال بج مغ تشسيتو بػسائل متعجدة مشيا :

 .1ذكر هللا تعالى .2 .الدعاء.

 .1ما يق تحت مدؤول ة الورد نود مثل :

 .3تبلوة القرآن الكريؼ.
ب .أمثمة ةةة تترة ةةل بعبلقة ةةة اإلندة ةةان م ة ة

ة ةةر مة ةةؽ

الشاس

 .1األمر بالسعروف والشهي عؽ السشكر
 .3كل ما يدعد الشاس ويحقق مرالحهؼ.

أ -تر ةةة الةةششء عمةةى الكمةةؼ الظ ة

أوالً :مفيػـ الكمع الصيب)ٕٜٓٔ( :

الكمػػػع الصيػػػب :ه ةةؾ تع ةةر ع ةةؽ األشك ةةار والسذ ةةاعر ب د ةةؽ

الع ةةارات وأهسمه ةةا باس ةةتخدام األلو ةةاو السشظؾق ةةة أو الس تؾ ةةة
ِ
ّللا َوُقػُلػػا َقػ ْػػالً
قةال هللا تعةالى َ(:يػا أَُّي َيػػا الػح َ
آمُشػػا ات ُقػػا َ
يغ َ
ِ
ػػب ُك ْع َو َم ْػغ ُي ِص ِػع
َس ِج ً
يجا * ُي ْرِم ْح َل ُك ْع أ ْ
َى َساَل ُك ْع َوَي ْغفْخ َل ُك ْػع ُذُن َ
ِ
يسا(.
َ
ّللا َوَر ُسػَل ُو َفَق ْج َف َاز َف ْػًاز َىط ً
ثاني ًا :فزل الكمع الصيب:
س :بيغ فزل الكمع الصيب؟

 .1أن هللا تع ةةالى لتق م ة ة ويجة ةةازر عم ة ة بة ةةالخ ر قة ةةال
ِ
ِ
تعة ة ة ة ة ة ة ةةالىِ):إَل ْ ة ة ة ة ة ة ة ة َي ْرة ة ة ة ة ة ة ة َةع يد اْل َكمة ة ة ة ة ة ة ة يةؼ الظِ ة ة ة ة ة ة ة ة ي
َواْل َع َس يةل الرة ِةال ي َل ْرَش يعة ي) وورد شةةي الحةدلل الذةري
"والكمسة الظ ة صدقة".

 .2أن هللا تعة ة ةةالى هعة ة ةةل الكمة ة ةةؼ الظ ة ة ة

أشزة ة ةةل مة ة ةةؽ

العظةةاء الس ةةادر ال ةةار يقدمة ة اليش ةةي لموق ةةر ويت عة ة
بة ة ر ن ةةؾن م ةةؽ أنة ةؾان اإلهان ةةة ق ةةال تع ةةالىَ( :ق ة ْةؾل
ِ
ِ
صة َةدَقة َل ْتَ يع َهةةا أَذ و ََّللاُي
َم ْعة يةروف َو َم ْيوة َةرة َر ْ ةةر مة ْةؽ َ
َ ِش ٌّي َ ِم ؼ ).
يع ؽ عمى تحق ق الخ ر وت د ر

ال ركة لئلندان وذريت و وغهؼ مؽ الدؾء قال
(وْلَ ْخ َش الِالؽ
تعالىَ :
َلؾ َتريكؾا ِمؽ رْمِو ِهؼ يذ ِري وة ِ
ض َعاوشا َرايشؾا َعَم ْ ِه ْؼ َشْمَتيقؾا
ْ َ
ْ َ ْ
ُ).
َ
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 ترويض المدان وتعؾيد عمى ذكر هللا تعالى.
قال تعالى (:أ ََال ِبِا ْك ِر ُِ َت ْ ِ
ؾب).
ظ َسئؽ اْليقيم ي
*الحرص عمى الرقابة الاات ة ومحاس ة الشوس شكل
كمسة لتموظ بها اإلندان محاس .
ظ ِمؽ َقؾل ِإال َلدي ِ
ِ
َْ
(ما َلْمو ي ْ ْ
قال تعالىَ :
.2ما يق تحت مدؤول ة األسرة والسجتس

 .2إسداء الشر حة.

 .3أن الكمؼ الظ

المستوى الثالث والرابع

األسةرة مةةؽ األبةةؾيؽ

َرِق

َعِت د).

مشها :

وي ةةدأ ذلةةػ دارةةل

ةةل لشتق ةان الكمسةةات التةةي ترةةدر

عشهسةةا ويتجش ةةان األلوةةاو ال الئةةة الجار ةةة ش شذ ة األبشةةاء
عمى دؽ الخظاب وا ترام بعزهؼ بعزا .
ب -نذر ثقاشة الكمؼ الظ

وت ك دها مغ خبلؿ

السعمؼ م تبلم ا شي السدرسة واإلعبلم ؾن ع ر وسائل

اإلعبلم السختموة و رهؼ معش ؾن بالخظاب القرآني الكريؼ

قال تعالى (:وقػلػا لمشاس حدش ًا).

ج -تعزيز دور القدوة شي السجتس قال هللا تعالى
َ(:شِ سا ر سة ِمؽ ُِ ِل ْشت َلهؼ ۖوَلؾ يك ْشت َش ًّ
ظ اْلَقْم ِ َال ْن
غا َ ِم َ
َ يْ َ ْ َ
َ ََْ َ
َشزؾا ِم ْؽ َ ْؾِل َػ ۖ) .وورد عش ملسو هيلع هللا ىلص":لؼ ي ؽ س ابوا وال شحاشا
وال لعانا"

رابع ًا :آثار الكمع الصيب.

س:اذكخ آثار الكمع الصيب ىمى الفخد والسجتسع؟()ٕٜٓٔ

 .1ن ل رضا هللا تعالى  :قال ملسو هيلع هللا ىلص "اتقؾا الشةار ولةؾ بذةق تسةرة
شسؽ لؼ يجد ش مسة ط ة ".

 . 2إشة ة ةةاعة السح ة ة ةةة ب ة ة ة ؽ الشة ة ةةاس والقزة ة ةةاء عمة ة ةةى العة ة ةةداوة
والذةةحشاء قةةال تعةةالى ْ (:ادَش ة ْ ِبةةالِتي ِهةةي أَ ْ َدة يةؽ َش ةِ َذا الة ِةار
َ
َب ْ َش َػ َوَ ْ َش ي َعَداوة َكَن ي َوِل ٌّي َ ِس ؼ ).
 .3التخمص مؽ ك د الذ ظان وسع لئلشداد ب ؽ الشاس
(ويق ْل ِل ِعَ ِادر َييقؾيلؾا الِتي
وإيقان العداوة ب شهؼ قال تعالىَ :
غ َب ْ َش يه ْؼ ۖ
ِه َي أَ ْ َد يؽ ۖ ِإن الذ ْ َ
ان َل ْشَز ي
ظَ
ان ِل ْ ِ
ئل ْن َد ِ
ان َع يدًّوا يمِ وشا)
ِإن الذ ْ َ
ان َك َ
ظَ
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الحادي
والعشرون

" الجود فً العلوم اإلسالمٌة " د .عمــ ــر جــــــــبر

" أخبلقيات القيادة ىشج الخسػؿ
ملسو هيلع هللا ىلص".

س :الرفات القيادية التي تجؿ ىمييا مػاقف الخسػؿ
ملسو هيلع هللا ىلص في كل مسا يمي؟
مػاقف

أو ًال  :مفيػـ القيادة:

القيادة :هي عسم ة الت ث ر اإليجابي شي الشاس وتؾه ههؼ
ب سال

متشؾعة نحؾ تحق ق األهداف السرهؾة.

س :اذكخ ثبلثة ىشاصخ لمقيادة؟()ٕٜٓٔ
.1

اليجؼ  :الار يسثل مؾاقف يلؾه ي الشاس نحؾها.
األفخاد :وهؼ هساعة العسل أو الوئة السدتهدشة.

.3

القائج :وهؾ السؾه والسؤثر شي هساعة العسل.

.2

س  :لمقيادة أىسية كبيخة في حياة األفخاد والسجتسع مشيا
:

صفات القيادة
السحسجية

عشدما طم

أبؾ ذر مؽ الش ي

اإلمارة والؾالية قال ل "يا أبا ذر

إنػ ضع ف"

نقل تراب الخشدق شي لؾم
األ زاب م أصحاب صمى هللا
 .1قال ملسو هيلع هللا ىلص ":أقزاهؼ عمي
كع

 .2تعزيز الدمؾك اإليجابي.

وضع اإلنداف في
السكاف الحي يشاسبو
القجوة الحدشة

عم وسمؼ.
وأقرؤهؼ لكتاب هللا أبي بؽ

 .1تشغ ؼ الح اة وإقامة العدل ب ؽ الشاس.

اكتذاؼ السػاىب

وأعمسهؼ بالحبلل والحرام

معاذ وأشرضهؼ زيد– أر

 .3تشس ة األشراد ورعالتهؼ وتدري هؼ.
 .4تحق ق األهداف السرهؾة التي تحدؽ

المستوى الثالث والرابع

اة األشراد

وترتقي بالسجتس .

:أعمسهؼ بالسؾاريل"
 .2كمف الش ي دان بؽ ثابت
بالرد عمى أعداء اإلسبلم شي

شعر وقال ل ":إن روح القدس

ثاني ًا :الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص القائج.

س :اذكخ أربع أخبلقيات تسيدت بيا قيادة الخسػؿ؟

.1وض اإلندان شي الس ان الار لشاس .
.2القدوة الحدشة.

ه ريل ال لزال لؤيدك ما ناشحت
–داشعت -عؽ هللا ورسؾل ".
 .3كمف الش ي ق س بؽ ثابت أن
يلرد عمى رظ اء السذرك ؽ .
 .1أرسل الش ي مرع بؽ

 .3اكتذاف السؾاه .
.4توؾيض الربل ات.

عس ر إلى السدلشة السشؾرة داع ا
أهمها إلى اإلسبلم

يسسي بالسقرئ وكان أول سو ر
شي اإلسبلم.

.2أرسل الش ي عثسان مواوضا
لقريش شي صم الحدل

ة.

 .3أمر الش ي أسامة بؽ زيد
عمى ه ش ك ر مؽ هشؾد ك ار
الرحابة.
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تفػيس الربلحيات
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المستوى الثالث والرابع

س :ىملم كيف جسع الشبي ملسو هيلع هللا ىلص بيغ الحدـ والحدع؟
ا هللا تعالى ن

ملسو هيلع هللا ىلص ييز

الحمؼ والرأشة م األرريؽ إال أن كان

لمحق إذا انته ت رمات هللا ويؾقف الغالؼ

والسعتدر عشد د وشي ما عدا ذلػ شهؾ أ مؼ الشاس عؽ
هاهل ال يعرف أدب الخظاب أو مديء لؤلدب أو مشاشق
لتغاهر بي ر ما ل ظؽ.
س :اذكخ مثاال مغ سيخة الشبي ملسو هيلع هللا ىلص لكل خمق مغ األخبلؽ
التالية؟

 .1الحدـ والحدع َ :قدم وشد إلى الش ي لدعؾن
إسبلمهؼ ويذتكؾن مؽ أوهان شي بظؾنهؼ أرشدهؼ

الش ي إلى أن لاه ؾا إلى رعاة اإلبل ش ظم ؾا مشهؼ أن
يدقؾهؼ مؽ أل انها شذر ؾا مشها شذاشاهؼ هللا تعالى

شاعتدوا عمى الرعاة وقتمؾهؼ وسرقؾا اإلبل وارتدوا عؽ
اإلسبلم ش عل إل هؼ الش ي نو ار مؽ أصحاب

شق زؾا

عم هؼ ثؼ أمر الش ي بقتمهؼ لسا صدر عشهؼ مؽ

محار ة هللا ورسؾل .

 .2مذػرة أصحاب الخأي ومذاركتيع في اتخاذ
القخارات :عشدما هؼ الش ي بعقد الرم ب ش و ؽ

ظوان عمى أن يعظ هؼ ثمل ثسار السدلشة عدل

الرسؾل عؽ ذلػ بعد استذارة سعد بؽ معاذ وسعد بؽ
ع ادة .
 .3تمسذ حاجات الشاس وتفقج أحػاليع  :كان رسؾل
هللا يع ؽ الشاس ويحل مذ بلتهؼ كسا شعل م

أصحاب الروة شحل عمى اإلنواق عم هؼ وهؼ شقراء

السهاهريؽ الالؽ هاؤوا السدلشة وال م و لهؼ شد شؾا
مدجد رسؾل.

كتب هللا لكم النجاح
د .عمر جبر
07٢74721٢4
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النجاح بعون
هللا حلٌفً
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الثانً
والعشرو
ن

" الجود فً العلوم اإلسالمٌة " د .عمــ ــر جــــــــبر

"العمسػاء دورىع ومكانتيع"
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س :تطيخ مشدلة ىمساء الذخيعة ىغ شخيق ما يأتي :

 .1وصف الش ي لهؼ ب نهؼ ورثة األن اء :قال رسؾل هللا ":
إن العمساء ورثة األن اء وإن األن اء لؼ لؾرثؾا دلشا وار وال

س :العمع أحج أسباب رقي األمع وتقجميا؟ وضح ذلظ.

ش لرتو ش ن األمة وتزداد ه تها وتزدهر الح اة وت شى

الحزارة.

درهسا إنسا ورثؾا العمؼ شسؽ أرا أرا بحظ واشر".

 .2توز ل العالؼ عمى العابد قال ملسو هيلع هللا ىلص ":شزل العالؼ عمى
العابد كوزمي عمى أدناكؼ "
ثالثاً :واجبشا نحػ العمساء.

أوالً :العالع مفيػمو وصفاتو.

العالع :هؾ الار بمغ شي العمؼ ذروت ووصل شي تخرر

إلى السعرشة العمس ة الكم ة والتور م ة .

س :ىجد صفتيغ مغ الرفات التي يشبغي ىمى العالع أف
يترف بيا؟

 .1أف يبحؿ قرارى جيجه في البحث والتشقيب وفق
السشيجية العمسية السشاسبة لتخررو  :ومسا لدل عمى

ذلػ قؾل أ د العمساء ":ال لزال الرهل عالسا ما تعمؼ شِذا

س :ما واجبشا نحػ ىمساء الذخيعة م مع التػضيح ؟

 .1التأدب معيع واحتخاميع وتػقيخىع :ما شعم ابؽ ع اس

م زيد بؽ ثابت عشدما صمى عمى هشازة ثؼ يقر ت ل بيمة
ل رك ها شجاء ابؽ ع اس ش را بركاب شقال ل زيد :يرل

عشها يا ابؽ عؼ رسؾل هللا شقال ابؽ ع اس ":ه اا أمرنا
نوعل بالعمساء والك راء".
 .2االستجابة ليع واالنتفاع بعمسيع :ش ره إلى أهل

ترك العمؼ وعؽ أن قد استيشى واكتوى بسا عشد شهؾ أههل

االرتراص شي معرشة العمؼ
قال تعالى َ(:شاسَيلؾا أَهل ِ
الا ْك ِر ِإ ْن يك ْش يت ْؼ َال َت ْعَم يسؾ َن ).
َْ
ْ
 .3الجىاء ليع بالخيخ والدجاد وحفع معخوفيع  :ومؽ

اإلمام الذاشعي قؾل  ":وددت أن الخمق تعمسؾا هاا العمؼ

مشا مات ساد إال استيورت ل م والدر وإني ألستيور

الشاس".
 .2أف يؤدي رسالة يشفع بيا اإلندانية  :شقد نقل عؽ
عمى أال لشد

إلي مش

رف ".

لسؽ تعمست مش أو عمسشي عمسا ".

ثانياً :مكانة العمساء.

.1أن هللا تعالى رش م انتهؼ ومشزلتهؼ شي األهر والسثؾ ة
ِ
لؽ َي ْعَم يسؾ َن
قال تعالى (:يق ْل َه ْل َي ْد َت ِؾر الا َ
ِ
لؽ َال َي ْعَم يسؾ َن))2019(.
َوالا َ
لدرؾل الجشة

وتحر ل األهر والثؾاب قال ملسو هيلع هللا ىلص ":مؽ سمػ طريقا ل تيي

ش عمسا سمػ هللا ب طريقا إلى الجشة ".
.3أن هللا تعالى شهد لهؼ بالخ ر والوزل قال تعالى )إنسا
هللا مغ ىباده العمساء ).
يخذى َ
س :ىملم يتبػأ ىمساء الذخيعة مشدلة ومكانة خاصة؟

ألنهؼ يعرشؾن الشاس بحق قة الدلؽ واإليسان و حق قة
وهؾدهؼ وأثرهؼ شي الح اة.
26

عمى اإلندان أن ي ؾن دق قا

 .4دقة الشقل ىشيع  :ش ج

س :تطيخ مشدلة العمساء في اآلتي :

.2أن هللا تعالى هعل العمؼ طريقا لرا

ذلػ قؾل أبي ش وة شي ش خ

ساد قال "ما صم ت صبلة

شي نقل اآلراء عشهؼ وأرا الح ظة والحار شي نقل ما

يردر عشهؼ مؽ شتاور
ويش يي عدم تت

تى ال لشد

لهؼ ما لؼ يقؾلؾا

زالتهؼ وأرظائهؼ شالعمساء بذر ير ؾن

ويخظئؾن ويش يي عدم الؾقؾف عشد أرظائهؼ وتزخ سها

قال ملسو هيلع هللا ىلص  ":أق مؾا ذور اله ئات عثراتهؼ ".
 .5الجفاع ىشيع  :مؽ واه
العمساء.

السرء عسؾما أن لداش عؽ

س :اذكخ أثخيغ مغ أخصار التجخؤ ىمى العمساء والصعغ
فييع؟

 .1يسش مؽ االنتوان بعمسهؼ
 .2ويقمل مؽ ش نهؼ ب ؽ الشاس ش ؤدر إلى شقدان الثقة.
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س:ىملم جعل هللا تعالى مكة السكخمة مغ أفزل األماكغ
وأشيخىا؟

 .1شهي مه ط الؾ ي  .2مهد الرسالة.
 .3تزؼ عددا مؽ السؾاق السعغسة والسقامات الس اركة
والسذاعر السقدسة واآليات ال شات.
أوالً :فزل مكة السكخمة.

س :اذكخ فزائل مكة السكخمة؟

 .1جعميا هللا ميج خاتسة الخساالت الدساوية.
 .2جعميا هللا قبمة السدمسيغ إلى قياـ الداىة.

 .3جعل هللا ليا أحكاما خاصة بيا مغ دوف غيخىا مثل :
أ -رمة الر د ش ها و رمة قظ شجرها.
ب-

رمة سل الدبلح ش ها.

غؼ ش ها الغمؼ وسوػ الدماء.
جَ -ع ي
.4أقدع هللا تعالى بيا في القخآف الكخيع :وشي هاا القدؼ

داللة عمى عغسة م انتها ورشعة مشزلتها عشد هللا تعالى
قال تعالى (:و ِ
ط ِ
ؾر ِس ِش َؽ * َو َه َاا اْلَ َمِد
الت ِؽ َوالزْيتيؾ ِن * َو ي
َ
ْاأل َِم ِؽ) والتع ر باسؼ االشارة (وهاا) لدل عمى م انة ال مد
الحرام عشد هللا تعالى ثؼ وصو بة(األم ؽ) أر :بسعشى

آمؽ .

.5جعميا آمشة مباركة يأتييا الخزؽ والخيخ كل حيغ ومغ
كل مكاف  :وذلػ استجابة لدعؾة إبراه ؼ عم الدبلم عشدما

اه َع ْل َه َاا
ال إبراه ؼ َر ِب ْ
دعا ر قال هللا تعالى َ) :وِإ ْذ َق َ
ِ
َمشا و ِ
ِ
َصَش َام (َ 0000)35ر َشا
اهشي ْ شي َوَشي أ ْ
اْلَ َمَد آ و َ ْ
َن َن ْع يَد ْاأل ْ
ِِ
َس َ ْش يت ِم ْؽ يذ ِريِتي ِبَؾاد َ ْ ِر ِذر َزْرن ِع ْشَد َب ْ ِت َػ اْل يس َحرِم
إني أ ْ
ِِ
اه َع ْل أَْشِئَد وة ِم َؽ الش ِ
اس َت ْه ِؾر إَل ْ ِه ْؼ
َر َشا ل يق يسؾا الر َبل َة َش ْ
واريزْقهؼ ِمؽ الثسر ِ
ات َل َعم يه ْؼ َي ْذ ي يرو َن ).
َ ْ ي ْ َ ََ
 .6أف هللا تعالى جعميا أحب الببلد إليو سبحانو :وهي
كالػ أ

أرض هللا وأ

ال بلد إلى الش ي شقد قال رسؾل هللا ":إنػ لخ ر
أرض هللا إلى هللا "وقال ":ما أط ػ مؽ

بمد وما أ ػ إلي ولؾال أن قؾمػ أررهؾني ما س شت
رك ".
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المستوى الثالث والرابع

ثانيا  :السدجج الحخاـ.

معمػمة  :كان السدمسؾن شي بداية اإلسبلم لتجهؾن شي

صبلتهؼ نحؾ السدجد األقرى واستسرت ها الحال أكثر

مؽ سشة وكان الش ي ييح

أن لتؾه شي صبلت إلى

السدجد الحرام ش نزل هللا قؾل َ(:ق ْد َنَر َتَقم َ َو ْه ِه َػ ِشي
ِ
ِ
اها َشَؾ ِل َو ْه َه َػ َش ْظَر اْل َس ْد ِجِد
الد َساء َشَم يشَؾِلَ ش َػ قْ َم وة َت ْر َض َ
ِ
أوتؾا
لؽ ي
ؾه يك ْؼ َش ْظَري َوإِن الا َ
اْل َحَار ِم َو َ ْ يل َما يك ْش يت ْؼ َشَؾلؾا يو يه َ
ِ
اب َلَ ْعَم يسؾ َن أَن ي اْل َحق ِم ْؽ َرِ ِه ْؼ َو َما ُي ِب َي ِاشل َعسا
اْلك َت َ

َي ْع َسيمؾ َن).

س :تطيخ مكانة السدجج الحخاـ مسا يذسل ىميو مغ

مػاقع م ومشيا :
:سس ت بالػ ند ة إلى ش مها الس ع
 .1الكعبة السذخفة ي
وقد ورد ذكرها شي القرآن الكريؼ باسسها الرري (الكع ة)
(ه َع َل ُي اْل َك ْعَ َة اْلَ ْ َت اْل َحَرام ِقَاما ِلمش ِ
اس)
قال هللا تعالى َ :
َ و
أر :صبل ا لدلشهؼ وأمشا لسؽ تؾه إل ها .
وقد قام إبراه ؼ عم الدبلم برش ال ت يعاون شي ذلػ
ولد إسساع ل قال تعالى (:وِإ ْذ لرَش إبراه ؼ اْلَقؾ ِ
اعَد ِم َؽ
َ َْ ي
َ
ِ
اْل ِت وإِسس ِ
اع يل َر َشا َتَق ْل ِمشا ۖ ِإن َػ أ َْن َت الدس ي اْل َعِم يؼ).
َْ َ ْ َ
 هعل هللا تعالى الظؾاف ؾل الكع ة ركشا لمحاج
والسعتسر وسشة لي رهؼ.
 وهعل أهر الربلة شي السدجد الحرام ك هر مئة
ألف صبلة عؽ

رها.

 .2الحجخ االسػد)ٕٜٓٔ( :
* هؾ الحجر السشرؾب شي الركؽ الجشؾ ي الذرقي مؽ
الكع ة ومؽ محاذات ل دأ الظؾاف ؾل الكع ة

*والحجر األسؾد كسا ب ؽ رسؾل هللا مؽ الجشة
س :آداب ىشج الحجخ األسػد؟ أن ييق م أو يسدح أو
يذ ر إل ب د د استظاعت  .ويقؾل  :هللا أك ر
* وال يعشي ذلػ أن الحجر األسؾد يزر أو لشو

شقد

َعمسشا عسر بؽ الخظاب درسا عغ سا شي االت ان لمش ي لسا
وصل شي طؾاش إلى الحجر شقال ":إني أعمؼ أنػ ال تزر

وال تشو ولؾال أني رألت رسؾل هللا ييق مػ ما ق متػ ".

الــــــــــــــدورة المكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثفة

" الجود فً العلوم اإلسالمٌة " د .عمــ ــر جــــــــبر

المستوى الثالث والرابع

 .3الخكغ اليساني :هؾ ركؽ الكع ة الير ي الجشؾ ي ويدؽ

مدح ال تق م شقال ملسو هيلع هللا ىلص ":إن مدحهسا َي يحظان الخظ ئة ".
 .4مقاـ إبخاىيع :هؾ الحجر الار قام عم إبراه ؼ عشد
بشاء الكع ة السذرشة.

وقد سؽ هللا تعالى لمشاس الربلة رمو عشد الوراغ مؽ
الظؾاف ؾل الكع ة قال هللا تعالى ( :واتخاوا مؽ مقام

إبراه ؼ مرمى ).لسؽ استظان.
 .5ماء زمدـ :هؾ ر ر ماء عمى وه األرض وطعام
ط

م ارك وشواء ناش بِذن هللا قال عش الش ي صمى

هللا عم وسمؼ " :ش طعام الظعؼ ,وشواء مؽ الدقؼ ".
 .6الرفا والسخوة :هسا مؾضعان مرتوعان محاذيان لمكع ة
السذرشة وأوه

هللا تعالى لمحاج والسعتسر الدعي ب شهسا

شي الحج والعسرة س عة أشؾاط قال هللا تعالى
ِ(:إن الرَوا َواْل َس ْرَوَة ِم ْؽ َش َع ِائ ِر ُِ ۖ
ِ
َن َيظؾ َف ِب ِه َسا ۖ
اح َعَم ْ أ ْ
َش َس ْؽ َ ج اْلَ ْ َت أو ْ
اع َت َسَر َش َبل يهَش َ
ن َر ار َشِن ُ َش ِ
اكر َعِم ؼ).
َو َم ْؽ َت َ
َ
ظؾ َ ْ و
ثالثاً :واجب السدمع نحػ السدجج الحخاـ.

س :ما واجب السدمع نحػ السدجج الحخاـ؟

 .1تعاهد زيارت

د

االستظاعة والقدرة  :قال الش ي ":

تابعؾا ب ؽ الحج والعسرة شِنهسا لشو ان الوقر والانؾب كسا

لشوي الك ر ر ل الحدلد ".
 .2الدرؾل إل بخذؾن وأدب.
 .3السحاشغة عم والدشان عش مؽ أر اعتداء .
س :اكتب األجخ الستختب ىمى القياـ باألىساؿ الػاردة ؟
الرقؼ

األجخ

العسل

1

الربلة شي السدجد

ك هر مائة ألف صبلة

2

الظؾاف ؾل الكع ة

ل ب ل رظؾة دشة ومحا

3

تق ل الحجر ومد

قال ملسو هيلع هللا ىلص  ":إن مدحها

الركؽ ال ساني

يحظان الخظ ئة"

الحرام

عش س ئة
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 .4درب زبيجة :قامت ز دة بعسل عغ ؼ وهؾ تحؾيل

الرابع والعشرون

"زبيجة زوجة ىاروف الخشيج رحسيا هللا"
أو ًال :اسسيا وندبيا.
َم ية العزيز بشت هعور بؽ السشرؾر ولدت عام
اسسها :أ َ
 149ه هدها السشرؾر.

سُ :ىخفت بدبيجة؟ هدها السشرؾر كان لداع ها ويشادلها
بز دة ل اضها ونزارتها.

ُتكشى :ب م هعور زوهة الخم وة الع اسي هارون الرش د وأم
ولد األم ؽ .
ثانيا :صفاتيا )2019(:اشتهرت الد دة ز دة بروات

كث رة مشها:

الظريق مؽ الكؾشة إلى م ة إلى طريق عامر يمسهد ش
كل ما يحتاه السداشر مؽ ردمات ش مرت بِنذاء اآلبار

وال رك والقشؾات عمى طؾل الظرق وإقامة االست ار ات
وأماكؽ اإللؾاء إضاشة إلى السذاعل الم م ة إلضاءة
الظريق ووض عبلمات ترشد الحجاج إلى الظريق
الرح

ووض

راسات لحسالتهؼ مؽ قظان الظرق

وعمى امتداد أنذئت القر التي تقدم الخدمات لمحجاج

شكان هزءا مؽ التظؾر العسراني شي العرر الع اسي
وسسي ىحا الصخيق بجرب زبيجة .

رابع ًا :وفاتيا .تؾش ت ز دة شي ربلشة الس مؾن شي بيداد
سشة  216ه .

.1الحكسة ورجاحة العقل  :شكان زوهها هارون الرش د
يدتذ رها وي را برألها .

.2الكخـ والعصاء  :اشتهرت ز دة بدخائها وكرمها شقد
كانت تشوق عمى الوقراء والسداك ؽ.

س :ىمل م كانت زبيجة تكخـ العمساء واألدباء؟ تذج عا لهؼ

عمى ال حل وطم

العمؼ.

ثالثا :محصات مذخقة مغ حياة زبيجة .
س :كاف لدبيجة محصات مذخقة ال تداؿ أثارىا باقية إلى
يػمشا ىحا اذكخىا؟
 .1العشاية بالقخآف الكخيع .2.االىتساـ باألدب والذعخ.
 .3سقاية الحجاج  :قدمت ز دة لمحج شرأت شدة ما
يعان الحجاج شي الحرؾل عمى الس ا ففكخت شي ك و ة

إيرال الساء وتؾش ر لمحجاج شدعت رازن مالها وأمرت أن
لدعؾ ال شائ ؽ والعسال مؽ أنحاء ال بلد لتشو ا مذرون مائي
ضخؼ لؾشر الساء لمحجاج وألهل م ة شق ل لها :أن هاا
العسل يحتاج نوقة ك رة شقالت كمستها السذهؾرة ":اىسميا
ولػ كانت ضخبة الفأس بجيشار "ش مرت بِنذاء قشاة ضخسة

تجر الس ا عمى امتداد الظريق ب ؽ م ة والظائف لتستد شي
الرحراء اقش ة لمس ا تدسى (ع ؽ ز دة) ش وصمت الس ا

إلى مشظقة (عرشات ثؼ السزدلوة ومشى ثؼ إلى م ة
الس رمة).
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"القيع الدياسية في اإلسبلـ"

س :ما مفيػـ كل مغ؟
 .1القيع الدياسية في اإلسبلـ :هي الس ادئ والقؾاعد

السدتسدة مؽ القرآن الكريؼ والدشة الش ؾية التي تز ط

عبلقة مؤسدات الح ؼ ب عزها وعبلقتها باألشراد
وتز ط عبلقة الدولة بي رها مؽ الدول)2019(.
 .2السػاششة الرالحة :الذعؾر بالسدؤول ة تجا أشراد

السجتس هس عهؼ م الذعؾر بالسح ة واالنتساء لمؾطؽ.

 .3العجؿ والسداواة:

المستوى الثالث والرابع

 .2العجؿ والسداواة.
 .3الذػرى.

 .4الحخية :هي ق مشح هللا تعالى لئلندان بسقتزى
شظرتها اإلندان ة وشق مقتز ات الذرن .

.5التعاوف والتكافل  :ويتسثل شي الحواو عمى السجتس
وتحق ق األمؽ ل و سالت مؽ األعداء وتحق ق الدعادة.

س:ىمل م يجب ىمى الشاس جسيع ًا التعاوف ىمى جمب

الخيخ ودفع األذى؟

ألن التوريط شي ذلػ لؤذن بدمار السجتسعات وررابها

السداواة :عدم التس ز ب ؽ السؾاطش ؽ بشاء عمى ارتبلف

وض ان أبشائها وشداد الها قال هللا تعالى َ (:ف َي ْل َى َد ْي ُت ْع
ِ
َف ُت ْف ِد ُجوا ِفي ْاألَْر ِ
ام ُك ْع ).
ِإ ْف َت َػل ْي ُت ْع أ ْ
ض َوُتَقصّ ُعػا أَْر َح َ
رابعا :آثار القيع الدياسية في اإلسبلـ.

االقترادر واالهتساعي.

س :تطيخ لمقيع الدياسية آثار ىطيسة في مسارسات

العجؿ  :اعظاء كل ذر ق ق .
العرق أو الجشس أو الدلؽ أو الوكر أو السدتؾ

 .4الذػرى :هي األرا برأر أهل العمؼ وذور الخ رة
واالرتراص شي الذؤون العامة والتذريع ة.
أوال :أىسية القيع الدياسية.
س :تطيخ أىسية القيع الدياسية في جانبيغ .وضحيسا؟
 .1أنيا تسثل السعاييخ التي تحجد الدمػؾ السخغػب فيو
ْم ير ِباْل َع ْد ِل
مغ الدمػؾ السخفػض قال تعالىِ(:إن َ
ُ َي ي
و ِْ
اإل ْ َد ِ
شك ِر
ان َوإِلتَ ِاء ِذر اْليق ْرَىٰ َوَي ْش َه ٰى َع ِؽ اْلَو ْح َذ ِاء َواْل يس َ
َ
ِ
غ ي ْؼ َل َعم يك ْؼ َت َاك يرو َن).
َواْلَ ْي ِي ۚ َيع ي
 .2تشطيع الحقػؽ والػاجبات لؤلشخاؼ جسيعيا في
السجتسع .
ثالثا :صػر مغ القيع الدياسية في اإلسبلـ.
س:اشتسل نطاـ الحكع في اإلسبلـ ىمى مجسػىة مغ
القيع الدياسية م اذكخىا؟

األفخاد والسجتسعم اذكخىا؟ ()ٕٜٓٔ
 .1تحقيق السػاششة الرالحة :
س :تطيخ السػاششة الرالحة لجى األفخاد؟

أ -دؽ التعامل م اآلرريؽ.

ب -الحرص عمى تقديؼ الخ ر لهؼ.

ج -ا ترام ريتهؼ وتق ل وههة الشغر السخالوة.
د -ا ترام الدولة ومؤسداتها والدستؾر وااللتزام باألنغسة.
 .2انتذار األمغ واالستقخار :تحق ق األمؽ شي األوطان

مؽ أعغؼ الشعؼ التي امتؽ هللا بها عمى الشاس
شقالَ(:شْمَ ْع ي يدوا َرب َه َاا اْلَ ْ ِت*الِار أَ ْط َع َس يه ْؼ ِم ْؽ يهؾن
َمَش يه ْؼ ِم ْؽ َر ْؾف).
َوآ َ
 .3السذاركة الدياسية :

س :ىملم أىسية السذاركة الدياسية في مػاقع صشع
القخار؟

.1شاىة الحاكع :

قال تعالىَ (:يا أَل َها
ِ
ِ
ِ
ؾل َوأوِلي األمر ِم ْش يك ْؼ).
الا َ
ُ َوأَط يعؾا الريس َ
آم يشؾا أَط يعؾا َ
لؽ َ

س :ىملم تجب شاىة الحاكع؟ ألن وظ الدلؽ والحقؾق
و وظ األمؽ واالستقرار متعمق بظاعتهؼ واالنق اد لهؼ

شظاعتهؼ طاعة هلل تعالى .

كؾنها تس ؽ الشاس مؽ الحرؾل عمى قؾقهؼ.

النجاح ثم النجاح
بعون هللا
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السادس
"الفػغ فػي اإلسػػبلـ"
والعشرون

س  :ىخؼ

" الجود فً العلوم اإلسالمٌة " د .عمــ ــر جــــــــبر

الفغ في اإلسبلـ ؟

 .1الفغ في اإلسبلـ :هؾ التع ر الجس ل عؽ اإل داس

بالحقائق واأل داث عؽ طريق وسائل مادية أو معشؾية وشق

الترؾر اإلسبلمي لهاا الؾهؾد .
أوال :مجاالت الفغ ونساذجيا في اإلسبلـ.
س :يذسل الفغ اإلسبلمي مجاالت كثيخة م اذكخىا مع
التػضيح؟
.1الفغ التذكيمي :هؾ التع ر عؽ األشكار والسذاعر عؽ
طريق إعادة ص ا ة الؾاق برؾر هدلدة مثل :الرسؼ

المستوى الثالث والرابع

أ -التيشي شي قراءة القرآن الكريؼ وتجؾيد كان رسؾل هللا
يح

سسان القرآن الكريؼ مؽ صحابت ش ثشى عمى أبي

مؾسى االشعرر عشدما سسع يق أر القرآن الكريؼ وكان ذا
صؾت دؽ شقال ل ":لؾ رألتشي وأنا أسس قراءتػ ال ار ة
لقد أوت ت مزما ار مؽ مزام ر آل داوود" والسراد بالسزمار
هشا الرؾت الحدؽ وقد دعا الش ي إلى التيشي بالقرآن
الكريؼ شقال ":ل س مشا مؽ لؼ لتيؽ بالقرآن " والتغشي:
تحد ؽ الرؾت وتجس م شي تبلوة القرآن الكريؼ .

ب -الخظابة :هؾ الت ث ر وإثارة العؾاطف شي نوس الدام
لسزسؾن الرسالة بتق مها وااللتزام بها .ومؽ

ل دتج
الخظ

السذهؾرة ل رظ ة الؾدان.

والخط والشحت وشؽ العسارة والترس ؼ و رها.

ج -األناش د واألهازيج والحداء دعا اإلسبلم إلى تحق ق

أ -الخط العر ي.

الظ ة والرؾت الجس ل.

ومؽ أبرز االمثمة عمى هاا السجال :

الق ؼ اإلسبلم ة الدام ة بالؾسائل السذروعة كالكمسة

س :ىملم اىتع السدمسػف بالخط وتحديشو؟ لره هاا
االهتسام الرت اط

اتهؼ بالقرآن الكريؼ الار تعمقت أشئدتهؼ

ب )2019( .
ب -العسارة اإلسبلم ة هي الخرائص العامة لم شاء

والتعس ر التي تس ز بها السدمسؾن عؽ

رهؼ

س :ما البرسات الججيجة التي ميدت العسارة اإلسبلمية؟

الق اب واألقؾاس وا لسآذن وال تزال السداهد إلى لؾمشا هاا

تسثل نسظا مؽ أنساط العسارة اإلسبلم ة الستس زة.
س :اذكخ أىع السعالع السعسارية اإلسبلمية في العالع؟
ق ة الرخرة السذرشة والسدجد األمؾر شي دمذق

والجام األزهر شي القاهرة ومدجد الزيتؾنة شي تؾنس
و رها كث ر.
 .2الفغ الرػتي :هؾ التع ر عؽ األشكار والسذاعر

شقد ث ت عؽ عائذة رضي هللا عشها " أن أبا ب ر درل
عم ها وعشدها هاريتان شي أيام مشى تدشوان وتزر ان
والش ي متيش بثؾ

شانتهرهسا أبؾ ب ر شكذف الش ي عؽ

وهه شقال ":دعهسا يا أبا ب ر شِنها أيام ع د ".

.3الفغ الحخكي  :ويعشي إضاشة عشرر الحركة إلى السشتج
الوشي مثل :أشبلم الرؾر الستحركة ومدرح الدمى و رها
ويترل بالػ ما يس ؽ أن لشتج مؽ األشبلم والسدر ات

التي تجدد الق ؼ اإليسان ة السمتزمة بالزؾابط الذرع ة.
ثالثا :ضػابط الفغ في اإلسبلـ.
س :وضع اإلسبلـ لمفغ ضػابط م اذكخىا؟

 .1أال لشاقض عق دة التؾ د ش تجرد مؽ الؾثش ات
والخراشات واألوهام واألساط ر.
 .2أن يخمؾ مؽ السحرمات والسسشؾعات مثل ترؾير

بالرؾت السؤثر شي نوس الدام ش دتذعر الق ؼ الجسال ة

العؾرات.

مثل(:األناش د والذعر والخظابة والرؾت الجس ل شي

عؽ الع ث ة والعذؾائ ة .

لسا يدسع

ويدرك الرسالة الستزسشة شي العسل الوشي

قراءة القرآن الكريؼ وتجؾيد ).

 .3أن لرت ط بهدف ن ل ورسالة إندان ة سام ة تش
رابعا :دور الفغ في حياة اإلنداف.

ومغ ذلظ :

س :ب ؽ دور الوؽ شي
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أ -شهؾ يدهؼ شي ص ا ة الذخر ة اإلندان ة ص ا ة
إيجاب ة تحقق لها االندجام م ق ؼ االعتدال والتؾازن.

السابع
والعشرون

ب -يحقق لها دؽ التؾاصل م األرريؽ شي التع ر
عؽ السؾضؾعات.

"الجاىي إلى هللا تعالى"

س :أىط أنسػذجيغ اثشيغ مغ نساذج الفغ في اإلسبلـ
لكل مجاؿ مغ مجاالت الفغ اآلتية:
الرقؼ

مجاالت الوؽ

1

الوؽ التذ مي

2

الوؽ الحركي

3

الوؽ الرؾتي

نساذهها شي اإلسبلم
 -1الخط العر ي.
 -2العسارة اإلسبلم ة.
 -1أشبلم الرؾر والحركة.
 -2مدرح الدمى.
 -1التيشي شي قراءة القرآن
الكريؼ.
 -2الخظابة.

س :بيغ أىسية وجػد الجىاة الستخرريغ لمقياـ بسيسة
الجىػة إلى هللا؟

ل شاء السواه ؼ الدم سة وترح

ر الرح حة

السواه ؼ

ونذر اإلسبلم لمؾصؾل إلى الح اة الظ ة الهانئة .
أوال  :مفيػـ الجىػة إلى هللا والجاىي إليو.

الجىػة إلى هللا تعالى  :ت م غ دلؽ اإلسبلم لمشاس وتر هؼ
ش

والتسدػ ب

و ثهؼ عمى ات اع

ام و ربلق

ونذر الخ ر ب شهؼ )2019(.
الجاىي إلى هللا تعالى :هؾ العالؼ بس ادئ الدلؽ اإلسبلمي
ومقاصد وأ ام

ش

وقزايا وأسال

والسدرك لؾاق السجتس الار يع ش
ت م غ الدعؾة إل هؼ .

ثانيا :صفات الجاىي الشاجح.

س :اذكر ثبلث صوات لمداع ة الشاه ؟

 .1اإلربلص شي الدعؾة إلى هللا تعالى  :شهؾ ال لريد
الذهرة أو مشر او أو مرمحة دن ؾية قال هللا تعالى( :يق ْل َما
ِ ِ
َهر َو َما أََنا ِم َؽ اْل يس َت َكِمِو َؽ).
َسَلي يك ْؼ َعَم ْ م ْؽ أ ْ
أْ

 .2االلتزام باألربلق الحس دة.

س :لساذا يجب ىمى الجاىية االلتداـ باألخبلؽ العالية؟
السدعؾ باإلسبلم وتر

ألن األربلق تيح
الداعي قدوة دشة لمشاس

ش

وتجعل

مسا لؤدر إلى(إق الهؼ إلى الحق وعدم نوؾرهؼ مؽ الدلؽ).
 .3العمؼ وسعة االطبلن :مسا يع ؽ الداعي عمى دؽ

أداء الدعؾة وهعل الكبلم أعسق ت ث ار وأكثر ق ؾال أن ي ؾن

واسع السعخفة شي مزسؾن ما لدعؾ إل
األشكار الدائدة شي مجتسع

مصمعا عمى

كثيخ السظالعة شي مختمف

العمؾم والوكر واألدب فيحا يحقق ل اال ترام ب ؽ الشاس

والت ث ر ش هؼ .
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ثالثا  :ميارات الجاىي الشاجح.

س :يقػـ ديغ اإلسبلـ ىمى مرجريغ في االستجالؿ

س :ما السيارات التي ُتعيغ الجاىية ىمى أداء ميامو؟
 .1التشػيع في األساليب :لش يي عمى الداعي أن لشؾن شي

الشقمي ىسا؟ القرآن الكريؼ والدشة الش ؾية الرح حة.

أسال

دعؾت ويراعي مدتؾيات السدعؾيؽ وعقؾلهؼ

ش دتعسل القرة والسثل والحؾار شهاا س دنا نؾح نؾن شي
ال َر ِب ِإِني َد َع ْؾ يت
أسال دعؾت لقؾم قال هللا تعالى َ( :ق َ
ار (َ )6وإِِني
ار (َ )5شَم ْؼ َل ِزْد يه ْؼ يد َع ِائي ِإال ِشَروا
َق ْؾِمي َل ْ وبل َوَن َه و ا
ِ ِ
َصاِب َع يه ْؼ ِشي آ َذ ِان ِه ْؼ
يكم َسا َد َع ْؾتي يه ْؼ ل َت ْيوَر َل يه ْؼ َه َعيمؾا أ َ
ِ
ار ( )7ثيؼ ِإِني
اسِت ْكَ وا
استَ ْكَ يروا ْ
َصروا َو ْ
َو ْ
استَ ْي َذ ْؾا ثَ َاب يه ْؼ َوأ َ
ِ
ار).
َسَرْر يت َل يه ْؼ ِإ ْسَروا
َد َع ْؾتي يه ْؼ ِه َه وا
ار ( )8ثيؼ ِإني أ ْ
َعَم ْش يت َل يه ْؼ َوأ ْ

 .2مخاىاة األولػيات في دىػتو :الداعي الشاه يقدم ما
يدتحق التقديؼ ويؤرر ما لشاس الت ر ر ويؾازن ب ؽ

السرال والسواسد الشاتجة عؽ دعؾت لمشاس وهاا مشهج
س دنا دمحم شي دعؾت شقد استسر لدعؾ الشاس إلى اإلسبلم
شي م ة مؽ

ر أن لهدم لهؼ صشسا و عد أن درمؾا شي

اإلسبلم وتس ؽ اإليسان شي نوؾس الشاس وادركؾا أن

اإلسبلم هؾ الدلؽ الحق أمر بهدم األصشام .

 .3التمصف مع السجىػ :لش يي عمى الداعي أن لشاقش

اآلرريؽ بالحجة وال رهان ب لظف الكمسات لالػ أمر هللا

تعالى مؾسى وهارون عم هسا الدبلم ب ن يقؾال لورعؾن قؾال
ل شا قال هللا تعالى(:ا ْذ َهَا إلى ِش ْرَع ْؾ َن ِإن ي َ
ط َيى * َشيقؾَال َل ي
َق ْؾوال َلِ وشا َل َعم ي َل َت َاك ير أو َي ْخ َذى ).

 .4امتبلؾ ميارات التقشية الحجيثة :

س :استخجاـ التقشيات الحجيثة مفيج في الجىػة إلى هللا
تعالى؟ شها التقش ات لها قدرة شائقة عمى الؾصؾل إلى

مشاطق واسعة بدرعة هائمة.

رابعا :محاذيخ يتجشبيا الجاىي إلى هللا تعالى.
س :ما السحاذيخ التي يجب ىمى الجاىية أف يتجشبيا؟
 .1مجح الجاىي نفدو :قال هللا تعالىَ(:ش َبل تيَزكؾا
َعَم يؼ ِب َس ِؽ اتَق ٰى) شالتؾاض س ل سري شي
أي
َنو َد ي ْؼ ۚ يهَؾ أ ْ
الؾصؾل إلى قمؾب الشاس وتق مهؼ الدعؾة.
.2االستجالؿ بالخوايات غيخ السقبػلة :
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س:ىملماستجالؿ الجاىي بخوايات ضعيفة أو مكحوبة ال
يجػز شخىا؟

ألن ل شي معتقدات أو ترؾرات أو عادات باطمة عشد

السدعؾيؽ ويعززها .
 .3القجح باألشخاص أو الييئات و السؤسدات :لش يي
عمى الداعي أال لاكر أ دا باسس

ولكؽ عم أن يذ ر

إلى الخظ وأن لؾه إلى الرؾاب مؽ

ر التعرض إلى

الشاس برؾرة م اشرة كسا شعل الش ي بقؾل عمى السش ر
":ما بال أقؾام" شؾه رظاب إلى عسؾم الشاس ب مسة أقؾام
ولؼ لشتقد شخرا بع ش .
 .4التذجيج ىمى الشاس :
س :وضح مشيج الشبي ملسو هيلع هللا ىلص في التخفيف وىجـ التذجد
ىمى الشاس؟
كان رسؾل هللا الار ما ر ر ب ؽ أمريؽ إال ارتار أيدرهسا

شقد روت عائذة رضي هللا عشها زوج الش ي أنها قالت ":ما
ر ر رسؾل هللا ب ؽ أمريؽ إال أرا أيدرهسا ما لؼ ي ؽ إثسا
شِن كان إثسا كان أبعد الشاس مش ".
 .5إىساؿ السطيخ والمباس  :التجسل بالم اس و دؽ

السغهر مؽ أربلق اإلسبلم قال رسؾل هللا  ":إنكؼ قادمؾن
عمى إرؾانكؼ ش صمحؾا ر الكؼ وأصمحؾا ل اس ؼ
تكؾنؾا ك نكؼ شامة شي الشاس شِن هللا ال يح

التوحش ".

بتهون

تى

الوحش وال
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والعشرون
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ب -اإلنجاز واإلتقاف  :اتقان العسل وس مة لش ل مح ت قال

"أخػبلؽ العسػػل"

الش ي ":إن هللا يح

إذا عسل أ دكؼ عسبل أن لتقش "

س :اتقاف العسل وإنجازه ىمى أحدغ وجو يقتزي مغ
العامل ؟ٔ .أن لشجز شي الؾقت السحدد.

أوال :أىسية العسل في اإلسبلـ
س :تبخز أىسية العسل في اإلسبلـ في جػانب كثيخة م
اذكخىا؟

 .1عد اإلسبلم العسل ع ادة لتقرب بها اإلندان إلى ر

م تي ا األهر والثؾاب قال هللا
آر يرو َن َي ْز ِريؾ َن ِشي ْاأل َْر ِ
ض َل ْ َتيؾ َن ِم ْؽ َش ْز ِل ُِ ۖ
تعالىَ(:و َ
آر يرو َن ييَق ِاتيمؾ َن ِشي َسِ ِل ُِ ۖ).
َو َ
 .2أن اإلسبلم قد هعل العسل أهؼ س ل لكد الرزق
اك ها ويكميؾا ِمؽ ِرزِق ِ ۖ وِإَل ِ
ِ
ِ
ْ ْ
َ ْ
قال تعالىَ (:ش ْ
ام يذؾا شي َمَش َ َ
ؾر) .وقال الش ي ":ما أكل أ د طعاما قط ر ار مؽ أن
الش يذ ي
ي كل مؽ عسل لد ".
 .3العسل س ل لتحق ق هدف اإلندان وطسؾ
َكؼ ِم َؽ ْاأل َْر ِ
استَ ْع َسَريك ْؼ ِش َها).
تعالى :ي
ض َو ْ
(هَؾ أ َْن َذ ي ْ
ثانيا  :أخبلؽ العسل.

قال

شرن اإلسبلم الكث ر مؽ الق ؼ األربلق ة التي تذسل العامل

وصا

المستوى الثالث والرابع

العسل وهعل األساس شي العبلقة ب شهسا العقد

ش ش يي إبرام عقد لتؼ ش تحدلد كل ما لتعمق بالعسل
قال هللا تعالى

ىمل؟ ل زسؽ تحق ق العدالة ب ؽ أطراش
ِ
لؽ آم يشؾا أويشؾا ِباْل يعيق ِ
ؾد))2019(.
َ:
(يا أَل َها الا َ َ
س :بيغ أىسية القيع األخبلقية التي يجب ىمى العامل
وصاحب العسل االلتداـ بيا ؟

 .2عمى العامل تشس ة مهارات وقدرات باستسرار.

.3متابعة السدتجدات شي مجال عسم أو مهشت .
ج -التعامل الحدغ :وذلػ ان يحترم العامل مؽ لتعامل

معهؼ قال ملسو هيلع هللا ىلص ":ر ؼ هللا رهبل سسحا إذا بان وإذا اشتر "

ٕ .أخبلؽ صاحب العسل.
س :شخع اإلسبلـ الكثيخ مغ القيع األخبلقية التي يشبغي
ىمى صاحب العسل االلتداـ بيا اذكخىا؟

.1ا ترام كرامة العامل وإندان ت :

س :بيغ كيف يكػف احتخاـ كخامة العامل؟ وذلظ.

أ -باهتشاب كل سمؾك أو تررف ش اهانة أو تحق ر
لمعامل .قال أنس ":ردمت الش ي عذر سش ؽ شسا قال لي
صشعت ".
:أف وال :لؼ صشعت؟ وال :أال َ
العسل وال يدتعمي عمى العسال
ب -لتؾاض صا

ش دتس لذ اور عسال .

ج -يدعى إلى تؾش ر س ل ال ار ة لهؼ وال يحتج

عشهؼ .

 .2تكم ف العامل بالسدتظان  :أمر الش ي بسشاس ة جؼ
العسل شقال ":شسؽ كان أرؾ تحت لد شم ظعس مسا ي كل

ول م د مسا لم س وال تكموؾهؼ ما ييم هؼ شِن كموتسؾهؼ ما
ييم هؼ ش ع شؾهؼ" .
 .3إعظاء العامل األهر السشاس

لعسم وعدم السساطمة

شي دش األهر :قال الش ي " أعظؾا األه ر أهر ق ل أن

.1أخبلؽ العامل.
أ -األمانة :وهي مؽ األربلق التي يج

أن لترف بها

العامل وتدل عمى صدق اإليسان عشد صا ها قال الش ي

مؤكدا أهس ة األمانة ":ال إيسان لسؽ ال أمانة ل "()2019
س :مغ صػر األمانة؟

 .1محاشغة العامل عمى مال صا

العسل .

 .2التزام السؾعف بداعات العسل السحددة ل .
 .3إتسام األعسال السؾكؾلة إل ببل تهاون.

 .4السحاشغة عمى أسرار العسل وعدم إشذائها .
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يجف عرق ")2019( .

 .4العدل والسداواة :وذلػ ب ن يداور صا
العسال شي التكم ف باألعسال مؽ

م مراعاة الوروق ب شهؼ.

العسل ب ؽ

ل جسها وصعؾ تها

.5عدم االعتداء عمى قؾق العامل التي كومها ل القانؾن
:كاإلجازات الدشؾية التي تس ش مؽ التروي عؽ نود
وإشخاكو شي الت م ؽ الرحي والزساف االهتساعي
لزسان ار ت الشود ة واستقرار الؾع وي .
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التاسع
"األمػػػانػػػػػة"
والعشرون

معؾقات الشسؾ والتظؾر شي السجتس

س :مسا يعدز خمق األمانة ىشج اإلنداف؟

ثالث ًا :شسػؿ األمانة.

والرشؾة والدرقة .
تذسل األمانة هس

 .1استذعار لرقابة هللا تعالى.

.2حدغ الترخؼ بشعع هللا تعالى ىمى اإلنداف قال

أوال  :مفيػـ األمانة وحكسيا.

األمانة  :وظ قؾق الخالق والسخمؾق وأداؤهسا عمى الؾه
*وقد أوه

.

اإلسبلم وظ األمانة وأمر ب دائها عمى أتؼ

ِن تَعدوا ِن ْعس َة ُِ َال تي ْحر َ ِ
ُ َل َييوؾر َرِ ؼ ) وها
ؾها ۖإن َ
(وإ ْ ي
ي
َ
َ:
الشعؼ وضعها هللا تعالى تحت مدؤول ة اإلندان بتررف
مثال( :المدان) أمانة عشد صا ة يدتعسم شي ذكر هللا .

ِ
َهِم َها).
َن تي َؤدوا ْاأل ََم َانات ٰ
ْم يريك ْؼ أ ْ
إلى أ ْ
ِ(:إن َ
ُ َي ي

أداء األمانة لمشاس هس عوا ببل تس ز ب شهؼ بحد

دلشهؼ أو لؾنهؼ شقد أمر الش ي ملسو هيلع هللا ىلص عمي بؽ أبي طال

ل مة

الهجرة أن ييع د األمانات إلى أصحابها م أنهؼ مذركؾن
قال رسؾل هللا ":أد األمانة إلى مؽ ائتسشػ وال تخؽ مؽ
رانػ ".

 .3حفع الػدائع واألسخار  :يحتاج الشاس ل عزهؼ بعزا
شي وظ ودائعهؼ .ومؽ األمانة الدر الار يحدث ب

السدمؼ أرا قال رسؾل هللا ":إذا دث الرهل بالحدلل ثؼ
التوت  :شهؾ أمانة " أر :لمتوت يس شا وشساال تى ال
رهؼ إلعبلم ب ن سر

يدسع

 .4إتقاف العسل :وي ؾن مؽ

ثاني ًا :أىسية األمانة.

عؽ مؾعد العسل.

س :ب ؽ أهس ة األمانة؟
 .1أن هللا تعالى رمق اإلندان وشظر عمى الح

واألمانة

قال رسؾل هللا" :إن األمانة نزلت شي هار قمؾب الرهال ثؼ
عمسؾا مؽ القرآن ثؼ عمسؾا مؽ الدشة ".

 .2ر ط الش ي ب ؽ أداء األمانة وإيسان اإلندان قال رسؾل
هللا ":ال إيسان لسؽ ال أمانة ل ".
 .3أنها مؽ أعغؼ الروات التي اترف بها األن اء
والرسل عم هؼ الربلة الدبلم  :قال تعالى(ِإِني

َل يك ْؼ َريسؾل أ َِم ؽ) وكان رسؾل هللا دمحم لمق

بة" الرادق

األم ؽ".

.4امتدح هللا تعالى ع اد السؤمش ؽ بها الروة قال هللا
ِِ
تعالىِ :
ِ ِ
اعؾ َن).
(والا َ
لؽ يه ْؼ أل ََم َانات ِه ْؼ َو َع ْهده ْؼ َر ي
َ
 .5تغهر أهس تها  -1بسا تحقق مؽ آثار إيجاب ة شي
السجتس

تعالى

ش ها وشق ما شاء.

ال قال هللا تعالى

* ويج

ما يق عمى اإلندان مؽ واه ات نحؾ

.1أداء التكاليف الذخىية  :وتكؾن ببل زيادة أو نقران.

الخ ر ألشراد السجتس هس عهؼ .

الرح

 -2ش األمانة ي ؾن القزاء عمى الكث ر مؽ
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كة اليش واال تكار

الخالق والسخمؾق ولالػ تغهر األمانة شي أمؾر كث رة مشها:

 .2شعؾر بالسدؤول ة واالنتساء لسجتسع .
.3

المستوى الثالث والرابع

ر إهسال أو ش أو ت رر

 .5تبميغ العمع :وي ؾن أم شا شي نقل العمؼ بح ل لشد
لرا

قائم

ويشقم مؽ

ر تحري

أو اهتزاء وال لشد لي ر

وقد أرشد الش ي إلى هاا الخمق بقؾل  ":نزر هللا

ام أر سس مشا دلثا ش مي كسا سسع ".
 .6تقجيع السذػرة :وذلػ ب ن يقدم السذؾرة ب مانة قال
رسؾل هللا "السدتذار مؤتسؽ ".

س :بيغ كيف يكػف اإلنداف أميشا ىمى :
جدسو
ىقمو
لدانو
مالو

هؾ أمانة يج

أراد هللا.

وغ واستعسال وشق ما

أمانة يذيم بالعمؼ والوكر وال لؤذي بسا
رم هللا مؽ رسر و...
أمانة يدتعسم باكر هللا والتؾاصل م
ر شي الخ ر.
أن لشوق بسا أ ل هللا .
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"الذباب وتحجيات العرخ"

الثالثون

ب -االستخدام

المستوى الثالث والرابع

ر اآلمؽ لؾسائل التقش ة الحدلثة

:كاإلنترنت.

س :مغ التػجييات التي تحسي الذباب مغ االندياؽ
وراء السعمػمات السخالفة لقيع األمة؟

أ -تعس ق اإليسان شي نوؾسهؼ .

س :لساذا تعتشي األمع الحية بذبابيا؟

.1ألنهؼ عدتها شي بشاء مدتق مها.2 .ضسان قؾتها.
س :بيغ الخرائز الشفدية والجدجية التي تتستع بيا
فئة الذباب؟

قؾة هددية واندشان وأمل وتواؤل و

استظبلن

وميامرة.
س :ىشي اإلسبلـ بفئة الذباب ويطيخ ذلظ ىغ شخيق
أمػر كثيخة مشيا؟

.1ذكر الذ اب شي القرآن بد اق السدح كسا شي قرة أهل
ِ ِ
اه ْؼ يهود ).
آم يشؾا ِبَر ِِه ْؼ َوِزْدَن ي
الكهف قال تعالى(:إن يه ْؼ ش ْتَ ة َ
.2عد الش ي الذاب الار نذ شي ع ادة هللا تعالى مؽ
الد عة الالؽ يغمهؼ هللا شي عم لؾم الق امة شقال ":س عة
يغمهؼ هللا شي عم "وذكر مشهؼ "شاب نذ شي ع ادة هللا ".
 .3ل عمى ا تشام ها السر مة مؽ عسر اإلندان لسا لها
مؽ أهس ة شي تكؾيؽ شخر تهؼ اإليسان ة والعقم ة والعسم ة
قال رسؾل هللا ":ا تشؼ ش ابػ ق ل هرمػ " .
 .4كمف الش ي الذ اب بسهسات متعددة كالدعؾة إلى هللا
تعالى شكان مرعب بغ ىسيخ أول سو ر شي اإلسبلم أرسم
الش ي إلى السدلشة السشؾرة لدعؾتهؼ وهعل ىمي أم ش شي
رد الؾدائ إلى أهمها وأمَر أسامة بغ زيج عمى ه ش ش
ك ار الرحابة رضؾان هللا عم هؼ .
ثانيا :التحجيات التي تػاجو الذباب.

س :مؽ أهؼ التحديات التي تؾاه الذ اب ال ؾم ؟

 .1التحجي الثقافي والفكخي :عهر التحدر شي عل التقدم
الدري شي وسائل االترال.

عهؾر التحدر الثقاشي والوكرر أمام الذ اب؟

أ -ارتبلط الرح

بي ر

مؽ معمؾمات.
ج -نذر الثقاشة واألشكار الدم سة لمذ اب عؽ طريق
اإلعبلم الهادف.

د -محار ة األشكار السشحرشة.
ٕ.الفقخ والبصالة.

أوال  :ىشاية اإلسبلـ بالذباب.

س :س

ب -تؾع ة الذ اب بزرورة التحرر والتث ت مسا يرمهؼ

شي ما لتدشق مؽ معمؾمات.
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تع ش كث ر مؽ الدول أوضاعا اقترادية صع ة وهاا

لؤدر إلى عدم القدرة عمى دعؼ الذ اب ش مج بعزهؼ

إلى الظرق السخالوة لؤلربلق والقانؾن لتحق ق ر اتهؼ
شعمى الدولة أن ترسؼ رظظا استرات ج ة بع دة السد
لسحار ة الوقر وال ظالة.

أ -ك ن تعسل عمى ت ه ل الذ اب لمعسل شي السشا ي
السختموة الرشاع ة والحرش ة والتجارية.
ب -لش يي أيزا عمى شئات السجتس ومؤسدات هس عها
اإلسهام شي ل ها السذ مة شعمى األ ش اء مداعدة
الذ اب عؽ طريق( :إنذاء السذاري التجارية أو بشاء

السران التي تدهؼ شي تؾش ر شرص العسل لهؼ)

وعمى الذ اب أيزا الس ادرة إلى ريادة األعسال والتوك ر شي
مذاري بحد
الع

طاقاتهؼ وقدراتهؼ واالبتعاد عؽ ثقاشة

شي كث ر مؽ السهؽ التي يعزف عشها الذ اب .

ثالثاً :االنحبلؿ الخمقي.
مثل :تعاطي السخدرات وشرب السد رات والعبلقات
الذرع ة و رها.

ر
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س :أرشج اإلسبلـ إلى أمػر تقي الذباب مغ االنحبلؿ
الخمقي اذكخىا؟ ()ٕٜٓٔ

 .1استذعار رقابة هللا تعالى .قال تعالى َ(:وَييقؾيلؾ َن َيا
اب َال يي ِادر ِ
ويَمتََشا م ِ
ال َٰه َاا اْل ِكتَ ِ
ِ ِ
اها )
ر َ
صي َروة ََ َال َك َروة إال أَ ْ َ
يَ ي َ
َْ َ
 .2ملء الفخاغ بسا ىػ نافع كسسارسة الخياضة والسصالعة
لمكتب الشافعة قال رسؾل هللا ":نعستان مي ؾن ش هسا كث ر

مؽ الشاس الرحة والوراغ ".

 .3اختيار الخفقة الرالحة قال رسؾل هللا ":السرء عمى
دلؽ رم م شم شغر أ دكؼ مؽ يخالل ".

 .4تجريب الشفذ ىمى العفة قال هللا تعالى(:يقل ِلْم يس ْؤِمِش َؽ
ِ
وه يه ْؼ ۚ َٰذِل َػ أ َْزَك ٰى َل يه ْؼ ۚ
ر ِارِه ْؼ َوَي ْحَو ي
غؾا يش ير َ
َي ييزؾا م ْؽ أ َْب َ
ُ َرِ ر ِب َسا َي ْرَش يعؾ َن).
ِإن َ

اللهم إنً أسألك
الخٌر كله

والتوفٌق بالدارٌن

 .5الححر مغ بعس وسائل االىبلـ .

 .6تػىية الذباب باآلثار الشفدية والجدسية التي يخمفيا
االنحبلؿ الخمقي قال هللا تعالى َ(:شَم ْؾَال َنَوَر ِم ْؽ
ط ِائَوة ِل َتَوقهؾا ِشي ِ
الد ِ
لؽ َوِل ي ْشِا يروا َق ْؾ َم يه ْؼ
يك ِل ِش ْرَقة ِم ْش يه ْؼ َ
َ ي
ِإ َذا َرَه يعؾا ِإَل ْ ِه ْؼ َل َعم يه ْؼ َي ْح َا يرو َن).
 .7استثسار شاقات الذباب.
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الحادي
والثالثون

س :ىجد اآلداب التي يشبغي مخاىاتيا مع الدياح الحيغ

س :ما الحكسة اإلليية بجىػة اإلنداف إلى اكتذاؼ ما

.1أن ي ؾن اليرض مؽ الد ا ة مذروعا.

"الدياحػػػة وآدابيػػػػا"

حػلو؟

 .1لمت مل شي بدي رمق

بم ل و د "

 .4اإللتزام بالقؾان ؽ السعسؾل بها شي الس ان الار نزل ش .

أوال  :مفيػـ الدياحة في اإلسبلـ.
الدياحة :االنتقال شي األرض لمتروي عؽ الشوس وتحق ق
العمؼ والع ادة.

س :ورد ذكخ الدياحة في القخآف الكخيع في سياؽ؟

السدح لمالؽ لشتقمؾن شي األرض ليرض لرضي هللا تعالى
ِ
ِ
ِ
ِ
اكعؾ َن الد ِ
اه يةدو َن
(التائ يؾ َن اْل َعاِب يدو َن اْل َحام يدو َن الدائ يحؾ َن الر ي
األمةةرو َن ِباْلسعر ِ
وف ).
َ ْي
س :ىملم أصبح التخويح ىغ الشفذ حاجة اجتساىية

ضخورية في العرخ الحاضخ؟

 .5تجش

السغاهر الدمؾك ة الد ئة شي أثشاء الد ا ة

وذلػ بالسحاشغة عمى نغاشة الس ان.

 .6االعتدال شي اإلنواق وال عد عؽ اإلسراف قال تعالى
اشَريؾا َوَال تي ْد ِريشؾا ۖ ِإن ي َال يي ِح اْل يس ْد ِرِش َؽ ).
َ(:ويكيمؾا َو ْ
رابعا :واجبشا نحػ الدائحيغ في بمجنا.
س :يدور االماكغ التي ندكغ فييا كثيخ مغ الشاس
ألغخاض متشػىة فالتداما بأخبلؽ اإلسبلـ وآدابو يشبغي

التعامل معيع بدمػؾ حزاري؟

 .1يحوظ لهؼ أنودهؼ وأمؾالهؼ وأعراضهؼ.

تي ر نسط الح اة الدري .

.2ازدياد الزيؾط الشود ة (ما يد

 .2ارت ار الرشقة الرالحة قال رسؾل هللا ":لؾ يعمؼ الشاس
 .3الدعاء عشد الشزول شي الس ان.

 .2التست بجسال الكؾن العغ ؼ.

 .1بد

يجخمػف إلى ببلدنا؟

ما شي الؾ دة ما أعمؼ ما سار راك

تعالى.

رض مذرون كالتشز وطم

المستوى الثالث والرابع

السمل والوتؾر لمشوس

ال ذرية).

 .2يغهر سسا ة رسالة اإلسبلم م الشاس هس عا.
 .3يقدم لهؼ صؾرة إيجاب ة.
س :ما اآلداب التي يجب ىميشا التداميا مع الدائحيغ؟

ثانيا :فػائج الدياحة.

 .1تجش

س :اذكخ فػائج الدياحة؟
.1التفكخ والتأمل بيجؼ االىتبار  :وأرا العغة والع رة مسا
ل باألمؼ الدابقة ومؽ ذلػ قؾل تعالىَ(:ق ْد َرَم ْت ِمؽ
َقْ ِم يكؼ سَشؽ َش ِد يروا ِشي ْاأل َْر ِ
ان َع ِاقَ ية
ض َشان ي
ف َك َ
غ يروا َك ْ َ
ْ ي
اْل يس َكِاِب َؽ(
 .2التخويح ىغ الشفذ والتشده :يذسل التروي عؽ الشوس
زيارة أماكؽ الع ادة ب داء العسرة.

 .3تحقيق السشفعة االقترادية لكثيخ مغ البمجاف  :تعد

اإلساءة لمدائح ؽ بقؾل أو شعل قال رسؾل هللا

":ل س السدمؼ بالظعان وال المعان وال الوا ش وال ال ارء".

 .2ت د ر أمؾرهؼ وتده ل معامبلتهؼ.
 .3إرشاد التائه ؽ مشهؼ قال الش ي ":وارشاد الد ل ".
 .4الرشق بهؼ شي ال

والذراء وعدم استيبللهؼ .

س :أستشتج مغ األدلة الذخىية اآلتية آداب الدياحة:
الرقؼ
1

الدل ل الذرعي
قاؿ نبيشا  ":أىصػا الصخيق حقو"

الد ا ة مؾردا اقتراديا.

 .4التعارؼ بيغ الذعػب :إن نقل تجارب األرريؽ

ور راتهؼ عؽ طريق الد ا ة تحدث مخالظة األمؼ األرر
وتحرل الوائدة بتعرف عمى عمؾم تمػ األمؼ وتعريوهؼ
م ادئ اإلسبلم وق س العغ سة.
ثالثا :آداب الدياحة وأحكاميا.

تجشب السطاىخ

الدمػكية الديئة أثشاء

الدياحة.

2

قاؿ نبيشا ":مغ قتل معاىجا لع يخح

رائحة الجشة وإف ريحيا تػجج مغ
مديخة أربعيغ ىاما"

3

تجشب اإلساءة
لمدائحيغ

قاؿ نبيشا" :الميع إنا ندألظ خيخ ىحه

الجىاء ىشج الشدوؿ في

القخية وخيخ أىميا وخيخ ما فييا

السكاف

ونعػذ بظ مغ شخىا وشخ أىميا وشخ

ما فييا
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اعتاا وار ل شقام ببلل وأرا يق ل رأس أبي ذر دل بل عمى

أوال :مفيػـ االىتحار وأىسيتو.

 .2اىتحار أبي بكخ وىسخ بغ خصاب لبعزيسا شقد رو

"ثقافػػػػػػػػػػػػة االىتػػػػػػػػحار"

المستوى الثالث والرابع

ق ؾل اعتاار .

أبؾ الدرداء "كانت ب ؽ أبي ب ر وعسر محاورة ش ز

س :ىخؼ االىتحار و االىحار؟
االىتحار :هؾ رهؾن السخظئ عشد الخظ وإعهار ذلػ لسؽ
كان الخظ بحق ب سمؾب ل ؽ ومق ؾل وطم

مش .

السدامحة

االىحار )2019(:رش المؾم عؽ السخظئ وق ؾل اعتاار

ومدامحت .

قال تعالى (:رِا اْلعْوؾ وأْمر ِباْلعر ِف وأَع ِرض ع ِؽ اْلج ِ
اهِم َؽ )
ي َ َ َ يْ يْ َ ْ ْ َ
َ
وقال الش ي ":ما زاد هللا ع داو بعوؾ إال عزا".
س :االىتحار خمق ىطيع؟ قبػلو واجب ()ٕٜٓٔ

 .1لدل عمى ثقة اإلندان السعتار بشود .

يد ل أن ييور ل

شمؼ يوعل ش ق ل أبؾ ب ر إلى رسؾل هللا

شدمؼ وقال :يا رسؾل هللا إني كان ب شي و ؽ ابؽ رظاب
شيء ش سرعت عم ثؼ ندمت شد لت أن ييور لي ش بي

عمي ش ق مت إل ػ شقال ":ييور هللا لػ يا أبا ب ر "(ثبلثوا)
ثؼ إن عسر ندم عمى ما كان مش

شد ل عش شمؼ يجد
لتي ر

ش تى مشزل أبي ب ر

ش تى إلى الش ي شرار وه الش ي

تى اشوق أبؾ ب ر شجثا أبؾ ب ر عمى رك ت

وقال :يا رسؾل هللا! َّللاهللا أنا كشت أعمؼ (مرت ؽ) شقال الش ي
":إن هللا بعثشي إل ؼ شقمتؼ :كابت وقال أبؾ ب ر  :صدقت

 .2قدرت عمى مؾاههة أرظائ .
س :مغ الجالئل التي تجؿ ىمى أىسية ثقافة االىتحار
واإلىحار؟

شك ْؼ َوالد َع ِة
ما هاء شي قؾل تعالىَ(:وَال َي َْت ِل أوليؾ اْلَو ْز ِل ِم ي
اه ِريؽ ِشي سِ ِل ُِ
ِ
أَن يل ْؤتيؾا أوِلي اْليق ْرَ ٰى َواْل َس َداك َؽ َواْل يس َه ِ َ
َ
ِ
ِ
َوْلَ ْعيوؾا َوْلَ ْرَو يحؾا أ ََال تيح ؾ َن أَن َي ْيوَر ُي َل يك ْؼ ۚ ََّللاُي
َ يوؾر رِ ؼ( شقد نزلت ها اآلية شي أبي ب ر الردلق
شسا قظ الردقة عؽ مدظ بؽ أيثاثة بعد رظ ارتك

ششزلت اآلية تدعؾ إلى العوؾ ومدامحت والعؾدة لمتردق
عم شقال أبؾ ب ر ":بمى َّللاهللا إني أل

أبؾ ب ر عسر شانررف عش عسر ز ان شت ع أبؾ ب ر

أن ييور هللا لي

َشره َ إلى مدظ الار كان ييجرر عم الردقة".
ثانيا :نساذج مذخقة في االىتحار.

لقد ضرب لشا صحابة الرسؾل هللا نساذج مذرقة شي

االعتاار واإلعاار ومؽ ها الشساذج ما ي تي:

وواساني بشود ومال شهل أنتؼ تاركؾ لي صا ي "(مرت ؽ)
شسا أوذر بعدها " شاعتار كل مشهسا لآلرر وق بل عار
بعزهسا.
ثالث ًا :آداب االىتحار.

س :ىجد ثبلثة مغ آداب االىتحار؟

.1ارت ار الؾقت السشاس .2 .استخدام األسمؾب السشاس .
.3االعتاار شي الس ان السشاس .
رابعاً :أثار االىتحار واإلىحار.

س :اذكخ آثار االىتحار واإلىحار في الفخد والسجتسع؟

.1تحر ل رضا هللا عز وهل ومح ت قال تعالى
ِ
ِ
(وْلَ ْعيوؾا َوْلَ ْرَو يحؾا ۚ أ ََال تيح ؾ َن أَن َي ْيوَر ُي َل يك ْؼ ۚ ََّللاُي
َ:
َ يوؾر رِ ؼ ).
.2تقؾية أواصر السح ة ب ؽ أشراد السجتس

قال رسؾل هللا

 .1اىتحار أبي ذر لببلؿ بغ رباح عشدما ناد أبؾ ذر

":اتق هللا ثسا يكشت وأت
الشاس بخمق دؽ ".

الرحابة رضؾان هللا عم هؼ شذ ا ببلل ذلػ لمش ي شقال

 .3زوال الخرؾمات ب ؽ الستخاصس ؽ وعؾدة السح ة قال
(وَال َت ْد َت ِؾر اْل َح َدَش ية َوَال الدِ َئ ية ۖ ْادَش ْ ِبالِتي ِهي
هللا تعالىَ :
َ
أَ ْ َد يؽ َشِ َذا الِار َب ْ َش َػ َوَ ْ َش ي َعَداوة َكَن ي َوِل ٌّي َ ِس ؼ).

ببلالو بقؾل " :يا بؽ الدؾداء" وكان ذلػ أمام مؤل مؽ

ألبي ذر اليوارر ":اع رت ب م ؟" شقام أبؾ ذر ووض رأس
عمى التراب شي طريق ببلل وطم
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ومعػاف"
"الربلة دالالت
ٍ

.1الربلة هي الركؽ الثاني مؽ أركان اإلسبلم.
عم اإلندان لؾم الق امة قال رسؾل

هللا ":إن أول ما يحاس
صبلت

وردر".

 .3قخاءة سػرة الفاتحة :

س آيات مح سات لشاهي بها السرمي ر .

 .4الخكػع :
س :ما داللة الخكػع؟

س :بيغ مكانة الربلة؟

 .2أول ما يحاس

المستوى الثالث والرابع

ب الع د لؾم الق امة مؽ عسم

شِن صمحت شقد أشم وأنج

وإن شددت شقد راب

أوال :االستعجاد لمربلة.
س :اذكخ أمخيغ يدتعج بيسا السدمع ألداء صبلتو؟
.1اإلحداف في الػضػء.

شالؾضؾء ع اد يدتعد بها السؤمؽ لمؾقؾف ب ؽ لدر

هللا شي الربلة وهؾ شرط لرحتها)2019(.
س :لساذا سسي الػضػء بيحا االسع؟

اشتقاقا مؽ االضاءة واالشراق قال رسؾل هللا ":ما مؽ
امر ء لتؾض ش حدؽ وضؾء إال ي ور ل ما ب ش
و ؽ الربلة األرر تى ييرم ها ".
 .2تخديج األذاف.

لزداد بها السرمي قر ا مؽ هللا تعالى ألن شي الركؾن

إعها ار لتالل اإلندان لر )2019( .
 .5الدجػد :
س :ما داللة الدجػد؟

ش أبمغ صؾر التالل هلل رب العالس ؽ واالشتقار إل .

س :عمل ييعد الدجؾد مؽ أعغؼ أعسال الربلة؟
ألن الع د أقرب ما ي ؾن إلى هللا عز وهل.
س :مغ آثار الدجػد ىمى السدمع؟

شهؾ شي سجؾد قد انخوض شزال اليرور والخ بلء الار

لتعالى ب عمى األ اء.
 .6التدميع :

ييدمؼ السرمي شي نهاية صبلت عؽ يس ش وعؽ يدار
قائبل ( :الدبلم عم ؼ ور سة هللا ) وهؾ بالػ ل رز ق سة
مؽ ق ؼ اإلسبلم وهي إشذاء الدبلم ب ؽ الشاس كاشة .

التردلد م السؤذن لترس خ معاني األذان وق س شي شكر

وسمؾك .
ثانيا  :الجخػؿ في الربلة.
إذا أ دؽ السدمؼ شي صبلت

شِن صبلت ترل ب إلى

التها مؽ الهداية والر سة ويتجمى ذلػ عؽ طريق :
 .1تكبيخة اإلحخاـ "هللا اكبخ":
س :ما داللة تكبيخة اإلحخاـ؟

د .عمر جبر

شِذا قالها الع د ي ؾن بالػ أق ل عمى هللا تعالى وترك
االنذيال بي ر .
.2دىاء االستفتاح:
س :ما داللة دىاء االستفتاح؟

شي هاا الدعاء ت ك د إربلص اإلندان وصدق التؾه
والس ادرة نحؾ الخ ر.
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.2العمع وإدارة السعخفة :

"ىػمػػ اليسػة"

قال رسؾل هللا ":السؤمؽ القؾر ر ر وأ

س :العمع وإدارة السعخفة مغ وسائل ىمػ اليسة م وضح
ذلظ؟
إلى هللا مؽ

السؤمؽ الزع ف وشي كل ر ر ا رص عمى ما لشوعػ
واستعؽ باهلل وال تعجز وإن أصابػ شيء شبل تقل :لؾ أني
شعمت كان كاا وكاا ولكؽ قل :قدر هللا وما شاء شعل شِن

(لؾ) توت عسل الذ ظان".

العمؼ لرشد اإلندان إلى مرالح

ويزع أمام التحديات

التي تؾاهه شي طريق تخرر قال تعالىَ(:وَل ْؾ أَن يه ْؼ
ِ
َشد َت ْثِ وتا )
ؾع ي
ان َر ْ و ار ل يه ْؼ َوأ َ
غؾ َن ِب َل َك َ
َش َعيمؾا َما يل َ
شالشجاح ييار الشجاح والعسل واإلنجاز ييار العسل

واإلنجاز .
 .3استذعار األثخ والجداء وتحسل السدؤولية  :يحرص

أوال  :مفيػـ ىمػ اليسة.
ىمػ اليسة :قؾة اإلرادة والعزيسة واألك دة شي بمؾغ األهداف
واليايات الش مة وتجاوز العق ات لمؾصؾل إلى معالي

األمؾر .
فعمػ اليسة لدش صا

المستوى الثالث والرابع

إلى الجد والسثابرة شي العسل وقد

ل رسؾل هللا عمى عمؾ الهسة شقال ":إن هللا تعالى ييح

معالي األمؾر وأشراشها وي ر سواسوها " سواسوها أر:

ردلئها و ق رها .

س :يتفاوت الشاس في ىمػ ىسسيع ألسباب كثيخة؟

شِذا وهد اإلندان شي نود شتؾ ار أو تقر ار شعم السثابرة
واالهتهاد واألرا بؾسائل رش الهسة التي ارشدنا إل دلششا
الحش ف .
ثانيا :وسائل ىمػ اليسة.
س :اذكخ وسائل ىمػ اليسة؟ ()ٕٜٓٔ
 .1الصسػح والغايات:
س :لمصسػح والغايات الشبيمة أىسية كبيخة في ىمػ اليسةم
وضح ذلظ؟

صا

الهسة العال ة عمى ن ل رضا هللا تعالى ش دشع

ذلػ إلى االلتزام بؾاه ات والذعؾر بالسدؤول ة

قال

اع َسيمؾا َش َدَ َر ُي َع َسَم يك ْؼ َوَريسؾيل ي َواْل يس ْؤِم يشؾ َن).
(ويق ِل ْ
تعالىَ :
.4القجوة الحدشة :يس ل اإلندان شي ط عت إلى السحاكاة
واالقتداء بي ر

ش عل ذلػ الهسة شي نود شقد يقتدر

اإلندان ب قرب الشاس إل مثل أبؾي أو صديق أو
ان َل يك ْؼ
شخر ة عالس ة قال تعالىَ(:لَق ْد َك َ
ِ ِ
ِ
ِ
ُ َواْلَ ْؾَم ْاآل ِرَر).
يسَؾة َ َدَشة ل َس ْؽ َك َ
ان َل ْر يهؾ َ
شي َريسؾل ُ أ ْ
 .5الشطخة االيجابية في أثشاء الدعي نحػ الشجاح :
س :مغ أىع مقػمات الشجاح ؟ الثقة بالشوس.
س :الثقة بالشفذ مغ أىع مقػمات الشجاح م فدخ ىحه
العبارة ؟ شرا

الهسة العال ة يدتسد ثقت مؽ ثقت باهلل

ش را باألس اب ويتؾكل عمى هللا شي الشتائج وال يقف عشد

السعؾقات مشظمقا مؽ قؾل تعالى(:فإذا ىدمت فتػكل ىمى هللا).

أ .شرا ها يستمػ رؤية واضحة ويز لشود أهداشا

مر م ة بخظط يس ؽ تحق قها عؽ طريق وسائل مؾصمة
لها.

ب .ل دأ بالتشو ا مدتع شا باهلل تعالى ومتؾكبل عم قاصدا
ِ
ِ
ِ
َهَد ٰ
رضا قال هللا تعالى َ(:أَش َسؽ َي ْسذي يمكًّا َعَم ٰى َو ْه ِه أ ْ
أَمؽ َي ْس ِذي َس ِؾيًّا َعَم ٰى ِصَراط م ْد َتِق ؼ ).
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صا

كتاب ( اة الرحابة ) وامتدت ر بلت الدعؾية

إلى معغؼ ال مدان العر ة واإلسبلم ة.

س :تشػىت شخائق أبي الحدغ في الجىػة إلى هللا تعالى؟
()ٕٜٓٔ

أوال :التعخيف بأبي الحدغ الشجوي

شكان مشها الخظ

س :اسسو وندبو ؟ هؾ أبؾ الحدؽ عمي بؽ ع د الحي

مختموة وأسس السجتس اإلسبلمي العمسي شي الهشد ورابظة

رضي هللا عشهسا عاشت أسرة أبي الحدؽ شي الهشد ولق

األدب اإلسبلم ة .

أبؾ الحدؽ بالشدور ند ة إلى (دار العمؾم ندوة العمساء )

س :ناؿ أبػ الحدغ الشجوي كثيخا مغ الجػائد العالسيةم

شي الهشد .

اذكخىا؟

مػلجه ونذأتو :ولد أبؾ الحدؽ شي الهشد سشة  1914م

 .1هائزة السمػ ش رل العمس ة لخدمة اإلسبلم.

ونذ شي أسرة متدلشة متعمسة كان مؽ أبرز ش ؾر أبؾ

الذ خ ع د الحي صا
أدل ا صا

 .2هائزة الذخر ة اإلسبلم ة شي دبي.

عمؼ ومرشوات مذهؾرة.

كان أبؾ الحدؽ متؾاضعا زاهدا وكان

 .3وسام اإليدد ؾ مؽ الدرهة األولى مؽ السشغسة

سا واس الثقاشة

اإلسبلم ة لمتر ة والعمؾم والثقاشة السشغسة اإلسبلم ة لمتر ة

أسمؾب راق.

والعمؾم والثقاشة .

ثانيا  :حياتو العمسية.

س :أىط مثاال واحجا ىمى إنجازات أبي الحدغ في

س :ما المغات التي اتقشيا أبػ الحدغ الشجوي؟ العر ة
واالنجم زية والوارس ة وكت

السجاالت الػاردة في الججوؿ أدناه.

األدب بالمية األوردية.

الرقؼ

س :تسيد أبػ الحدغ بسشيج خاص في التأليف ؟

1

معرشت عددا مؽ الميات.

2

 .3تعسق شي التاريخ اإلسبلمي.

3

بانحظاط السدمس ؽ ".

س :ىخؼ بكتاب "ماذا خدخ العالع بانحصاط السدمسيغ "؟
ال العالؼ شي العرر الار س ق اإلسبلم

مرو ار ب زوغ شجر اإلسبلم و تى القرن الساضي و ؽ ش

متؾسعا م ذكر

األس اب وقد لقي هاا الكتاب ق ؾال ك ار وترهؼ إلى عدد

كان ألبي الحدؽ ههد بارز شي الدعؾة إلى هللا تعالى

بدأ هاا الجهد عشدما التقى العالؼ الداع ة الكاندهمؾر
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التدريس

تؾلى التدريس شي دار العمؾم

الرحاشة

إصدار العدلد مؽ السجبلت
بميات مختموة

4

الدعؾة إلى هللا

أرا لترل بالشاس لشذر

تعالى

اإلسبلم شي يمدن الهشد وقراها

رابعا :وفاتو

تؾشي أبؾ الحدؽ الشدور ر س هللا تعالى شي عام 1999م

مؽ الميات .
ثالثا  :دوره في الجىػة إلى هللا تعالى.

كتاب  ":ماذا ردر العالؼ

شي الهشد

س :اذكخ أىع مرشفات الشجوي؟ "ماذا ردر العالؼ

ال ال ذرية ق ل تراه السدمس ؽ و عد

مجال اإلنجاز
الت ل ف

السثال
بانحظاط السدمس ؽ ".

.2سعة اطبلع عمى مؤلوات الحزارات األرر .

وصف الشدور

والشدوات والسؤتسرات وت ل ف الكت

والرسائل الدعؾية واصدار عدد مؽ السجبلت بميات

الحدشي الهشدر الشدور لشتهي ند إلى الحدؽ بؽ عمي

.1بد

المستوى الثالث والرابع

شي الهشد وكان ل مؽ العسر  85عاما.
ل
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"األذكػار الشبػيػة ودالالتيػا"
أوال  :مفيػـ ذكخ هللا تعالى.

س :ىخؼ ذكخ هللا تعالى :هؾ مداومة الع د عمى ذكر هللا
تعالى ب لواو يجريها عمى قم ولدان

عمى هللا عز وهل بجس ل أوصاش
آيات

ونحؾ ذلػ مسا ورد التر

تتزسؽ الثشاء

وأسسائ وأشعال وتبلوة
ش

والحل عم

باآليات القرآن ة واأل ادلل الش ؾية عمى ارتبلف األ ؾال
والسشاس ات

المستوى الثالث والرابع

س :كاف الخسػؿ يجاوـ ىمى األذكار في الرباح
والسداءم وحثشا ىمى التسدظ بيا؟ ىمل؟

.1ألنها تحوظ اإلندان وتحس .

 .2يدتذعر السدمؼ وهؾد هللا تعالى مع شي يكل ال ؾم.
 .3تيذعر بالظس ن شة وال ار ة.
 .4لتقرب مؽ هللا تعالى ش يور ل ذنؾ .

 .5تعظي السدمؼ أيزا القؾة ل قؾم ب عسال لؾم
 .6لرزق هللا الوبلح والرحة والسال.
ٕ .اذكار خاصة ببعس العباداتم مثل :

أ -دعاء االستوتاح شي الربلة  :وهؾ دعاء يقال بعد

ثانيا  :أىسية ذكخ هللا تعالى.
س :اذكخ أىسية ذكخ هللا تعالى؟
 .1بعث الصسأنيشة والدكيشة في الشفػس :قال تعالى:
ظسِئؽ يقيمؾ هؼ ِبِا ْك ِر ُِ ۖأ ََال ِبِا ْك ِر ِ
ِ
ُ َت ْظ َسِئؽ
(الا َ
آم يشؾا َوَت ْ َ
لؽ َ
يي ْ
ؾب).
اْليقمي ي

 .2تحريل السغفخة مغ الحنػب :قال
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َهوار
(والااك ِر َ
ُ َكث و ار َوالااكَرات أ َ
َعد ُي َل يه ْؼ َم ْيوَروة َوأ ْ
يؽ َ
تعالىَ :
َع ِغ وسا).

 .3رفع السشدلة والجرجة لئلنداف ىشج ربو ىد وجل  :بسا
يحقق ل مشزلة عال ة شي الجشة قال تعالى
اش ي يروا ِلي َوَال َت ْكيو يرو ِن) وقد ورد أن
َ(:شا ْذ يك يروِني أَ ْذ يك ْريك ْؼ َو ْ
رسؾل هللا قال  " :إذا مات ولد الع د قال هللا تعالى
لسبلئكت  :ق زتؼ ولد ع در ؟ ش قؾلؾن  :نعؼ ش قؾل :

ق زتؼ ثسرة شؤاد  .ش قؾلؾن  :نعؼ ش قؾل  :ماذا قال ع در
؟ ش قؾلؾن  :سدك واسترهعػ ش قؾل هللا تعالى  :ابشؾا
لع در ب تا شي الجشة وسسؾ ب ت الحسد"
ثالثا  :بعس األدىية واألذكار ودالالتيا.
يدتحب اإلكثار مؽ ذكر هللا شي األوقات والسشاس ات
هس عها شي الر اح والسداء وعشد الشؾم وال قغة

ودرؾل السشزل والخروج مش وعشد درؾل السدجد والخروج
ِ
ِػ ِباْل َع ِذ ِي و ِْ
اإل ْب َك ِار ).
(و َسِ ْ ِب َح ْسد َر َ
َ
مش قال تعالى َ :
س :لؤلذكار دالالت معاني ىطيسة؟
 .1أذكار الرباح والسداء :
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تك رة اإل رام وق ل سؾرة الواتحة.

س :لساذا سسي بيحا االسع؟ ألن ي ؾن بداية الربلة

أر :ندتوت ش الربلة.

س :مغ دالالت دىاء االستفتاح؟ أن السرمي له ئ نود

بهاا الدعاء لمخذؾن.

وقد وردت أذكار متعددة لبلستوتاح مشها ":س حانػ المهؼ
و حسدك وت ارك اسسػ وتعالى هدك وال إل

رك " ويعشي

وتشز
:تقدست يا هللا وتشزهت عؽ كل نقص وع
وع ي
غ َؼ َ
َ
اسسػ وكثرت بركت وعمت وارتوعت عغستػ وقدرتػ وال
يدتحق الع ادة إال أنت .
ب -الاكر بعد الربلة :
سُ :يعج الحكخ بعج الربلة السفخوضة مغ العبادات التي
فييا تدابق إلى الخيخم اذكخ ثبلثة أمػر يؤدي بيا ىحا
التدابق؟ٔ.الحرؾل عمى درهات عال ة عشد هللا شي

الجشة .2 .تعس ق اإلربلص هلل تعالى.

.3السحاشغة عمى الرمة والتؾاصل م هللا عز وهل شي
الذدة والرراء.

ٖ.اذكار خاصة ببعس األماكغ ممثل :

أ -الاكر عشد الدرؾل إلى السدجد والخروج مش  :كان
رسؾل هللا إذا درل السدجد قال ":رب ا ور لي ذنؾ ي
واشت لي أبؾاب ر ستػ " وإذا ررج مش قال ":رب ا ور لي
ذنؾ ي واشت لي أبؾاب شزمػ ".
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ب -الاكر عشد الخروج مؽ السشزل ودرؾل :مؽ أذكار
ِ
يضل
أعؾيذ ِب َػ أن أَضل أو أ َ
المه َؼ إني ي
الخروج مؽ السشزل " ي
أو ِأزل أو أَيزل أو ِ
َه َه َل أو يي ْج َه َل
أعمؼ أو أي ْ
عَمؼ أو أ ْ

َعَمي".

ومؽ أذكار درؾل السشزل "ِبدة ِؼ هللاِ وَلجشةا وِدة ِؼ هللاِ
َ ْ َ ْ
ْ
َر َةر ْهشةا َو َعمةى َرِشةا َتَؾكْمةشا ثؼ ل دمؼ عمى أهم )2019( .

المستوى الثالث والرابع

"مػسى بغ نريخ رحسو هللا"

السابع
والثالثو
ن

أوال :مػلجه ونذأتو.

س :ىخؼ بسػسى بغ الشريخ؟

ولد مؾسى بؽ نر ر عام  19ه شي عهد عسر بؽ
الخظاب شي قرية مؽ قر الجم ل شي شسال شمدظ ؽ
كانت نذ ت م أبشاء الخمواء األمؾي ؽ ومشهؼ مروان بؽ
ع د السمػ شكان لها الشذ ة أثر شي شخر ت .
ثانيا :مػسى بغ نريخ وحدغ إدارة األمػر.
س :تسيد مػسى بغ نريخ بحدغ ادارتو لؤلىساؿ
والسياـ التي وكلم وضح ذلظ؟

 .1عسل م ع د العزيز بؽ مروان والي مرر وكان
مداعدا ل  .2 .تؾلى والية ال رر .

 .3ع ش الخم وة ع د العزيز بؽ مروان وال ا عمى شسال
إشريق ا.
س :أىساؿ مػسى بغ نريخ وىػ والي في شساؿ
إفخيقيا؟

 .1تس ؽ مؾسى ر س هللا مؽ نذر اإلسبلم شي مدن
إشريق ا السوتؾ ة و ؽ ق ائل ال ر ر.

هلل األمر من
قبل ومن بعد

.2

ؼ ب ؽ أهل ها ال بلد بالعدل ال يورق ب ؽ عر ي

وأعجسي .

ثالثا :مػسى بغ نريخ رحسو هللا واليسة العالية.
س :تعجدت جيػد مػسى بغ نريخ في خجمة اإلسبلـم
اذكخ األىساؿ التي قاـ بيا؟
 .1قيادة الحسبلت البحخية :تس ؽ مؾسى بؽ نر ر مؽ
إعادة شت هزيرة ق رص شي زمؽ الخم وة معاوية بؽ أبي

سو ان و شى ش ها رؾنا ثؼ تؾلى إمارتها وكان أ د
القادة الالؽ شتحؾا هزيرة رودس السقابمة لدؾا ل ال ؾنان .

.2بشاء األسصػؿ البحخي  :بشى ابؽ نر ر أسظؾال بحريا

هعل مركز تؾنس ما سهل األمر عمى السدمس ؽ شي ما

بعد شت هزر عدة شي ال حر األب ض الستؾسط مشها
هزيرتي صقم ة وسردلش ا )2019(.
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 .3فتح األنجلػذ  :تس ؽ بؽ نر ر مؽ شت األندلس شي
زمؽ الخم وة الؾل د بؽ ع د السمػ

ل ع ر مز ق ه ل

المستوى الثالث والرابع

خامدا  :وفاتو

ذه

الخم وة سم سان بؽ ع د السمػ إلى الحج شاصظح

طارق إلى أرض األندلس بالتعاون م القائد طارق بؽ زياد

مع مؾسى بؽ نر ر و عد انتهائ مؽ أداء السشاسػ وشي

رابعا :مػاقف في حياتو.

ودشؽ ش ها .

واستظاعا شت األندلس وعسبل عمى نذر اإلسبلم ش ها.

طريق عؾدت تؾشي قري ا مؽ مدلشة رسؾل هللا عام  97ه

س :ىجد بعس الرفات ال ُخمقية التي اترف بيا مػسى

بغ الشريخ؟

 .1العجؿ واالنراؼ :يغهر ذلػ مؽ رظ ت لؾم تؾلى

ق ادة شسال إشريق ة؛ إذ وقف شي هشد رظ ا شقال بعد أن
سد هللا وأثشى عم ":إنسا أنا رهل ك دكؼ شسؽ أر مشي
دشة شم حسد هللا ول حض عمى مثمها ومؽ أر مشي س ئة

شم شكرها شِني أيرظئ كسا تخظئؾن وأيص

كسا تر ؾن ".

 .2شاىة ولي األمخ :كان مؾسى بؽ نر ر قائدا ممتزما
بظاعة ولي أمر شعشدما انت ل شرصة التقدم لوت

األندلس لؼ لتدرن شي األمر ش رسل إلى الخم وة الؾل د بؽ
ع د السمػ يظم

إذن ومذؾرت شي ذلػ ولؼ لتقدم لوت

األندلس إال بعد أن هاء األمر مؽ الخم وة وهاا لدل
عمى رص الذدلد عمى طاعة ولي األمر .
 .3الحخص ىمى نذخ اإلسبلـ :ال ظ مؾسى بؽ نر ر

أن س ان شسال إشريق ا لؼ يعرشؾا اإلسبلم ق السعرشة ش دأ
بتعم سهؼ اإلسبلم شكان ي تي بالعمساء ل عمسؾهؼ أمؾر دلشهؼ
شعسل عمى تث ت دعائؼ اإلسبلم وتؾط دها شي الذسال

اإلشريقي.
س :قاـ مػسى بغ نريخ رحسو هللا بأىساؿ ىطيسة م
بيغ في أي ىيج قاـ باألىساؿ تمظ ُمدتعيشا بالججوؿ
ّ
اآلتي:
الرقؼ

شي عهد

العس ةةل

معاوية رضي هللا

1

إعادة شت هزيرة ق رص.

2

واللت لذسال إشريق ة.

ع د العزيز بؽ

3

شت األندلس)2019( .

الؾل د بؽ ع د

عش
مروان
السمػ
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