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الفصل األول

ملخص البيان في العلوم اإلسالمية (جيل )2002

الدرس األول :البحث العلمي والحضارة اإلسالمية
(س :)1ووةح المقصود بالبةث العلمي

إعداد الدكتور :محمّد أحمد أبوالعسل

 -1الدليل النقلي (السمع).
 -2دليل المالةظة والتجربة (البصر).
 -3دليل االستنتاج واالستنباط (الفؤاد).
ب) مراياة متطلبا كل يلم من العلوم.
ج) يدم إخواع األمور الغيبيةة المطلقة للبةث التجريبي.
(س :)7من أسس منهج البةث العلمي في اإلسالم
(إقامة الدليل إلثبا الفرويا واالدياءا ) ،ووةح ذلك.

هو أسلوب منظم في اكتشاف المعرفة والوصول إليها
باستخدام األدوا الموووييةة المتاةة .
(س :)2تكلةم ين تاريخ البةث العلمي يند المسلمين

أ) ال قيمة لفكر أو رأي ليس يليه دليل.
ب) الدليل إما يقلي أو نقلي أو تجريبي قال تعالى :ﱡ ﲾ ﲿ

أ) درس يلماء المسلمون مناهج اليونان والرومان والهنود
والفرس ،وأخذو منها ما يصلح.
ب) أخذ يلماء الغرب ما كتبه يلماء المسلمين مثل (كتب
الخوارزمي وابن الهيثم وابن سينا).

ﳀﳁﳂﳃﳄﳅ ﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍ
ﳎﱠ ﱠ فاآلية الكريمة تشير إلى ثالثة أدلة وهي :

(س :)3للبةث العلمي في اإلسالم غايا نبيلة وأهداف
سامية ،ووةةها

 )1الدليل النقلي (السمع).
وهو الدليل القائم يلى النقل الصةيح الذي يتيقن السامع من
سنةة.
صدق مخبره كاألخبار الواردة في القرآن الكريم وال ة
 )2دليل المالةظة والتجربة (البصر).
وهو الدليل التجريبي وذلك في ما يقع تة التجربة واالختبار
من مسائل العلوم كقصة اإلمام الرازي يندما أراد أن يختار
مكانا لبناء المستشفى.
 )3دليل االستنتاج واالستنباط (الفؤاد).
وهو الدليل القائم يلى استنتاج العقل السليم .مثل االستدالل
يلى وجود هللا تعالى ين طريق النظر والتفكر في آياته وبديع
صنعه في الكون.

أ) تةقيق التقدم العلمي والرقي الةواري واإلسهام في تيسير
سبل الةياة لإلنسان.
ب) البةث العلمي يبادة يتقرب بها اإلنسان من هللا تعالى
ج)اإلسالم يرفض البةث الذي يعود بالورر يلى البشرية.
(س :)4للبةث العلمي أخالقيا كثيرة ينبغي يلى الباةث
االلتزام بها ,اذكرها
أ -البعد ين الهوى والتعصب والتةيةز
ب -الصدق في يرض النتائج
ج -األمانة والصبر
د -التوثيق والتثب

(س :)8من أسس منهج البةث العلمي في اإلسالم (مراياة
متطلبا كل يلم من العلوم) ،ووةح ذلك.
أ) يلوم القرآن الكريم والةديث الشريف لها متطلبا ينبغي
مراياتها (كقوايد اللغة العربية ودالالتها )
ب) في الفقه والتشريع ترايى( قوايد استنباط األةكام
وأصول الفقه)
ج)العلوم التطبيقية فيرايى فيها (قوايد المنهج الذي يقوم
يلى التجارب الميدانية).

(س :)5للبةث العلمي مجاال تشمل مختلف العلوم ,فما هي
هذه المجاال ؟
أوالً :العلوم اإلنسانية واالجتمايية.
وهي العلوم التي تشمل يلى يلوم الشريعة اإلسالمية ويلوم
التربية واالجتماع ,والنفس ,والتاريخ ,ويلوم اللغة العربية,
ثانياً :العلوم التطبيقية.
وهي العلوم التي تعنى بتطبيق المعرفة ونقلها إلى البيئة
غالباً؛ كعلم الطب ,ويلم الهندسة  ,والرياويا  ,والكيماء,
وغيرها.

(س :)9تطور البةث العلمي يند المسلمين في القديم
والةديث ،ووةح ذلك
أ) قديماً( :دار الةكمة) في يهد الخليفة العباسي المأمون
و(المراصد الفلكية) والمستشفيا الطبية
ب) العصر الةديث :المراكز والمعاهد الخاصة بالبةث العلمي
في األردن :المركز الجغرافي الملكي ,والجمعية العلمية
الملكية.

(س :)6يقوم منهج البةث العلمي في اإلسالم يلى
مجموية من األسس ،اذكرها.
أ) إقامة الدليل إلثبا الفرويا واالدياءا مثل:
ﱡ 1ﱠ
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الدرس الثاني :األخالق مفهومها وأهميتها في حياتنا

إعداد الدكتور :محمّد أحمد أبوالعسل

العبادة

المقصد األخالقي منها

(س:)1ووح المقصود باألخالق.

الصالة
الزكاة

هي كل ما يتصف به اإلنسان من صفا تجعله مةل تقدير
بين الناس وينال بها األجر العظيم من هللا .

تنهي ين الوقوع في الفواةش واآلثام
تهذب النفس وتطهرها من الشح
والبخل ،فتشيع المودة والمةبة بين
أفراد المجتمع الغني منهم والفقير

الصيام

ةافز يظيم لترك السلوك المذموم

(س :)3تكْتسب األخالق بطريقتين ،اذكرهما مع التوويح.

ب) ب ةين النبي ﷺ أن من يقوم بالعبادا المفرووة فقط ,
وال يؤذي الناس أفول يند هللا ممن يؤدي العبادا
المفرووة ويكثر من النوافل إال أنه يؤذي الناس (يلل) ألنه
لم يةقق المقاصد المطلوبة من العبادة.

أوالً :التدريب والتعويد والممارسة .
أ) الخلًق الةسن يمكن اكتسابه بالتدريب يلى ممارسته
ْق ،فَ ِإنﱠ
والدوام يليه قال رسول هللا ﷺ َ ":
يلَيْك ْم ِبال ِ ة
صد ِ
ص ْدقَ يَ ْهدِي إلى ا ْلبِ ِ ةر ".
ال ِ ة
ب) إن ممارسة السلوك المةمود طاية هلل تعالى يعزز
األخالق الفاولة في النفس وينميها.

(س :)7من الجوانب التي تظهر فيها أهمية األخالق
ومكانتها(األةكام الشريية) ،ووةح ذلك
تكتسب األخالق في اإلسالم صفة االلتزام فلها أةكام شريية:

ثانياً :البيئة االجتمايية.
والرفقة
أ) تتةقق التنشئة يلى األخالق ين (,األسرة ة
والصةبة).
ب) أوجب اإلسالم اختيار الزوجة الصالةة والزوج الصالح
واختيار الصديق.

(كالصدق واألمانة)

أ) فمن هذه األخالق ما هو واجب
يثاب فايلها ويأثم تاركها.
(كالشجاية والكرم)
ب) منها ما هو مندوب
يثاب فايلها وال يأثم تاركها.
(كالكذب والغش وال ِك ْبر)
ج) منها ما هو ةرام
يأثم فايلها ويعزر ويؤدب يلى ارتكابها ويثاب من تركها
طاية هلل تعالى .

(س :)4لألخالق في اإلسالم أهمية يظيمة ومكانة خاصة
تظهر في يدة جوانب ,اذكرها .
أ) اإليمان ب) العبادا
د) التقرب إلى هللا تعالى.

(س :)8تتميةز األخالق في اإلسالم بشموليتها لكل مناةي
الةياة ,اذكر هذه العالقا مع التوويح.

ج) األةكام الشريية

(س :)5من الجوانب التي تظهر فيها أهمية األخالق
ومكانتها( اإليمان) ،ووةح ذلك.

أوال :ما يتصل بعالقة اإلنسان باهلل تعالى .
كتقوى هللا تعالى وتعظيمه وتوثيق الصلة به واللجوء إليه في
الرخاء والشدة بالدياء والتوكل يليه.
ثانياً :ما يتصل بعالقة اإلنسان بنفسه .
بتهذيب النفس باطنها وظاهرها وتقويمها وتطهيرها من
السوء والشرور ومةاسبتها
ثالثاً :ما يتصل بعالقة اإلنسان بالناس .
ينبغي يلى المسلم أن تكون يالقته مع الناس جميعا ً يالقة
سن الخلق كالرةمة والعدل واإلةسان.
قائمة يلى ة ْ
رابعاً :ما يتصل بعالقة اإلنسان بالبيئة
أ) إذ تقوم هذه العالقة يلى أساس الرفق والرةمة مع ما
ةوله من مخلوقا .
ب) وأما السلوك األخالقي مع البيئة ومواردها فيكون:
ةسن استخدامها ويدم إتالفها  /والمةافظة يليها  /االهتمام
بنظافة بيئته والبعد ين االستغالل الجائر أو اإلسراف في
استعمال المصادر الطبيعية.

األخالق جزء من اإليمان قال هللا تعالى ﱡ ﱂﱃﱄﱅ
ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱠ

(البر الذي هو ةسن الخلق) ال يكون بالعبادة وةدها ,وإنما
يكون باإليمان باهلل تعالى والبذل والعطاء للمةتاجين .
(س :)6من الجوانب التي تظهر فيها أهمية األخالق
ومكانتها( العبادا ) ،ووةح ذلك.
أ) الشعائر التعبدية في اإلسالم لها مقاصد أخالقية ,فإذا قام
سن سلوكه وقومته
العبد بها يلى أتم وجه ة ة

ﱡ 2ﱠ
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الدرس الثالث :الهدي النبوي في التعامل مع الناس

ينوع في أساليب تعامله مع الناس،
(س :)1كان النبي ﷺ ة
اذكر ستةا ً من هذه األساليب.
أ) ةسن التواصل مع الناس.
ب) الرفق بمن ةوله.
ج) االستماع للمتةدث واإلنصا إليه.
د) التعبير ين المشاير تجاه اآلخرين.
هـ) التجاوز ين زال الناس وهفواتهم.
و) المشاورة وتق ةبل النصح.
سن تواصل النبي ﷺ مع الناس.
(س:)2ها أمثلة يلى ة ْ

أ) زيارته ﷺ ألم سليم روي هللا ينها ومواساته لها بمقتل
أخيها ةرام بن ملةان الذي استشهد يوم بئر معونة ,وكان يقول
ﷺ ":أني أرةمها ,قتِل أخوها معي" .
ب) سؤاله ﷺ لخادمه دوما ً ،بقوله " :ألك ةاجة".

ج) استوافته ﷺ ويفا ً من البادية ،وسؤاله ين الناس،
وسعادتهم باإلسالم.
د) كان ﷺ ال يرفض ديوة إلى مناسبة أو وليمه ,قال
رسول هللا ﷺ ":لو ديي إلى ذراع أو كراع ألجب " .
(س :)3من األساليب التي كان النبي ﷺ يتعامل بها مع
الناس (الرفق بمن ةوله) ،ها أمثلة يلى ذلك.
أ) رفقه ﷺ بالشاب الذي جاءه يطلب منه أن يأذن له
بالزنى ,فةاوره مخاطبا ً له بأسلوب رقيق ثم ديا له بالخير.
ب) رفقه ﷺ في توجيهه ألبي رافع الغفاري روي هللا
ينه ,فسأله النبي ﷺ "يا غالم لم ترمي النخل؟ فقال يا
رسول هللا الجوع فقال له النبي ﷺ فال ترم النخل وكل مما
يسقط في أسفلها"
(س :)4من األساليب التي كان النبي ﷺ يتعامل بها مع الناس
(االستماع للمتةدث واإلنصا إليه) ،ها مثاال يلى ذلك.
ومثاله :يندما جلس إليه يتبة بن ربيعة يفاووه في ترك
دينه مقابل يروض دنيوية
(س :)5من األساليب التي كان النبي ﷺ يتعامل بها مع
الناس (التعبير ين المشاير تجاه اآلخرين) ،اذكر ثالثة أمثلة
ﱡ 3ﱠ
يلى ذلك.

إعداد الدكتور :محمّد أحمد أبوالعسل

أ) تبسط وجهه الشريف ﷺ واستبشاره فرةا ً بإسالم
يدي بن ةاتم روي هللا ينه .
ّللا إِنةِي
ب) تعبيره ين ةبه لغيره ﷺ فقال  " :يَا معَاذ َ ،و ﱠ ِ
أل ِةبكَ "
ج) ةزنه ﷺ يند مو يثمان بن مظعون روي هللا ينه
(س :)6من األساليب التي كان النبي ﷺ يتعامل بها مع
الناس (التجاوز ين زال الناس وهفواتهم) ،ووةح ذلك.
أ) جاء أيرابي إلى رسول هللا ﷺ فقبوه من ردائه قبوة
شديدة ةتى تشقق رداء الرسول ﷺ وأثر في ينقه
الشريف ثم قال  :يا دمحم مر لي من مال هللا الذي يندك فوةك
رسول هللا ﷺ ثم أمر له .
ب) كان الرسول ﷺ يوما نائما ً تة شجرة فتسلل أةد
المشركين فأخذ سيف النبي وقال :تخافني ؟ فقال النبي
ﷺ:ال  ,فقال  :من يمنعك مني ؟ فقال النبي ﷺ  :هللا,
فأدخل األيرابي السيف في غمده وجلس فلم يعاقبه ويفا ينه
(س :)7من األساليب التي كان النبي ﷺ يتعامل بها مع
الناس (المشاورة وتقبل النصح) ،ووةح ذلك.
أ) من فوائد الشورى:
 -2الوصول إلى الرأي األصوب
 -1تةري الةق
 -3مشاركة الناس في تةمل نتائج القرار.
ب) للنبي ﷺ مواقف كثيرة في المشاورة:
 -1مشاورته للصةابة في غزوة بدر بمقاتلة المشركين ةينما
بلغه تغيير أبي سفيان طريق القافلة والنجاة بها.
 -2يوم أةد كان رأيه ﷺ أن يقاتل المشركين داخل المدينة
وال يخرج لمالقاتهم خارجها إال أنه أخذ برأي يامة الصةابة
الذين أشاروا يليه بالخروج لمالقاة المشركين خارج المدينة.

الدرس الرابع  :التوبة من الذنوب
(س :)1ما أسباب وقوع اإلنسان في الذنب؟
ب) التأثر بالبيئة المةيطة بهم
أ) وعف اإليمان
ج) تلبية لرغبا النفس األ ةمارة بالسوء
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إعداد الدكتور :محمّد أحمد أبوالعسل

ثالثاً :إرشاد المذنبين إلى االيمال الصالةة التي تكفر
سيئاتهم.

(س :)2ووةح المقصود بالذنب.
هو ترك الواجبا أو ارتكاب المةرما .

أ) أرشد النبي ﷺ المذنبين بعد التوبة إلى المداومة يلى
األيمال الصالةة ،فقال":الصلوا الخمس والجمعة إلى
الجمعة ورموان إلى رموان مكفةرا ما بينهن "

(س :)4ووةح أقسام الذنوب من ةيث خطورتها.
كالسب والشتم .
أ) الصغائر:
ة
ب) الكبائر :مثل يقوق الوالدين والسرقة وتعاطي
المسكرا والمخدرا والزنى وغيرها

ب) جاء رجل إلى النبي ﷺ يخبره أنه ارتكب ذنبا فأرشده
إلى الصالة واأليمال الصالةة.
ج) من أبواب الخير التي أرشد النبي الناس إليها الصدقة
فقال":والصدقة التي تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار "

(س :)5يبةر القرآن الكريم ين هذه المخالفا
الشريية بألفاظ متعددة  ،اذكرها.

رابعاً :الستر يليهم ويدم اشاية ما فعلوه من معاصي .
أ) (الذنب) ب) (المعصية )
د) (اإلثم  ,الجرم ,والةرام).

ج) (السيئة)

جاء أةد الصةابة للنبي ﷺ بغالم قد ارتكب معصية
ليعاقبه  ,فقال له ":لو سترته بثوبك ,كان خيراً لك".

(س :)6ووةح المقصود بمصطلح المذنب.

خامساً :ةفظ كرامتهم وةقوقهم .
أ) نهى ين سبةهم ولعنهم فكان إذا بلغه ين المذنب شيء لم
يصرح باسمه وإنما ينتقد الفعل ويقول (:ما بال أقوام يفعلون
ة
كذا وكذا )

هو كل من ارتكب معصية سواء أكان صغيرة أم كبيرة.
(س :)7تعامل النبي ﷺ مع المذنبين بأساليب
متنوية ،اذكرها مع التوويح.

ب) جيء للنبي ﷺ برجل كان يشرب الخمر فأمر النبي
بجلده فقال أةدهم :اللهم العنه فقال الرسول ﷺ  ":ال
تلعنوه فوهللا ما يلم إال أنه يةب هللا ورسوله "

أوالً :التعريف بالذنب والتنفير منه .
أ) كان النبي ﷺ يبيةن للمذنب أنة ما فعله هو معصية هلل
(يلل) لينفةره منه ةتى ال يعود إليه .ومن ذلك أنﱠ النبي
شبﱠه ةال الظالم يوم القيامة
ﷺ نفﱠر الناس من الظلم بأن َ
بةال المفلس .

ج) نهى النبي ين لعن ذوا الناس وجعل ذلك األمر مةرما ً
فقال رسول هللا " لعن المؤمن كقتله " (يلل) ألن اللةعن هو
ةكم يلى الناس بالطرد من رةمة هللا تعالى يوم القيامة .
د) أ ةما تخصيص رسول بعض األفعال باللعن لبيان خطرها
وتنفيرا ً من االقتراب منها ومن األمثلة يلى ذلك:

ب) لما ذكر إةدى أمها المؤمنين أخرى بما تكره قال
رسول هللا  ":لقد قل كلمة لو مزج بماء البةر لمزجته".

 -1لعن رسول هللا شارب الخمر وةاملها وياصرها وبائعها
 -2لعن آكل الربا .
 -3لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبها من
النساء بالرجال.

ثانياً :فتح باب التوبة للمذنبين وتبشيرهم بالمغفرة .
شر المذنبين بمغفرة من هللا تعالى ورةمته ويبعث
كان النبي يب ة
فيهم األمل (يلل) ةتى ال تمنعهم ذنوبهم من التوبة والعمل
الصالح فقد جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال ":إني أصب
ذنبا ,فعاقبني " فسك الرسول ﷺ ولم يسأله ينه ثم
أقيم الصالة فل ةما انصرف النبي ﷺ تبعه فقال له النبي
ﷺ  ":أرأي ةين خرج من بيتك ,أليس قد تووأ
فأةسن الوووء؟ قال  :بلى  ,قال  :ثم شهد الصالة معنا ؟
قال الرجل  :نعم يا رسول هللا  ,فقال له رسول هللا ﷺ :
فإن هللا قد غفر لك ذنبك " ﱠ

(س :)8ينبغي أن تتكاتف جهود الدولة والمجتمع في
إصالح سلوك المذنبين وتوجيههم وذلك من خالل طرق
ثالث ،اذكرها مع التوويح.
أ) يبدأ ذلك من ( األسرة ) ال توخم أخطاءهم بصوره
تشعرهم أنه ال يمكن معالجتها أو التوبة ينها.

ب) تقوم ( المدرسة )
 -1بالتعامل مع الطالب الذين يقعون في األخطاء السلوكيةة
ﱡ 4ﱠ
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أ) األسرة
د) اإليالم

بأساليب تربوية تهدف إلى إصالةهم وتعديل سلوكهم
 -2االبتعاد ين إهانتهم وشتمهم والتشهير فيهم
 -3يدم وربهم بل استثمار الطاقا الموجودة لديهم بأنشطة
هادفة تأخذ أيديهم إلى طريق الةق والصواب .

إعداد الدكتور :محمّد أحمد أبوالعسل
ب) المسجد ج) المؤسسا التعليمية
هـ) النوادي والملتقيا

(س:)4ووةح دور ( األسرة ) كمؤسسة من المؤسسا
التي تشترك في غرس ثقافة الةوار داخل المجتمع.

ج) يقوم ( اإليالم )  -1ببيان خطر الذنوب يلى األفراد
والمجتمع ويقوبتها في الدنيا واآلخرة
 -2بث البرامج اإلصالةية التي تأخذ بيد المذنبين نةو التوبة
واالستقامة .

أ) إذا تربى اإلنسان في األسرة يلى الةوار كوسيلة للتواصل
يصبح ذلك يادة ينده.
ب) مثال ذلك :ةديثه ﷺ مع زوجته خديجة روي هللا
ينها يندما نزل يليه الوةي في غار ةراء ورجع إلى بيته
وأخبرها بما ةدث له فقال له خديجة روي هللا ينها" :وهللا
ما يخزيك هللا أبدا ً "

(س :)10ووةح دور الدولة تجاه المذنبين.
أ) تقوم الدولة بإصالح المذنبين ين طريق:
 -1المؤسسا المختصة مثل مراكز اإلصالح والتأهيل
ومراكز معالجة اإلدمان
الة َرف واألشغال
 -2تعليمهم بعض ِ
 -3تشجيعهم يلى التعلم .

ج) الةوار يعزز مشاير المةبة داخل األسرة ويلى الوالدين
أن يكونا قدوة ألبنائهما في ذلك ين طرق :
.1إقامة الجلسا الةوارية المستمرة داخل األسرة في ما
يطمةون إليه من آمال .

ب) تةد الدولة من ظاهرة جنوح األطفال ين طريق:
.2التزام األبوين بأسلوب الةوا ر في ما بينها .

 -1تطوير القوانين .
 -2تةسين اإلجراءا المتبعة في التعامل مع هذه الفئه .
 -3رفع سوية الخدما المقدمة لهم.

.3إصغاء األبوين ألبنائهم وقبول آرائهم إن كان صوابا ً .
(س:)5ووةح دور ( المسجد ) كمؤسسة من المؤسسا
التي تشترك في غرس ثقافة الةوار داخل المجتمع.

ج) تفرض الدولة القانون وسيادة النظام من خالل:

أ) يمكن للمسجد أن ينمي ثقافة الةوار ين طريق:

 -1تطبيق العقوبا المناسبة يلى المذنبين .
 -2تقدمهم لمةاكمة يادلة .

.1اختيار مووويا الخطب التي تنمي ثقافة الةوار.
.2اختيار أسلوب الخطاب الةواري في الموايظ والدروس.
.3يقد المجالس العلمية داخل المسجد واةترام اختالف
وجها نظر المصلين في المسائل المتنوية.

الدرس الخامس  :ثقافة الحوار
(س :)1ووةح المقصود بالةوار.

ب) اآلثار المترتبة يلى قيام المسجد بتنمية ثقافة الةوار :
 -2تعزيز الروابط اإليمانية
 -1تماسك أفراد المجتمع
 -3والمةافظة يلى وةدتهم.

هو أسلوب يمارسه األفراد في تبادل اآلراء واألفكار بصورة
دائمة بهدف الوصول إلى الصواب وفق ووابط وأسس يلمية

(س:)6ووةح دور( المؤسسا التعليمية ) في غرس ثقافة
الةوار داخل المجتمع.

(س( :)2يلل) إنﱠ نشر ثقافة الةوار في المجتمع
ورورة ملةة في العصر الةاور.

أ) ينبغي أن تقوم هذه المؤسسا من(المدارس والجامعا )
بمهمتها في تنمية ومن وسائل ذلك :
.1اتباع المدرسين أساليب الةوار الهادفة في التدريس.
.2تشجيع المتعلمين يلى إبداء الرأي بأدب واةترام .
.3يقد الجلسا الةواريةة بين أطراف العملية التعليمية .
.4تومين المناهج التعليمية أسلوب الةوار.
.5مشاركة الطالب في المووويا المطروةة للنقاش وتقبل
رأي غيره إذا ظهر أنه صواب.

ألن وعف ممارسة هذه الثقافة يؤدي إلى ظهور بعض
المظاهر السلبية (كالتعصب والتطرف والقطيعة)
(س :)3تتكامل المؤسسا في غرس ثقافة الةوار
داخل المجتمع ،س ةم خمسا ً من هذه المؤسسا .
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إعداد الدكتور :محمّد أحمد أبوالعسل

أوالً :اإلخالص والمشرويية.
ب) دار بين اإلمام أةمد بن ةنبل واإلمام الشافعي ةوار ةول
ةكم تارك الصالة تكاسال وذلك بأن اإلمام أةمد يرى أنه غير
مسلم واإلمام الشافعي يرى أنه مسلم مرتكب لمعصية كبيرة .

أ) يةرص المسلم في العمل أن يكون مخلصا ً هلل بعيداً ين
الرياء
ب) يجب أن يكون يمله مشرويا ً

(س:)7ووةح دور( اإليالم ) في غرس ثقافة الةوار داخل
المجتمع.

ثانياً :التوازن وااليتدال.
ال يشدد العبد يلى نفسه بتكليفها من العبادا ما ال تطيق
>وال يهمل ةق جسده من الراةة والطعام

أ) المووويية والةياد في نقل األخبار .
ب) يقد الندوا والمؤتمرا الملتزمة بأسلوب الةوار وآدابه
ج) استخدام التمثيل في غرس ثقافة الةوار .
د) التزام آداب الةوار ويدم الشتم والصراخ .
هـ) توظيف وسائل التواصل االجتمايي في طرح بعض
القوايا التي تهم المجتمع واالستماع آلراء المشاركين .
و) االبتعاد ين المشاهد التي تعزز التعصب والعنف .

ثالثاة :االستمرارية والديمومة .
أ) يةرص المسلم يلى القيام بالفرائض والواجبا ويدم
االنقطاع ينها.
ب) يةرص المسلم أيوا يلى القيام بالنوافل واإلكثار منها
ليربي نفسه ويزكيها  ,ويكون ذلك وفق قدرته واستطايته

(س :)8ووةح دور( النوادي والملتقيا ) في غرس ثقافة
الةوار داخل المجتمع.

(س :)4أرشد القرآن الكريم ,وأرشد السنة النبوية إلى
كثير من الوسائل التي يزكي بها العبد نفسه ،اذكرها.

أ) هي من المؤسسا االجتمايية التي يرتادها األفراد للثقافة
أو الترفيه ين النفس .
ب) لهذه المؤسسا أثر في غرس ثقافة الةوار ين طريق ما
يأتي :
.1يقد الدورا التدريبية ةول أهمية الةوار وآدابه .
.2يقد الندوا ةول القوايا التي تهم المجتمع .
 .3مالةظة األسلوب الذي يتم التعامل به بين األيواء
وتوجيههم نةو تقبل بعوهم بعوا .

ب) التفكر
أ) تقوية الصلة باهلل تعالى
ج) استشعار رقابة هللا تعالى ومةاسبة النفس
(س :)5من الوسائل تزكية النفس(تقوية الصةلة باهلل تعالى)،
ووةح ذلك.
من خالل الفرائض و بعد الفرائض يأتي التقرب إليه تعالى
بالنوافل

الدرس السادس :تزكية النفس

(س :)6من الوسائل تزكية النفس(التفكر) ،ووةح ذلك.

(س :)1ووةح المقصود بتزكية النفس.

ويكون من خالل :أ) النظر في مظاهر يظمة هللا تعالى
ب) جالل أسمائه وصفاته ج) في خلق الكون والنفس.

هي االرتقاء بالنفس وتطهيرها وتهذيبها بأةسن الصفا
واألخالق لتةقيق الفالح في الدنيا والنجاة في اآلخرة.

(س :)7من الوسائل تزكية النفس(استشعار رقابة هللا تعالى
ومةاسبة النفس) ،ووةح ذلك.

(س :)2تقوم تزكية النفس يلى
مقوما رئيسة ثالثة ،اذكرها.

أ) يةاسب المسلم نفسه ويلومها ويسارع إذا فاتته طاية أو
وقع في معصية .
ب) تتةقق المراقبة باستشعار ثواب هللا تعالى ويقابه

.1التخلص من المعاصي ،ويالج القلوب من أمراوها
كالرياء والةسد وال ِك ْبر  .ﱠ
.2المةافظه يلى أداء الفرائض ها والتقرب إلى هللا بالنوافل.

(س:)8للتزكية آثار تعود يلى صاةبها ،اذكرها.

.3التةلي باألخالق الةميدة

أ) مةبة هللا تعالى وةفظه له.

(س :)3لتزكية النفس ووابط يدةة ،اذكرها مع التوويح.

إنﱠ من يطهةر نفسه من المعاصي ويزكيها بالعبادا ينال مةبة
هللا تعالى ومةبة الناس ويوفقه هللا للخير ويةفظه من السوء
ﱡ 6ﱠ
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ب) القناية والطمأنينة.

إعداد الدكتور :محمّد أحمد أبوالعسل

مثل اآلية الكريمة (الكلمة الطيبة النافعة) (بالشجرة الطيبة
المثمرة ) التي ال ينقطع ثمرها فجذورها ثابتة في األرض
وفرويها ممتدة في السماء فكما أن الشجرة الطيبة تؤتي
أكلها كل ةين  ,فكذلك الكلمة الطيبة التي يقولها المسلم يبقى
أثرها دائما متجددا في كل وق .

 -1زيادة اإليمان باهلل تعالى والثقة به تةرر العبد من قيود
الدنيا وشهواتها فال يخشى من فوا رزق أو انتهاء أجل.
 -2الذي يؤدي العبادا بخشوع واطمئنان يشعر بلذة (يلل)
ألنه يؤديها برغبة وشوق.

ب) ما الفائدة من إيراد هذا المثل؟

ج) الروا والسعادة.
يندما يستقر اإليمان واليقين في قلب المؤمن يقل تعلقه
بالدنيا فال يرتكب المةرما (يلل) ألن غاية العبد روا هللا.

الترغيب أو التنفير

ج) ما العالقة بين الكلمة الخبيثة والشجرة الخبيثة؟

د) يلو الهمة.
(الكلمة الخبيثة الوارة) (كالشجرة المقطوية التي ال تثمر)
وال ينتفع الناس بها .

تزكية النفس توقظ اإليمان في نفس صاةبها مما يعينه يلى
تةمل تكاليف الةياة ومصائبها.

الدرس السابع :األمثال في القرآن الكريم
(س :)1ما المقصود بالمثل القرآني؟
هو أسلوب من أساليب التشبيه في القرآن الكريم يعمل يلى
تقريب المعنى وإبرازه بصورة ةسيةة .
(س :)2ما الغرض من إيراد ال َمثل في القرآن الكريم؟

يأتي المثل في القرآن الكريم بغرض تقريب الةقائق للذهن .

الةال المراد
بيانه

الصورة
المةسوسة

المعنى المراد
تقريبه

اإليمان الراسخ

الشجرة الطيبة
الراسخة التي ال
ينقطع ثمرها

االنةراف ين
الصراط المستقيم

الشجرة الخبيثة
المقطوية التي ال
تثمر

أثر الكلمة الطيبة
التي تعود بالخير
يلى صاةبها في
الدنيا واآلخرة
أثر الكلمة
الخبيثة التي
تعود يلى
صاةبها بالسوء
في الدنيا
واآلخرة

(س :)4اقرأ اآلية الكريمة اآلتية ثم أجب ين األسئلة التي تليهاﭐ

(س :)3يورب هللا تعالى األمثال للناس لفوائد متعددة ،
اذكرها.

ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌ ﱍﱎ
ﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕ ﱖ ﱗﱘﱙﱚﱛﱜ

أ) الترغيب أو التنفير .ب) المدح أو الذم .ج) اإلقناع.
(س :)4اقرأ اآلية الكريمة اآلتية ثم أجب ين األسئلة التي

ﱝﱞﱟﱠﱡﱢ ﱣﱤﱥﱦﱧﱨ

تليها :قال هللا ﱡﭐﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇ ﳈ

ﱩﱪ ﱫﱬﱭ ﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴ

ﳉ ﳊﳋ ﳌ ﳍﳎ ﳏ ﱁ ﱂﱃ ﱄ

ﱵ ﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱠ

ﱅﱆﱇﱈﱉﱊ ﱋﱌﱍﱎ

أ) ما الفائدة من إيراد هذا المثل؟

ﱏﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕﱖ ﱗ

مدح الرسول ﷺ وأصةابه روي هللا ينهم.

ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱠ
أ) ما العالقة بين الكلمة الطيبة والشجرة الطيبة؟
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كالذبابة ويجزه يما هو أصغر من ذلك كاسترجاع ما تلعقه
الذبابة منهم .

ب) ما العالقة بين (الرسول ﷺ والصةابة الكرام) وبين
الزرع؟
هذه اآلية مثل لتزايد قوة الرسول هللا ﷺ وأصةابه
رووان هللا يليهم كما ورد في اإلنجيل ةيث شبه نماء األمة
اإلسالمية وتكاثرها وتماسكها بدءا ً من مراةل الديوة
اإلسالمية األولى ةتى دخول الناس في دين هللا أفواجا ً بزرع
بدأ وعيفا ً ثم اشتد يوده شيئا فشيئا ةتى نوج

الةال المراد
بيانه

الصورة
المةسوسة

مساندة أصةاب
النبي له
والتفافهم ةوله

الزرع الذي بدأ
وعيفا ثم اشتد
يوده شيئا فشيئا
ةتى نوج

إعداد الدكتور :محمّد أحمد أبوالعسل

المعنى المراد
تقريبه

الةال
المراد بيانه

الصورة
المةسوسة

المعنى المراد
تقريبه

يدم
استةقاق أي
شيء أن ي ْعبَد
من دون هللا
تعالى

يجز كل معبود من
دون هللا تعالى أن
يخلق ذبابا ً أو ان
يستعيد ما أخذه
الذباب

إقناع المخاطب بأن
المعبودا من دون هللا
تعالى وعيفة ياجزة
ين نفع نفسها أو نفع
غيرها فال يستةق
العبادة إال هللا تعالى

(س :)7للمثل القرآني خصائص كثيرة  ،اذكرها.

أهمية الوةدة
والتماسك بين
أبناء األمة
لتةقيق قوتهم

.1دقة التصوير  :وصف األشياء والمعاني ةتى تصبح
الصورة واوةة كأنها ةقيقة ماثلة.
.2الصورة الةركية  :تنقل الصورة بأبعادها المكانية
والزمانية ،ما يزيد من تخيل المشهد وتوويةه وتقريبه
لألذهان.

(س :)5اقرأ اآلية الكريمة اآلتية ثم أجب ين األسئلة التي
تليهاﭐﱡﭐﱺﱻﱼﱽﱾﱿ ﲀﲁﲂﲃ
ﲄﲅﲆ ﲇﲈ ﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐ

.3اإليجاز  :يؤدي المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة دون إخالل.

ﲑﲒﱠ

الدرس الثامن  :نبي اهلل زكريا عليه السالم

أ) ما الفائدة من إيراد هذا المثل؟
الذم.

(س :)2ما هي الموانع الدنيوية التي منع نبي هللا زكريا من
اإلنجاب؟

ب) ما العالقة بين (اليهود الذين نزل يليهم التوراة) وبين
الةمار؟

أ) تقدم به العمر واشتعل رأسه شيبا ً ب) كان امرأته ياقراً.
(س :)3ب ةين أثر قول مريم بن يمران ( هو من يند هللا ) في
إيمان زكريا يليه السالم يندما سألها ين مصدر الطعام.

تذم اآلية الذين يةملون العلم وال يعملون به ،فقد مثلتهم
بالةمار يةمل يلى ظهره كتبا ً كثيرة وهو ال يفقه ما فيها.

الةال المراد
بيانه

الصورة
المةسوسة

المعنى المراد
تقريبه

ةال من ينده
يلم ال يعمل به

الةمار الذي يةمل
كتبا ال يفقه ما فيها

ذم الذين يعلمون
وال ينتفعون
بعلمهم

دخل نبي هللا زكريا يليه السالم مرة يلى مريم بن يمران
وهي تتعبد في المةراب (مووع الصالة) فوجد يندها طعاما ً
فسألها :من أين لك هذا ؟ فقال  :هو من يند هللا فتوجه
يندئذ هلل تعالى طالبا ً الذرية الصالةة ( ,يلل) ألنﱠ الذرية
الصالةة سبب لتةقيق مراد هللا تعالى في يمارة األرض
وخالفتها  /والولد مبعث طمأنينة لوالديه وسعادة لهما .

(س :)6اقرأ اآلية الكريمة اآلتية ثم أجب ين األسئلة التي

(س :)4بيةن غاية زكريا يليه السالم من طلب الولد من
قوله تعالى يلى لسان زكريا يليه السالم

تليها ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉ
هذه اآلية تقرر ألوهية هللا تعالى وتفرده بالنفع والورر
ﱖ
ﱐ
ﱌﱍ
أسلوبﱋ
ﱊ
ﱏمثالً
ﱓﱔبَدﱕمن دون
ﱒ ي ْع
ﱑ يجز ما
لبيان
ةيثﱎورب
المثل
ب
هللا تعالى ين النفع والورر بعجزه ين خلق شيء صغير
ﱗﱘﱙﱚﱛﱜ ﱝ ﱞﱟﱠ

لقد رغب زكريا يليه السالم في أن يتولى ولده أمر قومه من
بعده وطلب أن يكون مرويا ً ينه في الدنيا واآلخرة وأن
يتةمل بعده أمانة النبوة ألنه يخشى من فساد قومه وواللهم
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إعداد الدكتور :محمّد أحمد أبوالعسل

بعده  ،ألن األنبياء ال يورثون أموالهم فما يتركونه من ما بعد
موتهم يكون صدقه لجميع المؤمنين .

أ) أم موسى يليه السالم  .ب) امرأة فريون .
ج)امرأة يمران .

سر قوله تعالى ين يةيى يليه السالم :ﱡﭐﱆ
(س :)5ف ة

(س :)2تدبةر قول هللا تعالى ﱡﭐﲑﲒﲓﲔﲕﲖ

ﱇﭐصبياﱠ

ﲗﲘ ﲙﲚﲛﲜ ﲝﲞﲟ ﲠﲡﲢﲣ ثم

استجاب هللا تعالى دياء زكريا يليه السالم فرزقه غالما ً
وسماه "يةيى" وجعله نبيا ً وآتاه الةكم صبيا ً بأن جعل لقوله
ورأيه أثرا ً في من ةوله يلى الرغم من صغر.

أجب ين األسئلة اآلتية:
أ) ما النذر الذي قدمته امرأة يمران هلل تعالى؟

(س :)6أشار قصة نبي هللا زكريا يليه السالم إلى ةقيقة
يقينية .اذكرها.

نذر أن تجعل مولودها للخدمة في بي من بيو هللا
ب) ماذا طلب امرأة يمران من هللا تعالى؟

أن قدرة هللا التقف يند ةد فهو الفعال لما يريد فقد جعل
زوجة زكريا تنجب مع أنها يجوز ويقيم وزوجها شيخ كبير

دي هللا تعالى أن يتقبلها ويةميها من وساوس الشيطان

(س:)7المتدبر في قصة زكريا يليه السالم ةينما كان
يسأل هللا تعالى أن يرزقه الولد يجد أنه التزم في ديائه
آداب كثيرة  ،اذكرها مع التوويح.

(س :)3ماذا قصد امرأة يمران بقولها ( :ربي إني ووعتها
أنثى وليس الذةكر كاألنثى) ؟
تقصد في قوته يلى الخدمة والعمل في بيو هللا.

.1طاية هللا تعالى والتزام أمره قبل الدياء .

(س :)4من الذي س ةمى مريم بهذا االسم؟

ﱡ ﱓﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱚﱛﱜ

أمها.

ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱠ

(س :)5ما الصفا التي اتصف بها مريم يليها السالم؟

.2اإلخالص والصدق في الدياء .
ﱡ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱠ

العفة والطهارة والصدق

.3إظهار الوعف والتذلل هلل تعالى .

(س( :)6يلل) بعد وفاة أبيها يمران رغب أقرباؤها في
كفالتها وريايتها .

ﱡ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗ ﱘ
ﱙ ﱚﱛ ﱜﱝﱞﱟ ﱠﱡﱢ

أ) لما اتصف به من التقوى والصالح .
ب) تقديرا ً ألبيها العبد الصالح يمران.

ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩﱪ

(س :)7أكرم هللا مريم بكرامة خاصة ،فما هي هذه الكرامة؟

.4اليقين بإجابة هللا تعالى للدياء والثقة به.
ديا زكريا ربه وهو يلى يقين بأن هللا تعالى لن يخيب دياءه

كان يأتيها الرزق من هللا تعالى بال أسباب مادية .

ﱡ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱠ

(س :)8يلل ما يلي:

الدرس التاسع :مريم بنت عمران
أ) بعث هللا تعالى جبريل يليه السالم لمريم.
(س :)1خلةد القرآن الكريم مواقف ثلةة من النساء المؤمنا
اللواتي كان لهن األثر في ةياة األنبياء اذكر ثالثة منهن.

ةتى يًبشةرها بغالم تةمل به بأمر من هللا بال زوج
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إعداد الدكتور :محمّد أحمد أبوالعسل

الدرس العاشر :التفكير اإليجابي

ج) يندما جاء مريم ألم الوالدة تمنة لو أنها مات قبل أن
يةدث هذا األمر.

(س :)2ووةح المقصود بالتفكير اإليجابي.

خوفا ً من الفويةة وما سيةدث بعد الوالدة وألنها تريد الستر

أسلوب في التفكير يقوم يلى التفاؤل واألمل والخير والمةبة
والبعد ين اليأس والقنوط والسلبية لتةقيق سعادة الدارين .

(س :)9كيف طمأن ييسى يليه السالم والدته يندما
ةزن وتمنة المو ؟

(س :)3يقوم التفكير اإليجابي يلى مقوما يدة  ،اذكرها.

أ) أنطق هللا طفلها الوليد مطمئنا إياها ةتى ال تةزن.
ب) طلب منها أن ة
تهز جذع النخلة ةتى يتساقط يليها الرطب
لتأكل منه وأن تشرب الماء الذي أجراه بالقرب منها تطهر به
نفسها ومولودها .
ج) طلب إليها أن تمتنع ين الكالم يند يودتها لقومها.

أ) اإليمان باهلل تعالى ومعرفة الغاية من خلق اإلنسان .
ب) فهم الذا ومعرفة قدراتها.
ج) ةسن الظن باهلل تعالى والتفاؤل واألمل.

(س :)10ووةح موقف قوم مريم يندما جاءتهم بعيسى يليه
السالم تةمله بين ذراييها.

د) الرغبة في التغيير نةو االفول.
(س :)4يقوم التفكير اإليجابي يلى مقوما يدة منها (اإليمان
باهلل تعالى ومعرفة الغاية من خلق اإلنسان) ،ووةها.

تعجبوا وقالوا  :يا مريم لقد جئ بأمر يظيم فأشار إلى
ابنها فأنطقه هللا مرة أخرى .

لإليمان الصادق أهمية في ةياة اإلنسان:
أ) يدفع اإلنسان إلى العمل الصالح فيةيا ةياة طيبة مطمئنة
ب) يصل اإلنسان إلى الةياة المطمئنة.
ج) يةقق السعادة المنشودة ين طريق اإلجابة ين التساؤال
الكبرى التي تة ةير يقله مثل  :من أنا ؟ ولماذا خلق ؟.

(س :)11ما هي المعجزة المشتركة بين نبي هللا ييسى
ونبي هللا آدم يليهما السالم؟
أكد القرآن الكريم لقومها قدرة هللا تعالى يلى خلق ييسى من
غير أب كما خلق آدم من تراب من غير أب وأم

(س :)6يقوم التفكير اإليجابي يلى مقوما يدة منها (ةسن
الظن باهلل تعالى والتفاؤل واألمل) ،ووةها.

(س :)12ما هي الدروس والعبر المستفادة من قصة مريم
بن يمران؟

أ) يةسن اإلنسان الظن بربه وال يصيبه اليأس واإلةباط
بالرغم من مصايب الةياة (يلل) ألن إةسان الظن باهلل يوجه
ةياة اإلنسان إلى اإليجابية .

أ) المرأة الصالةة تةافظ يلى دينها وخلقها وتتجنب الشبها
قال تعالى " :وقل للمؤمنا يغوون من أبصارهن"....
ب) إن هللا إذا أراد أمرا ً هيأ له أسبابه فينبغي الروى بقدره
قال تعالى " :فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل هللا فيه خيرا "

ب) يندما فقد يعقوب يليه السالم ولده يوسف ةزن ةزنا
شديدا ً لكنةه لم يفقد األمل وزاد همه بفقد ولده اآلخر ولم
ييأس من لقائهما.

ج) التقرب إلى هللا بالطايا سبب إلكرامه لعباده قال ﷺ
 " :إن تقرب إلي يبدي بشبر تقرب إليه ذرايا"

(س :)8للتفكير اإليجابي مظاهر في السلوك والعمل  ،اذكر
أربعا ً ن هذه المظاهر مع التوويح.

د) الرزق من يند هللا فال يةزن أةد يلى فواته.

 .1وووح الهدف في الةياة .

هـ) يعلم هللا يباده األخذ باألسباب المادية فقد أمر مريم أن
تهز النخلة بالرغم من وعفها وقوة جذع النخلة ليتساقط
الرطب.

وووح الهدف من أهم أساسيا
يدفع اإلنسان إلى القيام به وتةقيقه

و) أن هللا يدافع ين يباده الصالةين ويبرؤهم من التهم قال
تعالى " :إن هللا يدافع ين الذين آمنوا".
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 .2نظرة الخير للمجتمع .

إعداد الدكتور :محمّد أحمد أبوالعسل

بةب الخير للناس والسعي لتةقيق الصالح في المجتمع

اإليجابية في التفكير تبث األمل في الةياة فيقدم الفرد
يلى مراجعة أخطائه ويعالجها ويكون فايال في مجتمعه
نةو الخير والصالح .

 .3التروي قبل الةكم يلى األشياء .

ج) تناقص الجرائم والعنف المجتمعي .

بعدم التسرع في اتخاذ القرار وبناء األةكام والنظر إلى أخطاء
اآلخرين بعين التسامح والرةمة

إذا كان الفرد إيجابيا ً في تفكيره ال يسلك السبل المنةرفة
كالقتل أو السرقة

 .4األخذ باألسباب للوصول إلى الةلول وأفول النتائج

د)التقدم والرقي .

خلق هللا تعالى اإلنسان يصيب ويخطئ فإن نجح يعزز نجاةه
وإن اخطأ يكرر المةاولة وال يقوده الخطأ إلى اليأس واإلةباط

التفكير اإليجابي فيه ةفظ للطاقا العقلية فتقدم األمم
ورقيها إنما يقوم يلى يقول أبنائها وتفكيرهم الهادف .

(س :)9توجد وسائل كثيرة تعين اإلنسان يلى
التفكير اإليجابي ،اذكرها مع التوويح.

الدرس الحادي عشر  :قصة أصحاب الغار

 -1توثيق الصلة باهلل تعالى .
يقوي اإلنسان صلته باهلل تعالى :بإقامة الشعائر التعبدية/
واالستقامة يلى السلوك الةسن /والروا بقواء هللا
وقدره قال رسول هللا ﷺ  ":يجبا ألمر المؤمن إن
أمره كله خير  ،وليس ذاك ألةد إال للمؤمن ؛ إن أصابته
وراء صبر ؛
سراء شكر ؛ فكان خيرا ً له  ،وإن أصابته ة
ة
فكان خيرا ً له ".

(س :)1ما األمر الذي جعل الرجال الثالثة يديون هللا بأصدق
أيمالهم وأكثرها إخالصاً؟
المطر الذي أصابهم ما اوطرهم إلى المبي في غار وجدوه
في طريقهم فانةدر صخرة فأغلق باب الغار يليهم .
(س :)2ما األيمال الصالةة التي توسل بها أصةاب الغار؟

 -2الةديث اإليجابي مع النفس .

الرجل األول :توسل إلى هللا تعالى ببره بوالديه الكبيرين وكان
يخدمهما بنفسه وةدث أن تأخر يليهما يوما لظرف طارئ
فلما رجع ليسقيهما لبن الغنم وجدهما نائمين فبقي واقفا ولم
يوقظهما ةتى بزغ الفجر واستيقظا فسقاهما ثم سقى أبناءه .

اإليجابية مهارة تصنعها النفوس الواثقة باهلل تعالى التي
تعرف ةدود قدراتها فال توجه رسائل سلبية للذا قال
رسول هللا ﷺ ":ال يقولن أةدكم  :خبث نفسي ولكن
س ْ نفسي ".
ليقل َل ِق َ

الرجل الثاني :توسل إلى هللا تعالى بعفته ةيث كان يةب ابنة
يمه فجاءته يوما ترجو مسايدته ِلما أل ﱠم بها من فقر شديد
فقبل مسايدتها وإيطاءها مبلغا من المال مقابل أن تمكنه من
نفسها فذ ةكرته باهلل تعال فتركها وترك لها المال .

 -3االطالع وزيادة المعرفة.
وذلك بالقراءة وطلب العلم واالطالع يلى خبرا اآلخرين.

الرجل الثالث :توسل إلى هللا تعالى بأمانته ةيث استأجر ي ةماالً
فأيطاهم أجرهم ما يدا واةد منهم ألنه ذهب قبل أن يأخذ
أجره فقام هذا الرجل باستثمار تلك األجرة ةتى صار ماال
كثيرا فجاءه ذلك األجير يطلب أجرته وهو ال يعلم أن الذي
استأجره قد استثمر ماله فأيطاه أجرته وكل ما َد ةرتْه من إبل
وبقر وغنم فأخذه كله ولم يبق منه شيئا.

-4المةافظة يلى البيئة اإليجابية .
وذلك بمجالسة الناس اإليجابين واالبتعاد ين المتذمرين
واالهتمام بةسن المظهر والتزام الخلق.
(س :)10للتفكير اإليجابي آثار كثيرة  ,اذكرها مع التوويح.
.
والسكينة
بالطمأنينة
أ)الشعور
ممارسة التفكير اإليجابي في ةل المشكال يصل
باإلنسان إلى اإليمان بعدل هللا فيصبر إذا ما ابتاله ربه .
ب) تةقيق الدافعية بالخير .

(س :)3كيف يلجأ اإلنسان إلى هللا تعالى في الشدة؟
بالدياء والتوسل إليه تعالى بالعمل الصالح.
(س :)4جاء في الةديث بيان فول ثالثة أيمال ،اذكر هذه األيمال.
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أ) فول بر الوالدين.
ب) فول العفاف والرجوع ين المةرما .
ج) فول ةسن العهد وأداء األمانة.

إعداد الدكتور :محمّد أحمد أبوالعسل

(س :)4من مقوما الهوية اإلسالمية (اللغة العربية) ،ووةح
ذلك.
ينبغي االهتمام باللغة العربية الفصيةة وااليتزاز بها ين
طريق:

(س :)5يستفاد من قصة أصةاب الغار جملة من الدروس
والعبر  ،اذكرها مع التوويح.

 -1تعلةمها وتطبيقها قراءةً وكتابةً .
أوالً :وجوب اإلخالص هلل تعالى في كل األيمال .قال تعالى" :
وما أمروا إال ليعبدوا هللا مخلصين له الدين"

 -2استخدامها في الندوا والمؤتمرا .
 -3ترجمة كتب العلوم إليها في الجامعا .

ثانياً :التوسل إلى هللا تعالى والتقرب إليه باأليمال الصالةة
أمر مشروع .قال تعالى " :أ ةمن يجيب الموطر إذا دياه
ويكشف السوء"

د) ال يعني االيتزاز باللغة العربية إهمال تعلم اللغا األخرى
بل ينبغي تعلم تلك اللغا (يلل) لتكون مفتاةا ً للتعامل مع
أصةابها ولالستفادة من العلوم والمعارف يند األمم األخرى .

ثالثاً :يبتلي هللا تعالى اإلنسان ويمتةنه أيشكر أم يكفر.

(س :)5ووةح المقصود باالنفتاح.

رابعاً :معاملة الوالدين معاملة ةسنة من أبواب تفريج
الكربا  .قال تعالى " :وقوى ربك أال تعبدوا إال إياه
وبالوالدين إةسانا"

هو التواصل مع منجزا
مجاالتها واإلفادة منها

خامساً :العفة ين الفاةشة من أسباب الفالح والنجاح في
الدنيا واآلخرة  .قال رسول هللا ﷺ  " :ورجل طلبته امرأة
ذا منصب وجمال فقال إني أخاف هللا"

األمم والةوارا

األخرى بمختلف

(س :)6بيةن الوابط األساس في االنفتاح يلى غير المسلمين.
المةافظة يلى مبادئ اإلسالم وقيمه.
(س :)7ها أربعة أمثلة يلى انفتاح النبي ﷺ وصةابته
الكرام يلى اآلخر ،واإلفادة مما لديه من منجزا .

سادساً :إيطاء الناس ةقوقهم المادية والمعنوية .
سابعاً :ثقة اإلنسان ويقينه بأن هللا تعالى يستجيب له إذا
دياه  .جاء في الةديث القدسي أنا يند ةسن ظن يبدي بي"

الدرس الثاني عشر  :المحافظة على الهوية اإلسالمية

أ) كان النبي ﷺ يثني يلى ِة ْلف الفوول الذي كان يديو
إلى نصرة المظلوم.

(س :)1ووةح المقصود بمصطلح الهوية اإلسالمية.

ب) أمر النبي ﷺ زيد بن ثاب
العبرانية ليكاتبهم بها .

ج) بعد خيبر أرسل النبي ﷺ يمرو بن مسعود الثقفي
وغيالن بن سلمة إلى اليمن لتعلم صناية المنجنيق.

هي مجموية المبادئ والقيم التي يتسم بها المجتمع المسلم .
(س:)2اذكر ثالثة من مقوما الهوية اإلسالمية .
أ) اإلسالم

ب) اللغة العربية

روي هللا ينه أن يتعلم

د) انتفع يمر بن الخطاب روي هللا ينه أيوا من الفرس في
إنشاء الدواوين وغيرها.

ج) التاريخ اإلسالمي

(س :)3من مقوما الهوية اإلسالمية (اإلسالم) ،ووةح ذلك.

(س :)8ما هي أسباب تراجع المسلمين في أدائهم الةواري؟
.1وعف تمسك المسلمين بدينهم وأخالقهم.

يشكل اإلسالم ثقافة المجتمع المسلم فهو:
أ -الدين الذي ارتواه هللا تعالى للناس جميعا ً
ب -ختم به الرساال السماوية
ج -به يعرف اإلنسان مهمته والغاية من خلقه.

.2الفهم الخاطئ لإلسالم .
.3يدم األخذ بمتطلبا البةث العلمي
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.4استخدام منجزا األمم األخرى من غير التفكر في األسس
العلمية التي تقود إلى تطويرها .

(س :)5ما هي مظاهر اهتمام الةوارة اإلسالمية بالعلم
والمعرفة؟

(س :)9ووةح موقف المسلم من منجزا األمم األخرى العلمية.
أ) يديو اإلسالم إلى األخذ بالمنجزا
والعمل يلى تطويرها.

العلمية لألمم األخرى

أوالً :بناء المدارس في مختلف أنةاء العالم اإلسالمي.

(س( :)10يلل) ينبغي أيوا يدم التقليل من منجزا اآلخر
الةوارية التي انتفع بها األمم جميعها.

أ) كان التعليم في هذه المدارس مجانا ً .
ب) تسابق األمراء واألغنياء والتجار إلى بناء المدارس
ووقفها يلى طالب العلم .
ج) من الشواهد يلى هذه المدارس:

ألن تجاهل تلك المنجزا يةرم المسلمين من خيرا
اإلنسانية ويتركهم في ذليل األمم

الدرس الثالث عشر :قبسات من نور حضارتنا

 -1الجامع األزهر .
 -2المدارس النظامية التي أنشأها في العراق الوزير
السلجوقي (نظام الملك) وييةن كبار العلماء للتدريس فيها
مثل :الج َو ْيني والغزالي.

(س :)1ووةح المقصود بالةوارة اإلسالمية.
هي المنجزا المادية والمعنوية التي أبديها المسلمون في
مختلف جوانب الةياة.

ثانياً :بناء الجامعا .

الةوارة اإلسالمية يلى مجالين اثنين،

أ) كان الجامعا في بدايتها ةلقا يلمية تقام في الجوامع
ب) تطور وكان منها ( :جامعة الزيتونة في تونس)
و(جامعة القرويين في فاس) .
ج) قد استفاد أوروبا في إنشاء جامعاتها من نظام
الجامعا يند المسلمين .

أوالً :المجال المادي.
ويتعلق بالمنجزا المادية كالزراية والصناية والفنون
والعمارة وغيرها .

ثالثاً :ايتماد المنهج العلمي في بناء الةوارة .

ثانياً :المجال المعنوي.
ويتعلق بالعلم والفكر التي ال غنى ينها في قيام الةوارا .
(س :)3بماذا تميةز
الةوارا ؟

الةوارة اإلسالمية ين غيرها من

(س :)4للةوارة اإلسالمية كثير من الجوانب التي يعتز بها
المسلمون  ،اذكر هذه الجوانب.
ب) الصةة

.1المنهج النقلي الثاب في القرآن الكريم والسنة الصةيةة
.2المنهج التجريبي التطبيقي ةيث برز يدد من العلماء
منهم (يباس بن فرناس في تقنية الطيران) و(اإلدريسي في
الجغرافيا ورسم الخرائط).
(س( :)7يلل) كان التقدم الصةي بارزا ً في ظل الةوارة
اإلسالمية.

قيامها يلى القيم اإليمانية

أ) العلم والتعليم

أ) خاطب العقل ودي إلى البةث العلمي .
ب)ايتمد المنهج التجريبي ونه ين التقليد األيمى.
ج) نبذ الخرافا واألساطير .
(س :)6تمثةل ايتناء الةوارة اإلسالمية بالعلم في أمور
يديدة ،اذكرها مع التوويح.

ب) أما ما يتعارض مع مبادئ اإلسالم فال يجوز األخذ بها.

(س :)2قام
ووةةهما.

إعداد الدكتور :محمّد أحمد أبوالعسل

بسبب توجيها اإلسالم الدايية للمةافظة يلى صةة اإلنسان
(س :)8ووةح نماذج التقدم الةواري يند المسلمين في مجال
الصةة .

ج)التكافل االجتمايي
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إعداد الدكتور :محمّد أحمد أبوالعسل

أ) باختيار مواقعها المناسبة .

.2التخفيف يليهم ورفع الةرج ينهم .

ب) مجانية العالج فيها للناس.

أ) أباح اإلسالم للشيخ الكبير العاجز الصالة جالسا ً إن لم
يستطع القيام  ،ونائما ً إذا شق يليه الجلوس.

وبرز في أمور منها :

ب) أمر النبي ﷺ االئمة في صالة الجماية بالتخفيف ين
المصلين .

 -1اهتمامهم بعلم التشريح ةيث صوبوا ما وصلهم من يلم
اإلغريق في ذلك كتصويبهم بأن الفك السفلي للفم يتكون من
أكثر من يظمة لكن العلماء قالوا أنه يتكون من يظمة واةدة.
 -2اكتشاف ابن النفيس الدورة الدموية وتشريح القلب .
 -3اكتشاف ابن الهيثم أقسام العين ووظيفة كل قسم (يلم
البصريا )
 -4استخدام التخدير في العمليا الجراةية وكان تخصص
للمروى النفسيين أقسام في المستشفى .
وممن اهتم بالعالج النفسي (ابن سينا) فكان أول من أشار إلى
أثر أةوال النفسية يلى الجهاز الهومي وقرةة المعدة في
الدورة الدموية وسرية النبض .

ج) أباح اإلسالم لكبير السن العاجز ين الصيام اإلفطار في
شهر رموان يلى أن يطعم ين كل يوم مسكينا ً.
د) ر ةخص له النبي ﷺ بأن يرسل من يةج ينه إن لم
يستطع الةج .
 .3تربية الصغار يلى ةسن التعامل مع كبار السن .
أ) ينبغي تربية الصغار يلى التل ةطف مع كبار السن وقواء
ةوائجهم بال تذمر أو تأفف .
ب)يدم االستخفاف بهم أو االستهزاء بأفعالهم أو أقوالهم .

(س :)9كان للةوارة اإلسالمية أثر كبير في ترسيخ قيمة
التكافل االجتمايي ،ووةح ذلك.
تسابق الناس إلى إقامة مؤسسا التكافل مثل:
 -1مؤسسا كفالة األيتام  -2مؤسسا الوقف الخيري
 -3مؤسسا الزكاة.

الدرس الرابع عشر  :العناية بكبار السن
(س( :)1يلل) ديا اإلسالم إلى العناية بكبار السن.

ج)أن يبدا الصغير بالتةيةة ويلقيها يلى الكبير قال النبي
سلم الصغير يلى الكبير "
ﷺ ":ي َ
(س:)3استنتج من اآليتين الكريمتين بعض المظاهر التي
يجب تجنبها يند التعامل مع كبار السن قال هللا تعالىﭐﱡﭐﲐ
ﲑ ﲒ ﲓﲔ ﲕﲖ ﲗﲘ ﲙ ﲚ ﲛ
ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡﲢ ﲣ ﲤ ﲥﲦ
ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭﱠ

أ) ألن كبار السن قد أدوا مهمة كبيرة في بناء مجتمعهم ولهم
الكثير من الخبرا والةكمة البالغة .
ب) ألن كبار السن تصيبهم تغيرا جسمية ونفسية مثل:
 -1الوعف العام في الصةة .
 -2وعف الةواس والذاكرة.
-3الخوف من الوةدة بسبب فقدان الشريك

أ) التذ ةمر من كثرة طلبا اآلباء .
ب) إظهار الملل من ةديثهما خاصةة يند الكبر.
ج) مخاطبتهما بعنف وقسوة.
د) أمر االبن بالةنو يلى والديه
(س :)4يدد خمسا ً من صور بر الوالدين يند كبرهما.

(س :)2أكد اإلسالم االهتمام بكبار السن بصور كثيرة ،
اذكرها مع التوويح.

.1االهتمام بهما من الناةية الجسدية كالنظافة الشخصية ,
والملبس  ,والمأكل وةاجاتهما كلها.

 .1توقيرهم وإكرامهم .

.2تقديم األدوية لهما في مواييدها واصطةابهما إلى
المستشفيا والمراكز الصةية من غير توان أو تهاون .

فقد أتى أبو بكر الصديق أبيه (أبي قةافة) يوم الفتح وكان
شيخا ً كبيرا ً ليسلم بين يدي الرسول ﷺ فقال له الرسول

.3اإلصغاء لهما ويدم مقاطعتهما .

ﷺ " :هال ترك الشيخ في بيته ةتى أكون أنا آتية فيه ".
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.4الترفيه ينهما ين طريق اصطةابهما لزيارة األهل
واألصدقاء والمتنزها .

إعداد الدكتور :محمّد أحمد أبوالعسل

أوالً :مراياة مشايرهم.
كان النبي ﷺ يستخدم أنسب األلفاظ في وصفهم فعن جابر
بن يبدهللا قال  :قال رسول هللا ﷺ":انطلقوا بنا إلى
البصير الذي في بني واقف نعوده" وكان هذا الرجل البصير
رجالً أيمى .
ثانياً :تبشيرهم باألجر والثواب .

س ْيهما.
الرياية النفسية لهما وبث األمل في نَ ْف َ
 .5ة

(س :)5يلى من يقع واجب رياية كبار السن؟

كان النبي ﷺ يبشرهم بالجنة إن صبروا (يلل) رفعا ً
لمعنوياتهم قال النبي ﷺ":إنﱠ هللا قال :إذا ابتلي يبدي
بةبيبتيه فصبر يووته منهما الجنة " وةبيبتاه هم :ييناه .
ثالثاً :قواء ةوائجهم والدياء لهم .

أ) تقع رياية كبار السن يلى أوالدهم ثم األقرب
فاألقرب(يلل) من ةق المسن أن يعيش بين أهله وأوالده.
ب) إذا لم يتوافر من يقوم يلى رياية كبار السن فإن الدولة
بمؤسساتها تتكفل بالعناية بهم ين طريق أمور كثيرة منها :

كان النبي ﷺ يمشي في ةوائج المروى والمصابين
ويقويها لهم ،فقد جاء امرأة إلى النبي ﷺ كان فيها
إياقة يقلية فقال  :يا رسول هللا إن لي إليك فذهب معها
ةتى قوى لها ةاجتها وكان يديو لهم بالعافية (يلل) لما
للدياء من زيادة أملهم بالشفاء
رابعاً :التيسير يليهم ورفع المشقة ينهم
سر يليهم أمور
لم يكلفهم من األيمال إال ما يطيقون ،وي ة
دينهم .
من ذلك أن النبي ﷺ أذن لهم بالصالة في البي إن كان
المجيء إلى صالة الجماية يعروهم للخطر.
خامساً :زيادة تقدير الذا لديهم .

.1إنشاء دور الرياية لمن ال معيل له.
.2تأمين الرياية الصةية لكبار السن.
.3تأمين الرياية االجتمايية لهم كإنشاء جمعيا خيرية
تعتني بأةوالهم وترفه ينهم .
.4تخصيص مقايد للمسنين في وسائل النقل واألماكن العامة
ومواقف السيارا وغيرها.

الدرس الخامس عشر :العناية بذوي اإلعاقة

كان النبي ﷺ يشعر بدورهم الفايل في المجتمع ومن ذلك:
أنه كلف ابن أم مكتوم وهو أيمى بإمارة المدينة مرا يديدة
كما ةصل في غزوة أةد ،وأمره أن يصلي بالناس في
المسجد ،وباألذان الثاني لصالة الفجر.
سادساً :تقبلهم والتةذير من ايذائهم
يلةمنا رسول هللا ﷺ الرةمة بالوعفاء وةذرنا من إيذائهم
فقد تويد هللا تعالى من تع ةمد توليل أيمى ين الطريق
بالوييد الشديد والطرد من رةمته (يلل) لما يترتب يلى ذلك
من ذي كبير له قال رسول هللا ﷺ ":ملعون من ك ةمه
(ولل)أيمى ين الطريق "

(س :)1قارن بين نظرة بعض المجتمعا قديما ً ألصةاب
اإلياقة وبين نظرة اإلسالم لهم.
نظرة بعض المجتمعا قديما ً لذوي اإلياقة :
كان ينظر إليهم يلى أنهم شر مما أدى بهم إلى العزلة
االجتمايية أو القتل أةيانا ً.
نظرة اإلسالم لذوي اإلياقة:
أ -ةفظ كرامتهم وإنسانيةتهم.
ب -شرع لهم ةقوقا ً خاصة.
ج -لم يفرق بينهم وبين غيرهم من أبناء المجتمع ،وقد وصل
بعوهم إلى أيلى المراتب "كاأليمش " "واألصم" .

(س :)4ووةح مسؤولية األسرة ومؤسسا المجتمع في
رياية ذوي اإلياقة.

( األسرة )

(س :)2ووةح المقصود باألشخاص ذوي اإلياقة.

 -1االيتناء باألبناء ذوي اإلياقة بعروهم يلى األطباء.
 -2مشاركتهم في األيمال ويدم إشعارهم بالنقص.
 -3تعليمهم ما يتناسب مع قدراتهم .
 -4تقبل المعاق لمسايدته يلى االندماج في المجتمع .

هم أشخاص الذين يعانون من نقص في القدرا الةسيةة أو
الجسمية أو الفكرية وتؤثر في مهارتهم الةياتية وتفايلهم مع
البيئة التي يعيشون فيها .

( مؤسسا المجتمع )

(س :)3ووةح ستةا ً من ةسن تعامل النبي ﷺ
مع ذوي اإلياقة.
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الة َرف.
 -1توجد معاهد خاصة لتعليم المعاقين ال ِع ْلم أو ِ
 -2أن تستخرج من ذوي اإلياقة من مواهب وإبدايا (يلل)
ةتى ال يكونوا يالة يتكففون الناس
يوفﱠر فرص يمل تتناسب مع قدراتهم .
 -3ينبغي أن َ

إعداد الدكتور :محمّد أحمد أبوالعسل

سره أن
أقرا الصةابة الذين قال فيهم النبي ﷺ ":من ة
يقرأ القرآن غ ة
وا كما أنزل فليقرأه من ابن أم يبد".
(س:)5كان النبي ﷺ يو ةظف مواهب أصةابه وقدراتهم،
فيكلف كل واةد منهم بما يتناسب مع موهبته ،اذكر ثالثة
مواقف تشير إلى ذلك.
أ) ك ﱠلف ةسان بن ثاب بالرد يلى أيداء اإلسالم في شعره

الدرس السادس عشر  :العناية بالموهوبين
والمبدعين

ب) يندما رأى النبي ﷺ موهبة زيد بن ثاب في تعلم
اللةغا أمره بتعليم اللةغة العبرية وكتابتها فتعلمها وأتقنها في
خمس يشرة ليلة  ،وأدى ذلك التكليف إلى زيادة في إبدايه
فتعلم الفارسية من رسول كسرى في ثمانية يشر يوما ،وتعلم
الةبشية والرومية والقبطية من خ ةدام رسول هللا ﷺ .

(س:)1ما المقصود بالمصطلةا اآلتية:
الموهبة :هو أداء متميز في قدرة ما.
الموهوبون :هم أشخاص يمتلكون قدرا أو استعدادا
فطرية طبيعية تميةزهم ين غيرهم.
اإلبداع  :إنتاج شيء جديد ومفيد يمتاز باألصالة.
المبديون  :هم أشخاص يتميةزون بقدرتهم يلى إنجاز أشياء
جديدة ومفيدة تتصف باألصالة.

ج)استثمر النبي ﷺ معرفة معاذ بن جبل بالةالل والةرام
بأن بعثه قاويا ً ألهل اليمن .
(س :)6ووةح دور األسرة والمدرسة ومؤسسا الدولة
تجاه الموهوبين.
أوالً  :دور األسرة.
الوالدان يةفزان أبناءهم يلى الموهبة واإلبداع ين طريق:
 -1تقبةل أسئلتهم واإلجابة ينها.
 -2توفير البيئة التي تسايدهم يلى التميةز كتزويدهم بأصناف
من الكتب والقصص الهادفة.
ثانياً :دور المدرسة.
تأتي مهمة المدرسة في اكتشاف الموهوبين من الطلبة
وتنمية مواهبهم وتزويدهم بالمعلوما خارج نطاق المدرسة
ين طريق:
 -1األنشطة الالصفية.
 -2المخيما العلمية والكشفية.
-3المسابقا يلى المستوى المةلي والدولي .
ثالثاً :دور مؤسسا الدولة.
مؤسسا الدولة مسؤولة ين:
 -1البةث ين الموهوبين والمبديين وتطوير مواهبهم
 -2تنظيم البرامج والمسابقا الخاصة بهم
 -3توفير الديم المادي والمعنوي لهم.

(س :)2ورد في سيرة الرسول ﷺ مواقف كثيرة تدل يلى
اهتمامه وينايته بالموهوبين والمبديين ،اذكرها.
أوالً :إبراز النبي ﷺ مكانة الموهوبين والمبديين .
ثانياً :تعزيز الموهوبين والمبديين.
ثالثاً :اإلفادة من قدرا الموهوبين والمبديين.
(س :)3كيف أبرز النبي ﷺ مكانة الموهوبون
والمبديون من الصةابة؟
أ) قال ﷺ ين بعض أصةابه :
أقواهم يلي بن أبي طالب ،وأقرؤهم لكتاب هللا أبي بن كعب،
وأيلمهم بالةالل والةرام معاذ بن جبل وأفروهم زيد
ب) أثنى النبي ﷺ يلى موهبة أبي قتادة وسلمة بن األكوع
في الفروسية والشجاية وقال ﷺ ين تالوة أبي موسى
األشعري يندما أيجبه صوته وقال له" :يا أبا موسى لقد
أوتي مزمارا ً من مزامير آل داوود".
(س :)4ها مثالين يلى تعزيز النبي ﷺ الموهوبون
والمبديون وتةفيزهم وتشجيعهم يلى اإلبداع واالبتكار.

الدرس السابع عشر :آداب المجالس

أ) أنﱠ النبي ﷺ ةرص يلى توجيه ابن يباس يندما وجد
ينده موهبة في الةفظ والفهم وكان ةينها غالما صغيرا ً فديا
له قائال ":اللهم فقهه في الدين  ,ويلمه التأويل "

(س :)1ووةح المقصود بمصطلح المجالس.
هي لقاءا يجتمع فيها الناس لتةقيق أهداف معينة كالتشاور
ةول أمر ما ،أو تأدية واجب اجتمايي.

ب) يندما رأى النبي ﷺ من يبد هللا بن مسعود موهبة
وإبدايا في قراءة القرآن الكريم طلب منه أن يقرأ يليه شيئا
من القرآن الكريم مع أنه نزل يليه ةتى يعززه ويلف نظره
إلى منزلته في قراءة القرآن الكريم ةتى غدا ابن مسعود من

(س :)2تعدد صور المجالس التي يمارسها الناس في
ةياتهم ،اذكر ثالثة صور لهذه المجالس.
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أوالً :المجالس االجتمايية .

/أو قد يكون ذلك تقديرا ً لصاةب مكانة ومنزلة
كإجالس يالم في صدر المجلس.
ج) ينبغي أن يجلس في أقرب مكان فارغ وال يزاةم
الجالسين في أماكنهم أو يتخطى رقابهم
د) إذا دخل أةد مجلسا فلم يجد مووعا ً يجلس فيه
فعلى الجالسين أن يفسةوا له
هـ) أن يقوم اإلنسان بتكريم أةد الداخلين وإجالسه في مكانه
و) وإذا قام أةد الجالسين من مكانه لةاجة طارئة ورجع فهو
أةق بمجلسه الذي كان فيه قال رسول هللا ﷺ  ":إذا قام
أةدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أةق به "
يفرق بين
ز)ال ينبغي لمن ةور المجلس متأخرا أن ة
اثنين إال بإذنهما قال رسول هللا ﷺ " ال يةل
يفرق بين اثنين إال بإذنهما " فقد يوجد
لرجل أن ة
سبب ما أجلسهما بجانب بعوهما

كالجلسا األسرية ومناسبا الزواج واألةزان.

ثانياً :المجالس العلمية.
كاللقاءا العلمية والتعليمية في المدارس والمساجد.
ثالثاً :مجالس العمل .
كاالجتمايا التي تعقد في المؤسسا والشركا .

(س :)3ما هي اآلداب التي ينبغي يلى اإلنسان التةلي بها
في المجالس ؟
أوالً :اختيار المكان المناسب للمجلس.
ثانياً :االستئذان
ثالثاً :التسليم والجلوس في المكان المناسب
رابعاً :مراياة ادب الةوار والةديث في المجلس.
خامساً :ختم المجلس بالدياء.

(س :)7من آداب المجالس(مراياة أدب الةوار والةديث
في المجلس) ،ووةح ذلك.

(س :)4من اآلداب التي ينبغي يلى اإلنسان التةلي بها في
المجالس(اختيار المكان المناسب للمجلس) ،ووةح ذلك.

أ) ةسن االستماع للمتةدث من غير مقاطعة .
ب) االنتباه واالهتمام للمتةدث من غير انشغال بشيء
كاالنشغال بالهاتف أو بغيره.
ج) اختيار الصو الهادئ المناسب ويدم رفع الصو .
د) اةترام الرأي اآلخر ويدم تسفيه آراء اآلخرين .

أ) يةرص اإلنسان يلى المكان المناسب لعقد جلسته بةيث ال
يتسبب في إيذاء اآلخرين.
ب) ةذر النبي ﷺ من الجلوس في الطرقا (يلل) ةتى
ال يقع النظر يلى يورا الناس أو يعيق الطريق يليهم
ج) ينبغي لمن يةور المجلس الةرص يلى أن يجلس جلسة
الئقة بطبيعة المجلس.

إعداد الدكتور :محمّد أحمد أبوالعسل

(س :)8من اآلداب التي ينبغي يلى اإلنسان التةلي بها في
المجالس(ختم المجلس بالدياء المأثور ين رسول هللا) ،ووةح
ذلك.
قال ﷺ " :من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل
أن يقوم من مجلسه ذلك :سبةانك اللهم وبةمدك ،أشهد أن ال
إله إال أن  ،أستغفرك وأتوب إليك ،إال غفر له ما كان في
مجلسه ذلك".

(س :)5من اآلداب التي ينبغي يلى اإلنسان التةلي بها في
المجالس (االستئذان) ،ووةح ذلك.
أ) يةافظ المسلم يلى خصوصيا الناس فال يدخل أي مجلس
فجأةً دون طلب اإلذن بالدخول (يلل) منعا ً للتطفل يلى أهل
المجلس.
ب) أن ال يخرج ةتى يستأذن من الجالسين.
ج) إذا أراد أن يشارك في الةديث ينبغي أال يقاطع المتةدث.
د) االستئذان يعطي المشارك اةتراما وتقديرا بين المشاركين.

(س :)9للمجالس ووابط شريية ينبغي مراياتها  ،ووةةها.
أ) أن يكون المجلس في المباةا .
ب)يلى المسلم أيوا أن يرايي األةكام الشريية المتعلقة
بالطعام والشراب واللباس وغض البصر وةفظ العورا .
ج) يجب يل المسلم ةفظ أسرار المجلس وتجنب إفشائها .

(س :)6من اآلداب التي ينبغي يلى اإلنسان التةلي بها
في المجالس(التسليم والجلوس في المكان المناسب)،
ووةح ذلك.

الدرس الثامن عشر  :الرؤى واألحالم

أ) ينبغي لمن يدخل المجلس أن يلقي تةية اإلسالم يلى
الةاورين ﱠ
ب) ينبغي يليه أن يجلس في المكان المناسب ،فإن
طلب منه تغيير مكان جلوسه فعليه أن يستجيب فقد
يكون ذلك لمصلةة متعلقة به /أو بصاةب المكان

(س:)1ووةح المقصود بمصطلةي الرؤى واألةالم.
الرؤى :هي ما يراه اإلنسان في منامه من البشائر والخير.
األةالم :هي ما يتعرض اإلنسان في منامه من أمور مختلطة.
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وقد بين ذلك النبي ﷺ بقوله" :الرؤيا من هللا والةلم من
الشيطان " فنسب الرؤى إلى هللا تعالى تأدبا ً معه (يلل) ألن
الخير كله من هللا  ،ونسب األةالم إلى الشيطان(يلل) ألنه
مصدر الشر.

إعداد الدكتور :محمّد أحمد أبوالعسل

(س : )8أرشد النبي أمته للوقاية من هذه األةالم التي تسبب
فزيا بالقيام بمجموية من األيمال قبل النوم وبعده ،اذكرها .

(س :)2ورد الرؤى واألةالم في مواوع متعددة من القرآن
الكريم ،اذكرها.

قبل النوم :يةرص المسلم يلى االكثار من ااألذكار /ويةرص
يلى قراءة شيء من القرآن الكريم  /وينام يلى طهارة
/ويكثر من االستغفار .
بعد االستيقاظ  :يبادر لالستعاذة باهلل من الشيطان.

 -1شغل الرؤى جزا ًء كبيرا ً من قصة يوسف يليه السالم
في سورة يوسف.
 -2تةدث سورة األنفال ين رؤيا النبي ﷺ يوم بدر
ةينما رأى المشركين قلة تشجيعا ً له وألصةابه يلى
القتال.
 -3كذلك في سورة الفتح يندما رأى النبي ﷺ نفسه
يدخل مكة المكرمة مع أصةابه معتمرين ةيث تةقق تلك
الرؤيا في يمرة القواء في العام السابع من الهجرة

(س: )9ما هي صفا من يقوم بتأويل األةالم؟
أ -أن يكون من أهل العلم والدراية والتقوى والسيرة الةسنة
صها يليهم
والخلق الكريم ليق ة
ب -يبتعد يمن يتخذون تفسير الرؤى واألةالم مجاالً للتكسب،
ج-ال يعتمد يلى ما طبع من مؤلفا في تفسير الرؤى
د -ال يطالع ما كتب في المواقع االلكترونية أو الصةف أو ما
يعرض في القنوا الفوائية .

سر النبي ﷺ البشرى في قوله تعالى
(س :)3بماذا ف ة
ﱡﱑﱒ ﱓﱔﱕﭐﱠ؟

الدرس التاسع عشر  :الصحابي الجليل معاوية

بالرؤيا الصالةة بشارة لمن رآها(يلل) ألنها تبشر المؤمن
بالخير وتفرةه.

بن أبي سفيان رضي اهلل عنه

(س :)4ماذا ي ةد النبي ﷺ رؤيا الصالةين من أمته؟

ي الجليل معاوية بن أبي سفيان
(س :)1ة
يرف بالصةاب ة
روي هللا ينه من ةيث:

بأنها جزء من النبوة.

اسمه :هو معاوية بن أبي سفيان بن ةرب بن أمية وأمه هند
بن يتبة روي هللا ينها.

(س :)5أرشد النبي ﷺ إلى أدبين اثنين بعد الرؤيا
اذكرهما.

التقاء نسبه بالنبي دمحم ﷺ  :يلتقي نسبه برسول هللا في
الجد الخامس (يبد مناف).
والدته  :قبل البعثة بخمس سنوا .
إسالمه :أيلن إسالمه مع أبيه وأخية يزيد روي هللا ينهم
يوم فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة.

أوالً :أن يةمد الرائي ربه يلى الرؤيا الطيبة .
ثانياً :أال يةدث بها إال من يةب.
(س :)6ما مصدر األةالم؟
أ) األةالم أمور مختلطة تعرض للنائم فيصاب بالويق والفزع
واالوطراب فقد يكون منها ةديث النفس مما يشغل بال
اإلنسان من أيمال ومنها ما هو تةزين من الشيطان وتخويف
منه بما يوسوس لإلنسان.

(س :)2كان للصةابي الجليل معاوية فوائل كثيرة ،اذكرها.
 -1أنةه أةد كتبة الوةي لرسول هللا ﷺ.

(س :)7أرشد النبي ﷺ إلى آداب بعد األةالم  ،اذكرها.

 -2رواية الةديث ين رسول هللا ﷺ.
 -3دياء النبي ﷺ له فقال ":اللهم اجعله هاديا مهديا
واهد به "

أوالً :االستعاذة باهلل تعالى من الشيطان الرجيم ،وأن ينفخ
ين يساره ثالثا ً.
ثانيا:أال يرويها ألةد خشية أن يتعجل في تعبيرها بمكروه
فيصيب اإلنسان منها الخوف .
ثالثا:الصالة يند االستيقاظ من نومه بعد الةلم ألن الصالة
راةة للنفس طمأنينة لها .
رابعا :تغيير الجنب الذي كان نائما يليه .

 -4تبشيره بالمغفرة والرةمة ،قال رسول هللا ﷺ ":أول
جيش من أمتي يغزون البةر قد أ َ ْو َجبوا "أي استةقوا المغفرة
وكان جيش معاوية أول من غزا البةر.
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(س :)3كان لمعاوية روي هللا ينه أدوار في خدمة اإلسالم
سواء في يصر النبي ﷺ ويصر الخلفاء الراشدين،
أوفي أثناء خالفته  ،ووةح هذه األدوار.

إنجازاته في يصر
النبي ﷺ ويهد
الخلفاء الراشدين

إعداد الدكتور :محمّد أحمد أبوالعسل

(س :)6كم استمر خالفة معاوية روي هللا ينه؟
استمر خالفة معاوية تسع يشرة سنة.
(س :)7اتصف معاوية بصفا ةميدة يدة تدل يلى
شخصيته اذكرها مع التوويح.

إنجازاته في خالفته

أوالً :الةكمة والذكاء.
كان معاوية روي هللا ينه غاية في الفطنة والذكاء ومن ذلك
العبارة المشهورة (شعرة معاوية) التي تدل يلى ةكمته في
كسب اآلخرين وةسن التصرف معهم.

 -1انتشار اإلسالم باتجاه بالد
 -1شهد معاوية مع
الروم تركيا ةاليا وبالد السند
النبي ﷺ غزوة
وتشمل باكستان واجزاء من
ةنين غزوة تبوك.
 -2شهد ةرب المرتدين شمال غرب الهند وشمال أفريقيا.
 -2االهتمام باألسطول البةري
مع أبي بكر الصديق.
يلى سواةل بالد الشام
 -3في يهد يمر بن
ومصر(يلل) ةماية لبالد
الخطاب شهد اليرموك
المسلمين من أي تهديد بةري.
وفتح دمشق وفتح بي
 -3تطوير الدواوين المركزية مثل
المقدس.
ديوان الجند /والخراج التي أنشئ
 -4كان قائد فتح شمال
فلسطين وقد واله دمشق في يهد يمر بن الخطاب روي
هللا ينه واستةداث دواوين
وما يتبع لها من بلدان.
مركزية مثل:
 -5واله يمر بن
أ) ديوان الرسائل الذي يشرف
الخطاب األردن ودمشق
يلى كتابة رسائل الخليفة إلى
 -6واله يثمان بن يفان والته في الواليا وكتابة يهوده
روي هللا ينه الشام
إلى البلدان األخرى.
كلها.
ب) ديوان البريد الذي ينظم ةمل
كتب الخليفة إلى والتـه وإلى
الدول األخرى.
ج) ديوان الخاتم الذي يقوم
بتأمين المراسال وختمها لبيان
جهة اإلرسال والمةتفظة يلى
سرية مراسال الخليفة وتجنبا
للتزوير ومنع ةدوث التاليب في
الكتب التي يصدرها الخليفة .

ثانياً :الةلم والعفو .
اشتهر معاوية روي هللا ينه بالةلم والعفو ومن أمثلة ذلك :
روي أن رجال قال  :يا معاوية لتستقيمنة أو ألقومنﱠك فقال
معاوية  :كيف تقومني ؟ فقال الرجل :بالخشب فقال معاوية
إذا ً أستقيم .
ثالثاً :خشية هللا تعالى .
ذكر في مجلسه أن أول من تسعةر بهم النار ثالثة :رجل ذهب
يقاتل في سبيل هللا فقتل ما خرج يقاتل إال ليقال شجاع ,
ورجل ةافظ للقرآن يقرأه ما يفعل ذلك إال ليقال قارئ ،ورجل
آتاه هللا ماالً كثيرا يتصدق به ويصل رةمه ما يفعل ذلك إال
ليقال جواد كريم ,فعندما سمع معاوية روي هللا ينه ذلك
قال ":قد ف ِعل بهؤالء هذا فكيف يفعل بغيرهم من الناس ؟
(س :)9متى توفي معاوية روي هللا ينه؟
توفي في دمشق سنة  60هـ رةمه هللا تعالى .

انته المادة

(س : )4متى بويع معاوية روي هللا ينه الخالفة؟
في يام  41هـ .
(س : )5ما سبب تسمية العام الذي بويع معاوية روي
هللا ينه بعام الجماية؟
بسبب تنازل الةسن بن يلي بن أبي طالب روي هللا ينه ين
الخالفة لمعاوية (يلل) ةفاظا ً يلى وةدة المسلمين.
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إعداد الدكتور :حممد أمحد أبو العسل

(س :)4كيف تعد مخاطبة الناس بأجمل الكلمات وألطف
العبارات سمة المؤمنين ؟

الدرس العشرون :الكلم الطيب

 -2انتقاء الراقي من األلفاظ
 -1بلين الكالم
 -3تخير النافع من الموضوعات .

(س :)1لأللفاظ والعبارات أثر على نفسية اإلنسان ،وضح
ذلك.
أ -تحمل األلفاظ والعبارات في طياتها األفكار والمشاعر التي تعبر
عما في نفس اإلنسان وتؤثر في سلوكه سعادة أو شقا َء.

(س:)5حتى يصبح الكلم الطيب سمةً وخلقا ألفراد المجتمع
ال بد من تنميته بوسائل متعددة ،اذكرها مع التوضيح.

ب -حسن الخطاب من مكارم األخالق.

أ) ما يقع تحت مسؤولية الفرد نفسه ،مثل :

ج -أنواع الكلم الطيب:

 -1ترويض اللسان وتعويده على ذكر هللا تعالى ,ألن المداومة على
الذكر( تحيي القلوب وتوقظها /وتبعث الطمأنينة والسكينة في
النفوس /وتورث أصحابها حالة من الرضا واألنس وهدوء البال )
 -2الحرص على الرقابة الذاتية ومحاسبة النفس

أوالً :ما يتصل بعالقة اإلنسان باهلل عز وجل  :مثل
 -3تالوة القرآن الكريم.
 -2الدعاء
 -1ذكر هللا تعالى
ثانيا ً  :ما يتصل بعالقة اإلنسان مع غيره من الناس :مثل
 -1األمر بالمعروف والنهي عن المنكر  -2إسداء النصيحة
 -3الكلمة الجميلة.

(س :)2وضح مفهوم الكلم الطيب.

ب) ما يقع تحت مسؤولية األسرة والمجتمع منها :
 -1تربية النشء على الكلم الطيب.
 -2نشر ثقافة الكلم الطيب وتأكيدها ,فالمعلم مع تالميذه في المدرسة،
والطالب في ما بينهم.

هو تعبير عن األفكار والمشاعر بأحسن العبارات واجملها باستخدام
األلفاظ المنطوقة أو المكتوبة
 -3تعزيز دور القدوة الحسنة في المجتمع

(س :)3بين فضل الكلم الطيب.
فضل الكلم الطيب
أن هللا تعالى يتقبله ويجازي
عليه بالخير

النص الشرعي الدال عليه

 .1نيل رضا هللا تعالى  :قال ﷺ "اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن
لم يجد فبكلمة طيبة "

ﲷﲸﲹ ﳇﱠ

 .2إشاعة المحبة بين الناس والقضاء على العداوة والشحناء :

ﭧﭨ ﱡ ﲴ ﲵ ﲶ
.1

أن هللا تعالى جعل الكلم الطيب
أفضل
من العطاء المادي الذي يقدمه
الغني للفقير ويتبعه بأي نوع
من أنواع اإلهانة واإليالم
النفسي

(س :)6للكلم الطيب آثار طيبة ،اذكرها.

ﱾ ﲀﲁﲂ
ﱿ
ﭧﭨ ﱡ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ

وورد في الحديث الشريف
"والكلمة الطيبة صدقة "

ﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉ ﲊﲋﱠ

ﭧﭨ ﱡ ﲡ ﲢ ﲣ
ﲤﲥﲦﲧ

 .3التخلص من كيد الشيطان :ﭧﭨﱡ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ

ﲩﲫﲬ
ﲪ
ﲨ

ﱺﱼﱽﱾﱿ ﲀﲁﱠ
ﱻ
ﱵﱷﱸﱹ
ﱶ

ﲭﲮ ﱠ

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

أن الكلم الطيب يعين على تحقيق ﭧﭨ ﱡ ﱤ ﱥ ﱦ

الخير وتيسير البركة لإلنسان
وذريته وحفظهم من السوء

تأكيدا ً أن ينتشر هذا السلوك وتتأكد في ممارسات الجميع.

ﱧﱨﱩﱪ

الدرس الحادي والعشرون :أخالقيات
القيادة عند الرسول ﷺ

ﱫ ﱬﱭﱮ
ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱠ

(س :)1وضح المقصود بمصطلح القيادة.
هي عملية التأثير اإليجابي في الناس وتوجيههم بأساليب متنوعة
نحو تحقيق األهداف المرجوة.

ﱡ1ﱠ

مكثف العلوم اإلسالمية

الفصل الثاني

ثلث ثمار المدينة عدل الرسول ﷺ عن ذلك بعد استشارة سعد بن
معاذ وسعد بن عبادة رضي هللا عنهما .

(س :)2للقيادة عناصر ثالثة ،اذكرها.
 -1الهدف  :الذي يمثل مواقف ي َوجه الناس نحوها.
 -2األفراد :وهم جماعة العمل أو الفئة المستهدفة .
 -3القائد :وهو الم َوجه والمؤثر في جماعة العمل .

 .7تلمس حاجات الناس وتفقد احوالهم
سمع أهل المدينة صوتا ً عظيما ً جدا ً قاموا ينظرون إلى مصدر
الصوت ما هو ؟ فإذا هم بالنبي ﷺ راجع من مصدر الصوت وهو
يقول لهم ":لم تراعوا لم تراعوا " فذهب ﷺ بمفرده ولم ينتظر
أحدا ً وهذا يدل على شجاعته ﷺ واهتمامه بأمور المسلمين .

(س :)3للقيادة أهمية كبيرة في حياة االفراد والمجتمع ،
اذكرها.
.1
.2
.3
.4
.5

إعداد الدكتور :حممد أمحد أبو العسل

تنظيم الحياة وإقامة العدل بين الناس .
تعزيز السلوك اإليجابي والتقليل من وجود السلبيات.
توجيه الطاقات باألسلوب األمثل.
تنمية األفراد ورعايتهم وتدريبهم.
تحقيق األهداف المرجوة التي تحسن حياة األفراد وترتقي بالمجتمع

(س :)4ما هي الصفات واألخالقيات القيادية واإلدارية التي
اتصف بها النبي ﷺ ؟
 .1وضع اإلنسان في المكان الذي يناسبه
فقد كان النبي ﷺ ال يجامل أحدا على حساب العمل ،فقد رفض
النبي ﷺ تولية الصحابي أبو ذر الغفاري ألنه ال يصلح لقيادة
الناس على الرغم من جوانب الخير عنده .

الدرس الثاني والعشرون  :العلماء دورهم
ومكانتهم
(س :)1وضح المقصود بمصطلح العالم.
هو الذي بلغ في العلم ذروته ووصل في تخصصه إلى المعرفة
العلمية الكلية والتفصيلية .

(س :)2البد للعالم أن يتصف بصفتين مهما كان تخصصه،
اذكرهما مع التوضيح.

 .2القدوة الحسنة
كان النبي ﷺ إذا أمر بشيء عمل به ومن هذه المواقف مشاركته ﷺ
ألصحابه في نقل تراب الخندق في يوم األحزاب.
 .3اكتشاف المواهب
قال رسول هللا ﷺ " :أقضاهم علي بن أبي طالب وأقرؤهم لكتاب هللا
أبي بن كعب وأعلمهم بالحالل والحرام معاذ بن جبل ,وأفرضهم زيد
– أي  :أعلمهم بالمواريث " وكلف حسان بن ثابت رضي هللا عنه
بالرد على أعداء اإلسالم في شعره ،وكلف قيس بن ثابت أن يرد
على خطباء المشركين.
 .4تفويض الصالحيات
منح ﷺ المسؤولية والسلطة لبعض أصحابه،
أ -فأرسل مصعب بن عمير رضي هللا عنه إلى المدينة المنورة
داعيا أهلها إلى اإلسالم ،يعلم الناس مبادئ الدين ويقرئهم القرآن
الكريم ،حتى سمي بالمقرئ ،فكان أول سفير في اإلسالم.
ب -أرسل النبي ﷺ عثمان بن عفان رضي هللا عنه مفاوضا ً لقريش
في صلح الحديبية.
ج -أمر أسامة بن زيد رضي هللا عنه على جيش كبير .

أ -أن يبذل قصارى جهده في البحث والتنقيب وفق المنهجية العلمية
المناسبة لتخصصه .
فيحرص العالم على االجتهاد واالشتغال المستمر في طلب العلم
ألن العالم القادر على االجتهاد إذا بذل وسعه للوصول إلى الحق
فأخطأ في اجتهاده فله أجر على اجتهاده ،أما إذا أصاب في اجتهاده
فله أجران.
ب -أن يؤدي رسالةً ينفع بها اإلنسانية .
فقد نقل عن اإلمام الشافعي قوله  ":وددت أن الخلق تعلموا هذا
العلم على اال ينسب إلي منه حرف "

(س( :)3علل) رفع هللا تعالى منزلة العلماء وجعل لهم مكانة
عالية ،وذكرا ً طيبا ً عند الخلق.
بسبب انجازاتهم وما قدموه من خير لإلنسانية في مجاالت الحياة
المختلفة تميزهم عمن سواهم من الناس.

(س :)4للعلماء مكانة ومنزلة رفيعة في اإلسالم ،اذكر ثالثة
أمور تظهر من خاللها منزلة العلماء ومكانتهم.
.1أن هللا تعالى رفع مكانتهم ومنزلتهم في األجر والمثوبة

 .5الحزم والحسم
قدم وفد إلى النبي ﷺ يَدعون إسالمهم ويشتكون من أوجاع في
بطونهم ،أرشدهم النبي ﷺ إلى أن يذهبوا إلى رعاة اإلبل فيطلبوا
منهم أن يسقوهم من ألبانها فشربوا منها فشافاهم هللا تعالى،
فاعتدوا على الرعاة وقتلوهم وسرقوا اإلبل وارتدوا عن اإلسالم
فبعث إليهم النبي ﷺ نفرا ً من أصحابه فقبضوا عليهم ،ثم أمر النبي
ﷺ بقتلهم .

.2أن هللا تعالى جعل العلم طريقا ً لصاحبه لدخول الجنة قال ﷺ
"من سلك طريقا يبتغي فيه علماً سلك اهلل به طريقاً إلى
الجنة "

 .6مشورة أصحاب الرأي ومشاركتهم في اتخاذ القرارات
فعندما هم النبي ﷺ بعقد الصلح بينه وبين غطفان على أن يعطيهم

.3أن هللا تعالى شهد لهم بالخير والفضل .لما يحققه لهم
ﲲ ﱠ
ﲳ
علمهم من خشية هلل تعالى ﱡ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ

ﱡ2ﱠ

ﳈﳊﳋﳌ
ﳉ
ﭧﭨ ﱡ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ
ﳍﳎﱠ
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(س( :)5علل) يتبوأ علماء الشريعة منزلة ومكانة خاصة.

إعداد الدكتور :حممد أمحد أبو العسل
الدرس الثالث والعشرون :المسجد
الحرام

ألنهم يعرفون الناس بحقيقة الدين واإليمان وبحقيقة وجودهم
وأثرهم في الحياة.

(س( :)1علل) جعل هللا مكة المكرمة من أفضل األماكن
وأطهرها.

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

ألنها مهبط الوحي ومهد الرسالة وهي أيضا تضم عددا من المواقع
المعظمة والمقامات المباركة والمشاعر المقدسة واآليات البينات
 .1وصف النبي ﷺ لهم بأنهم ورثة األنبياء
(.س :)2اذكر ستا ً من فضائل مكة المكرمة.
قال رسول هللا ﷺ ":إن العلماء ورثة األنبياء ،وإن األنبياء لم
يورثوا دينارا ً وال درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر"  .1جعلها هللا مهد خاتمة الرساالت السماوية
 .2جعلها هللا قبلة المسلمين إلى قيام الساعة
 .2تفضيل العالم على العابد.
 .3جعل هللا لها أحكاما خاصة بها من دون غيرها مثل :
قال ﷺ  ":فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم "
ب -حرمة قطع شجرها.
أ -حرمة الصيد فيها .
ألن نفع العلماء ال يقتصر عليهم بل يتعدى ذلك إلى غيرهم .
ج -حرمة حمل السالح فيها  .د -عظم فيها الظلم وسفك الدماء

(س :)6على المجتمع أن يعامل العلماء معاملة تليق بهم
وتحفظ مكانتهم ،وضح خمسة مظاهر تدل على ذلك.

سم هللا تعالى بها في القرآن الكريم
 .4أق َ

أ) التأدب معهم واحترامهم وتوقيرهم

وفي هذا القسم داللة على عظمة مكانتها ورفعة منزلتها عند هللا تعالى ﭧ

ومن ذلك ما فعله ابن عباس رضي هللا عنه مع زيد بن ثابت رضي هللا
عنه عندما صلى على جنازة ،ثم قربت له بغلة ليركبها فجاء ابن عباس
فأخذ بركابه فقال له زيد :خل عنها يا ابن عم رسول هللا فقال ابن عباس
":هكذا أمرنا نفعل بالعلماء والكبراء "

ﭨﱡ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱠ .
والتعبير باسم اإلشارة ﱡ ﱡ ﱠ يدل على مكانة البلد الحرام عند هللا
تعالى ثم وصفه بﱡ ﱣ ﱠ أي بمعنى آمن.

 .5جعلها آمنة مباركة يأتيها الرزق والخير كل حين ومن كل مكان
وذلك استجابة لدعوة إبراهيم عليه السالم .

ب) االستجابة لهم واالنتفاع بعلمهم

فيرجع إلى أهل االختصاص في معرفة العلم في أي شأن من شؤون
لمعرفتهم
الحياة المختلفة ،واستشارتهم في ما يستجد من قضايا وذلك
 .6أن هللا تعالى جعلها أحب البالد إليه سبحانه
بأصول العلم واالجتهاد ،ﭧﭨﱡ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱠ

(س :)3ما مناسبة نزول قوله

تعالى :ﱡ ﲌ ﲍ ﲎ

ج) الدعاء لهم بالخير والسداد وحفظ معروفهم

ﲕﲗﲘﲙﲚ
ﲖ
ﲑ ﲓﲔ
ﲒ
ﲏﲐ

ومن ذلك قول أبي حنيفة في شيخه حماد قال" :ما صليت صالة منذ مات
حماد إال استغفرت له مع والدي ،وإني ألستغفر لمن تعلمت منه أو علمني
علما "

ﲢﲤﲥ ﲦ
ﲣ
ﲛﲝﲞﲟﲠﲡ
ﲜ
ﲬﲮﲯﲰ ﲱﲲﱠ
ﲭ
ﲧﲨﲩﲪﲫ

د) دقة النقل عنهم
يحرص المسلم على دقة النقل وأخذ الحيطة والحذر في نقل ما يصدر عنهم من
فتاوى حتى ال ينسب لهم ما لم يقولوا ،وينبغي عدم تتبع زالتهم وأخطائهم ،فالعلماء
بشر يصيبون ويخطئون ،وينبغي عدم الوقوف عند أخطائهم وتضخيمها قال ﷺ" :
أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم "

هـ) الدفاع عنهم
من واجب المرء عموما ً أن يدافع عن العلماء ويتجنب الطعن فيهم،
وال سيما علماء الشريعة (علل) ألن بعض الناس يستغل الطعن فيهم
للطعن في الدين ،ويجب أيضا الدفاع عنهم (علل) ألن في ذلك دفاعا ً
عن الدين والطاعن فيهم طاعن في الدين(علل) ألنهم حملة الدين.

(س :)7اذكر ثالثة آثار من مخاطر التجرؤ على العلماء
والطعن فيهم.
أ) يمنع من االنتفاع بعلمهم.
ج) يؤدي إلى فقدان الثقة

كان المسلمون في بداية اإلسالم يتجهون في صالتهم نحو المسجد
األقصى واستمرت هذه الحال أكثر من سنة وكان النبي ﷺ يحب أن
يتوجه في صالته إلى المسجد الحرام ,فصار المسجد الحرام قبلة
المسلمين يتوجهون إليها في صلواتهم جميعا ً.

(س :)4تظهر مكانة المسجد الحرام مما يشمل عليه من
مواقع ،عدد ستا ً منها.
ب) الحجر األسود
أ) الكعبة المشرفة
هـ) ماء زمزم
د) مقام إبراهيم عليه السالم

ج) الركن اليماني
و) الصفا والمروة

(س( :)5علل) تسميت الكعبة بهذا االسم.
نسبة إلى شكلها المكعب وقد ورد ذكرها في القرآن الكريم باسمها
الصريح ( الكعبة )

(س :)6من الذي قام برفع البيت( الكعبة )؟

ب) يقلل من شأنهم بين الناس

إبراهيم عليه السالم يعاونه في ذلك ولده إسماعيل عليه السالم

ﱡ3ﱠ
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إعداد الدكتور :حممد أمحد أبو العسل
قال النبي ﷺ  " :تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر
والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد "

(س :)8من خالل دراستك للحجر األسود أجب عما يلي:
أ) ما المقصود بمصطلح الحجر األسود؟

 .2الدخول إليه بخشوع وأدب
وذلك بخفض الصوت واإلقبال على هللا تعالى ،والصالة والسالم على
رسول هللا ﷺ ،والدعاء بقول رسول هللا ﷺ ":اللهم افتح لي

هو الحجر المنصوب في الركن الجنوبي الشرقي من الكعبة ومن
محاذاته يبدأ الطواف حول الكعبة والحجر األسود كما بين رسول هللا
ﷺ من الجنة .

ب) ما هي الطريقة المشروعة لتعظيم الحجر األسود والتي
علمنا إياها النبي ﷺ ؟

أبواب رحمتك " وعند رؤية الكعبة يدعو ":اللهم زد هذا البيت
تعظيماً وتشريفاً ومهابةً وبراً ،وزد من زاره ممن حج أو اعتمر
تعظيماً وتشريفاً ومهابة ً" ثم يدعو بما شاء ،وإذا خرج من المسجد
الحرام قال " :اللهم إني أسالك من فضلك ".

 .3المحافظة عليه والدفاع عنه من أي اعتداء

 -1من بدأ طوافه حول الكعبة سن له أن يقبله أو يمسحه أو يشير
إليه بيده حسب استطاعته ويقول  :هللا أكبر .
 -2ال يجوز التدافع وإيذاء اآلخرين لمن أراد تقبيله أو مسحه فهو ال
يضر وال ينفع.

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

وتوعية الناس بمكانته وتشجيعهم وتشويقهم للصالة فيه وتقديم وقف
أو صدقة جارية لما يحتاجه الحجاج والمعتمرين .

الدرس الرابع والعشرون  :زبيدة زوجة
هارون الرشيد رحمها اهلل
(س :)1عرف بالسيدة زبيدة من حيث:

أ) ما المقصود بمصطلح الركن اليماني؟

اسمها :أ َ َمة العزيز بنت جعفر بن المنصور ,ولدت عام ( 149هـ)
نسبها :جدها المنصور وتكنى بأم جعفر زوجة الخليفة العباسي
هارون الرشيد وأم ولده األمين.

ب) ما هي الطريقة المشروعة لتعظيم الركن اليماني والتي
علمنا إياها النبي ﷺ ؟

(س( :)2علل) سميت أمة العزيز بزبيدة.

هو ركن الكعبة الغربي الجنوبي .

يسن مسحه ال تقبيله .

(س :)10من خالل دراستك لمقام إبراهيم عليه السالم أجب
أ) ما المقصود بمصطلح مقام إبراهيم ؟
هو الحجر الذي قام عليه إبراهيم عليه السالم عند بناء الكعبة
المشرفة لما ارتفع البناء ثم قام مؤذنا عليه في الناس بالحج بعد أن
اكتمل بناء الكعبة .

ب) ما هي الطريقة المشروعة لتعظيم مقام إبراهيم ؟

ألن جدها المنصور كان يداعبها ويناديها بزبيدة لبياضها
ونضارتها.

(س:)3اشتهرت السيدة زبيدة بصفتين،اذكرها.
أ) الحكمة ورجاحة العقل
ب) الكرم والعطاء
كانت تنفق على الفقراء والمساكين ،وتكرم العلماء واألدباء
(علل) تشجيعا ً لهم على البحث وطلب العلم

(س :)4كان لزبيدة محطات مشرقة ال تزال آثارها باقية
إلى يومنا هذا ،اذكرها مع التوضيح.

 .1العناية بالقرآن الكريم
سن هللا تعالى للناس الصالة خلفه عند الفراغ من الطواف حول
َ
 .2االهتمام باألدب والشعر
الزحام
بسبب
ابراهيم
مقام
خلف
الصالة
له
يتيسر
لم
من
،
الكعبة
اهتمت زبيدة بالشعر واألدب (علل) لفصاحة لسانها فكانت تتذوق
فإنه يجوز له أن يصلي في أي مكان من المسجد الحرام .
الشعر وتنظمه وتنقد ما يقوله الشعراء واألدباء وتصححه
وتكافئ المجيدين منهم.
(س :)11ما المقصود بمصطلح ماء زمزم؟
هو خير ماء على وجه االرض وطعام طيب مبارك وشفاء نافع بإذن  .3سقاية الحجاج
دعت خازن مالها وأمرته أن يدعو البنائين والعمال من أنحاء
هللا تعالى.
البالد لتنفيذ مشروع مائي ضخم يوفر الماء للحجاج وألهل مكة
فقيل لها  :إن هذا العمل يحتاج نفقة كبيرة ،فقالت كلمتها
(س :)12ما المقصود بالصفا والمروة وما حكم السعي
المشهورة ":اعملها ولو كانت ضربة الفأس بدينار " فأمرت
بينهما؟
بإنشاء قناة ضخمة تجر المياه على امتداد الطريق بين مكة
الصفا والمروة  :هما موضعان مرتفعان محاذيان للكعبة
والطائف لتمتد في الصحراء اقنية للمياه تسمى عين زبيدة،
المشرفة ،أوجب هللا تعالى للحاج والمعتمر السعي بينهما في
فأوصلت المياه إلى منطقة عرفات ثم المزدلفة ومنى ثم إلى مكة
الحج والعمرة سبعة أشواط .
المكرمة.
(س :)13عدد ثالثة من واجبات المسلم تجاه بيت هللا

الحرام.
 .1تعاهد زيارته حسب االستطاعة والقدرة
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الفصل الثاني

مكثف العلوم اإلسالمية

 .4درب زبيدة
حولت الطريق من الكوفة إلى مكة إلى طريق عامر ممهد ،فيه
كل ما يحتاجه المسافر من خدمات ،وعلى امتداده أنشئت القرى
التي تقدم الخدمات للحجاج فكان جزءا ً من التطور العمراني في
العصر العباسي وسمي هذا الطريق بدرب زبيدة .

(س :)5متى توفيت السيدة زبيدة؟
توفيت في خالفة المأمون في بغداد سنة  216هـ .

(س :)1ما المقصود بمصطلح القيم السياسية في اإلسالم؟
هي المبادئ والقواعد المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية
التي تضبط عالقة مؤسسات الحكم ببعضها وعالقتها باألفراد
وتضبط عالقة الدولة بغيرها من الدول .

(س :)2تظهر أهمية القيم السياسية في اإلسالم في جانبين،
وضحهما.
 .1أنها تمثل المعايير التي تحدد السلوك المرغوب فيه من السلوك
المرفوض
 .2تنظيم الحقوق والواجبات لألطراف جميعها في المجتمع

(س :)3عدد خمسا ً من صور القيم السياسية التي اشتمل
عليها نظام الحكم في اإلسالم.

هي األخذ برأي أهل العلم وذوي الخبرة واالختصاص في
الشؤون العامة والتشريعية ومراقبة السلطة التنفيذية في تسيير
األمور العامة لألمة وإبداء النصح لها .

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

(س :)9من صور القيم السياسية في اإلسالم ( التعاون
والتكافل ) ،وضح ذلك.
أ) يتمثل في الحفاظ على المجتمع وتحقيق األمن له.
ب) يجب على الناس جميعا ً التعاون على جلب الخير ودفع األذى
(علل) ألن التفريط في ذلك يؤذن بدمار المجتمعات وخرابها.

(س :)10تظهر للقيم السياسية آثار عظيمة في
ممارسات األفراد والمجتمع ،اذكرها.
أوال :تحقيق المواطنة الصالحة .
أ) مفهوم المواطنة الصالحة :هي الشعور بالمسؤولية تجاه أفراد
المجتمع جميعهم مع الشعور بالمحبة واالنتماء للوطن.
ب) مظاهر المواطنة الصالحة:
 -1حسن التعامل مع اآلخرين -2 .الحرص على تقديم الخير لهم.
 -4تقبل وجهة النظر المخالفة.
 -3احترام حريتهم.
 -5احترام الدولة ومؤسساتها والدستور وااللتزام باألنظمة
والقوانين.
 -6المحافظة على الممتلكات العامة واالنتماء للوطن بالدفاع عنه
واالعتزاز به والمشاركة في تقدمه ورقيه .

ج) الشورى

(س :)4من خالل دراستك لطاعة الحاكم ،أجب عما يلي:
أ) من المقصود بأولي األمر الوارد في اآلية

(س :)7وضح المقصود بالشورى.

خلق هللا اإلنسان ومنحه العقل واإلرادة ليكون مسؤوالً عن
تصرفاته شريطة عدم االعتداء على حرية اآلخرين أو النظام
العام (علل) ألن ذلك يؤدي إلى الفوضى واالنحالل وقد عبر عن
هذا المعنى سيدنا عمر بن خطاب رضي هللا عنه حين قال "متى
استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً؟".

الدرس الخامس والعشرون  :القيم السياسية
في اإلسالم

أ) طاعة الحاكم ب) العدل والمساواة
هـ) التعاون والتكافل
د) الحرية

إعداد الدكتور :حممد أمحد أبو العسل

اآلتية:

ﳍ ﱠ؟
ﳎ
ﱡﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋ ﳌ

الحكام

ب) ما حكم طاعة الحكام ( أولياء األمور)؟
 -1تجب الطاعة لوالة أمر المسلمين في غير معصية هللا تعالى.
 -2تجب الطاعة لهم ألن حفظ الدين والحقوق وحفظ األمن واالستقرار
متعلق بطاعتهم واالنقياد لهم فطاعتهم طاعة هلل تعالى .

ثانيا :انتشار األمن واالستقرار
وتظهر أهميته:
أ) تحقيق األمن في األوطان من أعظم النعم التي امتن هللا تعالى
بها على الناس

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

ب) تتحقق الغاية من خلق اإلنسان به؛ وهي عبادته سبحانه
وتعالى.

يؤدي إلى إعطاء كل ذي حق حقه ما يحقق أمن المجتمعات
واستقرارها.

ج) يشعر أفرد المجتمع بالسكينة والطمأنينة.
ثالثا :المشاركة السياسة

(س :)6ما المقصود بمصطلح المساواة؟
عدم التمييز بين المواطنين بنا ًء على اختالف العرق أو الجنس
أو الدين أو الفكر أو المستوى االقتصادي واالجتماعي .

أ) أهمية المشاركة السياسية في المواقع صنع القرار ومواقع
التأثير في السلطتين التشريعية أو التنفيذية في كونها تمكن
الناس من الحصول على حقوقهم.
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مكثف العلوم اإلسالمية

الفصل الثاني

":ليس منّا من لم يتغن بالقرآن " والتغني تحسين الصوت
وتجميله في تالوة القرآن الكريم.

ب) تـعد االنتخابات من أبرز صور المشاركة السياسية التي
يختار عن طريقها ممثلو الشعب في السلطة التشريعية.



الدرس السادس والعشرون  :الفن في اإلسالم



هو التعبير الجميل عن اإلحساس بالحقائق واألحداث عن طريق
وسائل مادية أو معنوية وفق التصور اإلسالمي لهذا الوجود.

(س :)5وضح المقصود بالفن الحركي.

(س :)2يشمل الفن اإلسالمي على مجاالت كثيرة،
اذكرها.

هو إضافة عنصر الحركة إلى المنتج الفني مثل أفالم الصور المتحركة،
ومسرح الدمى واألفالم والمسرحيات التي تجسد القيم اإليمانية
الملتزمة بالضوابط الشرعية.

ج) الفن الحركي

(س :)3من خالل دراستك للفن التشكيلي أجب عما يلي:
أ) ما المقصود بالفن التشكيلي؟

(س :)6وضع اإلسالم للفن ضوابط عديدة ،اذكرها .
 .1أال يناقض عقيدة التوحيد ،فيتجرد من الوثنيات والخرافات واألوهام
واالساطير.
 .2أن يخلو من المحرمات والممنوعات .
 .3أن يرتبط بهدف نبيل ورسالة إنسانية سامية .

هو التعبير عن األفكار والمشاعر عن طريق إعادة صياغة
الواقع بصور جديدة ،مثل الرسم والخط والنحت وفن العمارة
والتصميم.

ب) من أبرز الفنون التشكيلية في اإلسالم الخط العربي
والعمارة اإلسالمية ،وضحهما.

(س :)7للفن دور كبير في حياة اإلنسان ،اذكر ثالثة أمور
تشير إلى هذا الدور.

 الخط العربي

أ) يسهم في صياغة الشخصية اإلنسانية صياغةً إيجابية باعتدال
وتوازن
ب) يحقق لها حسن التواصل مع اآلخرين في التعبير عن الموضوعات
التي تهم المجتمع بطريقة تجلب االنتباه.
ج) تنمي اإلبداع والتميز لدى الفرد فالفن رسالة إذا انضبطت
بضوابطها الشرعية تحقق الخير لإلنسان.

اهتم المسلمون بالخط وتحسينه ،ويرجع هذا االهتمام الرتباط
حياتهم بالقرآن الكريم الذي تعلقت أفئدتهم به ،فظهرت أنواع
كثيرة للخط العربي ،كان أولها الخط الكوفي ،الذي كتبت به
المصاحف في القرون األولى لما يتميز به من قوة وثبات تتفق
مع جمال القرآن الكريم وجالله.

 العمارة اإلسالمية

الدرس السابع والعشرون  :الداعي إلى اهلل

هي الخصائص العامة للبناء والتعمير التي تميز بها المسلمون عن
غيرهم كالقباب واألقواس والمآذن ومن أهم المعالم المعمارية
اإلسالمية في العالم قبة الصخرة المشرفة؛ والمسجد األموي في
دمشق ،والجامع األزهر في القاهرة ،ومسجد الزيتونة في تونس.

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

(س :)4من خالل دراستك للفن الصوتي أجب عما يلي:
أ) ما المقصود بالفن الصوتي؟

الدعوة إلى هللا تعالى  :تبليغ دين اإلسالم للناس وترغيبهم فيه وحثهم
على اتباعه والتمسك بأحكامه وبأخالقه ونشر الخير بينهم .

هو التعبير عن األفكار والمشاعر بالصوت المؤثر في نفس السامع
فيستشعر القيم الجمالية لما يسمعه مثل األناشيد والشعر والخطابة
والصوت الجميل في قراءة القرآن الكريم وتجويده .



األناشيد واالهازيج والحداء
ثبت عن عائشة رضي هللا عنها " أن أبا بكر رضي هللا عنه دخل عليها
وعندها جاريتان في أيام منى ت َدففَان وتضربان والنبي ﷺ متغش
بثوبه ،فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي ﷺ عن وجهه فقال
":دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد ".

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

أ) الفن التشكيلي

الخطابة
وتهدف إلى التأثير وإثارة العواطف في نفس السامع ليستجيب
لمضمون الرسالة بتقبلها وااللتزام بها.

ج) تـعد االنتخابات تزكية وشهادة فيحرص من ينتخب أال
يزكي للمسؤولية العامة إال من يتصف بالقوة واألمانة .

ب) الفن الصوتي

إعداد الدكتور :حممد أمحد أبو العسل

الداعي إلى هللا تعالى :هو العالم بمبادئ الدين اإلسالمي ومقاصده
وأحكامه والمدرك لواقع المجتمع الذي يعيش فيه وقضاياه وأساليب
تبليغ الدعوة إليهم .

(س :)2اذكر ثالث صفات للداعية الناجح.

ب) وضح ثالثا ً من أبرز الفنون الصوتية في اإلسالم.
التغني في قراءة القرآن الكريم وتجويده

كان رسول هللا ﷺ يحب سماع القرآن الكريم من صحابته ،فأثنى
على أبي موسى األشعري عندما سمعه يقرأ القرآن الكريم وكان ذا
صوت حسن فقال له ":لو رأيتني وأنا أسمع قراءتك البارحة لقد
أوتيت مزماراً من مزامير آل داوود " والمراد بالمزمار هنا
الصوت الحسن .وقد دعا ﷺ إلى التغني بالقرآن الكريم فقال
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أ) اإلخالص في الدعوة إلى هللا تعالى ب) االلتزام باألخالق الحميدة
ج) العلم وسعة االطالع

(س :)3ما هي المهارات التي يجب أن يمتلكها الداعي لكي
ينجح في دعوته؟
أ) التنويع في األساليب

مكثف العلوم اإلسالمية

الفصل الثاني

ب) مراعاة األولويات في دعوته
هذا منهج سيدنا دمحم ﷺ في دعوته ،فقد استمر يدعو الناس إلى
اإلسالم في مكة من غير أن يهدم لهم صنما ً ،وبعد أن دخلوا في اإلسالم
وتمكن اإليمان في نفوس الناس ،وادركوا أن اإلسالم هو الدين الحق،
أمر بهدم األصنام .

ج)التلطف مع المدعو

د) امتالك مهارات التقنية الحديثة

(س :)4على الداعي أن يتجنب مجموعة من المحاذير التي
تصد المدعوين عن دعوته ،اذكرها.
.1
.2
.3
.4
.5

مدح الداعي نفسه
االستدالل بالروايات غير المقبولة
القدح باألشخاص أو الهيئات والمؤسسات
التشديد على الناس
إهمال المظهر واللباس

(س :)5ما هي صور احترام صاحب العمل كرامة العامل
وإنسانيته؟
أ) اجتناب كل سلوك أو تصرف فيه إهانة أو تحقير للعامل وفي معاملة
النبي ﷺ لخادمه أنس بن مالك رضي هللا عنه أسوة حسنة قال أنس
رضي هللا عنه ":خدمت النبي ﷺ عشر سنين فما قال لي :أف ,وال
:لم صنعت ؟وال :أال صنعت ".

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

أمر النبي ﷺ بمناسبة حجم العمل للعامل ،وعدم استغالل حاجته
للمال ،وعدم تكليفه أكثر مما تتحمله طاقته وقدرته فقال ":فمن كان
أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبَس وال
تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم"

(س :)1تبرز أهمية العمل في اإلسالم في جوانب كثيرة،
اذكر ثالثة منها .
أ) عد اإلسالم العمل عبادة يتقرب بها اإلنسان إلى ربه مبتغيا األجر والثواب

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

ب) أن اإلسالم قد جعل العمل أهم سبيل لكسب الرزق ,وكفاية
النفس واألهل والترفع عن ذل السؤال
ج) العمل سبيل لتحقيق هدف اإلنسان وطموحه ,وخدمة مجتمعه

أ)اإلجازات السنوية التي تمكنه من الترويح عن نفسه وقضاء حاجاته
ومراعاة ظروفه.

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

ب) اشراكه في التأمين الصحي

جعل العقد األساس في العالقة بينهما فينبغي إبرام عقد يتم فيه
تحديد كل ما يتعلق بالعمل ليضمن تحقيق العدالة بين أطرافه وأمر
اإلسالم بالوفاء بما اتفق عليه الطرفان صاحب العمل والعامل

ج) اشراكه في الضمان االجتماعي

الغاية من هذه الحقوق :ضمان راحته النفسية واستقراره الوظيفي .

ﱾ ﱠ ويكون الوفاء بالعمل وفق
ﱿ
ﭧﭨ ﱡ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ

الدرس التاسع والعشرون  :األمانة

ما يقتضيه العقد سواء كان مكتوبا أم شفهيا .

(س :)3ما هي أهم القيم األخالقية التي يجب على كل من
العامل وصاحب العمل االلتزام بها؟
األمانة
اإلنجاز واإلتقان
التعامل الحسن

ب) من صور األمانة :
 -1محافظة العامل على مال صاحب العمل واالدوات.
 -2التزام الموظف بساعات العمل المحددة له ،وإتمام األعمال
الموكولة إليه بال تهاون أو إهمال.
 -3المحافظة على أسرار العمل وعدم إفشائها .

ب) يتواضع وال يستعلي على العمال فيستمع لشكاوي عماله ويشاركهم هموم
العمل ويتفقد حاجاتهم.

الدرس الثامن والعشرون  :أخالق العمل

أخالق العامل

إعداد الدكتور :حممد أمحد أبو العسل

(س :)1ما المقصود بمصطلح األمانة ؟
حفظ حقوق الخالق والمخلوق وأداؤهما على الوجه الصحيح .

أخالق صاحب العمل
احترام كرامة العامل وإنسانيته
تكليف العامل بالمستطاع
إعطاء العامل األجر المناسب وعدم
المماطلة في دفع األجر
العدل والمساواة
عدم االعتداء على حقوق العامل التي
كفلها له القانون

(س :)2ﭧﭨﱡ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ

ﲯ ﱠ استخرج من اآلية حكما ً شرعياً.
أ) أوجب اإلسالم حفظ األمانة ،وأمر بأدائها على أتم حال.

(س :)4من األخالق التي يجب أن يلتزم بها العامل ( األمانة
) وضح ذلك.
أ) هي من األخالق التي يجب أن يتصف بها العامل ،وتدل على صدق
اإليمان ،قال النبي ﷺ مؤكدا ً أهمية األمانة ":ال إيمان لمن ال أمانة
له " .

ب) يجب أداء األمانة للناس جميعا ً بال تميز بينهم بحسب دينهم أو
لونهم أو جنسهم ،وقد ظهر ذلك في سنة النبي ﷺ فقد أمر علي بن
أبي طالب رضي هللا عنه ليلة الهجرة أن يعيد األمانات إلى أصحابها مع
أنهم مشركون.

(س :)3استخرج من الحديث الشرف اآلتي حكما ً شرعياً:
قال رسول هللا ﷺ "أد األمانة إلى من ائتمنك وال تخن من
خانك ".

يجب على المسلم أيضا ً أن يؤدي األمانة ،وأال يعامل الخائن بالمثل،
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مكثف العلوم اإلسالمية

الفصل الثاني

 -2جعل علي بن أبي طالب رضي هللا عنه ،أمينه في رد الودائع
إلى أهلها عندما هاجر ﷺ إلى المدينة المنورة.
 -3أمر أسامة بن زيد رضي هللا عنه على جيش كبير للمسلمين
فيه كبار الصحابة رضوان هللا عليهم .

(س :)4تظهر أهمية األمانة من جوانب كثيرة ،اذكر
خمسة مظاهر تدل على أهمية األمانة.
.1
.2
.3
.4
.5

إعداد الدكتور :حممد أمحد أبو العسل

أن هللا تعالى خلق اإلنسان وفطره على حب األمانة
ربط النبي ﷺ بين أداء األمانة وإي
أنها من أعظم الصفات التي اتصف بها األنبياء والرسل
امتدح هللا تعالى عباده المؤمنين بهذه الصفة
تظهر أهميتها بما تحققه من آثار إيجابية في المجتمع
فباألمانة يكون القضاء على الغش واالحتكار والرشوة والسرقة .

(س( :)3علل) يواجه الشباب في البلدان اإلسالمية
تحديات متعددة في العصر الحاضر.
ألن ال َم َدنية والتقدم أسهمت في ظهور مشكالت وتحديات جديدة ،تزيد
من مسؤوليات الناس نحو توعية الشباب للتغلب على هذه التحديات.،

(س :)5تظهر األمانة في أمور كثيرة ،اذكرها.
 .1أداء التكاليف الشرعية

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

الصالة مثالً ينبغي على اإلنسان أن يؤديها على وجهها األكمل
بأركانها وشروطها وهيئاتها ،وكذلك باقي العبادات والتكاليف .

أ) التحدي الفكري والثقافي

 .2حسن التصرف بنعم هللا تعالى على اإلنسان

ب) الفقر والبطالة

(س :)5من خالل دراستك للتحدي الفكري والثقافي أجب
عما يلي:
أ) ما السبب الرئيس لظهور التحدي الفكري والثقافي؟

ومن هذه النعم جسم اإلنسان ،فهو أمانة يجب المحافظة عليه،
ويتصرف فيه وفق ما أراد هللا
عقل اإلنسان :أمانة ،فيشغله بالعلم والفكر.

بسبب التقدم السريع والهائل في وسائل االتصال.

اللسان :أمانة يستعمله في ذكر هللا تعالى ،وفي ما ينفعه من علوم.

ب) ما األثر المترتب على التحدي الفكري والثقافي؟

 .3حفظ الودائع واألسرار
قال رسول هللا ﷺ ":إذا حَدث الرجل بالحديث ثم التفت  :فهو أمانة " .

 .4إتقان العمل

وضع الناس أمام كم ضخم من المعلومات واألفكار ،منها الكثير
الذي ينتفع منه ،ومنها ما هو مفسد للعقول واألفهام.

ج) ما هي أسباب ظهور التحدي الفكري والثقافي أمام
الشباب؟

 .5تبليغ العلم
 .6تقديم المشورة

 )1اختالط الصحيح بغيره ,في ما يتدفق من معلومات ،فإن أخذ به
الشباب من غير تمييز فسدت أخالقهم.

ومنه :أ -المشورة في الزواج
ب -أداء الشهادة على وجهها أمام القضاء
ج -تزكية من يقدر على تحمل المسؤولية في االنتخابات

)2االستخدام غير اآلمن لوسائل التقنية الحديثة ،كاإلنترنت.

(س :)6اذكر أربعا من التوجيهات التي يجب على
المجتمع تقديمها للشباب نحو ما ينفعهم من ثقافات
وأفكار.

الدرس الثالثون  :الشباب وتحديات العصر

أ) تعميق اإليمان في نفوسهم ,وتربيتهم على االعتزاز باإلسالم
وتعليمهم القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة.

(س :)1بماذا تتميز فئة الشباب؟
قوة جسدية ،واندفاع ،وأمل ،وتفاؤل ،وحب استطالع ومغامرة.

(س :)2اهتم اإلسالم بفئة الشباب ،اذكر أربعة أمور تدل
على ذلك.

ب) توعية الشباب بضرورة التحري والتثبت مما يصلهم من معلومات،
بسؤال أهل العلم واالختصاص عن النافع والضار منها.

أ) ذكر الشباب في القرآن الكريم في سياق المدح كما في قصة أهل
الكهف ,ألنهم استطاعوا مقاومة الفتن المحيطة بهم ،والتوجه إلى
ربهم ،والثبات على مبدئهم .
ب) عد النبي ﷺ الشاب الذي نشأ في عبادة هللا تعالى من السبعة
الذين يظلهم هللا في ظله يوم القيامة.
ج) حث على اغتنام هذه المرحلة من عمر اإلنسان (علل) لما لها من
أهمية في تكوين شخصيتهم اإليمانية والعقلية والعملية.
د) كلف النبي ﷺ الشباب بمهمات متعددة كالدعوة إلى هللا تعالى،
 -1فكان مصعب بن عمير رضي هللا عنه أول سفير في اإلسالم
أرسله النبي ﷺ إلى المدينة المنورة لدعوة أهلها إلى
اإلسالم.

ج) نشر الثقافة واألفكار السليمة للشباب عن طريق اإلعالم الهادف.
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د) محاربة األفكار المنحرفة ,التي تؤثر في عقول الشباب.

(س :)7من خالل دراستك للفقر والبطالة أجب عما يلي:
أ) تعيش كثير من الدول أوضاعا ً اقتصادية صعبة ،ما
األثر المترتب على ذلك؟
يؤدي إلى عدم القدرة على دعم الشباب وتوفير فرص العمل لهم.

ب) اذكر ثالثة آثار للقفر والبطالة في فئة الشباب.
 -1ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب .
 -2عدم تمكن الشباب من تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم إلى المستقبل.
 -2يلجأ بعضهم إلى الطرق المخالفة لألخالق لتحقيق رغباتهم.

الفصل الثاني

مكثف العلوم اإلسالمية

ج) كيف يستطيع كل من  :الدولة ،مؤسسات المجتمع واألغنياء،
والشباب أنفسهم محاربة الفقر؟
الدولة
تأهيل الشباب
للعمل في المناحي
الصناعية والحرفية
والتجارية

مؤسسات المجتمع
واألغنياء
إنشاء المشاريع
التجارية،
أو بناء المصانع
التي تسهم في توفير
فرص العمل لهم

إعداد الدكتور :حممد أمحد أبو العسل

(س( :)1علل) دعا هللا عز وجل اإلنسان إلى اكتشاف ما
حوله.
أ) للتأمل في بديع خلقه تعالى والتمتع بجمال الكون العظيم.
ب) للترويح عن النفس.

الشباب أنفسهم
االبتعاد عن ثقافة
العيب في كثير من
المهن التي يعزف
عنها الشباب

(س :)2ما المقصود بمصطلح السياحة.
هي االنتقال في األرض للترويح عن النفس ،وتحقيق غرض
مشروع ،كالتنزه ،وطلب العلم ،والعبادة.

(س :)3لماذا أصبح الترويح عن النفس حاجة اجتماعية
ضرورية في العصر الحاضر؟

(س :)8اذكر ثالثةً من السلوكيات السلبية التي ظهرت
بسبب التحديات والمغريات التي تواجه الشباب.
ج) العالقات غير الشرعية.

بسبب تغير نمط الحياة السريع ،وازدياد الضغوط النفسية ،ما
يسبب الملل والفتور للنفس البشرية.

(س:)9أرشد اإلسالم إلى أمور تقي الشباب من االنحالل
الخلقي ،اذكرها.

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

أ) تعاطي المخدرات ب) شرب المسكرات

.1
.2

أ) استشعار رقابة هللا تعالى ،واليقين بأن الناس محاسبون على
أعمالهم صغيرها وكبيرها يوم القيامة.
ب) ملء الفراغ بما هو نافع كممارسة الرياضة والمطالعة للكتب
النافعة .
ج) اختيار الرفقة الصالحة .

.3
.4

د) تدريب النفس على العفة ,وذلك بغض البصر عن المحرمات.

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

هـ) الحذر من بعض وسائل اإلعالم ,التي تعمل على إفساد األخالق في
ما تبثه من برامج وأعمال فنية مخالفة للقيم اإليمانية .

أ) أن يكون الغرض من السياحة مشروعا  :ومن ذلك الترويح عن
النفس ،واكتشاف خلق هللا .
ج) الدعاء عند النزول في المكان .
ب) اختيار الرفقة الصالحة .
د) التزام التعليمات والقوانين المعمول بها في المكان الذي نزل فيه

و) توعية الشباب باآلثار النفسية والجسمية التي يخلفها االنحالل الخلقي.

ز)استثمار طاقات الشباب باألعمال التطوعية ،واألندية الثقافية ،ودور
القرآن الكريم

(س :)10اكتب توجيهين للشباب يحافظون بهما على
أنفسهم أمام كل تحد من التحديات اآلتية:
التحدي
التحدي
الفكري

الفقر
والبطالة
االنحالل
الخلقي

التوجيه
أ) تعميق اإليمان في نفوسهم ,وتربيتهم على االعتزاز
باإلسالم واالنتماء إليه ،وتعليمهم القرآن الكريم
وحفظه ،وتحفيظهم السنة النبوية الصحيحة،
وتعليمهم أقوال العلماء والفقهاء.
ب) توعية الشباب بضرورة التحري والتثبت مما
يصلهم من معلومات ،بسؤال أهل العلم واالختصاص
عن النافع والضار منها.
أ)زيادة األعمال ،والتفكير في مشاريع بحسب طاقاتهم
ب) االبتعاد عن ثقافة العيب في كثير من المهن التي يعزف
عنها الشباب
أ) استشعار رقابة هللا تعالى.
ب) اليقين بأن الناس محاسبون على أعمالهم صغيرها
وكبيرها يوم القيامة ملء الفراغ بما هو نافع كممارسة
الرياضة والمطالعة للكتب النافعة

الدرس الحادي والثالثون  :السياحة
وآدابها

التفكر والتأمل بهدف االعتبار
الترويح عن النفس والتنزه
يشمل الترويح عن النفس:
أ) زيارة أماكن العبادة بأداء العمرة ،وزيارة المسجد النبوي
ب) األماكن التاريخية ،ومعالم الحضارات السابقة
ت) زيارة المتنزهات البرية ذات المناظر الطبيعية الخالبة
تحقيق المنفعة االقتصادية لكثير من البلدان
التعارف بين الشعوب

هـ) المحافظة على نظافة المكان وتجنب تلويث البيئة ،وبالمحافظة
على نظافة دورات المياه.
و) االعتدال في اإلنفاق والبعد عن اإلسراف.

(س( :)6علل) ينبغي التعامل مع السائحين بأخالق
اإلسالم وآدابه.
إلظهار سماحة رسالة اإلسالم مع الناس جميعا ً ،وتقديم لهم
صورة إيجابية.

(س :)7عدد أربعا ً من اآلداب التي يجب على المسلمين
التزامها مع السائحين.
.1
.2
.3

.4

تجنب اإلساءة للسائحين أو االعتداء عليهم بقول أو فعل
تيسير أمورهم ،وتسهيل معامالتهم ،والتعامل معهم بلطف
وبشاشة
إرشاد التائهين منهم إلى المكان الذي يقصده.
الرفق بهم في البيع والشراء ،وعدم استغاللهم .

وفقكم هللا لرضاه
ﱡ9ﱠ

