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 مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والسداد
 أ. حسين المسالمة 
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 :  اإلسالمية  ارةوالحض العلمي   البحث : األول الدرس    

 س : بين موقف القرآن من البحث العلمي :  

 الكتساب المعرفة . لتؤهلهأنعم هللا على اإلنسان بالحواس  ❖

خلق   ❖ في  والتفكر  التأمل  على  كثيرة تحث  آيات  جاءت  وقد 

 ي. الخطوة األولى في طريق البحث العلم ألنهاالكون 

هفاد  واست ❖ من  المسلمون  :العلماء  المنهج  في    فأبدعوا   ذا 

أساليبه  البح في  ونوعوا   ، العلمي  ،    :ث  للبحث  أسساً  فوضعو 

 وبرعوا في مختلف العلوم ، فوصلوا بها لقمة الحضارة. 
 

 س: عرف : البحث العلمي ؟

منظم المعرفة    أسلوب  اكتشاف   باستخدامإليها    والوصولفي 

 . ية الباحث ومشاعره ثر بذاتال تتأ  أدوات موضوعية متاحة

 

 :تالف موضوعه ، وضح البحث العلمي باخس : تختلف مناهج 

   مثالً )يقوم على : ( فالمنهج التجريبي

 العلمية . المالحظة جمع المعلومات عن طريق -1

 أو أكثر لتفسير هذه المالحظة. فرضيةثم اقتراح  -2

مل  حتى تكت/   ةالختبار صدق الفرضي تجربةثم إجراء  -3

 .  المعرفة
 

است كيف   : العلماءس  العلمي المسلمو   فاد  البحث  مناهج  من  ن 

 قهم من علماء األمم األخرى: ممن سب

،  اليونان  )  مثل :من سبقهم من علماء األمم األخرى  م  وااستفاد

  حيث : ، ( الفرس، والهنود ، والرومان و

 . ( درسوا مناهجهم  1

 .  منها  ما يصلح لهم( وأخذوا  2

 يها .عليها وحسنوا ف اوزادو وها طور( و3

 

 الغربية من علوم المسلمين : ادت الحضارة  س : كيف استف

ثر كبير في تقدم الحضارة أ  منهج البحث العلمي عند علماء المسلمينكان ل

    )وضح :(خاصة الحضارة الغربية اإلنسانية 

الغربيين نهلوكان العالم اإلحيث   ❖ قبلة الباحثين  من    اسالمي 

 . ةاللغة العربيوتعلموا لومه ارفه وعمع

ما   ❖ بعض  المسوترجموا  علماء  كتب  كتبه  مثل  لمين 

والخوارزمي   الهيثم  ،  وابن  سينا  ،  وابن  والرازي  ،  ابن  ، 

 .، والزهراوي  ابن النفيس، وابن رشد ، وخلدون 

 ها فكانت من أهم أسباب نهضتهم.ودرسفبلدانهم ، لونقلوها  ❖
 

 ي ؟ س : بين غاية البحث العلم

 وضح:ايات وأهداف سامية ،ث العلمي اإلسالمي له غلبحس:ا

يرفض   ❖ يعود  اإلسالم  الذي  العلمي  ، ويحرم  البحث  البشرية  على  بالضرر 

 استخدامه : ألنه يسعى إلى : 

 . تحقيق التقدم العلمي والرقي الحضاري  -1

إلنسان / وبهذا تحقق عمارة األرض  ا  تيسير حياة  -2

 واالستخالف فيها . 

وهو    /هلل  ان  اإلنسدة يتقرب بها  لمي عبا بحث العال  -3

 والسعادة للبشرية .  لتحقيق الخيروسيلة 
 

 

  : العلمي  س  االلتزام  أللبحث  الباحث  ينبغي على  كثيرة  خالقيات 

 ، اذكرها : بها 

 .                البعد عن الهوى والتعصب والتحيز  -1

 . الصدق في عرض النتائج -2

 .األمانة والصبر  -3

 . ثبتق والتالثوثي -4
 

إِْن َجاَءكُْم فَاِسٌق بِنَبٍَأ فَتَبَي نُوا أَْن تُِصيبُوا ِذيَن آََمنُوا  يَا أَيَُّها ال  }ى:س : قال تعال

بين داللة اآلية على تحقيق  ،  {    قَْوًما بَِجَهالٍَة فَتُْصبُِحوا َعلَى َما فَعَلْتُْم نَاِدِمينَ 

 :في حفظ الحديث اآلية  بين أثروالمنهج الصحيح في البحث والنظر / 

 الرواية والنقل: المسلمين وتثبتهم في االً على دقة علماء ثمس:

العلمي   كثيرة  أللبحث  :خالقيات  والتثبت  منها  أبدع و  /  الثوثيق 

فتتبعوا أسانيد الروايات وما    : لحديث النبوي  ا علماء الحديث في حفظ  

ي  ديل الذح والتعفيها من اتصال وانقطاع / ووضعوا قواعد علم الجر 

 حيحة من غيرها. يميز الرواية الص
 

 مجاالت البحث العلمي؟ بين س: 

وهي العلوم التي تشتمل على    . العلوم اإلنسانية واالجتماعية : 1

الفقه / وأصول الفقه / وعلوم التربية   مثل :علوم الشريعة اإلسالمية  

 ة. العربي واالجتماع / والنفس / واالقتصاد / والتاريخ / وعلوم اللغة

2: التطبيقية  العلوم  تع  .  التي  العلوم  المعرفة وهي  بتطبيق  نى 

غالباً   المادية  البيئة  إلى  : ونقلها  /    مثل  والهندسة   / الطب  علم 

 والرياضيات / والكيماء. 
 

أساسيات  له   , منظم  بحث  اإلسالم  في  العلمي  البحث   : س 

 وقواعد من أين استمدها العلماء المسلمون : 

 ت األخرى .ة  / وعلوم الحضاراالنبوي والسنة من القرآن /
 

يقو   : منهج  س  من م  مجموعة  على  اإلسالم  في  العلمي  البحث 

 األسس والقواعد ، اذكرها؟

 :  أساسيات البحث العلمي عند العلماء المسلمينس : عدد  

الدليل إل  -1 الفرضيات واالدعاءات  إقامة  لفكر   :ثبات  فال قيمة 

و  , دليل  عليه  ليس  رأي  تقومأو  عقل  به حجة  ال  إما  والدليل  أو  /  ي 

 . ينقلي أو تجريب

 مراعاة متطلبات كل علم من العلوم .  -2

فما    للبحث التجريبي :مور الغيبية المطلقة  عدم إخضاع األ  -3

يعتمد على ما أخبرنا به القرآن والسنة الصحيحة : كاإليمان بالمالئكة  

وردت   كما  بها  اإليمان  يجب   ، اآلخر  لعدم  لك  وذ  لل:( )عواليوم 

 ا . على إدراكها وتصوره قدرة العقل البشري
 

 ( :   قُْل َهاتُوا بُْرَهانَكُْم إِن كُنتُْم َصاِدقِينَ س : داللة قوله تعالى : )

 س : داللة: )إن يتبعون إال الظن وإن هم إال يخرصون ( : 

إلثبات  الدليل  إقامة   : اإلسالم  في  العلمي  البحث  أسس  من 

,  قيمة لفكر أو رأي ليس ع  الف  : ءات  الفرضيات واالدعا ليه دليل 

 به حجة .  وال تقوم
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س : استخرج األدلة المعتبرة في البحث العلمي التي  

إليها   )يشير   : تعالى  هللا  لََك قول  لَيَْس  َما  تَقُْف  َواَل 

ئَِك َكاَن َعنْهُ مَ  َوالْفَُؤادَ  َوالْبََصرَ  الس ْمعَ  إِن   ِعلْمٌ  بِهِ   ( :  ْسئُوالً كُلُّ أُولََٰ

)ا1 النقلي  الدليل   ): الدليل    لسمع(  على  وهو  النقل  القائم 

كاألخبار    / ُمخبره  صدق  من  السامع  يتيقن  الذي   / الصحيح 

 الواردة في القرآن وصحيح السنة وما ينقله الثقات العدول . 

2:  ) )البصر  والتجربة  المالحظة  دليل  الدليل    (  وهو 

تحت   يقع  ما  في  وذلك   ، من  واالخت  التجربة )التجريبي(  بار 

العلو الرازيمسائل  فاإلمام   , مكان    م  اختيار  أراد  عندما  مثالً 

علم بحثاً  أجرى  في  لمستشفى  اللحم  من  قطع  بوضع  فقام   ، ياً 

أماكن متنوعة ، وراقب صالحية اللحم في تلك األماكن ، فاستقر  

رأيه على إقامة المستشفى في المكان الذي بقيت فيه قطعة اللحم  

 مدة . ألطول   صالحة

و3 االستنتاج  دليل  )الفؤاد(  (  الدليل  :  االستنباط  وهو 

القائم على استنتاج العقل السليم ، مثل االستدالل على وجود هللا  

 عن طريق النظر والتفكر في آياته وبديع صنعه في الكون . 

 

 

مراعاة    : اإلسالم  في  العلمي  البحث  أسس  من   : س 

 ذلك :  متطلبات كل علم من العلوم ، وضح 

والحديث   القرآن  فعلوم   ) ينبغي  :أ  متطلبات    لها 

 اللغة العربية ودالالتها . مراعاتها كقواعد  

  : والتشريع  الفقه  وفي   ) قواعدب  استنباط     تراعى 

العلو  في  الحال  وكذلك   / الفقه  وأصول   ، م  األحكام 

 .اإلنسانية

: التطبيقية  العلوم  وأما   ) قواعد    ج  فيها  فيراعى 

خبرية / ب الميدانية أو المالتجار   قوم علىالمنهج الذي ي

 جها للتأكد من إمكانية تطبيقها في الواقع . ئودراسة نتا

 

 عند المسلمين :   البحث العلمي مأسسةس : 

 ( تطور حتى أصبح عمالً مؤسسياً .  1

( اشتهر في تاريخ حضارتنا اإلسالمية وجود عدد من   2

 المكتبات والمؤسسات. 

البحث العلمي  تعنى ب  مؤسسات  ( وفي العصر الحديث  3

 الباحثين ، وتنشر البحوث .  فر مستلزماته وتعزز ، وتو

 

بالبحث   الخاصة  والمؤسسات  المكتبات  عدد   : س 

 العلمي في تاريخ الحضارة اإلسالمية : 

هارون    -أ العباسي  الخليفة  عهد  في  الحكمة(  )بيت 

 الرشيد وازدهرت في عهد المأمون .

 "والمراصد الفلكية"  . -ب

 بالجانب البحثي.  ات الطبية التي عنيتمستشفيوال -ج

 

العلمي    س بالبحث  الخاصة  والمعاهد  المراكز  عدد   :

 في األردن : 

 المركز الجغرافي الملكي  .  -أ

 والجمعية العلمية الملكية . -ب

 مراكز البحث الموجودة في الجامعات .  -ج
 

 :  احياتن في  وأهميتها مفهومها األخالق : الثاني  الدرس  
 

 (  ا وأثرها بالمجتمعات همية االخالق : ) عالقتهأ س:
تحمي   الفاضلة  فاألخالق   : ورقيها  قوتها  مؤشر  وهي   / المتحضرة  المجتمعات  سمة  األخالق 

 المجتمعات من االنحالل والتفكك / وتصون الحضارات والمجتمعات من السقوط والتراجع . 

 

   س : بين مفهوم األخالق : 

واحترام ،    تجعله محل تقدير،    من صفاتإلنسان  كل ما يتصف به ا هي  

 .العظيم من هللاا األجر  وينال به

 

 س : كيف اعتنى اإلسالم باألخالق : 

على  -1 ،    حث  نقيضها  من  وحذر  النبيلة  األخالق  بِالْعَْدِل   }التزام  يَأُْمُر   َ َّللا  إِن  

ْحسَاِن َوإِيتَاِء ِذي الْقُْربَىَٰ َويَنَْهىَٰ عَِن الْ   { . عَل كُْم تَذَك ُرونَ يِ ۚ يَِعظُكُْم لَ لُْمنكَِر َوالْبَغْ اِء َوافَْحشََواإْلِ

 فدعا اإلسالم إلى :   -2

العدل واإلحسان والصدق ، والوفاء بالعهود ،    ، مثل :مكارم األخالق    -أ

 والتسامح ، وحسن الخلق في التعامل مع اآلخرين . 

، والفحش والظلم  لكذب ، ا , مثل :واالبتعاد عن الرذائل والمنكرات    -ب 

 والعمل . في القول 
 

 ي فطر هللا الناس عليها : خالق التس : ما األ

يعني أن األخالق الفاضلة ,   مما   : وقبحاً  بأخالقيات مجتمعه ومحيطه حسناً  يتأثر  قد  إال أن اإلنسان 

 األخالق يمكن ان تكتسب وتعلم بطرائق كثيرة . 

 

    ذكرها : يرة ، ارائق كثس : األخالق يمكن أن تكتسب وتعلم بط

 سة :  ويد والمماريب والتع( التدر 1

، قول رسول  الخلق الحسن يمكن اكتسابه بالتدريب والتعويد ، ويدل على ذلك    -أ  

ْدِق،"  :هللا ِ ِصد ِ  ... عَلَيْكُْم بِالص ِ ْدَق َحت ى يُْكتََب ِعنَْد َّللا  ى الص ِ ُجُل يَْصُدُق َويَتََحر   " . .. يقًاَوَما يََزاُل الر 

 الصدق ، حتى يصبح عادة ثابتة . م الصدق يكتسب بالتزافبين رسول هللا أن ،  

، يعزز األخالق    -ب   السلوك المحمود في حياتنا اليومية , طاعة هلل  وممارسة 

  تََوخ  الَْخيْرَ َمْن يَ ِم ، وَ الِْعلُْم بِالت عَلُِّم ، َوإِن َما الِْحلُْم بِالت َحلُّ  إِن َما   قال رسول هللا:"الفاضلة وينميها , 

 .  " يَتََوق  الش ر  يُوقَهُ  يُعْطَهُ ، َوَمنْ 
 

 ( البيئة االجتماعية :   2
تتحقق التنشئة على األخالق عن طريق األسرة والصحبة ؛ لذلك أوجب اإلسالم اختيار الزوجة  

ُء يَْوَمئٍِذ بَ الصالحة والصديق الصالح ، قال تعالى : ) ِلبَعْ عُْضُهمْ اأْلَِخال  إِال    ( ،   الُْمت ِقينَ   ٍض عَُدوٌّ 

اآلية أن اإلنسان يصاحب من يتوافق معه في صفاته وأخالقه , فالصحبة في معصية هللا    فدلت

 في الدنيا عداوة في اآلخرة ، والصحبة في طاعة هللا دائمة في الدنيا واآلخرة . 

 

خاصة ومكانة  عظيمة  أهمية  اإلسالم  في  لألخالق   : ف  س  عدة  تظهر  ي 

 وانب , اذكرها : ج

 .  األحكام الشرعية  -3      /      العبادات -2       /      اإليمان -1

 التقرب إلى هللا تعالى والفوز برضوانه . -4

 

 س : أهمية ومكانة األخالق في اإليمان : 
ِكن  الْبِر    غِْربِ َوالْمَ   ل يَْس الْبِر  أَن تَُولُّوا ُوُجوَهكُْم قِبََل الَْمْشِرقِ س : داللة : }  

َِولََٰ َوآتَى الَْماَل  ... َوالْيَْوِم اآْلِخِر   َمْن آَمَن بِاَّلل 

ذَِوي الْقُْربَىَٰ َوالْيَتَاَمىَٰ َوالَْمسَاِكيَن   َوالص    ....عَلَىَٰ ُحب ِِه  َوالُْموفُوَن بِعَْهِدِهْم إِذَا عَاهَدُوا ۖ  كَاةَ  َوآتَى الز    ابِِرينَ َوأَقَاَم الص اَلةَ 

اِء َوِحيَن الْ لْبَأْسَاِء َوالض  فِي ا ئِ ر  ئَِك ال ِذيَن َصَدقُوا ۖ َوأُولََٰ  (  1)اإلجابة نقطة  { : َك ُهُم الُْمت قُونَ بَأِْس ۗ أُولََٰ

األخالق جزء من اإليمان ، وثمرة من ثماره  / وأخبر القرآن أن البر الذي    -1

سان  يمان باهلل ، واإلحون باإلإنما يكو   هو حسن الخلق ال يكون بالعبادة وحدها ,

ى نشر  ي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ، والعمل علوللمحتاجين من ذ

 الخير والفضيلة , والوفاء بالعهود والصبر. 

  " .ال إيمان لمن ال أمانة لهبقوله : "  وقد أخبر النبي مبيناً صلة اإليمان باألخالق -2
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 دات : ي العباخالق فس : أهمية ومكانة األ

الشعائر    : لهاس  العبد  مقاصد    التعبدية  بها  قام  إذا   , أخالقية 

 نت سلوكه , وضح ذلك : حس  

 :  النص المقصد األخالقي من العبادة :  العبادة : 

}   تنهى عن الفواحش واآلثام .  الصالة :  -1  : تعالى  َوأَقِْم  قال 

تَنَْهى   الص الةَ  إِن   الص الةَ 

 ر { نْكََوالْمُ  ْحشَاءِ عَْن الْفَ 

وتط اة : والزك  -2 النفس  الشح  تهذب  من  هرها 

والمحبة  و المودة  فتشيع   / البخل 

 بين أفراد المجتمع الغني والفقير. 

  {  : تعالى  ِمْن  قال  ُخذْ 

تُطَِه ُرُهْم   َصَدقَةً  أَْمَوالِِهْم 

 { .  َوتَُزِك يِهْم بَِها

حافز عظيم لترك السلوك المذموم   والصيام:  -3

. 

ر هللا قال  :"  سول  من    

قو يدع  الزور  لم  ل 

فوالع به  هلل مل  ليس 

حاجة في أن يدع طعامه  

 " . رابهوش

 

ذُكر لرسول هللا امرأة تصوم النهار ، وتقوم الليل ، وتؤذي جيرانها س : ما داللة :  

بلسانها ، فقال : " ال خير فيها , هي في النار" ، وذكر له امرأة تصلي المكتوبة ، وتتصدق  

 ي الجنة " : ف انها ، فقال : "هي وال تؤذي أحداً بلسطعام , ببعض ال
الناس  يؤذي  وال   , فقط  المفروضة  بالعبادات  يقوم  من  أن  النبي  بين 

أفضل حاالً عند هللا ممن يؤدي العبادات المفروضة ، ويكثر من النوافل  

   ألنه لم يحقق المقاصد المطلوبة من العبادة . )علل:( ويؤذي الناس

 

 م الشرعية : األخالق في األحكا ومكانة : أهميةس 

, فمن في اإلسالم صفة االلتزام فلها أحكام شرعية  ألخالق  تكتسب ا

 هذه األخالق :

 يثاب فاعلها ويأثم تاركها / كالصدق واألمانة. :ما هو واجب  -1

مندوب    -2 هو  ما  / :  ومنها  تاركها  يأثم  وال  فاعلها  يثاب 

 كالشجاعة والكرم. 

ويؤدب على ارتكابها يأثم فاعلها ويعزر    حرام :ما هو    ومنها  -3

 غش والكبر.، ويثاب من تركها طاعة هلل / كالكذب وال
 

 س : أهمية ومكانة األخالق في التقرب إلى هللا والفوز برضوانه : 

تعد األخالق مجاالً للتنافس بين العباد ، وأساساً للتفاضل بينهم   -1

 حاسنكم أخالقا " . ياركم أ " إن خ قال رسول هللا : , يوم القيامة 

, فقد قال رسول هللا : " إن   الرسول في الجنة  وهي سبب للقرب من  -2

 أحب كم الى هللا أو إلي , وأقربكم من ي مجلساً يوم القيامة أحسنكم أخالقاً " . 
 

) بشموليتها ( لكل مناحي الحياة ,    األخالق في اإلسالمس : تتميز  

   القات:كلها , بين هذه العنسان ( قات اإلمنظمة )لعاللذلك جاءت 

 سان باهلل :  بعالقة اإلن. ما يتصل  1

كتقوى هللا ، والخوف منه ، والتزام أوامره ، واجتناب نواهيه ،  

 واللجوء إليه في الرخاء والشدة ؛ بالدعاء والتوكل عليه.

   . ما يتصل بعالقة اإلنسان بنفسه :2

وغرس القيم بتها /  ر ومحاسبتهذيب النفس / وتطهيرها من الشرو

والُحلم    الرفيعة  ، للفرد    والشجاعةكالحياء  بالنسبة  فاألخالق   ،

أَفْلََح َمن  قال تعالى : }   وسيلة الفالح والنجاح في الدنيا واآلخرة ،   قَْد 

 { .  اهَا َمن دَس  َوقَْد َخاَب ( 9َزك اهَا )

 .  بالناسالقة االنسان  . ما يتصل بع3

   . ما يتصل بعالقة اإلنسان بالبيئة .4
 

 

 س : بين كيف تنظم األخالق عالقة اإلنسان مع الناس : 

قائمة  جميعاً  الناس  مع  عالقته  تكون  أن  المسلم  على  فينبغي 

؛   الخلق  حسن   : واإلحسانعلى  والعدل  وحسن    كالرحمة   /

وال بهم  الصلة  يبر  بما  وأعراضه؛  نفوسهم  / حفظ  وأموالهم  م 

م على  أال أخبركم بمن يحر  , قال رسول هللا : "  عدم االعتداء عليها    ويكفل

  وبذلك يكون " ،     م الن ار عليه؟ على كل ِ هي ِن لي ِن قريب سهل ر  حَ الن ار، وبمن تُ 

 المجتمع قوياً متكماسكاً ، يعيش بمحبة وسعادة . 
 

 البيئة : عالقة اإلنسان مع  األخالقف تنظم س : بين كي

طريق التعامل مع الحيوانات والبيئة   ضي هللا عن س : كيف نر 

 ومواردها : 

تقوم هذه العالقه على أساس الرفق والرحمة مع ما حوله من    -

فقد أخبر النبي: ) أن رجالً دخل الجنة في كلب سقاه , وأن امرأة  ,  مخلوقات  

 ها( . دخلت النار في هرة حبست

يكون : بحسن  البيئة ومواردها ، فوأما السلوك األخالقي مع    -

والمحافظ إتالفها  وعدم   ، واجب استخدامها  فمن  ؛  عليها  ة 

اإلنسان االهتمام بنظافة بيئته / والبعد عن االستغالل الجائر أو 

الطبيعية   المصادر  استعمال  في  : اإلسراف  تعالى  هللا  قال  وال  }    ، 

 {.   حهاعد إِصالتفسدوا في األَرض ب 

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

 :  الناس مع التعامل في  النبوي الهدي  : الثالث الدرس  

الحديث : " المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على  س : ما داللة 

 أذاهم أعظم أجراً من الذي ال يخالطهم وال يصبر على أذاهم ". 
م   -  1 على  يحرص  النبي  اكان  ،  خالطة  ، لناس  همومهم  وتلبية    ومشاركتهم 

ل ها : الغني  لم يكن بمعزل عمن حوله ، بل تعامل مع شرائح المجتمع كفحاجاتهم ،  

 والفقير ، والصغير والكبير ، والمحسن والمسيء . 

على    -2 الناس  مع  التعامل  في  راقياً  أسلوباً حكيماً  يجد   , النبي  والمتتبع لسيرة 

  ن وقبول ما جاء به م   إلى محبتهم إياه ،  أدى ذلكالهم ؛  اختالف أجناسهم وأحو

 تداء به . الهدى والحق ، والحرص على طاعته واالق

 

 س : أساليب النبي في تعامله مع الناس : 

 حسن التواصل مع الناس .   -1

 الرفق بمن حوله . -2

 االستماع للمتحدث واإلنصات إليه . -3

 التعبير عن المشاعر تجاه اآلخرين .  -4

 هم .  ن زالت الناس وهفواتجاوز عالت -5

 تقبل النصح . المشاورة و -6
 

س : من أساليب النبي في تعامله مع الناس : حسن التواصل  

 مع الناس ، وضح ذلك : 

  التواصل الحسن بين أفراد المجتمع يوثق معاني األخوة والمحبة , 

عن   ويسأل   ، أحوالهم  عن  ويطمئن  الناس  يزور  النبي  كان  فقد 

،حا ،  ويخاطب  جاتهم  األلفاظ  بأحسن  منهم هم  غاب  من  ،    ويتفقد 

 زانهم .  ويجالسهم ويواسيهم في مصابهم ،ويخفف من آالمهم وأح

 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura91-aya10.html


 

                                                                           إعداد : أ. حسين المسالمة          /      وما قبلها 2202خطة م 4200جيل  للطلبة النظاميين     /  (1صل وم اإلسالمية )فمراجعة مكثفة في العل

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

5  

 

 س : أمثلة على حسن تواصل النبي مع الناس :  

سليم   -  1 ألم  أخيها   زيارته  بمقتل  لها  ومواساته   ، الدوام  على 

معونة   بئر  يوم  استشهد  الذي  ِملحان  بن  يق,  حرام  إني  :"  لووكان 

 خوها معي" . أرحمها , قُتـِل أ
 ".  ألك حاجة بقوله : " دوماً ،  لخادمهله سؤا -2

، وسؤاله عن الناس، وسعادتهم   استضافته ضيفاً من البادية  -3

باإلسالم، وحالهم مع الصالة ، فما زال الضيف يخبره عن حالهم 

 حتى استبشر وجه النبي صلى هللا عليه وسلم فرحاً. 

عل  -4 بالناساللقا  ىحرصه  إل  ء  وإدخال  والتحدث  السرور  يهم 

إل دعوةً  يرفض  ال  فكان   ، كانت  عليهم  وإن  وليمة  أو  مناسبة  ى 

 " .  لو دعيت إلى ذراع أو كُراع ألجبت قال: "   بسيطة ؛
 

الرفق بمن حوله س : من أساليب النبي في تعامله مع الناس :  

 ، وضح ذلك : 

 رين : خنبي باآل س : أعط مثاالً يدل على رفق ال

 تهم.وسبب لمحبللناس ،  خلق جاذب أ ( الرفق

الجانب  لي ن  النبي  كان  وقد   ) رحيماً    ب  الناس  مع  تعامله  في 

الْقَلِْب  }    ، قال هللا تعالى :بهم   كُنَت فَظًّا غَِليظَ  لَُهْم َولَْو  ِ ِلنَت  َن َّللا  فَبَِما َرْحَمٍة م ِ

 { .  الَنفَضُّواْ ِمْن َحْوِلكَ 

 ثيرة منها : اقف كفي مو ي تعامل النبي رفق فلاد تمثل ج ( وق
بالزنىرفقه    -1 له  يأذن  أن  يطلب منه  الذي جاءه  عليه    بالشاب  فأقبل   ,

له   مخاطباً  فحاوره   ، االقتراب  الشاب  من  النبي  فطلب  ليزجروه  الصحابة 

بأسلوب رقيق فقال للشاب : " أتحبه ألمك أو البنتك ... ثم دعا هللا له فقال  

قلبه ، وحص  ر ذنبفغاللهم ا : "   فلم يله ، وطهر  تفت الشاب  ن فرجه " ، 

 بعد ذلك إلى شيء من الزنى". 

توجيهه ألبي رافع الغفاري عندما جاء الصحابة يشتكون منه  رفقه في    -2

، وكان حينها صغيراً , فسأله النبي : " يا   ، بأنه يرمي نخلهم فيسقط الثمر

: فال ترِم  نبي معلماً ومربياً له ال  لع ، فقاغالم ِلَم ترمي النخل ؟ فقال الجو 

قال :  وكل مما يسقط في أسفلها ، ثم مسح على رأسه ودعا له ف  النخل ،

 أشبعك هللا وأرواك " . 

 

  : الناس  مع  تعامله  في  النبي  أساليب  من   : االستماع  س 

 ، وضح ذلك : للمتحدث واإلنصات إليه 

اً لما  واعي   مستمعاً   ويتوجه إليه  أ ( كان النبي يهتم بالمتحدث ،

، ثم يوجهه ويرشده إلى الحق ،  كان مخالفاً لرأيه  يقوله ، وإن  

لم يكن أحد يكلمه إال   أبو هريرة: " إن  رسول هللا  ومن ذلك ما وصفه به  

فيوجهنا النبي   " ، أقبل عليه بوجهه ، ثم لم يصِرفْه عنه حتى يفَرغَ من كالِمه

 ها :( دد)ع دث :آداب التعامل مع المتحبأفعاله إلى 

   .إليه احترامه بالنظر  -1

 . ماع لهواالست -2

 وعدم مقاطعته.  -3

عندما جلس    ب ( ومن األمثلة على حسن استماعه لمن يحدثه :

إليه عتبة بن ربيعة يفاوضه في ترك دينه مقابل عروض دنيوية ، ... فقال له: "  

فرغ عتبة   ى إذاتحلملك ، قل يا أبا الوليد أسَمع " فعرض عليه المال والسيادة وا

قال : " فاسمع مني " ،   لوليد أقد فرغت يا أبا ا  ، قال : "  فقرأ    ؟" قال : نعم ، 

. ويالحظ أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لم يقاطع  عليه أوائل سورة فصلت  

 عتبة ، واستمع لكالمه حتى فرغ . 
 

مشاعر س : من أساليب النبي في تعامله مع الناس : التعبير عن ال

اآلاجت :ه  ذلك  ، وضح  ت تعال  خرين  المشاعر  عن  تأبير  يُظهر  اآلخرين  ثرنا جاه 

أو   لحالهم ، واهتمامنا بهم ، وهكذا كان هدي النبي وأسلوبه مع الناس ، فما ِمن فرحٍ 

ٍ إال وعب ر عنه ، مما جعله شخصية جذابة مؤثرة فيمن حوله.   ُحزٍن أو حب 
 

 خرين : ه اآل اج شاعره تس : أمثلة على تعبير النبي عن م

 . َعدي بن حاتم بإسالم ه فرحاً ه ، واستبشارتهلل وجه - 1

قال : أخذ  ،    لمعاذ بن جبلتعبيره عن حبه لغيره ، كما حدث    -  2

  ، فقلت : وأنا أحبك يا رسول هللا ، فقال :  إني ألحبك يا معاذبيدي رسول هللا فقال :" 

 " .  اَدتِكَ ِرَك َوُحْسِن ِعبَ عَلَى ِذْكِرَك َوشُكْ  ي ن ِ أَعِ  رب ِ  كُل ِ َصالٍة :أن تقول بعد  ال تََدع ف " 
عند    -  3 مظعون حزنه  بن  عثمان  عائشة ،    موت  رأيت    فعن   : قالت 

 .   الدموع تسيل من عينيهرسول هللا يقب ل عثمان بن مظعون وهو مي ِت ، حتى رأيت 

 

التجاوز عن زالت  س : من أساليب النبي في تعامله مع الناس :  

 ، وضح ذلك :  م ه تس وهفواالنا

أرشدنا  ) إلى  أ  زال  التجاوز  النبي  الناسعن  العفو    ،  ت  مع 

أخطأ  عندما  يقول  النبي  كان  فقد   ، لهم  والدعاء  عنهم  والصفح 

 " .  اللهم اغفر لقومي ؛ فإنهم ال يعلمون" المشركون بحقه وآذوه : 

والصفح   الزالت  عن  والتجاوز   ) علل:(ب   / أثره  يديم    )  ألنه 

 بينهم . لناس والتسامح في ما بين ا ةة المحبعالق

 : اقف النبي في التجاوز عن زالت الناس وهفواتهمومج ( ومن  
قبضةً شديدةً حتى تشقق    جاء أعرابي إلى رسول هللا فقبضه من ردائه   -  1

رداء رسول هللا ، وأث ر في عنقه الشريف ، ثم قال : يا محمد! ُمر لي من مال  

يدل على كمال    أمر له بعطاء , وهذا ثم  رسول هللا   هللا الذي عندك ، فضحك 

 ه وِحلمه وعفوه عن الناس . ُخلق

أحد    -  2 فتسلل   ، التعب  شدة  من  شجرة  تحت  نائماً  يوًما  هللا  رسول  كان 

، وقال : تخافني ؟ فقال    المشركين ، فأخذ سيف النبي وهو نائم ووجهه إليه

فأدخل األعرابي  " ,    : " هللا   النبي : ال , فقال : من يمنعك مني ؟ فقال النبي

 لم يعاقبه رسول هللا وعفا عنه . ف في غمده وجلس ، فالسي

 

وتقبل   المشاورة   : الناس  مع  تعامله  في  النبي  س : من أساليب 

 (  لشورى :ا فوائد )    النصح ، وضح ذلك :

 ، لمحبتهم  وجلباً  بهم  وثقة  للناس  تواضعًا  المشورة  في  إن    ) أ 

   نها :وفيها فوائد كثيرة م

1-    / الحق  األصوب   والوصول    -2تحري  الرأي    / إلى 

قد كان يفعله ومشاركة الناس في تحمل نتائج القرار ، و  -3

ومشورتهم   أصحابه  بنصيحة  يأخذ  فقد   ،   )علل:(النبي 

 في قوله : ) وشاورهم باألمر( . ألمر هللا يمتثل في ذلك  

   اذكرها: ، وللنبي مواقف كثيرة في المشاورة وتقبل النصحب ( 
غ  -  1 في  للصحابة  بدر مشاورته  ال  زوة  حينمبمقاتلة  تغيير  مشركين  بلغه  ا 

المشركين قد جمعوا جموعهم   وأن  بها ،  القافلة والنجاة  أبي سفيان طريق 

وجاؤوا لحرب المسلمين فأشاروا عليه بأنهم مستعدون لذلك ، وقالوا له  لو  

 خضت بنا هذا البحر لخضناه معك . 

  داخل المدينة ، وال   بي أن يقاتل المشركينالن  ي أكان ر  دحيوم غزوة أ   -  2

صحابة رضي هللا عنهم  يخرج لمالقاتهم خارجها ، إال أنه أخذ برأي عامة ال

 الذين أشاروا عليه بالخروج لمالقاة المشركين خارج المدينة لرد اعتدائهم . 

 

 س : استخرج األسلوب الذي استخدمه النبي في تعامله مع الناس : 

ل أخيها حرام بن  ومواساته لها بمقت  م عنها على الدوام ،م سليألزيارته    -1

 حسن التواصل مع الناس .                            ِملحان:

عليه    -2 أقبل  إّّل  يكلمه  أحد  يكن  لم  رسول هللا  إّن   "  : هريرة  أبو  وصفه 

 : من كالِمه "  يفَرغَ  ثم لم يصِرفْه عنه حتى   ، للم   بوجهه  تحدث  االستماع 

 إليه . نصات  إلوا

تعبير النبي      : قال :" إني ألحبك يا معاذ "  بن جبل ف  بيد معاذ  أخذ النبي  -3

 عن مشاعره تجاه اآلخرين . 

دعاء النبي لمن أخطأ في حقه بقوله : " اللهم اغفر لقومي ؛ فإنهم ّل    -4

 التجاوز عن زالت الناس وهفواتهم . يعلمون "  :
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 :  وبنذال من ةالتوب  : الرابع الدرس  
 

 النجدين { : تعالى : } وهديناه  س : ما داللة قوله 

خلق هللا اإلنسان وبين له طريق الهداية وطريق الضالل  

 ، فمنهم يختار طاعة هللا ، ومنهم يختار الضالل . 

  

س : ما داللة الحديث : " كل بني آدم خط اء ، وخير  

 الخطائين التوابون " : 

 الناس في الذنب: وقوع  ب من أسباو :من طبيعة البشر الخطأ

 .ضعف إيمانهم  -1

 .ثرهم بالبيئة المحيطة بهم  و تأ أ -2

 أو تلبية لرغبات النفس األماره بالسوء .  -3

 

 س : بين مفهوم الذنب : 

فكّل   ، المحّرمات  ارتكاب  أو  الواجبات  ترك  هو 

 مخالفة فيها ترك ألمر أو فعل لنهي تعّد ذنباً . 

 

 خطورتها : حيث   ن مالذنوب س : أقسام / أنواع 

 كالسب والشتم .  ر :الصغائ -1

الكبائر :  -2 ،    ومنها  مثل عقوق الوالدين والسرقة 

  ، والزنى   ، والمخدرات  المسكرات    ويعدوتعاطي 

 من الكبائر. اإلصرار على الصغائر واإلكثار  منها
 

 :   س:تقسم الذنوب إلى كبائر وصغائر وفقاً ألمرين

 بل تتفاوت:  )فسر:( اهي خطورتالذنوب ليست متساوية ف

 د والمجتمع .ثارها في الفرحسب آب -أ 

 وما يترتب عليها  من عقوبة  في الدنيا واآلخرة.  -ب
  

الشرعية   المخالفات  عن  الكريم  القرآن  عبر   : س 

 )الذنوب( بألفاظ متعددة ، اذكرها : 

 .. { . فَأَْهلَْكنَاهُم بِذُنُوبِِهْم  } . الذنب : 1

َ َوَرسُولَهُ يَعْ  َوَمن } . المعصية : 2  .. {.  ِص َّللا 

 { .  .. الس ي ِئَاتِ  كَسَبُوا َوال ِذينَ } : . السيئة 3

. ومن األلفاظ األخرى التي عبر بها القرآن عن  4

 (. اإلثم , والجرم , والحرام الذنب : ) 
 

 س : بين مفهوم : المذنب : 

 كل من ارتكب معصية سواء أكانت صغيرة أم كبيرة.
 

   :  امل النبي مع المذنبين عتساليب  أ :س

 والتنفير منه . التعريف بالذنب -1

 فتح باب التوبة للمذنبين وتبشيرهم بالمغفرة .   -2

المذنبين    -3 تكفر  لإرشاد  التي  الصالحة  ألعمال 

 سيئاتهم.

 الستر عليهم وعدم إشاعة ما فعلوه من معاصي .  -4

 حفظ كرامتهم وحقوقهم . -5
 

 ،وضح:لتنفير منهالتعريف بالذنب وا ن : نبيذمي مع الس:من أساليب النب

  )علل:( يبين للمذنب أن ما فعله هو معصية هلل ، وأنه ذنب قبيح ان النبي ك -أ

 لينفره منه حتى ال يعود إليه . 

 ومن األمثلة على ذلك :   -ب 

، بأن شبه حال الظالم يوم القيامه بحال المفلس   نف ر الناس من الظلمأن النبي   -

، وأكل مال هذا ،  شتم هذا ، وقذف هذا ؟" ..... يأتي وقد  قال :" أتدرون ما المفلس ،لدنيا   با

وهذا تصوير لقبح هذه األفعال  وسفك دم هذا ، وضرب هذا ، ...  ثم طرح في النار " ،  

 لما لها من آثار سلبية عظيمة على حياة الناس. 

لقد  "  :  رسول هللا  قال لها  ذكرت إحدى أمهات المؤمنين أخرى بما تكره ولما     -

أي أن هذه الكلمة السيئة يمكن أن تلوث  ،  "    ر لمزجتهء البحلو مزجت بما  قلت كلمة

 ماء البحر لسوئها. 

 

المذنبين :   فتح باب التوبة للمذنبين وتبشيرهم  س : من أساليب النبي مع 

 ، وضح ذلك :  بالمغفرة

قبال على الخير  ل واإلمفيهم األيبشر المذنبين بمغفرة هللا ، ويبعث    كان النبي  -أ  

 ة والعمل الصالح . ذنوبهم من التوبحتى ال تمنعهم  ل:()عل

جاء رجل إلى النبي وهو في المسجد وحوله الصحابة فقال : " إني أصبت ذنباً  فقد   مثال :  -ب  

 قد  أليس قد توضأت ..  ثم شهدت الصالة معنا ؟ ..  فإن  هللا ...  فقال له النبي: ..  , فعاقبني "  

ِعبَاِدَي ال ِذيَن أَْسَرفُوا عَلَى أَنْفُِسِهْم اَل تَقْنَطُوا    يَا  قُلْ }    قول هللا :  ، وهذا يتفق مع بك "  لك ذن  رغف

ِحيمُ  َ يَغِْفُر الذُّنُوَب َجِميعًا إِن هُ هَُو الْغَفُوُر الر  ِ إِن  َّللا   .  { ِمْن َرْحَمِة َّللا 

 

صالحة  المذنبين إلى األعمال ال  داإرشن :  س : من أساليب النبي مع المذنبي

 ، وضح ذلك مع ذكر األمثلة : ئاتهم التي تكفر سي

التي   المداومة على األعمال الصالحةأرشد النبي المذنبين بعد التوبة إلى   -أ 

سيئاتهم   وتكفر  أجورهم  "  تزيد  قال:  الجمعة ,  إلى  والجمعة   ، الخمس  ،    الصلوات 

 تنبت الكبائر " . إذا اج ا بينهن ، مكفرات م  ورمضان إلى رمضان 

للنبي ي   -ب   واألعمال  ،    خبره أنه ارتكب ذنبًاوجاء رجل  فأرشده للصالة 

َن الل يْلِ }    وتال : ،    الصالحة { ,  إِن  الَْحسَنَاِت يُْذِهبَْن الس ي ِئَاِت   َوأَقِِم الص الةَ طََرفَيِ الن َهاِر َوُزلَفًا م ِ

 "بل للناس كافة " . خاص ة؟ فقال النبي: ا له  ذه هللا ! فقال رجل من القوم : يا نبي 

والصدقة تطفئ  ، فقال : "    أرشد النبي إليها الصدقةومن أبواب الخير التي    -ج  

 ".   الخطيئة كما يطفئ الماء النار
 

الستر عليهم وعدم إشاعة ما فعلوه  س : من أساليب النبي مع المذنبين :  

 ، وضح ذلك :  من معاصي

بي : "  له النفقال   ,ية ليعاقبه  بغالم قد ارتكب معص  للنبي  ةالصحاب  فقد جاء أحد

 ". لو سترته بثوبك ؛ كان خيراً لك 
 

س : من أساليب النبي مع المذنبين : حفظ كرامتهم وحقوقهم ، وضح ذلك  

 مع ذكر األمثلة : 

المذنبين إيذاء  عن  النبي  نهى   ) هجرهم    أ  أو  ولعنهم  إلنسانية    )علل:(وسبهم  مراعاة 

رة ، وكان رفيقاً معهم ،  على مصيرهم في اآلخم / وحذر من الُحكم  وشعوره  لمذنبينا

 ويسعى إلصالحهم وإرشادهم . 

 ب (  أمثلة :  

 " .  ما بال أقواٍم يفعلون كذا وكذا، وإنما ينتقد الفعل ويقول : "  لم يصرح باسم المذنب  -

اللهم العنه  هم :  دح فقال أ  وقد جيء للنبي برجل كان يشرب الخمر فأمر النبي بجلده ،   -

 ". ال تلعنوه فوهللا ما علمت إال أنه يحب هللا ورسوله  ال الرسول: " قف!  ثر ما يُؤتى به  , ما أك

-     ، ، وجعل ذلك األمر محرماً  الناس  ذوات  لعن  فقال رسول هللا: "لعن  فنهى النبي عن 

لقيامة ،  يوم ا  حمة هللا ألن اللعن هو حكم على الناس بالطرد من ر   )علل:("   المؤمن كقتله

 لمه إال هللا .  وهذا ال يع
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 س : علل : خصص رسول هللا بعض األفعال باللعن : 

 لبيان خطرها على الفرد والمجتمع / وتنفيراً من االقتراب منها.
 

باللعن   النبي  خصها  التي  األفعال  بعض  على  مثاالً  اذكر   : س 

 : على عمومها دون غيرها ، ودون أن يسمي أصحابها  

 ها. ملها وعاصرها وبائعل هللا شارب الخمر وحا رسو نلع -1

 ولعن آكل الربا .  -2

ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء / ولعن المتشبهات من    -3

 النساء بالرجال . 
 

 :،من خالل النصوص لمذنبينفي التعامل مع اس:استنتج أسلوب النبي  

أَنْفُِسِهْم اَل  َعلَ   ا وْسَرفُ قُْل يَا ِعبَاِدَي ال ِذيَن أَ قال تعالى : }    -1 تَقْنَطُوا ِمْن  ى 

َ يَغِْفُر الذُّنُوَب جَ رَ  ِ إِن  َّللا   { :  ِميعًاْحَمِة َّللا 

 فتح باب التوبة للمذنبين وتبشيرهم بالمغفرة . 

َن الل يِْل إِن  الَْحَسنَاتِ قال تعالى : }    -2   َوأَقِِم الص الةَ َطَرفَيِ الن َهاِر َوُزلَفًا م ِ

 { :  ِرينَ ِذْكَرى ِللذ اكِ  لس ي ِئَاِت ذَِلكَ َن ابْ يُْذهِ 

 إرشاد المذنبين إلى األعمال الصالحة التي تكفر سيئاتهم . 

ما    -3 فوهللا  تلعنوه  )ال   : فقال  الخمر  شارب  لعن  عن  هللا  رسول  نهى 

 علمت إال أنه يحب هللا ورسوله ( : 

 حفظ كرامة المذنبين وحقوقهم . 

 

ت أن  ينبغي   : ج س  الد و ه تكاتف  إصال د  في  والمجتمع  ح  وله 

 توجيههم من خالل ثالث طرق ، اذكرها :  سلوك المذنبين و 

 س : بين مسؤولية الدولة والمجتمع نحو المذنبين : 

 أ ( النصح والتوجيه .

 ب (  المعالجة المسلكية .

 ج (  عقوبة الجناة . 

 

جيه النصح والتو :من مسؤولية  الدولة والمجتمع نحو المذنبين:س

 ( لمذنبين اإلعالم في إصالح ادوراألسرة والمدرسة و  ):  حض، و 

تسترشد بالهدي النبوي في التعامل مع  ويبدأ ذلك من األسرة :  -1

 أبنائها ، فال تضخم أخطاءهم . 

 وتقوم المدرسة :   -2

 التعامل مع الطالب بأساليب تربوية إلصالحهم .  -

 واستخراج بذور الخير الموجودة فيهم .  -

 هم وضربهم . إهانتهم والتشهير ب  عن : د اواالبتع -

 لطاقات الموجودة لديهم بأنشطة هادفة. ثمار اواست -

 اإلعالم : -3

 التنشئة االجتماعية السوية الهادفة .  -

 ونشر الفضيلة والوعي ببيان خطر الذنوب وعقوبتها.  -

التوبة    - نحو  المذنبين  بيد  تأحذ  التي  اإلصالحية  البرامج  بث 

 قامة . واالست

 

وا  الدولة  مسؤولية   من   : المذنبيس  نحو  عقوبة لمجتمع   : ن 

 الجناة ، وضح ذلك : 

  : خالل  من  النظام  وسيادة  القانون  الدولة  تطبيق تفرض 

  ، عادلة  لمحاكمة  وتقدمهم   / المذنبين  على  مناسبة  عقوبات 

 ليتحقق األمن ويتعزز الشعور بالعدالة . 
 

نح والمجتمع  الدولة  مسؤولية   من   : المذنس  ايبو   : لمعالجة  ن 

 وضح ذلك : المسلكية ، 

مرتكبيي الجنايات ، فتقوم الدولة بذلك عن طريق   ح وتأهيلإصال - 1

المؤسسات المختصه مثل مراكز اإلصالح والتأهيل ، ومراكز معالجة  

 التي تهتم : اإلدمان ،  

 بتقديم العالج وإعادة التأهيل للجناة .  -أ 

 شغال. وتعليمهم بعض الِحرف واأل -ب 

واك  -  ج التعلم  على  النافوتشجعهم  المعارف  ،  تساب  عة 

 بية.كحفظ القرآن والعلوم الشرعية واللغة العر 

وتتنبه الدولة بمؤسساتها لظاهرة جنوح األطفال ، فتقوم بالحد    -  2

تطوير القوانين  منها ، والسيطرة على أسبابها وأثارها عن طريق :   

لفئة / ورفع سوية  هذه ا   ع تعامل موتحسين اإلجراءات المتبعة في ال  /

 خدمات المقدمة لهم. ال

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

 :  الحوار ثقافة  : الخامس الدرس    

 س : ما أهمية الحوار : 

 الفكري / والثقافي / واالجتماعي.  : أدوات التواصل من أهم  -أ

التعاون / م / وها ) كالتف  ثماره المرجوةوحتى يؤتي الحوار    -ب 

 نشر ثقافته بين أفراد المجتمع. لحقائق ( ال بد من والوصول ل

 

 س : بين مفهوم الحوار : 

هو أسلوب تواصل / يمارسه األفراد في تبادل اآلراء واألفكار / 

 بهدف الوصول للصواب / وفق ضوابط وأسس سليمة .
 

 :   ةس : علل : نشر ثقافة الحوار في المجتمع ضرورة ملح  

 ة الحوار:  المجتمع لغرس ثقاف علل : ينبغي تكاتف مؤسسات :س 

   مظاهر سلبية هي : لما لضعف ممارسة هذه الثقافة من 

 التعصب والتطرف والقطيعة .  -1

 وانتشار العداوة بين الناس .    -2

 وانتشار الجرائم والعنف واإلرهاب . -3

 

 :  الحوار  س : مؤسسات المجتمع التي تساهم في تنمية ثقافة

.  4ت التعليمية   /   . المؤسسا 3جد   /  . المس2األسرة   /    .1

 . النوادي والملتقيات .5اإلعالم    /     

 

 س: أهمية / ودور األسرة في غرس ثقافة الحوار في المجتمع:

, فإذا تربى فيها    ( هي أول بيئة اجتماعية ينشأ فيها اإلنسان  1

 . اً لهعبعادة وطعلى ممارسة الحوار يصبح ذلك 

سيرة  2 في  ولنا  أسوة    (  هللا  معحسرسول  حواره  في   ،   نة 

ومن زوجاته وأفراد أسرته في ما كان يعترض لهم من أمور ،  

حديثه مع زوجته خديجة عندما نزل عليه الوحي    أمثلة ذلك :

في غار حراء ، ورجع لبيته ، وأخبرها بما حدث له ، فقالت :  

أبد هللا  يخزيك  ما  إنك  "وهللا  التل اً  الَكل  صل  وتحمل   ، ،    رحم 

 وتقري الضيف" .   وتكسب المعدوم ،

-  )  : التخفيف عنه  من روع   )دور زوجته خديجة في  خففت 

النبي وبشرته أنه النبي المنتظر مستدلة بما اتصف به النبي من  

 مكارم األخالق وطيب األفعال . 
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ق  ير ار عن ط س : على الوالدين أن يكونا قدوة ألبنائهما في الحو 

 :( الحوار في األسرة  ر : ) س : طرق تعزيزأمو 

حواري ة جلسات  إقامة  األسره  أ.  داخل  الزوجة    مستمرة  مع 

قضايا   من  يواجهون  وما   ، إليه  يطمحون  ما  في  للتشاور   ، واألبناء 

 وهموم ، ويشتركون في تقديم الحلول والمقترحات . 

يقلدون  اء  نبفاأل  ،   ب. التزام األبوين بأسلوب الحوار في ما بينهما 

ب الحوار بين األبناء ، فيوجهونهم  اآلباء مالحظة أسلوآباءهم ، وعلى  

 لوب الحوار . نحو األفضل في أس

وعدم مقاطعة كالمهم ، وقبول آرائهم    ، ج. إصغاء األبوين ألبنائهم  

 ، وتصويبها إن كانت خطأ . 
 

 س : علل: للمسجد دور أساسي في حياة المسلم : 

يج  الناس  ف ألن  ويتبادلونعند    هيتمعون   ، ،   كل صالة  فيه اآلراء 

 ة . قون التوجيه واإلرشاد نحو قيم اإلسالم ومبادئه العظيمويتل
 

المجتمع   أفراد  بين  الحوار  ثقافة  ينمي  أن  للمسجد  يمكن   : س 

 بطرق عدة ، بينها : 

 التي تنمي ثقافة الحوار . . اختيار موضوعات الخطب والمواعظ 1

ة الحضور ،  ، بسماع اإلمام أسئلواري  ح ل لخطاب ا. اختيار أسلوب ا2

 ر تعصب . آداب الحوار بأدلة واضحة ومقنعة من غي والتزام

. عقد المجالس العلمية داخل المسجد ، واحترام  اختالف وجهات 3

 نظر المصلين. 
 

س : تتكامل المؤسسات في غرس ثقافة الحوار داخل المجتمع ،  

 :  ثقافةلارس هذه  بين دور المؤسسات التعليمية في غ

تكو في  تسهم    ) اإلنسانأ  شخصية  بالعادات   :  ين  بتزويده 

 .  السلوكية الحسنة ، وتعليمه مهارات التواصل والحوار

)من المدارس والجامعات(   ب (  وينبغي أن تقوم هذه المؤسسات 

ومن بمهمتها في تنمية ثقافة الحوار بين أطراف العملية التعليمية ،  

   وسائل ذلك :

 دفة في التدريس . أساليب الحوار الها  درسينملاتباع ا. 1

 . تشجيع المتعلمين على إبداء الرأي بأدب واحترام .2

 . عقد جلسات حوارية تدريبية بين أطراف العملية التعليمية .3

المادة  4 أسلوب الحوار في عرض  التعليمية  المناهج  . تضمين 

 العلمية .

المط5 الموضوعات  في  الطالب  مشاركة  لل.  ،  ق نروحة  اش 

 ظهر أنه صواب .وتقبل رأي غيره إذا 
 

السلف  :  س   من  المسلمون  العلماء  استخدام  على  مثال  اذكر 

 الصالح أسلوب الحوار في مناقشاتهم العلمية : 
الصالة   تارك  ُحكم  حول  الشافعي  واإلمام  بن حنبل  أحمد  اإلمام  بين  دار  ما 

الشافعي يرى  مام  إلاسلم ، وتكاسالً ، وذلك بأن اإلمام أحمد يرى أنه غير م

رة ، فدار الحوار اآلتي بينهما : قال الشافعي :  م مرتكب لمعصية كبيأنه مسل

مد أتقول إنه غير مسلم ؟ قال : نعم ، قال الشافعي : إذا كان غير مسلم  يا أح

، فبم يسلم ؟ قال أحمد : يقول ال إله إال هللا محمد رسول هللا , قال الشافعي   

قال الشافعي  ْسِلم بأن يصلي ، ئًما ؟ قال أحمد : يُ ذلك دا ة يقول: فتارك الصال

سالم بها . فانقطع اإلمام أحمد عن  صالة غير المسلم ال تصح ، وال يُحكم باإل

الكالم وسكت ، فلم يعن ف أحدهما اآلخر ، وحفظ كل منهما لآلخر مكانته ،  

 بال عناد أو تشدد. 
 

تمع بطرق المج  يفالحوار  س : لإلعالم أثر كبير في نشر ثقافة  

 ها :  عدة ، اذكر 

 في نقل األخبار واألحداث . ة والحياد( الموضوعي 1

 ملتزمة بأسلوب الحوار وآدابه .  ؤتمرات م ( عقد ندوات و 2

الحوار    3 ثقافة  غرس  في  التمثيل  استخدام  خالل (    :من 

 عرض بعض المسلسالت مظهرةً آثار التعصب والعنف. 

عدم  الحوارية النقاشية ، و  مجارالب  في  ( التزام آداب الحوار  4

 الشتم والصراخ .  استخدام أساليب

في  5 االجتماعي  التواصل  وسائل  توظيف  بعض    (  طرح 

 القضايا التي تهم المجتمع .

والبرامج   6 المشاهد  عن  االبتعاد  التعصب   (  تعزز  التي 

 والعنف في المجتمع .
 

  المجتمع س : تتكامل المؤسسات في غرس ثقافة الحوار داخل  

 قافة : يات في غرس هذه الثدور النوادي والملتق، بين 

التي يرتادها األفراد  1 للثقافة   ( وهي من المؤسسات االجتماعية 

 وفيها تتكّون عالقات اجتماعية بين الناس .  أو للترفيه ،

   (  ولهذه المؤسسات أثر في غرس ثقافة الحوار عن طريق: 2

 به وآدابه.وأسلو رة الحواأ . عقد دورات تدريبية حول أهمي

ن .عقد  حولب  ا   دوات  ومشاركة  القضايا  المجتمع  تهم  لتي 

 فراد فيها . األ

مالحظة القائمين على هذه المؤسسات أسلوب التعامل بين ج.  

األعضاء ، وتوجيههم نحو تقبل بعضهم بعًضا ، وحل خالفاتهم 

 . بالحوار الذي يصل بهم إلى الحق ، من غير استعمال العنف
 

 ؤسسات التالية : ثقافة الحوار في المشيوع  ر: ما أثس 

م  رقال

: 

  : س 

 المجال : 
 س : أثر شيوع ثقافة الحوار : 

 األسرة : -1

يعزز مشاعر المحبة داخل األسره ،    -1

 بما يقدمه من دعم نفسي ألفرادها . 

لتقوم   -2  ، واسقرارها  األسره  تماسك 

 بواجبها في المجتمع على أفضل وجه . 

 د :المسج -2

المجتمع /    كستما الروابط   وتعزيزأفراد 

 والمحافظة /واالجتماعية بينهم  اإليمانية 

 على وحدتهم. 

 التعليم :  -3

: اإلنسان  شخصية  بتزويده    تكوين 

وتعليمه   ، الحسنة  السلوكية  بالعادات 

 مهارات التواصل والحوار مع اآلخرين .

 النوادي :  -4

،    تقبل بعًضا  بعضهم   وحلاألعضاء 

إلى    لحوارا بفاتهم  خال بهم  يصل  الذي 

 . ال العنف لحق ، من غير استعما
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 :  النفس  تزكية : السادس الدرس    

 س : بين مفهوم تزكية النفس : 

الصفات  بأحسن  وتهذيبها  وتطيرها  بالنفس  االرتقاء   هي 

 واألخالق ، لتحقيق الفالح في الدنيا والنجاة في اآلخرة. 
 

 ثالثة ، اذكرها : رئيسة   مقومات س : تقوم تزكية النفس على

المعاصي  .1 من  شهواتها    ،  التخلص  من  القلوب  وعالج 

، كالرياء والحسد والكبر   }  وأمراضها  َونََهى  ،  َربِ ِه  َمقَاَم  َخاَف  َمْن  ا  َوأَم 

 {.  ( فَِإن  الَْجن ةَ ِهَي الَْمأَْوى 40الن فَْس عَِن الَْهَوى )

  بالنوافل.إلى هللا بوالتقر . المحافظه على أداء الفرائض ، 2

 التي تهذب النفس ، وتضبط السلوك .  يدةباألخالق الحم تحلي  . ال3

 

 س : عدد ضوابط تزكية النفس : 

 (  اإلخالص والمشروعية . 1

 (  التوازن واالعتدال .  2

 (  االستمرارية والديمومة . 3
 

 :  ، وضح ذلكاإلخالص والمشروعية   من ضوابط تزكية النفس :س : 

 . عن الرياءوحده ، بعيداً له  هلل ، يتوجه مخلًصا : الص خاإل -أ 

   المشروعية : -ب 

شرع اإلسالم ، فال يصّح   متبعًا  يجب أن يكون عمله مشروعاً : 

اإلتيان بعبادة ال أصل لها في القرآن والسنة ، وال تصّح مخالفة  

 الشرع في كيفية أداء العبادة . 
 

 :  ، وضح ذلكدال واالعت  التوازن  من ضوابط تزكية النفس :س : 

 ادات ، وضح : سه ما ال يطيق من العبيكلف اإلنسان نفال  س: 

 :العبد يوازن في تزكية النفس مع حاجاته المتنوعةالتوازن :  -أ 

 فال يكلف نفسه من العبادات ما ال تطيق .  -

 وال يُهمل حق جسده من الراحة والطعام والزواج .  -

 للعبادة .   التفرغ له بقصدوال يهمل أهله وعيا  -

 تدال :  االع -ب 

النب  - االعدعا  إلى  في  ي  التشدد  وعدم  العبادة  في  تدال 

 بقوله :" إن هذا الدين متين فأوغلوا )فتعمقوا( فيه برفق " . ممارستها , 

يا أيُّها  "  , قال رسول هللا :    ال يلزم نفسه من األعمال ما ال يطيق  -

 . "  ن وما تطيقالن اُس، ُخذُوا من األعمال  
 

 :   ، وضح ذلكمة  ية والديمو االستمرار   النفس : من ضوابط تزكية س : 

من    -أ   واإلكثار   ، والواجبات  بالفرائض  القيام  يحرص 

 .النوافل وفق استطاعته ليربي نفسه ويزكيها 

بعض الناس يشدد على نفسه بالعبادة أكثر من طاقتها,   -ب 

ر وجه  لذلك   , االستمرار  يستطيع  ال  هللاثم  إلى    سول 

القلحرص على ما يستمر وا ليل الدائم من  يبقى ، فبين أن 

 العبادة خير من الكثير المنقطع .
 

 س : عدد وسائل تزكية النفس :  

 . تقوية الصلة باهلل .   1

 . التفكر  .2

 رقابة هللا ومحاسبة النفس .استشعار  .3

 :  س : من وسائل تزكية النفس : تقوية الصلة باهلل ، وضح ذلك 

العبما    أعظم يتقرب  أن  هللا  إليهيحب  االلتزام    د  بالفرائض , 

 تقرب إليه بالنوافل : وال

 )صالة / وصيام / وزكاة / وحج (.  والفرائض تشمل  -1

القرآن    والنوافل مثل :  -2 النافلة / وتالوة  الصلوات المسنونة / وصيام 

 ه . برالعبد ل التي تجلي القلوب من أثر الذنوب / وبالدعاء الذي يتذلل فيه 
 

 لك : ضح ذ، و  التفكر النفس : س : من وسائل تزكية 

 س : بين أثر التفكر في تزكية النفس :  

في    - بالنظر  هللا    :ويكون  عظمة   سمائه أوجالل    /مظاهر 

 . وفي خلق الكون والنفس  /وصفاته 

 يمان واليقين باهلل.يزيد من اإل )أثره:(  التفكر  -

 

النفس   تزكية  وسائل  من   : ومحاسبة ر  اعاستش:   س  رقابة هللا 

 فس ، وضح ذلك : الن

ومراقبتها من  فس  س :  العبد نفسه ،  ر : تكون المراقبة بمتابعة 

 الوقوع في الزلل : 

،   -أ   للتوبة  ويسارع   ، نفسه  يحاسب  أن  المسلم  اإلسالم  دعا 

 ويستدرك ما فاته بمزيد من الطاعات .

وعقا  -ب هللا  ثواب  باستشعار  المراقبة  نسان اإل  ىليبقبه  وتتحقق 

على مطالطا  محافظاً  تثاقلألدائها    مئنا عة  عن    بال  واالبتعاد   ،

 المعاصي والشهوات ، فيحقق بذلك االستقامة والثبات على الحق . 

 

 س : عدد آثار تزكية النفس : 

 محبة هللا وحفظه له .  -1

 القناعة والطمأنينة .   -2

 . الرضا والسعادة . 3

 . علو الهمة .4

 

 : ،وضح ذلكوحفظه له   محبة هللا تعالىس : النف ةيثار تزكمن آ س : 

 س : اكتب مظهرين يدالن على محبة هللا تعالى لمن يزكي نفسه :

: ينال محبة هللا  إن من يطهر نفسه من المعاصي ، ويزكيها بالعبادات

 له ومحبة الناس / ويوفقه هللا للخير / ويحفظه من السوء . 

 

 :  وضح ذلكطمأنينة ، ة وال عا:  القن من آثار تزكية النفسس : 

تحرر العبد من  )أثره :(  يمان باهلل والثقه به  ة اإلزياد  القناعة :  -أ

 قيود الدنيا وشهواتها / فال يخشى من فوات رزق أو انتهاء أجل .  

:  -ب  بلذة    الطمأنينة  ويشعر  واطمئنان  بخشوع  العبادات  يؤدي 

 ألنه يؤديها برغبة وشوق .  )علل:(

 

 :وضح ذلك ،  الرضا والسعادة فس :ة النيكآثار تزمن  س : 

 استقرار اإليمان في قلب المؤمن :   ا أثرس : م

: المؤمن  قلب  في  واليقين  اإليمان  يستقر  تعلقه    عندما  يقل 

بالدنيا ، والحرص عليها ، فال يرتكب المحرمات للوصول إليها  

من وذلك ألن غاية العبد هي رضا هللا وابتغاء ما عنده    )علل:(

 بما حرم عليه . فال يصل إلى محبته  واب ،ثوأجر 
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 س : من آثار تزكية النفس : علو الهمة ، وضح ذلك : 

تحمل   على  يعينه  ما  صاحبها  نفس  في  اإليمان  توقظ  النفس  تزكية 

التي تسببها   النفسية  الضغوطات  / وتجاوز  الحياة ومصائبها  تكاليف 

علي فيصبر   ، األحوال  الحياة وصعوبة  ويمتاعب   ، لألا بها  عمال  در 

 مجتمعه . ة التي تنفعه وتنفعالصالحة الخير 

 

 س: ما داللة النصوص اآلتية على تزكية النفس : 
َ  قال هللا تعالى : }   -1 إِال  ِليَعْبُُدوا َّللا  َوَما أُِمُروا 

يَن ُحنَفَاءَ   { . ُمْخِلِصيَن لَهُ الد ِ
من ضوابط تزكية النفس  

 .  والمشروعية اإلخالص : 

ب َِك ۚ   ن وَحىَٰ إِلَيَْك مِ َوات بِْع َما يُ }    : لى اعقال ت -2   ر 
َ كَاَن بَِما تَعَْملُوَن َخبِيًرا  {  إِن  َّللا 

النفس   تزكية  من ضوابط 

 .  المشروعية  اإلخالص : 

الدار   -3 هللا  آتاك  فيما  }وابتغ   : تعالى  قال 
 اآلخرة وال تنس نصيبك من الدنيا { 

النفس   تزكية  من ضوابط 

 العتدال. او لتوازن ا: 

إن    حت ى تَملُّوا، و هللا ال يََملُّ ن  إ:"  النبيقال   
 ".  وإن قل   ما داَم أَحب  األعمال إلى هللا؛ 

النفس   تزكية  من ضوابط 

    االستمرارية والديمومة : 

النفس   قال تعالى:}ال يكلف هللا نفسًا إال وسعها{   تزكية  من ضوابط 

    االستمرارية والديمومة : 

عن  لقا -4 يرويه  ما  في  "    رسول هللا   : ربه 
تقرب   مما  وما  إلي  أحب  بشيء  عبدي  إلي 

 افترضت عليه " . 

النفس   تزكية  وسائل  من 
باهلل   الصلة  تقوية   :

 بااللتزام بالفرائض . 
ۗۗ   َّللا ِ  بِِذْكرِ  قُلُوبُُهمْ  َوتَْطَمئِنُّ  آَمنُوا ال ِذينَ }   -5

ِ  بِِذْكرِ  أاَلَ   { بُ و لُ الْقُ  تَْطَمئِنُّ  َّللا 
الن تزكية  وسائل  فس  من 

 . اهلل: تقوية الصلة ب

أُِجيُب  } -6 قَِريٌب  فَِإن ِي  عَن ِي  ِعبَاِدي  سَأَلََك  َوإِذَا 
 { َدْعَوةَ الد اعِ إِذَا َدعَانِ 

النفس   تزكية  وسائل  من 
 . : تقوية الصلة باهلل

َواْختِاَلِف  } -7 َواأْلَْرِض  الس َماَواِت  َخلِْق  فِي  إِن  
 { الل يِْل َوالن َهاِر آَليَاٍت أِلُوِلي اأْلَلْبَابِ 

النفس   تزكية  وسائل  من 
 التفكر . : 

ات  } -8 آَمنُوا  ال ِذيَن  أَيَُّها  َ يَا  وَ قُوا َّللا  نَفٌْس    لْتَنظُْر 
ِلغَ م   قَد َمْت  َ  ٍد ۖ ا  َّللا  إِن    ۚ َ َّللا  َوات قُوا  بَِما    َخبِيٌر 

 { تَعَْملُونَ 

النفس   تزكية  وسائل  من 
هللا  :   مراقبة  استشعار 

 ومحاسبة النفس . 
َرب ُهم  }   -9 يَْدعُوَن  ال ِذيَن  َمَع  نَفْسََك  َواْصبِْر 

َوالْعَ  يُ بِالْغََداِة   ِ َوْجَههُ ۖيُدورِ ِشي  َوالَ َن    تَعُْد   
 { الَْحيَاِة الدُّنْيَاعَنُْهْم تُِريُد ِزينَةَ عَيْنَاَك  

النفس   تزكية  وسائل  من 
هللا  :   مراقبة  استشعار 

 ومحاسبة النفس . 
10-  "  ُ َ يُِحبُّ   ابْدً عَإِذَا أََحب  َّللا  نَاَدى ِجبِْريَل إِن  َّللا 

 .." هُ فَيُِحبُّ فُاَلنًا فَأَْحبِبْهُ 
النف تزكية  آثار  :  من  س 

 ه له. محبة هللا وحفظ
:   " وجعلت قرة عيني في الصالة "  -11 النفس  تزكية  آثار  من 

 .   والطمأنينةالقناعة 
َ كَِريٌم يُِحبُّ الْكََرَم،  قال رسول هللا : "   -12 إِن  َّللا 

 "   َويُِحبُّ َمعَاِلَي اأْلَْخاَلِق، َويَْكَرهُ سَفْسَافََها. 
:  اثآمن   النفس  تزكية  ر 

 مة علو اله

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

 :  الكريم القرآن في  األمثال  : السابع الدرس    

 : اذكر هذه األساليبس:تعددت أساليب القرآن في الدعوة هلل ،

 ضرب األمثال . - 2/        القصة  . -1
 

 آني : س : بين مفهوم المثل القر 

التشبيه    وه أساليب  من  /  أسلوب  القرآن  عفي  : يعمل    لى 

 تقريب المعنى ، وإبرازه بصورةٍ حسية . 
 

 س : ما الغرض من ضرب األمثال في القرآن : 

 تقريب الحقائق للذهن ، كي يعتبر اإلنسان ويهتدي للطريق القويم . 
 

 س : بين فوائد إيراد األمثال في القرآن الكريم : 

 .  ريو التنف. الترغيب أ1

 . المدح أو الذم .2

 اإلقناع .  .3
 

 

م  : فواس  :   ن  الكريم  القرآن  في  األمثال  إيراد  أو  ئد  الترغيب 

 ، وضح ذلك :  التنفير
ُ َمثاَلً  }    مثال ذلك ما ضربه هللا للكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة : أَلَْم تََر كَيَْف َضَرَب َّللا 

كَشََجَرٍة طَيِ   أَ كَِلَمةً طَيِ بَةً  َوفَْرعُهَ لُهَ صْ بٍَة  ثَابٌِت  الس َماِء  ا  فِي  ِحيٍن  24)ا  كُل   أُكُلََها  تُْؤتِي   )

ُ اأْلَْمثَاَل ِللن اِس لَعَل ُهْم يَتَذَك ُرونبِِإْذِن َربِ هَ  َوَمثَُل كَِلَمٍة َخبِيثٍَة كَشََجَرٍة    (25)  ا َويَْضِرُب َّللا 

 . {  ْن قََرارٍ َها مِ لَ ِض َما  َخبِيثٍَة اْجتُث ْت ِمْن فَْوِق اأْلَرْ 

 الترغيب أو التنفير.  لمثل :الفائدة من إيراد ا  -1

 العالقة بين الكلمة الطيبة والشجرة الطيبة :  -2

مثلت اآلية الكلمة الطيبة النافعة بالشجرة الطيبة المثمرة التي ال  

ثابتة في األرض وفروعها ممتدة في   ، فجذورها  ينقطع ثمرها 

الشجالسماء ، فكما   أكلها كل حيالطي  ةر أن  , فكذلك  بة تؤتي  ن 

 لطيبة يبقى أثرها دائًما متجدًدا في كل وقت وحين . الكلمة ا 

3-   : الخبيثة  والشجرة  الخبيثة  الكلمة  بين  الخبيثة العالقة  الكلمة 

 الضارة ، فهي كالشجرة المقطوعة التي ال تثمر ، وال ينتفع الناس بها . 

 احفظ الجدول اآلتي :  -4

 نى المراد تقريبهمعال الصورة المحسوسة  بيانه دل المراالحا

الطيبة  اإليمان الراسخ  الشجرة 

التي ال ينقطع   الراسخة 

 ثمرها

أثر الكلمة الطيبة التي تعود  

في   صاحبها  على  بالخير 

 الدنيا واآلخرة . 

عن   االنحراف 

 الصراط المستقيم 

الخبيثة  الشجرة 

 المقطوعة التي ال تثمر

الخ الكلمة  الأثر    ي تبيثة 

بالسوء    تعود على صاحبها 

 في الدنيا واآلخرة  

 

   : الكريم  ،   المدح أو الذمس : من فوائد إيراد األمثال في القرآن 

 وضح ذلك : 

 المدح والذم . تعد  األمثال من األساليب البديعة في :  -

هو الثناء عليه بما له من الصفات   ومدح الشخص أو الشيء :   -

 مدح ( )تعريف الالحسنة .  

 ( تعريف الذم)الشخص أو الشيء . هو ذكر العيوب في  والذم : -
 

 س : مثال على المدح : 
 : َوال ِذيَْن َمعَهُ  }    ما ضربه هللا من َمثَل يمدح فيه الرسول وأصحابه  سُْوُل هللِا  ٌد ر  َحم  مُّ

سُج   ُرك عًا  تََراهُْم  بَيْنَُهْم  ُرَحَماُء  الْكُف اِر  عَلَى  يَبْ أَِشد اُء  هللِا غُوْ تَ ًدا  ِمَن  فَْضالً  َوِرْضَوانًا  َن   

ِلَك َمثَلُُهْم فِي الت ْوَراِة َوَمثَلُُهْم فِي اإِلنِْجيِْل كََزْرعٍ    يَْماهُْم فِْي ُوُجْوِهِهْم ِمْن أَثَِر السُُّجْودِ سِ 
ذَ

فَاْستََوى عَلَى سُْوقِِه يُعِْجُب ال فَاْستَغْلَظَ  فَآَزَرهُ  اأَْخَرَج شَْطأَهُ  ر  الْكُِليَ   عَ زُّ بِِهُم  ف اَر َوعََد  ِغيْظَ 

 { .  ُهْم م غِْفَرةً َوأَْجًرا عَِظيًْما  ال ِذيَْن آَمنُْوا َوعَِملُوا الص اِلَحاِت ِمنْ هللاُ 

 ما الفائدة من إيراد هذا المثل :  -1

 ضربه هللا يمدح فيه الرسول وأصحابه . 

 ما العالقة بين الرسول والصحابة والزرع :  -2

هذه رسول  اآلية  في  قوة  لتزايد  كما    مثل  وأصحابه  في  هللا  ورد 

األمه اإلسالميه وتكاثر  ،  فشبه نماء  بَدًءا  اإلنجيل  ها وتماسكها ، 

من مراحل الدعوة اإلسالميه األولى ، حتى دخول الناس في دين  

حتى  فشيئًا  شيئًا  عوده  اشتد  ثم   ، بدأ ضعيفًا  بزرع   ، أفواجاً  هللا 

ووحدتهم  اسك الرسول وأصحابه  دح تم م يثل جاء  نضج ، فهذا الم

 هللا في األرض .  ونشرهم دين

 احفظ الجدول اآلتي :  -3

 المعنى المراد تقريبه الصورة المحسوسة  الحال المراد بيانه

أصحاب  مساندة 

والتفافهم   له  النبي 

 حوله  

ضعيفًا   بدأ  الذي  الزرع 

شيئًا   عوده  اشتد  ثم 

 فشيئًا حتى نضج  

الوحدة     ك والتماسأهمية 

أ لتحقيق  بين  األمة  بناء 

 وتهم  ق
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 الذم :  ال على س : مث
 : تعالى  يَْحِمُل  }    قوله  الِْحَماِر  كََمثَِل  يَْحِملُوهَا  لَْم  ثُم   الت ْوَراةَ  لُوا  ُحم ِ ال ِذيَن  َمثَُل 

ُ أَْسفَاًرا ۚ ِ ۚ َوَّللا   { :  ِمينَ الْقَْوَم الظ اِل  ْهِدي يَ  اَل  بِئَْس َمثَُل الْقَْوِم ال ِذيَن كَذ بُوا بِآيَاِت َّللا 

 إيراد هذا المثل :  فائدة منما ال -1

 تذم الذين يحملون العلم وال  يعملون به .

به    -2 يعملون  وال   العلم  يحملون  الذين  بين  العالقة  ما 

: وال     والحمار  العلم  يحملون  الذين  فيه  تذم  مثالً  تضرب  اآلية 

رة  على ظهره كتبًا كثي  يحمل  يذحمار ال يعملون به ، فقد مثّلتهم بال

 يها ، وال يعمل بها . ، وهو ال يفقه ف

 احفظ الجدول اآلتي :  -3

الحال المراد  

 بيانه 

الصورة  

 المحسوسة 

 المعنى المراد تقريبه

عنده  َمن  حال 

 علم ال يعمل به 

يحمل   الذي  الحمار 

 كتبًا ال يفقه ما فيها 

وال   يعلمون  الذين  ذم 

 ينتفعون بعلمهم  

 

 وضح ذلك:قرآن :  اإلقناع ، إيراد األمثال في ال  فوائد س : من
يَا أَيَُّها الن اُس ُضِرَب َمثٌَل فَاْستَِمعُوا لَهُ ۚ إِن  ال ِذيَن تَْدعُوَن ِمْن ُدوِن  }    ومن ذلك : 

ِ لَْن يَْخلُقُوا ذُبَابًا َولَِو اْجتََمعُوا لَهُ ۖ َوإِْن يَْسلُبُْهُم الذُّبَاُب   ِمنْهُ اَل يَ   شَيْئًا َّللا   ۚ  ْستَنِْقذُوهُ 

 { :   ُب َوالَْمْطلُوبُ َضعَُف الط الِ 

 وضح المثل الوارد في اآلية / وما الفائدة من إيراده :  -1

إلى تقديم الحجج   اإلقناع  : يحتاج  لتأكيد  )علل:(  اإلقناع 

الحقيقة في نفس المخاطب , فهذه اآلية تقرر ألوهية هللا 

والضرر  بالنفع  ضرب  المثل    بأسلوب  وتفرده  حيث   ،

دون هللا عن النفع أوالضرر ان عجز ما يعبد من  مثالً لبي

الذبابة ، وعجزه عما  ، بعجزه عن خلق شيء صغير ك

 هو أصغر من ذلك كاسترجاع ما تلعقه الذبابة منهم . 

 احفظ الجدول اآلتي :  -2

الحال المراد  

 بيانه 

الصورة  

 المحسوسة 

 المعنى المراد تقريبه

اس تحقاق  عدم 

أ   يأ ن  شيء 

دون   من  يعبد 

 . هللا 

معبود   كل  عجز 

أن  من   هللا  دون 

ذباباً أو أن    يخلق

أخذه  ما  يستعيد 

   .الذباب

بأن   المخاطب  إقناع 

هللا   دون  من  المعبودات 

نفع   عن  عاجزة  ضعيفة 

فال    ، غيرها  نفع  أو  نفسها 

 يستحق العبادة إال هللا . 

 
 

 آني ( ر ق لمثل الس : خصائص األمثال القرآنية :   )خصائص ل

التصوير  1 دقة  والمعان   صف و   :.  الصورة  األشياء  تصبح  حتى  ي 

 يقة واضحة كأنها حقيقة ماثلة . دق

تنقل الصورة بأبعادها المكانية والزمانية ، ما  :  . الصورة الحركية  2

 يزيد من تخيل المشهد وتوضيحه وتقريبه لألذهان . 

الكثيرة بألفاظ قلي  :. اإليجاز  3 حدة منها ،  ل بواختلٍة ال  يؤدي المعاني 

 واالعتبار به . ، مما يسهل فهمه وحفظه  ساليب البالغةرفع أمن أ  هوو

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

 : السالم عليه زكريا هللا نبي  : الثامن الدرس    

 { . باْلبَ اأْلَ  أِلُوِلي ِعْبَرةٌ  قََصِصِهمْ  لَقَْد َكاَن فِيس : ما داللة : }  

يدعونهم لما فيه )علل:(    بعث في الناس رسالً من رحمة هللا أن    -1

 صالحهم في الدنيا واآلخرة . 

ليأحذ منها الناس العبرة /    )علل:(وذكر هللا قصصهم في القرآن  -2

   وإرشاداً لهم لوجه الصواب . 
 

 س : التعريف بنبي هللا زكريا من حيث : نسبه ، وعمله ، وزمنه :

 حاق . سإإلى يعقوب بن  به سن إسرائيل ، وينتهي ء بني ايمن أنب -1

 نجاراً .  يعملوكان  -2

النبي زكريا متصالً بزمن نبي هللا عيسى ، فقد أخبر هللا   زمنوكان    -3

أم عيسى   بنت عمران  مريم  كفل  قد  زكريا  َحسٍَن  }  أن  بِقَبُوٍل  َربَُّها  فَتَقَب لََها 

 يم . وكان زكريا زوج خالة مر  ، {  ي ا ۖ َوأَنْبَتََها نَبَاتًا َحسَنًا َوكَف لََها َزكَرِ 

 

 ليه السالم الذري ة : ب زكريا علطس : مناسبة 

( لم يكن لزكريا ولد تطمئن به نفسه وتقر به عينه , وكان يرغب في 1

امرأته  وكانت   ، شيباً  رأسه  واشتعل  العمر  به  تقدم  لما  ولكن   ، ذلك 

 اب(. جنا من اإلعاقًرا ال تنجب , ظن أن األمر قد فاته )موانع زكري

ن ، وكان قد تكفل برعايتها ار  على مريم بنت عم( إال أنه دخل مرةً   2

بها ، وهي تتعبد في المحراب )موضع الصالة( ، فوجد عندها   والعناية

طعاًما لم يعتد وجوده عندها من قبل ، فسألها : من أين لك هذا ؟ فقالت 

  ، من عند هللا  هو  عندئذ:  توجه  الذ  ثم  طالباً  الصا هلل   )علل:(ة  حلرية 

ا الذرية  أن  لتحقيذلك  سبب  األرض   قلصالحة  عمارة  في  هللا  مراد 

 ا / والولد مبعث طمأنينٍة لوالديه وسعادة في الدنيا واآلخرة . وخالفته

 

َوإِن ِي ِخفُْت الَْمَواِلَي ِمن َوَرائِي َوكَانَِت  : }    س : بين غاية زكريا من طلب الولد

ِ َرِضيًّا ِمْن آِل يَعْقُو   يَِرثُنِي َويَِرثُ  (6) نَك َوِليًّا ن ل دُ مِ ْب ِلي اْمَرأَتِي عَاقًِرا فََه   : {  َب َواْجعَلْهُ َرب 

وطلب أن يكون   رغب زكريا أن يتولى ولده أمر قومه من بعده ،   -1

  ، النبوة  أمانة  بعده  يتحمل  وأن   ، الدنيا واآلخرة  في   ألنه مرضيَّا عنه 

 ن من يوجههم للحق . بقوا دو عده , إنيخشى من فساد قومه وضاللهم ب

وهو  المراد ،     وعدم مخالفتهبعده على أمر هللا  ساستمرار النا  -  2

وليس المقصود وراثة األموال ،  {  يَِرثُنِي َويَِرُث ِمْن آِل يَعْقُوَب  }    من قوله :

ألن األنبياء ال يورثون أموالهم فما يتركونه من مال بعد موتهم ، يكون 

لجميع وهو    نالمؤمني  صدقه  الرسول،  عنه  أخبر  "    ما    رَ معش   -إن ا  : 

تَركنا   -األنبياء   ما  نُوَرث؛  آل يعقوب "    صدقةٌ هو  ال  ، وقد ورث زكريا من 

 أمانة النبوة والحكمة والعلم والدين . 

 

ٍة َوآتَيْنَاهُ الُْحْكَم َصبِيًّاتعالى : } س : فسر قوله   (12)  يَا يَْحيَى ُخِذ الِْكتَاَب بِقُو 

ن ل ُدن ا َوزَ انَ َوحَ  َوَكاَن تَ نًا م ِ َولَْم يَكُن َجب اًرا َعِصيًّا   (13)يًّاقِ َكاةً  بَِواِلَديِْه  ا   (14)َوبَرًّ

 { . َوَسالٌم َعلَيِْه يَْوَم ُوِلَد َويَْوَم يَُموُت َويَْوَم يُبْعَُث َحيًّا

هم أطاعوه  إن  يطلبون  مما  بأحسن  ويكرمهم  ألن هللا يحب عباده 

غالماً   عاء زكريا ، فرزقهالص ، فقد استجاب ديه بإخ لإوتوجهوا  

 )صفاته / وميزاته :( : 

وجعله    / قبل  به من  قد تسمى  أحد  يكن  ولم  "يحيى"  سماه 

نبياً / وآتاه الحكم صبياً بأن جعل لقوله ورأيه أثراً في من  

حوله على الرغم من صغر سنه / وجعله تقيًا باراً بوالديه / 

 مماته . محياه و هللا في وبشره برحمة

 

أشارت   : نبي    س  زكرقصة  أن    ا يهللا  ينبغي  يقينية  تبقى لحقيقة 

 ماثلة أمام اإلنسان ، بينها : 

  : اآلية  إليها  أشارت  التي  اليقينية  الحقيقة  ما  قَاَل }  س :  َكذَِلَك  قَاَل 

 :{  ئًاَربَُّك هَُو َعلَي  هَي ٌِن َوقَْد َخلَقْتَُك ِمن قَبُْل َولَْم تَُك َشيْ 

ح  عند  تقف  ال  هللا  قدرة  لأن  الفعال  فهو   ، جعل   ا م ّد  فقد   ، يريد 

 عجوز وعقيم ، وزوجها شيخ كبير .زوجة زكريا تنجب مع أنها 
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س : ما الدرس المستفاد من قصة زكريا وطلبه على الرغم من  

 كبر سنه وعقم زوجته : 

،   أن يحقق مراده  ويدعو هللاأن يأخذ باألسباب ،    على اإلنسان

 من رحمة هللا وفضله .  س أيوال ي

 

 :   السالم في دعائه هس : أدب زكريا علي

 . طاعة هللا والتزام أمره قبل الدعاء :  1

الصالة   كثير  كان  فقد   ، زكريا  اعتاده  ما  وهذا 

 . {   فََخَرَج عَلَى قَْوِمِه ِمَن الِْمْحَرابِ }: والمناجاة 

 . اإلخالص والصدق في الدعاء :  2

ر ، ولسان صادق قلب طاه  ا صدر منإن الدعاء إذ

ًرا باإلجابة ، ويظهر ذلك  ي دان مرجو القبول وج ، ك

, أي أنه دعا   { إِْذ نَاَدى َرب هُ نَِداء َخِفيًّا، }  في نداء زكريا  

وهذا   ، أحد  يسمعه  أن  من غير  خلوة  حالة  هللا في 

 دليل على صدقه في الدعاء وإخالصه فيه . 

 :    . إظهار الضعف والتذلل هلل3

وحدأظه  كلما  هلل  الحاجة  العبد  اإلجابة  ر  كانت  ه 

ِ  : } ، وهو ما تمثل به زكريا في دعائه    برأق قَاَل َرب 

  ِ َرب  بُِدعَائَِك  أَكُن  َولَْم  شَيْبًا  أُْس  الر  َواْشتَعََل  ِمن ِي  الْعَْظُم  َوهََن  إِن ِي 

   { .َوإِن ِي ِخفُْت الَْمَواِلَي ِمن َوَرائِي  ( 4) شَِقيًّا

 به :   للدعاء والثقة جابة هللاإب اليقين  .4

زكريا ر على    هبدعا  يخيب  وهو  لن  هللا  بأن  يقين 

ِ شَِقيًّا }  :دعاءه   { . َولَْم أَكُن بُِدعَائَِك َرب 

 

 س : استنتج أدب الدعاء المستفاد من النصوص األتية : 

ُرَك   : } قال تعالى    -1 َ يُبَش ِ الِْمْحَراِب أَن  َّللا  َوهَُو قَائٌِم يَُصل ِي فِي  فَنَاَدتْهُ الَْماَلئِكَةُ 

 .ل الدعاءطاعة هللا والتزام أمره قب { :  بِيَْحيَىَٰ 

تعالى    -2 }  قال  نَ :  رَ إِْذ  نِدَ اَدى  :  َخِفيًّا  ء اب هُ  اإلخالص والصدق في    { 

 الدعاء . 

ِ شَِقيًّا: }    قال تعالى  -3 اليقين بإجابة هللا تعالى  { :  َولَْم أَكُن بُِدعَائَِك َرب 

      للدعاء والثقة به .
   

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

 :  رانعم بنت  مريم   : التاسع درس لا   
 

النساء المؤمنات اللواتي كان    آن مواقفر قس : خلد ال ثلة من 

 لهن األثر في حياة األنبياء والمرسلين ، اذكر أربعة منهن : 

، وامرأة عمران ، وامرأة فرعون  السالم  ،    أم موسى عليه 

 مريم بنت عمران أم عيسى عليه السالم . و

 

 ان : ر ميم بنت عس : مولد مر 

قديماً  الصالحون  ب  كان  خدمة  في  ويهبون وييرغبون   ، هللا  ت 

ك ، ومن أولئك امرأة الرجل الصالح عمران  أبناءهم للقيام بذل

في   للخدمة  مولودها  تجعل  أن  نذرت  فقد   ، إسرائيل  بني  من 

بيت من بيوت هللا ، إال أنها وضعت أنثى ، وسمت مولودتها 

ساوس الشيطان ، ا من و هيلها ويحممريم ، ودعت هللا أن يتقب

 ل نذرها ، وهيّأ لها النشأة الصالحة .بقتجاب هللا لها ، وفاس
 

فِي    س : اآلية : }  َما  لََك  نَذَْرُت  إِن ِي   ِ َرب  ِعْمَراَن  اْمَرأَةُ  قَالَِت  إِْذ 

ًرا فَتَقَب ْل ِمن ِي   { : بَْطنِي ُمَحر 

باآلية :  -1 ا  هي امرأة  امرأة عمران المقصودة  الح  ص لالرجل 

 .  ران من بني إسرائيلعم

الذي    -2 : دقالنذر  من    مته  بيت  للخدمة في  مولودها  أن تجعل 

قديماً   الصالحين  بيت هللا ألن  خدمة  منها في  ، رغبة  بيوت هللا 

 يرغبون في خدمة بيوت هللا ، ويهبون أبناءهم للقيام بذلك. 

 ت لخدمة بيدعت هللا أن يتقبل مولودتها مريم  طلبت من هللا : -3

 الشيطان .ويحميها من وساوس  هللا ،

 أمها .  يم بهذا االسم :سمى مر  الذي -4

،    قصدت امرأة عمران بقولها :  -5 " ربي إني وضعتها أنثى 

وليس الذكر كاألنثى " : في قوته على الخدمة والعمل في بيوت  

 هللا . 

 

 س : نشـأة مريم بنت عمران : 

  ة والصدق ،والطهار   والعفة( نشأت مريم على اإليمان باهلل  1

يَا  }    :   في بيت هللا  ا هتها وخدمتعلى عبادوحافظت   الَْمالئِكَةُ  َوإِْذ قَالَِت 

الْعَالَِمينَ  نِسَاء  َواْصطَفَاِك عَلَى  َوطَه َرِك  اْصطَفَاِك   َ إِن  َّللا  اقْنُتِي    ( 42)  َمْريَُم  َمْريَُم  يَا 

 { .   نَ اِكِعي ِلَرب ِِك َواْسُجِدي َواْركَِعي َمَع الر  

أبيها  2 وفاة  وبعد  أقرباؤ  (  رغب  كفالتها    اهعمران  في 

/     -أ  )علل :(   ورعايتها التقوى والصالح  لما اتصفت به من 

 وتقديراً ألبيها العبد الصالح عمران .  -ب

،   ( استمر زكريا بكفالة ورعاية مريم وتنشئتها على الصالح 3

 وكان يزورها ويطمئن عليها في المحراب .

 

 وفاة أبيها :  مريم بنت عمران بعدي كفل ذلس : من ا

 لتها نبي هللا زكريا . خا  زوج

 

 س : علل : وجود الرزق عند مريم من غير أسباب مادية : 

 كرامة خاصة من هللا لها .

 

 س : ما الكرامة الخاصة التي أكرم هللا بها مريم : 

د كلما  فكان   ، مادية  أسباب  بال  هللا  من  الرزق  يأتيها  خل  كان 

قائالً : أنّى    قًا ، فيسألها عنهلمحراب وجد عنها رززكريا ا  عليها 

الذي هللا  عند  من  هو   : فتقول  ؟  هذا  بغير    لك  يشاء  من  يرزق 

 حساب .
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 : والدة مريم لنبي هللا عيسى عليه السالم : س 

هللا   1 فبعث   ، والعبادة  للطاعة  السالم  عليها  مريم  تفرغت   )

جبريل   ،    ةلها بصور فتمثل  )علل:(  إليها  نفسها  بشر  فخافت على 

، لكن جبريل طمـأنها وبشرها بغالم تحمل به  اأن يُلحق بها سوءً  من

 . هللا بال زوج  بأمر من

قومها   2 عن  مستخفية  بعيًدا  مكانًا  ذهبت  به  حملت  فلما   )

تريد الستر ، فلما جاءها ألم الوالدة تمنت لو أنها ماتت   )علل:(

األمر   هذا  يحدث  أن  ومما م  اً خوف  لل:( )عقبل   ، الفضيحة  ن 

الوالدة  سيحدث بعد  الوليد ،    معها  طفلها  هللا  مطمئنًا   فأنطق 

حتى   النخلة  جذع  تهز  أن  منها  وطلب   ، تحزن  ال  حتى  إياها 

الذي   يتساقط عليها الرطب لتأكل منه ، وأن تشرب من الماء 

حديثه   فكان   ، ومولودها  نفسها  به  وتطهر  منها  بالقرب  أجراه 

ليها أن تمتنع عن  مأنينة ، وقد طلب إفي الط ة مهد زيادلها في ال

 كالم عند عودتها لقومها وسؤالهم لها.لا

: يا مريم   3 ( جاءت مريم بابنها إلى قومها فتعجبوا ، وقالوا 

لقد جئت بأمر عظيم ال ينبغي منك . فصمتت ، وأشارت إلى 

ِ }  فأنطقه هللا مرة أخرى  ،  ابنها   إِن ِي عَبُْد َّللا  آتَانِ قَاَل  ,   نَبِيًّاتَاَب َوَجعَلَنِي  الْكِ   يَ    }  

 المولود هو نبي هللا عيسى عليه السالم الذي أرسله إلى بني إسرائيل .  ذلك فكان 

 

س : أنطق هللا عيسى عليه السالم مرتين وهو صغير ، ما مضمون 

 .  3+  2الجواب من السؤال السابق النقطتين كل مرة :  

 

ِ كََمثَِل  ِعندَ  ىَل ِعيسَ ن  َمثَ } إ: س : ما داللة  :{  تَُرابٍ ثُم  قَاَل لَهُ كُن فَيَكُونُ  نآَدَم َخلَقَهُ مِ َّللا 

 س:ما المعجزة المشتركة بين نبي هللا عيسى ونبي هللا آدم عليهما السالم: 

، كما خلق   أب  القرآن لقومها قدرة هللا على خلق عيسى من غير  أكد 

 ع له . هلل طائ  هما عبد آدم من تراب من غير أب وأم ، وكال

 

 من قصة مريم بنت عمران :  مستفادةوالعبر ال س : الدروس 

عفتها    -1 وتصون  وخلقها  دينها  على  تحافظ  الصالحة  المرأة 

هللا من  خشية  الشبهات  تتجنب  فهي   ، لِ لُْمْؤِمنَاِت }    وطهارتها  َوقُل 

َوالَ  فُُروَجُهن   َويَْحفَْظَن  أَبَْصاِرِهن   ِمْن  يُبْدِ يَغُْضْضَن  ِزيي  مَ َن  إاِل   ِمنَْهانَتَُهن   ظََهَر  َولْيَْضِربَْن   ۖ ا   

 { .  بُِخُمِرِهن  عَلَىَٰ ُجيُوبِِهن  

ال    -2 فقدرته   ، جميعها  أسبابه  له  هيأ  أمراً  أراد  إذا  هللا  إن 

في   يكن  لم  وإن  هللا  قدره  بما  الرضا  فينبغي   ، شيء  يعجزها 

تَْكَرُهوا شَيْ}  ،  ظاهره الخير   أَْن  فِيهِ ئً فَعَسَى   ُ َويَْجعََل َّللا  كَثِيرً   ا  ما  .    {  اَخيًْرا   : ) س 

 الدرس المستفاد من كالم عيسى في المهد :(

وفضله   -3 إلكرامه  سبب  بالطاعات  إليه  والتقرب  هللا  دعاء 

إِ ،  العظيم لعباده   َب إِلَي   قال رسول هللا : "  ِذَراعًا  تَ عَبِْدي بِِشبٍْر  ْن تَقَر  بُْت إِلَيِْه  إِْن  وَ قَر 

بْ  َب إِلَي  ِذَراعًا تَقَر   " .  إِلَيِْه بَاعًا تُ تَقَر 

فاهلل    -4 فواته  على  أحد  يحزن  فال   ، هللا  عند  من  الرزق  أن 

) س : ما الدرس المستفاد من قوله : } كلما    يرزق من يشاء بغير حساب . 

 (  دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً{:

فقد أمر   )كيف:(   باألسباب المادية   ذخأن هللا يعلم عباده األ  -5

قوّي ، وهي امرأة ضعيفة في حالة  ز جذع النخلة الهتمريم أن  

 والدة ، فيهتز الجذع ويتساقط عليها رطبًا جنيًّا .  

6-   ، التهم  من  ويبرؤهم  الصالحين  عباده  عن  يدافع  هللا  أن 

}    ج الهمفيصبروا ويتوجهوا إلى هللا في تفري يُدَ :   َ ال ذِ اإِن  َّللا  عَِن  يَن  فُِع 

 تفاد من تبرئة هللا لمريم العفيفة الطاهرة:(رس المسد ل) س: ما ا { . آَمنُوا
 

 

 :  اإليجابي  التفكير :  العاشر الدرس  
 

 س  : بين مفهوم التفكير اإليجابي : 

 ، أسلوب في التفكير ، يقوم على التفاؤل واألمل والخير والمحبة 

 ارين . ية ، لتحقيق السعادة في الدب لوالبعد عن اليأس والقنوط والس
 

 التفكير اإليجابي :  مقومات  س : عدد

 . . اإليمان باهلل ومعرفة الغاية من خلق اإلنسان 1

 . فهم الذات ومعرفة قدراتها .  2

 . حسن الظن باهلل والتفاؤل واألمل .3

 . الرغبة في التغيير نحو األفضل .  4
 

مان باهلل ومعرفة الغاية ياإلمقومات التفكير اإليجابي :  س : من  

 ذلك :  ح ضو ،   من خلق اإلنسان

فيحيا حياة    -1  ، الصالح  للعمل  اإلنسان  الصادق يدفع  اإليمان 

} من عمل صالًحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة  :    طيبة مطمئنة

    طيبة{ . 

ويحق  -2 المطمئنة  الحياة  إلى  اإلنسان  السعادة  ويصل  ق 

طريقالمنشودة   عن  التي  إلجابة  ا  ،  الكبرى  التساؤالت  عن 

، مثل : من أنا ؟ ولمذا خلقت ؟ فبين هللا أن الهدف    تحير عقله 

خلق اإلنسان : هو تحقيق العبودية هلل / وأن اإلنسان مكلف    من

ال   َوَما َخلَقُْت الِْجن  َواإِلنَس إِ }    .  بعمارة األرض الذي استخلفه هللا عليها 

 {.  ٌل فِي األَْرِض َخِليفَةً عِ قَاَل َربَُّك ِللَْمالئِكَِة إِن ِي َجا  ذْ َوإِ { ، }   ِليَعْبُُدونِ 

 

س : من مقومات التفكير اإليجابي : فهم الذات ومعرفة قدراتها ،  

 وضح ذلك : 

ْمنَا  و  :}  أ ( كرم هللا اإلنسان وفضله على كثير من مخلوقاته لَقَْد كَر 

م ْن  تِ ا َن الط ي ِبَ الْبَْحِر َوَرَزقْنَاهُم م ِ وَ َحَملْنَاهُْم فِي الْبَر ِ  بَنِي آَدَم وَ  لْنَاهُْم عَلَى كَثِيٍر م ِ  َوفَض 

 ) س : داللة اآلية : السؤال والنقطة أ (   { .  َخلَقْنَا تَفِْضيالً 

 ، التفكير  على  القدرة  وهبه  أن  لإلنسان  هللا  إكرام  ومن   ) ب 

األرض ،    ر االتي تؤهله لتحمل مسؤولية إعمومنحه حرية االختيار  

 ه بنفسه وتقديره لذاته . تقهللا ، تزداد ث فعندما يستشعر نعم

 

والتفاؤل   باهلل  الظن  حسن   : اإليجابي  التفكير  مقومات  من   : س 

 واألمل  ، وضح ذلك : 

واإلحباط    1 اليأس  يصيبه  وال  بربه  الظن  اإلنسان  يحسن   )

الحياة   يوجه   )علل:(بالرغم من مصاعب  باهلل  الظن  ألن حسن 

 بي " .  ي " أنا عند ظن عبداإلنسان إلى اإليجابية ،   ةحيا 

( كان النبي دائم التفاؤل بالرغم من كثرة الصعوبات والعقبات  2

ِ لَيُتِم ن  هَذَا  "   فقال متفائالً بتمكين من هللا لإلسالم :    )مثال :(،   َوَّللا 

اِكبُ  َ،  ْوَت، اَل يََخاُف إِال   مَ  ِمْن َصنْعَاَء إِلَى َحْضرَ األَْمَر، َحت ى يَِسيَر الر  عَلَى  َب  ئْ الذ ِ وَّللا 

، وذلك بعد أخذه باألسباب في الدعوة هلل ،    "  غَنَِمِه، َولَِكن كُْم تَْستَعِْجلُونَ 

إحباط. أو  يأس  بال  بإسالمهم  آمالً  المحاولة  داللة    وتكرار   : ) س 

 (   2الحديث : السؤال والنقطة 

وسف حزن يه السالم ولده يلعوعندما فقد يعقوب    )مثال :((    3

هّمه  بفقد ولده اآلخر ، ولم ييأس من لقائهما    داحزناً شديداً ، وز

ْوحِ َّللا ِ }    : , فجاءه  {يَا بَنِي  اْذهَبُواْ فَتََحس سُواْ ِمن يُوسَُف َوأَِخيِه َواَل تَيْأَسُواْ ِمن ر 

 السالم وأخيه. البشير بخبر ولديه يوسف عليه
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األفضل ،    و الرغبة في التغيير نحتفكير اإليجابي :  ت الاممن مقوس :  

 وضح ذلك : 

فطر هللا النفس على حب األفضل والسعي إليه ، وقد بين هللا أن تحسين 

ابتداءً  اإليجابي للنفس  بالتغيير  إال  بِقَْوٍم  }    : الحال ال يكون  َما  يُغَي ُِر  الَ   َ إِن  َّللا 

 { .  مْ هِ ى يُغَي ُِرواْ َما بِأَنفُسِ َحت  
 

 س : بين مظاهر التفكير اإليجابي : 

 للتفكير اإليجابي مظاهر تظهر في السلوك والعمل ، بينها: :س

1  : الحياة  في  الهدف  وضوح  التخطيط    (  أساسيات  أهم  من 

وتطبيقه   )علل:( الناجح    ، وتحقيقه  به  للقيام  اإلنسان  يدفع  ألنه 

ِصَراٍط    ىي سَِويًّا عَلَ ِهِه أَْهَدى أَم ن يَْمشِ جْ َمن يَْمِشي ُمِكبًّا عَلَى وَ أَفَ }  بدافعية وأمل  

ْستَِقيمٍ   (  1) س : داللة اآلية : السؤال والنقطة   { .  مُّ

بحب الخير للناس ، والسعي لتحقيق    ( نظرة الخير للمجتمع :  2

إطار   في  حوله  من  العالم  اإلنسان  يرى   ، المجتمع  في  الصالح 

هلك والمحبة:  الخير   الرجل  قال  إذا  " ا  "  أهلكهم  فهو  تحذير   لناس  فهذا   ،

 ه .  من حال الناس وما هم في من التشاؤم

3  : األشياء  على  الحكم  قبل  التروي  اتخاذ    (  في  التسرع  بعدم 

 }   :القرار ، والنظر إلى أخطاء اآلخرين بعين التسامح والرحمة  
 { . َهالٍَة أَن تُِصيبُوا قَْوًما بِجَ  ااِسٌق بِنَبٍَإ فَتَبَي نُوأَيَُّها ال ِذيَن آَمنُوا إِن َجاَءكُْم فَ 

خلق   األخذ باألسباب للوصول إلى الحلول وأفضل النتائج :  (  4

هللا اإلنسان يصيب ويخطئ ، فإن نجح يعزز نجاحه ، وإن أخطأ  

وإنما    ، واإلحباط  اليأس  إلى  الخطأ  يقوده  وال   ، المحاولة  يكرر 

اِدَي ال ِذيَن أَْسَرفُوا  ِعبَ  ا قُْل يَ  } إلى الحلول والبدائليحرص على الوصول 

 { .   َّللا   ِسِهْم اَل تَقْنَطُوا ِمْن َرْحَمة فُ عَلَى أَنْ 

 

 س :  س : عدد الوسائل المعينة على التفكير اإليجابي :  

 )س : وضح:( . توثيق الصلة باهلل :   1

: إقامة الشعائر التعبدبة / واالستقامة   على السلوك  من خالل 

مِر  أل عََجبًا    قال رسول هللا : " ،    ء هللا وقدرها ض الحسن / والرضا بق

اُء شَكََر  الم ؤمِن إِن  أْمَره كُل هُ لهُ َخيٌر وليَس ذلَك ألَحٍد إال للُمْؤمِن إِْن أَصابتهُ سَر 

اُء َصبَر فكانْت َخيًرا لهُ   ".  فكانْت َخيًرا لهُ وإْن أَصابتهُ َضر 

النفس :. الحديث  2 يك  ح) س : وض  اإليجابي مع  الحديث مع  كيف  ون 

 على التفكير اإليجابي:(   ة نالنفس من الوسائل المعي

فاإليجابية مهارة تصنعها النفوس الواثقة باهلل ، التي تعرف  

قال رسول هللا   حدود قدراتها ، فال توجه رسائل سلبية للذات ،  

  " نَفْ :  َخبُثَْت  أََحُدكُْم:  يَقُولَن   لَِقسَ ال  ِليَقُْل:  َولَِكْن  نَفِْسيتْ سي،  وخبثت  ،    "   

ن زائدة تدل نى إال أن )الخبث( فيه معاعمولقست متقاربتان في ال

على القبح )ولقست( تتعلق بامتالء المعدة ، وهذا يدل على توجيه  

، ودفع الشر   الحسن  بالفأل  لنفسه  الخير  إلى طلب  النبي اإلنسان 

 عن نفسه ما أمكن . 

 ع وزيادة المعرفة :  . االطال3

بال اآلخر اءة وطر قوذلك  واالطالع على خبرات   ، العلم  ،    نيلب 

 وثقافاتهم ، وتجاربهم . 

4: اإليجابية  البيئة  على  المحافظة  البيئة    .  على  تحافظ  كيف  )س: 

 اإليجابية للوصول للتفكير اإليجابي :( 

 متذمرينالناس اإليجابيين ، واالبتعاد عن المثبطين وال وذلك بمجالسة -أ

 هر .ظمواالهتمام بحسن ال -ب

 فس واآلخرين. النمع والتزام الخلق الحسن في التعامل  -ج
 

 س : للتفكير اإليجابي آثار كثيرة , بينها : 

 . الشعور بالطمأنينة والسكينة : 1

ممارسة التفكير اإليجابي في حل المشكالت يصل باإلنسان  

تاله ربه ويرضى ، إلى اإليمان بعدل هللا ، فيصبر إذا ما اب

 حاله بال سخط أو شكوى .  نيويسعى إلى تحس

 خير : بالية . تحقيق الدافع 2

الفرد   فيقدم   ، الحياة  في  األمل  تبث  التفكير  في  اإليجابية 

على مراجعة أخطائه ومشكالته ويعالجها ، فيبدأ حياته من  

جديد  مستفيًدا من تجاربه ، ويكون فاعالً في مجتمعه نحو  

 ح . الخير والصال 

 جتمعي : مل. تناقص الجرائم والعنف ا3

تفكيره في  إيجابيا  الفرد  كان  منحرفة يس  ال  إذا  سبل  لك 

ا  أو  أو  كالقتل  أو منصب  مال  من  لمراده  للوصول  لسرقة 

  ، الجرائم  وتنحفض   ، الخصومات  تقل  فعندئذ   ، حقوق 

 ويحافظ المجتمع على أمنه . 

 . التقدم والرقي : 4

اإليجابي فيه حفظ   لخدمةالتفكير  العقلية والفكرية    للطاقات 

إنا ورقيها  األمم  فتقدم   ، يقوم علىألمة  ،  ول  عق  ما  أبنائها 

 فيوظفونها لإلبداع واالبتكار ، وليس للهدم والدمار . 

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

 :  الغار   أصحاب  قصة  :  عشر  الحادي الدرس    

يرة في وعظ أصحابه وتوجيههم س : استخدم النبي أساليب كث

 منها :  لقيم اإليجابية ، اذكر واحداً ا  نحو 

القصة ، ومن القصص التي حدَّث بها النبي أصحابه  وب  أسل

 قصة أصحاب الغار . 
 

 س :  أحداث قصة أصحاب الغار :  

 س : ما األعمال الصالحة التي توسل بها أصحاب الغار : 
األم من  رجال  ثالثة  كان  أنه  النبي  فأصابهم ذكر   , معاً  يمشون  السابقه    م 

رة من الجبل فأغلقت  صخ  درت غار ، فانح لمطر ما اضطرهم إلى المبيت فيا

ر ، فأيقنوا بالهالك إذا لم  باب الغار عليهم ، فحاولو تحريكها بال فائدة تذك

إليه بأصدق   إلى هللا ، ويتوسلوا  أن يلجؤوا  إلى  أحدهم  فأشار  ينجهم هللا ، 

 وهي : خالًصا هلل ، أعمالهم وأكثرها إ

بر    1 فضل  /  لا(  عمن  والدين  وإيثارهما   ، خدمتهما  وفضل 

فقام األول وتوسل إلى هللا ببره     من األوالد والزوجة وغيرهم :ما  واهس

م عليهما أهاًل وال مااًل ، وكان يخدمهما بنفسه ، وحدث   بوالديه الكبيرين اللذين لم يكن يقد ِ

جدهما نائمين ، فبقي  و ، فلما رجع ليسقيهما لبن الغنم أن تأخر عليهما يوًما لظرف طارئ

بزغ الفجر واستيقظا فسقاهما ثم سقى أبناءه ، فدعا هللا بأنه  تى  ، حلم يوقظهما  واقفًا و

كان   باب  إن  قلياًل عن  انزاحت الصخرة  ، وفعاًل  يفرج عنهم  لوجهه أن  خالًصا  فعل ذلك 

 ن يتمكنوا من الخروج الغار ، لكن من غير أ

أما      بعد القدرة عليها :   ت فضل العفاف والرجوع عن المحرما  (  2

ته ، حيث كان يحب ابنة عم له ، فجاءته يوًما ترجو  ل إلى هللا بعف  توسقد  الرجل الثاني  ف

مساعدته لما ألم  بها من فقر شديد ، فقبل مساعدتها وإعطاءها مبلغًا من المال مقابل أن  

بأنه إن كان فعل ذلك    تركها وترك لها المال ، فدعا هللاتمكنه من نفسها ، فذكرته باهلل ، ف

يفخالًصا   يتمكنوا عنهرج  لوجهه أن  لكن من غير أن   ، قلياًل  انزاحت الصخرة  ، وفعاًل  م 

 .  من الخروج 

المعاملة:  3 العهد وأداء األمانة والسماحة في  أما    ( فضل حسن 

  م هفأعطاهم أجرهم ما عدا واحداً منالثالث فقد توسل إلى هللا بأمانته ، حيث استأجر عمااًل 

استثمار تلك األجرة حتى صارت مااًل كثيًرا  ل بلرجفقام هذا ا  ألنه ذهب قبل أن يأخذ أجره ،

يطلب   األجير  ذلك  فجاءه   ، ، ماله  استثمر  قد  استأجره  الذي  أن  يعلم  ال  وهو   ، أجرته 

ته من إبل وبقر وغنم ، فأخذه كله ولم ي بق منه شيئًا ، فدعا هللا  فأعطاه أجرته وكل ما در 

أن  نإبأنه   لوجهه  خالًصا  ذلك  فعل  عنهم    كان  ويفرج  ،  فعالً ،  قلياًل  الصخرة  انزاحت   

 فتمكنوا من الخروج . 
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 الموضوعات التي تناولها الحديث في قصة أصحاب الغار: س:

بالعمل    -1 إليه  والتوسل  بالدعاء  الشدة  في  هللا  إلى  يلجأ  اإلنسان  أن 

 ل أصحاب الغار . الصالح كما فع

 لح صا   عملذا توجهوا إليه بنية صادقة وجيب لعباده إتسوأن هللا سي -2

   هي :وفي الحديث بيان فضل ثالثة أعمال  -3

عمن   وإيثارهما   ، خدمتهما  وفضل   / الوالدين  بر  فضل  أ( 

 سواهما من األوالد والزوجة وغيرهم . 

 يها . ب( وفضل العفاف والرجوع عن المحرمات بعد القدرة عل

 . انة والسماحة في المعاملةمج( وفضل حسن العهد وأداء األ

 

أصحاب الغار جملة من الدروس والعبر  قصة  ج من  س : يستنت

 ، اذكر أهمها : 

 . وجوب اإلخالص هلل في كل األعمال :  1

هللا   رضا  وأفعاله  أقواله  من  المسلم  ألنه   )علل:(يقصد 

 . سبيل إلى تفريج الكروب في الدنيا

الت2 باألعم.  إليه  والتقرب  هللا  إلى  أمر    ل اوسل  الصالحة 

 مشروع :  

من   كل  تقرب  الثالرجافقد  األعمال الثة  ل  من  بعمل 

الصالحة التي قام بها ودعا هللا دعاء المضطر ، ففرج هللا 

 . عنهم كربتهم 

أم يكفر :3 يبتلي هللا اإلنسان ويمتحنه أيشكر  ما    .  بين  ) س : 

 ع له من ابتالء ومصائب :( يجب على اإلنسان تجاه ما يق
أنه  ه أو  على اإلنسان ال يعني أن هللا يبغضصائب  ملفوقوع ا 

: أن يأخذ بأسباب    يجب عليهد تخلى عنه ، بل هو ابتالء  ق

 الخروج منه ، مع التوكل على هللا واللجوء إليه بالدعاء . 

 . معاملة الوالدين معاملة حسنة من أبواب تفريج الكربات :  4
 { .     انًا سَ إِحْ  َوبِالَْواِلَديْنِ  إِال  إِي اهُ  وادُ تَعْبُ  أاَل   َربُّكَ  َوقََضىَٰ }  قال تعالى :

الدنيا  5 في  والنجاح  الفالح  أسباب  من  الفاحشة  عن  العفة   .

 واآلخرة :  

من   المجتمع  حفظ  في  أثر  له  شهواتها  عن  النفس  ضبط 

من   نفسه  يحفظ  الذي  أن  النبي  ذكر  وقد   ، الفساد  مظاهر 

وم القيامة ، حيث  ي  اب الفاحشة مع من يظلهم هللا بظلهارتك

نصب فقال إني أخاف هللا  ذات ممرأة  طلبته اقال : " ورجل  

لع أنموذج  السالم  عليه  يوسف  قصة  وفي   ، الرجل  "  فة 

الصالح عندما راودته امرأة العزيز عن نفسها فامتنع مخافة 

أصحاب   قصة  في  عمها  ابن  مع  الفتاة  فعلت  وكذلك   ، هللا 

 ل الحرام مخافة هللا . عفالغار ، إذ ذكرته باهلل ، فكف عن 

 والمعنوية  : ادية  م المحقوقه. إعطاء الناس 6

حقوقهم   وحفظ   ، ألصحابها  األمانه  أداء  على  الحرص 

المادية والمعنوية سبب في تحصيل األجر العظيم عند هللا  

، وهذا ما قام به الرجل الثالث في القصه بأن حفظ حقوق  

 وعة . ر شوقام على تنمية أجرته بالطرق الم  العامل

 إذا دعاه :   يب لهيستج  . ثقة اإلنسان ويقينه  بأن هللا7

أَنَا ِعنَْد ظَن ِ عَبِْدي  "    :قال رسول هللا فيما يرويه عن ربه 

فِي نَفِْسي   ،  َوأَنَا َمعَهُ ،  بِي     ،   إِذَا ذَكََرنِي فَِإْن ذَكََرنِي فِي نَفِْسِه ذَكَْرتُهُ 

فِي َمإَلٍ ذَكَْرتُ َوإِ  ِمنُْهمْ هُ ْن ذَكََرنِي  َخيٍْر  فِي َمإَلٍ  إِلَي  بِِشبٍْر  ر  تَقَ   َوإِنْ   ،     َب 

ِذَراعًا   إِلَيِْه  بُْت  بَاعًا  ،  تَقَر  إِلَيِْه  بُْت  تَقَر  ِذَراعًا  إِلَي   َب  تَقَر  َوإِْن  ،  َوإِْن 

 " .     أَتَانِي يَْمِشي أَتَيْتُهُ هَْرَولَةً 
 

اب الغار التي  حصالدروس والعبر المستفادة من قصة أس : بين  

 ة : ص اآلتيتشير إليها النصو 
1-    {  : تعالى  َ  ِليَعْبُُدوا إاِل   أُِمُروا َوَما قال  ينَ  لَهُ  ُمْخِلِصينَ  َّللا  :     الد ِ وجوب  { 

 اإلخالص هلل في كل األعمال . 

2-    { : :     السُّوءَ  َويَْكِشفُ  هُ َدَعا إِذَا الُْمْضَطر   يُِجيبُ  أَم نْ قال تعالى    لسالتو{ 

   وع .ر مشرحة أم لى هللا والتقرب إليه باألعمال الصالإ

قال رسول هللا : " ورجل طلبته امرأة ذات منصب فقال إني أخاف هللا "    -3

 العفة عن الفاحشة من أسباب الفالح والنجاح في الدنيا واآلخرة .  :

  قِيَل َمْن يَا َرسُوَل َّللا ِ  َرِغَم أَنُْف ثُم  َرِغَم أَنْفُ َرِغَم أَنُْف ثُم  يقول النبي: "   -4

معاملة    " :   فَلَْم يَْدُخِل الَْجن ةَ َك أَبََويِْه ِعنَْد الِْكبَِر أََحَدهَُما أَْو ِكلَيِْهَما أَْدرَ َمْن  قَاَل  

 الوالدين معاملة حسنة من أبواب تفريج الكربات . 

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

 :  مية اإلسال الهوية   على  المحافظة :  عشر  ثانيلا  الدرس    

 س : مفهوم الهوية اإلسالمية : 

 هي مجموعة المبادئ والقيم التي يتسم بها المجتمع المسلم .

  

  {  : اآلية  داللة  ما   : تَأُْمُروَن  س  ِللن اِس  أُْخِرَجْت  ٍة  أُم  َخْيَر  كُنتُْم 

ِ وَ ِف َوتَْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر  بِاْلَمْعُرو   { . تُْؤِمنُوَن بِاَّلل 

ثقافته اإليمانية وأخالقه وقيمه المستمدة   بسلم   ع الميتصف المجتم

دامو   ما  للناس  أخرجت  أمة  خير  فالمسلمون   ، اإلسالم    : من 

عن   والتناهي  والمعروف  الخير  على  التعاون  بقيم  متمسكين 

 .  المنكرات محسنين صلتهم باهلل

 

 ة : يمس : عدد مقومات الهوية اإلسال

 . اإلسالم  .1

 .. اللغة العربية   2

التاريخ اإلسالمي ومنجزات الحضارة اإلسالمية في مختلف  .  3

 مجاالت الحياة . 

 

 س : من مقومات الهوية اإلسالمية : اإلسالم ، وضح ذلك : 

ثقافة  تشكيل  في  اإلسالم  أهمية  على  تدل  التي  األمور  ما   : س 

 مجتمع اإلسالمي وهويته : ال

 فهو :  :(ضح)و،  فة المجتمع المسلم وقيمه ومبادئهكل ثقاشياإلسالم 

 الدين الذي ارتضاه هللا للناس جميعًا .  -1

 وختمت به الرساالت السماوية . -2

 وبه يعرف اإلنسان مهمته في الحياة والغاية من خلقه . -3

 وتتحدد عالقته باهلل وبنفسه وبمن حوله . -4

 

يدل عليها قوله تعالى : }    يتس:من مقومات الهوية اإلسالمية ال

ِ ِصْبغَةً{:  ِۖصْبغَةَ َّللا ِ    َوَمْن أَْحَسُن ِمَن َّللا 

 اإلسالم  .   

 

 { :  لَعَل كُْم تَْعِقلُونَ  َعَربِيًّا قُْرآنًا أَْنَزْلنَاهُ  إِن اس : ما داللة اآلية : } 

 ريم .اللغة العربية هي لغة القرآن الك
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 اللغة العربية ، وضح ذلك :سالمية : إلمن مقومات الهوية ا س : 

العربية :  ) الجواب مظ  بين :  س   باللغة  اهر اهتمام المسلمين 

 النقطة ب كاملة مع شرحها ( 

أ ( هي لغة القرآن / وهي وعاء العلم والفكر واألدب / بها أُلّفت علوم  

ل قادرة على استيعاب فروع  الحضارة اإلسالمية ومنجزاتها / وال تزا

 يب بيان . وأساللفاظ بما تتمتع به من فصاحة أ  )علل:(مختلفة لاالعلوم  

 : عن طريقب (وينبغي االهتمام باللغة العربية الفصيحة واالعتزاز بها 

 تعلمها وتطبيقها في حياتنا اليومية قراءةً وكتابةً ومحادثة .  -1

 واستخدامها في الندوات والمؤتمرات .  -2

 معات . اجوترجمة كتب العلوم إليها في ال -3

ى ، أو  ال تعلم اللغات األخر ة إهم لعربيج ( وال يعني االعتزاز باللغة ا

اللغات   تلك  تعلم  ينبغي  بل   ، العربية  بغير  المؤلفة  العلوم  إهمال 

  )علل:(ودراستها 

الدولية    -1 العالقات  في  أصحابها  مع  للتعامل  مفتاحاً  لتكون 

 ها . والتجارية وغير 

 ارف عند األمم األخرى . عمولالستفادة من العلوم وال -2

 

  : مقوماتس  االهو  من  :  ية  ومنجزات إلسالمية  اإلسالمي  التاريخ 

 الحضارة اإلسالمية في مختلف مجاالت الحياة ، وضح ذلك : 

العالم   لها  شهد  عظيمة  حضارة  المسلمون  بما    )كيف:(بنى  وذلك 

ا استحدثوه من نظم إدارية أو  وصلوا إليه من علوم ومعارف ، وبم 

 ية أو اقتصادية ، وغيرها . عااجتم

 

محافظة   : علالمس  س  ال  لم  بها  واالعتزاز  اإلسالمية  هويته  ى 

 يعني االنغالق على الذات ، وضح ذلك : 

األخرى   الثقافات  على  االنفتاح  يجب  بما    )علل:( بل  لالنتفاع 

 عندها من خير ، وإفادتها بما لدينا من خير . 
 

 عرف االنفتاح : س : 

ات األخرى بمختلف  ت األمم والحضار ازهو التواصل مع منج 

 دة منها بما ال يخالف مبادئ اإلسالم وقيمه . اإلفا تها ومجاال
 

 

س : اذكر األمثلة التي تدل على انفتاح النبي وصحابته الكرام  

 على اآلخر ، واإلفادة من منجزاتهم : 

االنفتاح وعدم ال عزلة ، وقد ضرب لنا النبي س : يدعو اإلسالم إلى 

 منها : ربعة ذكر أخر ، ا روع األمثلة في االنفتاح على اآلأ وصحابته

الذي شهده مع قريش   حلف الفضول( فقد كان النبي يثني على    1

 قبل البعثة ، وكان هذا الحلف يدعو إلى نصرة المظلوم .

أيًضا أنه    2 ثابت أمر  ( ومن األمثلة   أن يتعلم العبرانية  زيد بن 

 ليكاتبهم بها .  

ن  عمرو بن مسعود الثقفي وغيالن بل النبي سر( وبعد خيبر أ 3

 إلى اليمن لتعلم صناعة المنجنيق .  ةسلم

( وسار الصحابة على هدي رسول هللا في ذلك ، فدخلوا البالد   4

حافظوا  لكنهم   ، معتقداتها  واختالف  ثقافاتها  تنوع  مع  الواسعة 

ب ونهضوا   ، وقيمهم  من غير  على عقيدتهم  حضارتهم اإلسالمية 

لفرس  من ا  عمر بن الخطاب أيًضاأو إهمال ، وانتفع    ا تخل عنه

 ، وغيرها. الدواوينفي إنشاء 
 

 س : أسباب تراجع المسلمين في أدائهم الحضاري : 

 . ضعف تمسك المسلمين بدينهم وأخالقهم وقيمهم .1

 . الفهم الخاطئ لإلسالم . 2

لعلمي ، في الوقت الذي  .عدم األخذ بمتطلبات البحث ا 3

ا فيه  من  إليدعو  ويرفع   ، العلم  طلب  إلى  مكانته سالم 

 لماء . ة العومكان

التفكر في  4 من غير  األمم األخرى  منجزات  استخدام   .

 األسس العلمية التي تقود إلى تطويرها . 

 

غير   عند  ما  على  االنفتاح  في  األساس  الضابط  هو  ما   : س 

 المسلمين : 

 :  م من منجزات األمم األخرى العلميةس : وضح موقف المسل

ير المسلمين عند غى ما  ( يعد الضابط األساس في االنفتاح عل  1

 على مبادئ اإلسالم وقيمه .هو المحافظة 

( اإلسالم يدعو المسلمين إلى األخذ بالمنجزات العلمية لألمم   2

المسلمين  مصلحة  يحقق  بما  تطويرها  على  والعمل   ، األخرى 

وتطو ح والبشرية  مع  يتعارض  ما  أما   ، المجتمعات  ئق  ا قر 

السلوكيات التي  ق ، وألخالسالم وااإليمان والتوحيد ومبادئ اإل

 يجوز األخذ بها ال تتوافق مع القيم اإلسالمية وأحكام اإلسالم فال

التي  وقيمهم  ممارساتهم  في  المسلمين  لغير  األعمى  كالتقليد 

 تخالف القيم اإلسالمية .

 

ْوا فِي  ْشيَاَءهُْم َواَل تَْعثَ أَ َواَل تَْبَخسُوا الن اَس  ة : }  س : ما داللة اآلي

 { :  ِدينَ ُمْفسِ ْرِض اأْلَ 

التي    1 الحضارية  اآلخر  منجزات  من  التقليل  عدم  ينبغي   )

جميعها   األمم  بها  المنجزات   )علل:(انتفعت  تلك  تجاهل  ألن 

 يحرم المسلمين من خيرات اإلنسانية ، ويتركهم في ذيل األمم .

ا   2 يصاب  أن  ينبغي  ال  وبالمقابل  في  مل(  باالنبهار  سلمون 

ألنهم سفيفقدون الثقة بالنفس   علل:()رية  ر الحضامنجزات اآلخ

، ويركنون إلى التقليد األعمى ؛ فيتعمق لديهم الضعف والعجز  

 وعدم القدرة على التقدم والرقي . 

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

 :  تنا راحض  نور  من قبسات  : عشر  الثالث  درس ال   

 

   س : مفهوم الحضارة اإلسالمية : 

مختلف منج هي   في  المسلمون  أبدعها  ومعنوية  مادية  زات 

 ، ، واقتصادية  وسياسية   ، واجتماعية   ، : فكرية  الحياة  جوانب 

 وعمرانية ، وفق التصور اإلسالمي للكون والحياة واإلنسان . 

 

 سالمية على مجالين ، بينهما : س : قامت الحضارة اإل

:  لا  -1 المادي  الماديمجال  بالمنجزات  عة زرا كالة  ويتعلق 

 .  والصناعة والفنون والعمارة

2-    : المعنوي  والقيمويتعلق  المجال  والفكر  غنى   بالعلم  ال  التي 

 عنها في قيام الحضارات واستمرارها . 
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اإلسالمية الحضارة  في  المعنوي  الجانب  عالقة  وضح   :  س 

 بتميزها : 

الحض مي ز  الذي  ما   : غيرهر اس  عن  اإلسالمية  من  ة  ا 

 الحضارات : 

يتعلق بالعلم والفكر والقيم التي ال غنى عنها  عنوي : المال مجال

  . واستمرارها  الحضارات  قيام  الحضارة  في  مي ز  وما 

الحضارات  من  غيرها  عن  القيم    اإلسالمية  على  قيامها 

ما ألخالقي للفرد وللمجتمع ؛  فقد اعتنت بالسلوك ا  اإليمانية :

لناس  نفع لر وال انتشار قيم العدل والمساواة وحب الخي  ىلإأدى  

اإل حقوق  ورعاية   ، جميعها كافة  القيم  وهذه   ، أيًضا  نسان 

 مرتبطة بسلوك المسلم في جوانب حياته المختلفة . 

 

التي يعتز بها   س : كان للحضارة اإلسالمية كثير من الجوانب 

 رها : المسلمون ، اذك

 ماعي . .التكافل االجت3صحة   /  ل ا. 2( العلم والتعليم  /   1

 

نب الحضارة اإلسالمية التي يعتز بها المسلمون :  ن جواس : م

 العلم والتعليم  ، وضح ذلك : 

س : اتسمت الحضارة اإلسالمية بأنها حضارة العلم والمعرفة ،  

 وضح مظاهر ذلك : 

 ومن مظاهر ذلك :  لمعرفة ,اعتنت الحضارة اإلسالمية بالعلم وا

 العقل ، ودعت إلى البحث العلمي . اطبت خ  أنها  -1

 المنهج التجريبي ، ونهت عن التقليد األعمى .  عتمدتوا -2

على    -3 يقوم  ال  ما  وكل   ، واألساطير  الخرافات  ونبذت 

 أساس علمي واضح . 

 

أمور ، اذكر   س : تمثل اعتناء الحضارة اإلسالمية بالعلم بعدة 

 منها : ثالثة 

المنهج اعتماد    -ء الجامعات / جا نب  -بناء المدارس  / ب    -أ  

 حضارة . اء الفي بنالعلمي 

 

 س : اعتنت الحضارة اإلسالمية ببناء المدارس ، وضح ذلك : 

في مختلف أنحاء العالم اإلسالمي ، حيث    بناء المدارس ،  -  1

 . كان التعليم في هذه المدارس مجانًا ، ولمختلف فئات المجتمع

إلى بناء المدارس    والتجار  ءاوقد تسابق األمراء واألغني   -  2

 لم . ب العى طال، ووقفها عل

 ومن الشواهد لهذه المدارس :  - 3

كانت تقام فيه حلقات للدراسة ، تحيط  أ( الجامع األزهر :

ويسكن طالب   ، باألروقة  الطلبة تسمى  لسكن  به غرف 

الشاميين   رواق  فكان   ، واحد  بجانب  بلد  ورواق  كل   ،

 غيرها . و المغاربة ، ورواق األفغان

 : النظامية  المدارس  ومنها  التا  ب(  العراق  نشأ ي  في  ها 

العلماء  كبار  وعين   / الملك  نظام  السلجوقي  الوزير 

الجويني والغزالي / وكانت الدراسة   مثل :للتدريس فيها  

 فيها مجانية مع تأمين الطعام والسكن للطالب . 

 

اعتناء   مظاهر  من   : بناء  س   : بالعلم  اإلسالمية  الحضارة 

 جامعات ، وضح ذلك : لا

ف  -1 الجامعات  بداكانت  الجوامع    يتهاي  في  تقام  علمية  حلقات 

 الكبيرة من المدن اإلسالمية .

في   -2 بالجامعات  أشبه  أصبحت  حتى  الزمن  بمرور  تطورت  ثم 

الحاضر   / وقتنا  تونس(  في  الزيتونه  )جامعة   : منها  وكان   ،

 م . مجاناً للطلبة جميعه  ا( ، وكان التعليم فيه  ويين في فاس)وجامعة القر

نظام الجامعات اء جامعاتها من  إنش  با فيأورو  وقد استفادت   -3

 عند المسلمين . 

 

س:من مظاهر اعتناء الحضارة اإلسالمية بالعلم : اعتماد المنهج  

 العلمي في بناء الحضارة ، وضح ذلك: 

ا مصادر  في  المسلمون  العلماء  منهجين  اعتمد  على  لمعرفة 

 ا ( : حهمضو)س :  ،  أساسين

 لسنة الصحيحة . آن وا القر الثابت في . المنهج النقلي :1

2 : التطبيقي  التجريبي  المنهج  العلماء في   .  من  حيث برزعدد 

كثير من العلوم التطبيقية ممن كان لهم الفضل في وضع أسس 

(  : منهم   ، العلوم  الطيرانهذه  تقنية  في  فرناس  بن  ،  عباس   )

ورسم الجغرافيا  في  الكثير  ا  )واإلدريسي  وغيرهم   ، لخرائط( 

 علوم وتطويرها .اف الاكتش هموا فيممن أس

 

المسلمون :   التي يعتز بها  س : من جوانب الحضارة اإلسالمية 

 الصحة ، وضح ذلك : 

( كان لتوجيهات اإلسالم الداعية للمحافظة على صحة اإلنسان   1

 ،   الصحي في ظل الحضارة اإلسالمية ()األثر الكبير في : التقدم  

اإلنسان بجسم  لالهتمام  اإلسالم  دعا  ووصحت  فقد   ، ذلك ه  اعتبر 

لتحقيق سعادت تداووا فإن هللا عز ه ,  ضروريًا  قال رسول هللا: " 

    وجل لم يضع داًء إال وضع له دواء غير داء واحد الهرم " .

ل الصحة ومن نماذج التقدم الحضاري عند المسلمين في مجا(    2

   ما يأتي :، 

ال إنشاء  )اسمأ.  العنايةتشفيات   . / ب   ) م  بعلو  لبيمارستانات 

 ب / ج . العناية النفسية .الط

 

بمميزات   اإلسالمية  الحضارة  ظل  في  المستشفيات  تميزت   : س 

 عدة ، اذكرها : 

 باختيار مواقعها المناسبة . -1

المريض    ومجانية العالج فيها للناس كافة ، حيث يتلقى فيها   -2

 عالجه المناسب . 

رضى  ة المبخدم  ابتًا ، واآلخر متنقاًل ، للقيامعضها ثب  وكان   -3

 في كل مكان . 
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س:العناية بعلوم الطب عند المسلمين ، برزت في أمور ،  

 بينها : 

التشريح :    -1 استفادوا منه في تحديد  اهتمامهم بعلم  حيث 

م وصوبوا   ، وعضالته  وعروقه  الجسم  أعضاء  ا  وظيفة 

كت ذلك  في  اإلغريق  علم  من  منهم  وصوصلهم  لما وصل  يبهم 

أكثر من عظمة ، لكن العلماء    ون من م يتكفلي للفبأن الفك الس

من   يتكون  أنه  إلى  توصلوا  ما  المسلمين  ، وهو  واحدة  عظمة 

 أثبته العلم الحديث . 

 الدورة الدموية وتشريح القلب . اكتشاف ابن النفيس -2

قسام العين ووظيفة كل قسم فيها أ  اكتشاف ابن الهيثم   -3

 . ريات(لم البصدسة العين ، ويسمى هذا العلم )ععك، 

المسلمون  - أول  األطباء  في    هم  المخدر  استخدم  من 

 العمليات الجراحية . 

 

وضح    ، للمرضى  النفسية  بالعناية  المسلمون  تميز   : س 

 ذلك : 

في    -1 أقسام  النفسيين  للمرضى  تخصص  كانت 

 المستشفى . 

اومم  -2 واألمراض  النفسي  بالعالج  اهتم  : علن    صبية 

أول فكان   ، سينا  إل  ابن  أشار  أثرمن  النفسية  واألح   ى  ال 

الدورة  وفي  المعدة  وقرحة   ، الهضمي  الجهاز  على 

 الدموية ، وسرعة النبض .

 

قيمة   ترسيخ  في  كبير  أثر  اإلسالمية  للحضارة  كان   : س 

 التكافل االجتماعي )س: وضح ذلك:(  

طاء  ع  اإلنسانية عطاء في وجوه الخير مثلفلم تعرف    -1

 .كلها لمجتمع المسلمين ، حيث شمل طبقات ا

وتسابق الناس إلى إقامة  مؤسسات التكافل االجتماعي    -2

قول هللا تعالى : } لن تنالوا البر    في مجاالت الخير ، انطالقًا من

 حتى تنفقوا مما تحبون {. 

تح   -3 أثر في  لها  كان  التي  المؤسسات  التكافل  ومن  قيق 

أ  : / ب  تمؤسسا   -االجتماعي  األيتام  ومؤسسات    -كفالة 

 مؤسسات الزكاة وغيرها . و  -جري / قف الخي الو

 

 المثال  مجال اإلنجاز 

الجسم  علم التشريح :  -1 أعضاء  وظيفة  تحديد 

 وعروقه وعضالته .

العمليات   -2

 الجراحية : 

في  المخدر  استخدم  من  أول 

 العمليات الجراحية . 

الهيثم علم البصريات :  -3 ابن  العين أ  اكتشاف  قسام 

 فة كل قسم فيها . ووظي

  س رلمداا  -4

 والجامعات : 

جامعة   / النظامية  المدارس 

 الزيتونة في تونس . 

 رسم الخرائط .اإلدريسي في  علم الجغرافيا :  -5

 
 

 :  السن بكبار  العناية  عشر: الرابع الدرس  

 ية بكبار السن :  س : علل : دعا اإلسالم إلى العنا

/  بناء   ئهم أبنا  في تربيةيرة في الحياة :  أدوا مهمة كب   نسأ ( ألن كبار ال

 مجتمعهم .  

: ونفسية  جسمية  تغيرات  وتصيبهم   ) وضعف   ب   / الصحة  كضعف 

 الحواس ، والذاكرة /  والخوف من الوحدة بسبب فقدان الشريك والرفيق . 

 

كرامته في مراحل عمره جميعها    س : أولى اإلسالم أهمية لإلنسان واحترام

رسول : " خير الناس  ول الل : قنه ، علفيها المرحلة التي يكبر فيها س ا م، ب

 من طال عمره وحسن عمله"  : 

 ألن اإلنسان كلما طال عمره في طاعة هللا زاد قربًا إلى هللا وزاد رفعة في اآلخرة . 

 

 س : صور االهتمام وتوقير كبار السن : 

ومن األمثلة في   /  لحق القرابة أو الجواروإكرامهم :  (  توقيرهم    1

 ار السن : ام كبواحتر سيرة النبي على توقير  

جاء شيخ كبير ذات يوم يريد النبي ، فأبطأ القوم أن     :  1مثال    -

 ، هللا  رسول  له  فرق   ، له  يرحم    يوسعوا  لم  من  منا  ليس   "  : وقال 

  " كبيرنا  حق  ويعرف  توقير  صغيرنا  على  ذلك  فدل  السن  ،  كبير 

 إجالسه .و بالتوسعة له في المجلس

إكر  :  2مثال    - إلى  النبي  الدعا  اام  ،  شيخ  وتلبية  لكبير  بإتيانه 

إن ِمن إجالل هللا إكراَم ذي الشيبة المسلم ، وحامِل   " حاجاته . فقال : 

,   " القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه ، وإكراَم ذي السلطان الُمقسط

بكر   أبو  أتى  الففقد  يوم  قحافة(  )أبي  بأبيه  وكان    حتالصديق   ،

يدي  شيًخا كبيًرا ، ليسلم ب قال له : " هال تركت  ل ، فالرسوين 

 الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتية فيه ". 

2  : عنهم  الحرج  ورفع  عليهم  التخفيف  على    (   أمثلة  اذكر   : س   (

 التخفيف عن المسن ورفع الحرج عنه :( 

ا   -أ للشيخ  اإلسالم  لمأباح  إن  جالًسا  الصالة  العاجز  ستطع  ي  لكبير 

 .  لجلوسعليه ا القيام ، ومستلقياً إذا شق

األئمة في صالة الجماعة بالتخفيف عن المصلين   -ب وأمر النبي 

 خاصة إذا كان فيهم كبار السن . 

وأباح اإلسالم لكبير السن العاجز عن الصيام اإلفطار في شهر   -ج

 كيناً .رمضان على أن يطعم عن كل يوم مس

 الحج .  من يحج عنه إن لم يستطع لورخص له النبي بأن يرس -د

ا (  تر   3 التعامل مع كبار السن : لصبية  اذكر   غار على حسن  ) س: 

 ثالث مظاهر )أمثلة( لحسن تعامل الصغار مع كبار السن : (  

وقضاء   -أ  ، السن  كبار  مع  التلطف  على  الصغار  تربية  ينبغي 

 .  حوائجهم بال تذمر أو تأفف

 هزاء بأفعالهم أو أقوالهم .تسوعدم  االستخفاف بهم أو اال -ب

يبد  -ج الصوأن  بأ  " غير   : النبي  قال   ، الكبير  ويلقيها على  التحية 

 يسلم الصغير على الكبير " . 
 

س : علل : أوصى هللا اإلنسان بوالديه حسنًا في كل مراحل عمرهما ، 

 وخصهما بالمزيد من البر عند الكبر : 

، اللحاجتهم الرعاية والعناية  لمزيد من  العظم ، وضعف س  ا  إذا وهن  يما 

وبدأ   الجسم ،  راجع  بالت  ،  والبصر  السمع  وقصر   ، األمراض  وكثرة   ،

 ئهما يساعدونهما على مصائب الحياة . وصارا بحاجة شديدة ألبنا
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يكون   التي ينبغي لالبن أن  س : وضح صورة البر 

 التالية : فيها مع والديه ، كما بينت اآليات 
ا يَبْلُغَن  أ ( } إ اَل تَقُل ل ُهَما  َما فَ اَلهُ بََر أََحُدهَُما أَْو كِ ِعنَدَك الْكِ  م 

ٍ َواَل تَنَْهْرهُمَ   { : ا َوقُل ل ُهَما قَْواًل َكِريًما أُف 

تحذر اآليات من التذمر من كثرة طلبات  اآلباء أو  

إظهار الملل من حديثهما خاصة عند الكبر / ونهت  

بع وأمرت   / وقسوة  بعنف  مخاطبتهما  تلطف  لان 

 معهما . 

  {  : تعالى  هللا  قال   ) ِمَن  ب  الذُّل ِ  َجنَاَح  لَُهَما  َواْخِفْض 

ِ اْرَحْمُهَما َكَما َرب يَانِي َصِغيًرا ب  ْحَمِة َوقُل ر   { :   الر 

وأمرتدعت    / لهما  والتواضع  التذلل  البن  ا  إلى 

مة  ره رحلى صد ضمهما إبالحنو على والديه ، وأن ي

 بهم. 

 

 س:عدد خمساً من صور بر الوالدين عند كبرهما : 

كالنظافة    االهتمام بهما من الناحية الجسدية : .  1

 الشخصية , والملبس , والمأكل. 

مواعيدها.  2 في  لهما  األدوية  ،    تقديم 

 للمستشفيات والمراكز الصحية .  واصطحابهما 

 .  إلصغاء لهما وعدم مقاطعتهما ا .3

اصطحابهما لزيارة    هما عن طريقيه عنالترف.  4

 األهل واألصدقاء والمتنزهات .

لهما.  5 النفسية  في    الرعاية  األمل  وبث   ،

وخبرتهما   تجربتهما  من  باإلفادة  وذلك   ، نفسيهما 

، برأيهما  واألخذ  ومشورتهما   ، الحياة  وبيان    في 

 اة . ي ح أن لهما دوًرا مهًما في ال

 

مرا   ، السن  كبار  رعاية  تقع  من  على   : عيًا  س 

 أولوية الترتيب : 

فمن حق     )علل:(  على أوالدهم ، ثم األقرب فاألقرب

  ، كريمة  حياة  وأوالده  أهله  بين  يعيش  أن  المسن 

ومشرب  مأكل  من  كلها  حاجاته  على  فيها  يحصل 

يتوافر من يقوم على    وملبس ومسكن وعالج ، وإذا لم

ا  بمؤسساتها فإن ،  سلرعاية كبار  الدولة  الحكومية    ن 

 تمع بأسره ، يتكفل ذلك . كومية كلها ، والمجوغير الح

 

 س :  مسؤولية الدولة في رعاية كبار السن : 

س : ما األمور التي تجب على الدولة والمجتمع ،  

 التي تتعلق في العناية بكبار السن : 

عاية لمن ال معيل له وال أبناء ، . إنشاء دور الر1

 قومات الحياة الكريمة لهم .وفير متب

لصحية لكبار السن ، ومراعاة  الرعاية ا. تأمين  2

 ظروفهم .

كإنشاء  3  ، لهم  االجتماعية  الرعاية  تأمين   .

 جمعيات خيرية تعتني بأحوالهم وترفه عنهم . 

النقل  4 وسائل  في  للمسنين  مقاعد  تخصيص   .

 ، ومواقف السيارات . واألماكن العامة
 

 اإلعاقة:  بذوي  العناية   :  رشع امسخلا الدرس    

 المجتمعات القديمة لذوي اإلعاقة،ونظرة اإلسالم: نظرة بعض   س:قارن بين

1  -   : قديًما  المجتمعات  فكان   نظرة بعض   ، معاملة ذوي اإلعاقة  قسوة في 

ات غير صحية  أُحيطوا بمعتقد  )وأثر هذه النظرة :(يُنظر إليهم على أنهم شر  

 ية أو القتل أحياناً . جتماعالا تؤدي بهم إلى العزلة 

اإلسال  -2 : نظرة  كرامتهم    م  لهم  فحفظ   / الفئة  هذه  إلى  الناس  نظرة  غيّر 

وإنسانيتهم / وشرع لهم حقوقًا خاصة / ولم يفرق بينهم وبين غيرهم من أبناء  

"األصم "  المجتمع ، وقد وصل بعضهم إلى أعلى المراتب ، " كاألعمش " و

 الحديث النبوي الشريف واألدب .   زوا فير بمن السلف الصالح الذين 
 

 م األشخاص ذوي اإلعاقة : مفهو س : 

هم األشخاص الذين يعانون من نقص في القدرات الحسية ، أو الجسمية أو 

 الفكرية ، وتؤثر في مهاراتهم الحياتية وتفاعلهم مع البيئة التي يعيشون فيها .

 

 إلعاقة أو األصحاء : تلى با بمر الذي تتركه اإلعاقة سواء على الس : ما األث 

 لحكمة أرادها: خاص بنقص في قدراتهم ؛ ابتالء بعض األش اقتضت إرادة هللا

يَودُّ أهُل  قال رسول هللا : "  ،  نال األجر والثواب    فإذا صبر )صاحب اإلعاقة (  -1

ال البالِء  أهُل  يُعطى  حين   ، القيامِة  يوَم  قُرِ العافيِة  كانت  جلوَدهم  أن   لو  ؛  الدنيا  في  ْت  ضَ ثواَب 

 " .  المقاريِض ب

كرون ربهم على  شوي ؛ فيتذكرون نعمة هللا    مة )لألصحاء(وفي ذلك حك   -2

نفسنا من غير أ ن نقول في  أ  اإلعاقةعند رؤية ذي    فقد دعانا رسول هللا،  ذلك  

المبتلنُ ن  أ ،سمع  الذي عافن  "   ى  ابتال  يالحمد هللا  على    يوفضلن  ،  به  كمما 

 . " كثير ممن خلق تفضياًل 
 

 : )صور حسن التعامل( إلعاقة في التعامل مع ذوي ا  سلوب النبي : ما أس 

 .مراعاة مشاعرهم  .1

  . جر والثوابتبشيرهم باأل  .2

 . قضاء حوائجهم والدعاء لهم  .3

 . التيسير عليهم ورفع المشقة عنهم . 4

 . زيادة تقدير الذات لديهم .5

 بُلهم والتحذير من إيذائهم .. تَقَ 6
 

النبي  صور    نم  س : تعامل  ،    اة مشاعرهماعمر :   مع ذوي اإلعاقة  حسن 

 وضح ذلك : 

بحيث ال يشعرهم بالنقص    ،  لفاظ في وصفهمنسب األ أيستخدم    كان النبي   -1

 . شأنهم بين الناسمن وال يقلل  ، والحرمان

  في يالذ انطلقوا بنا إلى البصير ":  قال : قال رسول هللا فعن جابر بن عبدهللا مثال : -2

 ر رجالً أعمى . وكان هذا الرجل البصي  ، "  واقف نعوده بني

 

النبي   تعامل  حسن  صور  من   : اإلعاقة  س  ذوي  باأل:   مع  جر  تبشيرهم 

 ، وضح ذلك :  والثواب

وحتى ال  ،  رفعاً لمعنوياتهم    )علل:(ن صبروا  إ كان النبي يبشرهم بالجنة    -1

 لهم في الدنيا ليس  ء هللاالتفاب،  صحاء  نوا وال يحقدوا على األييأسوا وال يحز

 . خرة ت في اآل ع للدرجا بل هو رف، عقوبة 

ضته منهما عو  ، فصبر  ،    عبدي بحبيبته  ذا ابتليتُ إ  :   ن هللا قال إ   "   قال النبي :  مثال :  -2

 . عيناه   :  اوحبيبتاه هم، الجنة " 
 

 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura17-aya24.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura17-aya24.html
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عل النبوية  السيرة  من  مثاالً  اذكر   : قضاء  ى  س 

 :  همل  حوائج ذوي اإلعاقة والدعاء

المرضى    -1 حوائج  في  يمشي  النبي  كان 

جاءت امرأة فقد    مثال :  /مصابين ويقضيها لهم  وال

يا رسول   فقالت :  ،  عاقة عقليةإلى النبي كان فيها  إ

فذهب معها حتى قضى لها ،  حاجة  ليك  إن لي  ! إهللا  

 .  حاجتها 

بالعافية النبي  وكان    -2 لهم  لما    )علل:(    يدعو 

أمله  زيادة  من  عائشة  بالشفا  مللدعاء  فعن    : مثال   / ء 

قال    هللا كان إذا أتى مريًضا ، أو أُتي بهقالت: إن رسول  

: " أذهب البأس رب الناس ، واشف وأنت الشافي ، ال  

 شفاء إال شفاؤك ، شفاء ال يغادر سقًما ". 

 

مع ذوي اإلعاقة س : من صور حسن تعامل النبي  

 ك : لذ، وضح  ير عليهم ورفع المشقة عنهم التيس:   

النبي حالتهم    -أ   األعمال  ، فلم يكلفهم من  راعى 

ي ما  ،  إال  الواجبات  بعض  عليهم  ويسر   ، طيقون 

 . وأزال عنهم اإلثم والحرج في حالة عدم القدرة

إن    مثال :   -ب   لهم بالصالة في البيت  النبي أذن  أن 

لل يعرضهم  الجماعة  صالة  إلى  المجيء  ،  كان  خطر 

ل هللا وأخبره أنه  تى رسوأ ِعتبان ابن مالكفقد ورد أن 

في   ويصلي  األمطار  رجل ضرير  كانت  فإذا   ، قومه 

الوادي   يأتي  سال  أن  يستطيع  فال  وبينهم  بينه  الذي 

يأتي   أن  هللا  رسول  من  وطلب   ، فيصلي  مسجدهم 

فيصلي في بيته ، ليتخذه ُمصلى ، فقال له رسول هللا :  

  " . " سأفعل إن شاء هللا 

 

وي اإلعاقة مع ذي  بنس : من صور حسن تعامل ال

 ، وضح ذلك / مع مثال :  مزيادة تقدير الذات لديه :   

النبي    -1 المجتمع  كان  في  الفاعل  بدورهم  يشعر 

 حيث إنه كلفهم ببعض المهام .

2-    : أعمى(أنه  مثال  )وهو  مكتوم  أم  ابن    كلف 

المسل كان  عندما   ، عديدة  مرات  المدينة  مون  بإمارة 

ن يصلي  أمره أو   يخرجون كما حصل في غزوة أحد ،

ا وباألذان   ، المسجد  في  ،  بالناس  الفجر  لصالة  لثاني 

إشارة ذلك  اإلعاقة    وفي  ذوي  من  واحد  كل  أن  إلى 

حسب   وذلك   ، الناس  بها  ينفع  بمهمة  يقوم  أن  يمكن 

 قدرته وطاقته.

 

مع ذوي اإلعاقة س : من صور حسن تعامل النبي  

 ، وضح ذلك :  التحذير من إيذائهمتَقَبُلهم و :  

، وحذرنا    رسول هللا الرحمة بالضعفاءعلمنا    -1

 و السخرية منهم . ن إيذائهم أم

أعمى  -2 تضليل  تعمد  من  هللا  توعد  عن   فقد 

رحمته  من  والطرد  الشديد  بالوعيد    الطريق 

 لما يترتب على ذلك من أذى كبير له .)علل:( 
 
 

ومؤسسات   األسرة  مسؤولية  وضح   : ذوي  س  األشخاص  نحو  المجتمع 

 : اإلعاقة 

، بعرضهم    ي اإلعاقة منذ الوالدةاالعتناء باألبناء ذو  ؤولية األسرة :(مس)  -1

على األطباء المختصين / ومشاركتهم في األعمال / وعدم إشعارهم بالنقص / 

في   االندماج  على  لمساعدته  المعاق  وتقبل   / قدراتهم  مع  يتناسب  ما  وتعليمهم 

 المجتمع .

 سات المختلفة في المجتمع أن : المؤس ى لوع  :(مسؤولية المجتمع ومؤسساته ) -2

توجد من  معاهد    أ.  تمكنهم  التي  الِحَرف  أو  العلم  المعاقين  لتعليم  خاصة 

 كسب عيشهم . 

ب. وتستخرج ما لدى ذوي اإلعاقة من مواهب وإبداعات ، وتوظفها في  

 الناس .  حتى ال يكونوا عالةً يتكففون)علل:( العمل المنتج 

،   وي كتوفير المعينات الطبية ، واألدويةوالمعن  يج. توفر لهم الدعم الماد

} والذين في    غنياء أن يسهموا في ذلكوالمراكز التي تعتني بهم ، وعلى األ

 ( للسائل والمحروم { . 24أموالهم حق معلوم )

 د. وتوفر لهم فرص عمل بما يتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم .

 

ا تأمل  الس:  التوجيه  بين  ثم   ، اآلتية  في  بنلنصوص  ذوي  وي  مع  التعامل 

 ول : اإلعاقة ، كما في الجد 

ل يَْس َعلَى اأْلَْعَمىَٰ َحَرٌج َواَل َعلَى  }  لقوله تعالى :

 { .  اأْلَْعَرجِ َحَرٌج َواَل َعلَى الَْمِريِض َحَرجٌ 

ورفع   اإلعاقة  ذوي  على  التيسير 

 المشقة عنهم . 

انطلقوا    "هللا عليه وسلم :    صلىقال رسول هللا  

 "يرى البصلإبنا 

 مراعاة مشاعر ذوي اإلعاقة . 

أذهب    رسول قال    "  : وسلم  عليه  هللا صلى هللا 

 البأس رب الناس ، واشف وأنت الشافي" 

اإلعاقة وقضاء حوائجهم   لذوي  الدعاء 

. 

: " ملعون   قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 ق " من كمهَ )ضلل( أعمى عن الطري

 ئهمن إيذام تَقَبُل ذوي اإلعاقة والتحذير

 

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

 :  والمبدعين  بالموهوبين  العناية  :  عشر السادس الدرس  

القدرات   في  الناس  بين  يميز  أن  الخلق  في  حكمة هللا  اقتضت   : علل   : س 

 وإبداعات :  والطاقات ، وفي ما أعطاهم من مواهب

الناس ك ليتعاون  الكونم في إهل وذلك   ، ويمارس كل منهم واجبه في   عمار 

} انظر  ،  في بناء المجتمع بحسب طاقاتهم ومواهبهم  الحياة ، ويتوزعوا المهام  

 كيف فضلنا بعضهم على بعض { . 

 

 س : الموهبة : 

 أداء متميز في قدرة ما . 

 

 س : المهوبون : 

 . غيرهم نعو استعدادات فطرية طبيعية تميزهم  هم أشخاص يمتلكون قدرات أ

 

 س : اإلبداع : 

 ومفيد يمتاز باألصالة .إلى إنتاج شيء جديد يشير مفهوم اإلبداع 

 

 س : المبدعون : 

تتصف   ومفيدة  جديدة  أشياء  إنجاز  على  بقدرتهم  يتميزون  أشخاص  هم 

 باألصالة . 
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 س : وللموهوبين والمبدعين أثر كبير في : 

 ع / ورقيه / وزيادة رفاهيته. نمو المجتم
 

في  ر()مظاه   رو س:ص النبوي  مع    للهدي  التعامل 

 : بين والمبدعينالموهو 

س : مواقف في سيرة الرسول كثيرة تدل على اهتمامه  

 وعنايته بالموهوبين والمبدعين ، اذكرها : 

 . إبراز النبي مكانة الموهوبين والمبدعين .1

 . تعزيز الموهوبين والمبدعين .2

 ين .عداإلفادة من قدرات الموهوبين والمب. 3

 

م التعامل  في  النبوي  الهدي  صور  من   : ع  س 

  : والمبدعين  الموهوبين  الموهوبين  مكانة  النبي  إبراز 

 ، وضح ذلك / مع مثال : والمبدعين 

أبرز النبي تميز بعض أصحابه في ما برعوا به من علم أو  

 عمل : 

بن أبي  "  أقضاهم علي    :   فقال عن بعض أصحابه  -أ

بن  أ   طالب ، وأقرؤهم لكتاب هللا كعب ، وأعلمهم بي 

أي   -ن جبل ، وأفرضهم زيد  بالحالل والحرام معاذ ب

 " .  -واريث أعلمهم بالم

أبي    -ب  موهبة  على  المشاهد  أحد  في  النبي  وأثنى 

والشجاعة  الفروسية  في  األكوع  بن  وسلمة    قتادة 

وخير    " كان خير فرساننا : أبو قتادة ،  فقال فيهما :

  " سلمة   : التنا  اس  وعندماَرجَّ أبي  لنمع  تالوة  بي 

صوته  أعجبه  األشعري  أبا   موسى  يا   "  : له  وقال 

 موسى ! لقد أوتيت مزماًرا من مزامير آل داود " .

 
مع   التعامل  في  النبوي  الهدي  صور  من   : س 

،    تعزيز الموهوبين والمبدعين الموهوبين والمبدعين :  

 وضح مع مثال : 

  ؛  ثمنب  ون والمبدعون ثروةٌ بشرية ال تقدر الموهوب  -1

جيعهم على اإلبداع  لذلك يجب االهتمام بهم وتحفيزهم ، وتش

ال   )علل:(واالبتكار   حتى  اإلبداعية  قدراتهم  تطوير  ألجل 

 تفتر .

 وهذا ما كان النبي يفعله مع أصحابه ، ومن ذلك :  -2

عندما وجد عنده موهبة    توجيه ابن عباس  حرص على أ.  

للقرآن ،    لتفسير ا  فظ والفهم ، ليكون إماًما من أئمةفي الح

ف "  وكان حينها غالًما صغيًرا   : قائال  له  فقهه  دعا  اللهم 

" ، حتى غدا ترجمان القرآن ،   في الدين , وعلمه التأويل

 وعالماً من علماء األمة . 

موهبة  ب.   بن مسعود  عبد هللا  من  النبي  رأى  وعندما 

لب منه أن يقرأ عليه شيئًا  ط   ،  وإبداعا في قراءة القرآن

 أنه نزل عليه ، حتى يعززه ويلفت نظره ن ، معآر من الق

ا ابن مسعود ِمن  إلى منزلته في قراءة القرآن ، حتى غد 

الذين   الصحابة  "  قُراء   : النبي  فيهم  أن  قال  ه  سر  من 

" ،  يقرأ القرآن غضا كما أنزل ، فليقرأه من ابن أم عبد

 يريد عبدهللا بن مسعود . 
 

التعا في  النبوي  الهدي  صور  من   : ال  ل م س  :  مع  والمبدعين  موهوبين 

 ، وضح ذلك / مع مثال :  دعين الموهوبين والمب اإلفادة من قدرات

كان النبي يوظف مواهب أصحابه وقدراتهم ، فيكلف كل واحد منهم بما يتناسب 

، ومن   المنشود  الهدف  إلى  للوصول  طاقته  كل  الصحابي  فيبذل   ، موهبته  مع 

 )عدد:( ه المواقف : هذ

  قال، و   بالرد على أعداء اإلسالم في شعره  ن ثابت ب  تكليف حسانأ.  

هللا   عن  )دافعت(  نافحَت  ما  يؤيدك  يزال  ال  )جبريل(  القدس  روح  إن   "  : له 

 ورسوله " ، حتى قالت عائشة : هجاهم حسان ، فشفى صدور المؤمنين " . 

، أمره بتعلم   اللغات  موهبة زيد بن ثابت في تعلمب. عندما رأى النبي 

العبر لي وكتاب  ةي اللغة  عشرة  خمس  في  وأتقنها  فتعلمها   ، ،  تها   " ذلكلة    وأدى 

ثمانية عشر   في  كسرى  رسول  الفارسية من  فتعلم  إبداعه  في  زيادة  إلى  التكليف 

 يوًما ، وتعلم الحبشية والرومية والقبطية من ُخدام رسول هللا ". 

  . بن جج  معاذ  معرفة  النبي  بعثه   بلاستثمر  بأن  والحرام  بالحالل 

 اليمن .ألهل  اً قاضي 
 

 ه الموهوبين والمبدعين : س : بين مسؤولية المجتمع تجا

 ( األسرة :  1

 عن الموهوبين والمبدعين .  هي المسؤول األول -أ

فالوالدان يحفزان أبناءهم على الموهبة واإلبداع عن طريق    -ب

بيئة التي تساعدهم على  تقبل أسئلتهم واإلجابة عنها / وتوفير ال  :

ك  ، التيويدهم  ز تالتميز  الهادفة  والقصص  الكتب  من    بأصناٍف 

         تتناسب مع ميولهم واتجاهاتهم . 

 ( المدرسة :  2

 وتنمية مواهبهم .  اكتشاف الموهوبين من الطلبة ، -أ 

:  -ب طريق  عن  المدرسة  نطاق  خارج  بالمعلومات    وتزويدهم 

والمخيما  / الالصفية  والمسابقات  األنشطة   / والكشفية  العلمية  ت 

 توى المحلي والدولي . ى المسلع

 ولة : ( ومؤسسات الد 3

  ، وتبنيهم   ، والمبدعين  الموهوبين  عن  البحث  عن  مسؤولة 

  / بهم  الخاصة  والمسابقات  البرامج  وتنظيم   / مواهبهم  وتطوير 

 وتوفير الدعم المادي  والمعنوي لهم. 
 

 الحديث :  س : اكتب اسم الصحابي المقصود في

نافحت عن  يدك ماؤي"إن روح القدس ال يزال  

 هللا ورسوله" 

 حسان بن ثابت 

  ، أنزل  كما  غًضا  القرآن  يقرأ  أن  سره  "من 

 فليقرأه من ابن أم عبد"

 عبد هللا بن مسعود 

 أبو موسى األشعري    " لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود" 

 علي بن أبي طالب  " أقضى أمتي" 

 

 تي : ما يأ يفرس الذي تستنتجه من الهدي النبوي س : وضح الد

اإلفادة من قدرات    م اللغة العبرية وكتابتها :طلب النبي من زيد بن ثابت تعل  -أ

 الموهوبين والمبدعين . 

إبراز  قول النبي : أعلمهم بالحالل والحرام معاذ بن جبل ، وأفرضهم زيد : -ب

   مكانة الموهوبين والمبدعين

إبراز مكانة  قرآن :ل اصوت أبي موسى األشعري عند قراءة  إعجابه بجمال -ج

 الموهوبين والمبدعين 

 

 

 

 أكمل

 الشرح  

 من   

 األسئلة  

 تابعةال
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 :  المجالس  آداب  :  عشر السابع  الدرس    
 

 س : عرف المجالس : ) أهميتها / وأهدافها :( 

لتحقيق أهداف    هي لقاءات يجتمع فيها الناسالمجالس  

واجب  تأدية  أو   / ما  أمر  حول  كالتشاور   : معينة 

صل  اجتماعي أو   / واطالع  معرفة  زيادة  أو  رحم   ة/ 

 فقد حال األقارب واألصدقاء وغير ذلك . وت

 

 س : أنواع المجالس : )صور المجالس( 

1  : االجتماعية  أو  .المجالس   ، األسرية  كالجلسات 

 األفراح واألحزان .الدواوين ومناسبات 

كاللقاءات العلمية والتعليمية في  . المجالس العلمية :   2

 . دج ا والجامعات ، وحلقات العلم في المسالمدارس 

الع.  3 تعق:      لممجالس  التي  في  كاالجتماعات  د 

 التي يكثر فيها الموظفون .ات المؤسسات والشرك

 

 س : عدد آداب المجالس : 

 . اختيار المكان المناسب للمجلس . 1

 . االستئذان . 2

 . التسليم والجلوس في المكان المناسب .3

 والحديث في المجلس .  .مراعاة أدب الحوار4

 اء المأثور عن رسول هللا .بالدع سل. ختم المج5
 

آد من   : المجالس  المناسب  اب  المكان  اختيار   : س 

 للمجلس ، وضح ذلك : 

النبي من الجلوس في الطرقات   -1 حتى   )علل:(  حذر 

الطريق   يعيق  أو   ، الناس  عورات  على  النظر  يقع  ال 

فقالوا : ما لنا بد إنما هي  " إياكم والجلوس في الطرقات "    عليهم

فأعطوا    نتحدث  نا مجالس المجالس  إال  أبيتم  فإذا   " قال:   ، فيها 

حق الطريق ؟ قال : " غض البصر ،  الطريق حقها" ، قالوا : وما  

 وكف األذى ، ورد السالم ، وأمر بالمعروف ، ونهي عن المنكر". 

المجلس   -2 بطبيعة  الئقة  جلسة  يجلس  كجلسة    أن   ،

أمام العلم   الطالب  هيبة  فيها  يحفظ  ،  والعلم   معلمه جلسة  اء 

التوقير   لهما  تحفظ  جلسة  والديه  أمام  االبن  وكجلسة 

 واالحترام. 
 

 س : من آداب المجالس : االستئذان ، وضح ذلك : 

 أ ( يحافظ المسلم على خصوصيات الناس ، ومن ذلك : 

اإلذن    -1 طلب  دون  فجأةً  مجلس  أي  يدخل  فال 

 هل المجلس. منعاً للتطفل على أوذلك  )علل:(بالدخول 

 حتى يستأذن من الجالسين .   يخرجوال -2

يقاطع    -3 وإذا أراد أن يشارك في الحديث ينبغي أال 

كما  وذلك   ، حديثه  قبل  يستأذن  ولكن   ، المتحدث 

يستأذن الطالب معلّمه إذا أراد أن يناقش في موضوع  

 ما ، أو يستوضح  عن أمر غامض لم يفهمه .

واالستئذ  ) وتقديرً ب  احتراًما  المشارك  يعطي  بين   ا ان 

 مشاركين ويدل على لباقته . ال
 

 ، المناسب  المكان  في  والجلوس  التسليم   : المجالس  آداب  من   : س 

 وضح ذلك : 

ينبغي لمن يدخل المجلس أن يلقي تحية اإلسالم على الحاضرين ،    -1
اَل تَْدُخلُوا  قال تعالى : }   آَمنُوا  ال ِذيَن  أَيَُّها  تَأْنِسُوا َوتُسَل ُِموا عَلَىَٰ   تَسْ ىَٰ بُيُوتًا غَيَْر بُيُوتِكُْم َحت  يَا 

 ( 1) س : أدب المجلس الذي يشير إليه النص: السؤال والنقطة    { .أَْهِلَها ۚ 

فإن طلب منه تغيير    وينبغي عليه أن يجلس في المكان المناسب ،  -2

حة متعلقة فقد يكون ذلك لمصل  )علل:(مكان جلوسه فعليه أن يستجيب  

ن ذلك تقديًرا لصاحب مكانة ومنزلة قد يكوو  به أو بصاحب المكان ، أ

 ، كإجالس عالم في صدر المجلس. 

وال يزاحم الجالسين في  وينبغي أن يجلس في أقرب مكان فارغ ،    -3

أماكنهم ، أو يتخطى رقابهم ، وهذا ما فعله الصحابة ، فقال أحدهم : "  

أحدن جلس  النبي  أتينا  إذا  "  كنا  المجلس  به  ينتهي  حيث  :    .ا  س  ب  أد ) 

 ( 3لس الذي يشير إليه النص: السؤال والنقطة المج

فلم يجد موضعًا يجلس فيه فعلى الجالسين    وإذا دخل أحد مجلًسا ،  -4

، له  يفسحوا  المجالس    أن  في  تفسحوا  لكم  قيل  إذا  آمنوا  الذين  أيها  يا   {  : تعالى  قال 

 فافسحوا يفسح هللا لكم { . 

لداخلين إلى المجلس أحد ا يمتمام األدب أن يقوم اإلنسان بتكر ومن -5

وإجالسه في مكانه / وإذا قام أحد الجالسين من مكانه لحاجة طارئة  ،  

" إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه  ،   ورجع فهو أحق بمجلسه الذي كان فيه

 فهو أحق به " . 

بي  -6 يفرق  أن  متأخًرا  المجلس  حضر  لمن  ينبغي  إال وال  اثنين  ن 

، فقد يوجد ال يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إال بإذنهما "   : "  قال رسول هللا ، بإذنهما  

 سبب ما أجلسهما بجانب بعضهما . 

 

س : من آداب المجالس : مراعاة أدب الحوار والحديث في المجلس ،  

 وضح ذلك : 

 للمتحدث من غير مقاطعة. حسن االستماع -أ

 للمتحدث من غير انشغال بشيء. االنتباه واالهتمام -ب

لغير ا  تيار اخ  -ج الصوت  رفع  وعدم   ، المناسب  الهادئ  لصوت 

 ضرورة . 

 الرأي اآلخر ، وعدم تسفيه آراء اآلخرين أو االستهزاء بها .احترام  -د

 

عن رسول هللا    ختم المجلس بالدعاء المأثورس : من آداب المجالس :  

 : ) علل / ما الحكمة (  ، وضح ذلك 

يمحون به    تام المجلسعند خ   ونأرشد النبي إلى دعاء يقوله الجالسفقد  

من    قال صلى هللا عليه وسلم :،    ما وقع في مجلسهم من خطأ أو زلل

:   فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك،  جلس في مجلٍس فكثر فيه لغطه  

  ، أشهد أن ال إله إال أنت، أستغفرك وأتوب إليك   سبحانك اللهم وبحمدك

مجلس الذي يشير إليه  أدب ال :  ) س    ."    مجلسه ذلك  منله ما كان    إال غفر،  

 النص: السؤال والشرح كامالً ( 

 

 س : بين الضوابط الشرعية للمجالس : 

المباحات   -1 أو    أن يكون المجلس في  المجالس في معصية  ، فال تكون 

 بهدف إيذاء أحد ، وال تكون بهدف الغيبة والنميمة واالستهزاء باآلخرين . 

المتعل  -2 الشرعية  األحكام  يراعي  واللباس  بالطع  قةأن  والشراب  ام 

 وغض البصر وحفظ العورات. 

 حفظ أسرار المجلس ، وتجنب إفشائها . -3
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 :  واألحالم  الرؤى :  عشر الثامن  الدرس    

 س : مفهوم الرؤى ومفهوم األحالم : 

 س : قارن بين الرؤى واألحالم من حيث المفهوم والمصدر : 

 ى واألحالم مفهومان مختلفان :الرؤ -1

هي ما يراه اإلنسان في منامه من البشائر والخير    رؤى :الف  -

 هللا .  ومصدرها /

فهي ما يتعرض اإلنسان في منامه من أمور    وأما األحالم :  -

الشيطان أو حديث النفس مما يشغل بال    ومصدرهامختلطة /  

 . ته ووسوسومنها ما هو تحزين الشيطان وتخويف منه  اإلنسان

يا من هللا والحلم من الشيطان " ،  " الرؤ  :بين ذلك النبي بقوله    -2

ألن الخير كله منه /  ونسب    )علل:(فنسب الرؤى إلى هللا تأدباً معه  

الشيطان   إلى  على    )علل:(األحالم  والتلبيس  الشر  مصدر  ألنه 

 اإلنسان. 

 

  / س : تناول القرآن الرؤى واألحالم في عدة مواضع ، اذكرها  

 واذكر مثال من السنة النبوية : 

 عليه السالم في سورة يوسف . وسفقصة ي  -1

رؤيا النبي يوم بدر حينما رأى    وتحدثت سورة األنفال عن  -2

 المشركين قلة تشجيعاً له وألصحابه على القتال . 

عندما رأى النبي نفسه يدخل مكة    وكذلك في سورة الفتح ،   -3

تحققت حيث   ، معتمرين  أصحابه  عمرة    مع  في  الرؤيا  تلك 

 هـ .7القضاء 

قَالُوا أَْضغَاُث    }  وردت كلمة األحالم في قول تعالى :كما    -4

 { .  َوَما نَْحُن بِتَأِْويِل اأْلَْحاَلِم بِعَاِلِمينَ أَْحاَلٍم ۖ

كان رسول هللا كثيراً ما يقول ألصحابه      أما في السنة النبوية :   -

 عليه ما يشاء هللا أن يقص " . : " هل رأى أحد منكم رؤيا ؟ فيقص 

 
 

 ا الصالحة  : الرؤي : س

ل  تعالى :}  قوله  في  البشرى  النبي  بماذا فسر   : اْلبُْشَرىَٰ س  ُهُم 

 { .  فِي اْلَحيَاِة الدُّْنيَا َوفِي اآْلِخَرةِ 

فقد سأل الصحابة    ( تكون الرؤيا أحيانًا بشارة لمن رآها :  1

ا  : قال  ؟  المبشرات  وما   : فقالوا  فهي  النبي   , الصالحة  لرؤيا 

ِ اَل َخْوٌف عَلَيِْهْم َواَل هُْم    : }   تفرحهلخير وبا تبشر المؤمن   أاََل إِن  أَْوِليَاَء َّللا 

  لَُهُم الْبُْشَرىَٰ فِي الَْحيَاِة الدُّنْيَا َوفِي اآْلِخَرِة ۚ  (63) ال ِذيَن آَمنُوا َوكَانُوا يَت قُونَ  يَْحَزنُونَ 

الْ  الْفَْوُز  هَُو  ِلَك 
ذََٰ  ۚ ِ َّللا  ِلكَِلَماِت  تَبِْديَل  البش،    {   عَِظيمُ اَل  النبي    رى فقد فسر 

 يا الصالحة يراها المسلم ، أو أحد يراها له . بالرؤ

من   2 جزء  بأنها  أمته  من  الصالحين  رؤيا  النبي  عد  وقد   )

، ستة    النبوة  من  جزء  الصالح  الرجل  من  الصالحة  الرؤيا   "  : فقال 

أنها من  وأربعين جزًءا من النبوة " ، وفي هذا إشارة إلى : مصدر الرؤيا  

 ما ال يعرفه أو يغيب عنه . جزء م  لىهللا يطلع اإلنسان فيها ع

 

       س : أرشد النبي إلى أدبين اثنين بعد الرؤيا ، بينهما :

الرؤيا الطيبة    -1 الرائي ربه على  إذا  أن يحمد   " النبي :  قال  فقد 

 ا ". رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من هللا ، فليحمد هللا عليها ، وليحدث به

يحب   -  2 من  إال  بها  يحدث  يسر  كالعا   ،  أال  ألنه  الناصح  لم 

فإذا رأى رؤيا حسنة  لسروره ، فيدعو له بالخير ،   قال رسول هللا : " 

 فليبشر ، وال يخبر إال من يحب " . 
 

 س : ما مصدر األحالم : 

بالضيق والفزع   للنائم ، فيصاب  األحالم أمور مختلطة تعرض 

 واالضطراب : 

يكون    -1 النفسقد  حديث  اإل  منها  بال  يشغل  من  نسمما  ان 

 أعمال وخواطر في أثناء اليقظة ، فيراه في منامه .

بما يوسوس     تحزين من الشيطان وتخويف منهومنها ما هو    -2

 لإلنسان في حالتي النوم واليقظة . 

 

 س :أرشد النبي إلى آداب بعد األحالم ، اذكرها : 

جيم ، وأن  ينفخ عن يساره  من الشيطان الر  االستعاذة باهلل  -  1

رس،  ثالثًا   من  قال  باهلل  فليتعوذ  يكره  ما  أحدكم  رأى  إذا   "  : ول هللا 

 شرها ومن شر الشيطان وليتفل )ولينفخ( ثالثًا عن يساره " . 

خشية أن يتعجل في تعبيرها بمكروه    )علل:(  أال يرويها ألحد  -2

، والغم  الخوف  منها  اإلنسان  فيصيب   ،    : هللا  رسول  وال قال   "

 ه " . ضر يحدث بها أحدا ، فإنها لن ت

نومه  -3 من  االستيقاظ  عند  الحلم    الصالة  ألن    )علل:(بعد 

  ، لها  وطمأنينة  للنفس  راحة  رأى الصالة  فإن   " هللا:  رسول  قال 

 أحدكم ما يكره  فليقم ، فليصل " . 

الجنب   -4 الحال    تغيير  تلك  بتغير  آماًل   ، عليه  نائًما  كان  الذي 

 ها في منامه .التي كان علي

 

التي تسبب فزًعا  للوقا  تهس : أرشد النبي أم ية من هذه األحالم 

األعمال   من  بمجموعة  بالقيام   ، الناس  من  كثير  عند  واضطرابًا 

 واألذكار قبل النوم وبعده ، اذكر هذه األعمال :  

النوم :  - النبي   قبل  من  ورد  بما  ذكر هللا  المسلم على  يحرص 

راءة شيء من القرآن / وينام على  من أذكار / ويحرص على ق 

 يكثر من االستغفار . رة ، وها ط

يبادر لالستعاذة باهلل من الشيطان ،    بعد االستيقاظ من النوم :  -

ومن    ، عباده  وشر  غضبه  من  التامة  هللا  بكلمات  أعوذ   "  : بقول 

 همزات الشياطين ، وأن يحضرون " . 

 
 

 س :  تفسير الرؤى :  

  يحتاجلوضوحها / ومنها ما    تأويل : ال تحتاج إلى  بعض الرؤى  

تأو إ :لى  يبين   يل  )مفسر(  معبّر  إلى  فتحتاج   ، وضوحها  لعدم 

 مدلولها .

 

 س : اذكر مثال على رؤى غير واضحة تم تفسيرها في القرآن : 

كَْوكَبً }  :  ما رآه نبي هللا يوسف   أََحَد عَشََر  َرأَيُْت  إِن ِي  أَبَِت  يَا  أِلَبِيِه  يُوسُُف  قَاَل  ا  إِذْ 

، وتأويل هذه الرؤيا : أن الكواكب هم   { لِي سَاِجِدينَ ُهْم تُ َوالش ْمَس َوالْقََمَر َرأَيْ

أخوته ، والشمس والقمر هما والداه ، وتحقق ما رآه يوسف بعد  

تعالى :أن تولى خزائن مصر   قال  ًدا  }    ،  سُج  لَهُ  واْ  َوَخرُّ الْعَْرِش  عَلَى  أَبََويِْه  َع  َوَرفَ

 { .  بُْل قَْد َجعَلََها َرب ِي َحقًّاِمن قَ  أَبَِت َهذَا تَأِْويُل ُرْؤيَايَ  َوقَاَل يَا

 

 س : اذكر ثالث صفات يجب توافرها في معبر الرؤى : 

والخلق    / الحسنة  والسيرة   / والتقوى  والدراية  العلم  أهل  من 

 الكريم . 
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من   المسلم  يحذر   ، الرؤى  يفسر  من  اختيار  عند   : س 

 ا في تفسيرها ، اذكرها : عدة جهات ويتجنبه

رؤيا في منامه ورغب في تفسيرها    إلنسانا  إذا عرضت 

، فعليه أن يتحرى أهل العلم والدراية والتقوى والسيرة  

 ويبتعد : الحسنة والخلق الكريم ؛ ليقصها عليهم ، 

 عمن يتخذون تفسير الرؤى مجاالً للتكسب . -1

 الم ح وال يعتمد على ما طبع من تفسير الرؤى واأل -2

المو  -3 في  كتب  ما  يطالع  اإللاقوأال  أو ع  كترونية 

 الصحف ، أو ما يعرض في القنوات الفضائية .

تفسيرات    -4 من  الناس  عامة  يتداوله  ما  إلى  يلجأ  ال 

أحوال  )علل:(   باختالف  يختلف  الرؤى  تعبير  ألن 

 الناس . 
 

 

عند   الناس  أحوال  مراعاة   ، الرؤيا  معب ر  على   : س 

 بمثال :  التعبير ، وضح ذلك 
رجل فقال : " إني رأيت في النوم    ا جاءه نمكما حدث مع ابن سيرين حي

أني أؤذن ، فقال له : تحج هذا العام ، وجاءه آخر فقال : رأيت في النوم  

كأني أؤذن ، فقال له تقطع يدك في سرقة ، فقيل له في سبب اختالف  

ألول الصالح  التفسيرين بالرغم من أن الرؤيا واحدة ، فقال : رأيت على ا

تعالى   قوله  فتأولت  وأذن :  ،  هيئة    }  أرض  ولم   ,  } بالحج  الناس  في 

 الثاني فتأولت قوله تعالى : } ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون { . 

 

 س : علل : المسلم ال ينشغل بتعبير رؤياه : 

بل هو ظني قد يخطئ    تعبير المعبر للرؤى ليس قطعيًا

أال ينشغل بهذا األمر ، حتى  وقد يصيب ، وعلى المسلم  

يب ،  أسيرً   قىال  قد تصيب وقد تخطئ  موهومة  ا ألمور 

 بل عليه األخذ باألسباب والتوكل على هللا . 

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

 :  سفيان  أبي بن  معاوية الصحابي  :  عشر التاسع الدرس    

 : يان س : التعريف بالصحابي معاوية بن أبي سف

 وأمهن أمية ،  حرب ب  بن  معاوية بن أبي سفيانهو    -1

 بنت عتبة . هند

هللا  نسبهويلتقي    -2 )عبد    برسول  الخامس  الجد  في 

 مناف( .

 قبل البعثة بخمس سنوات . ولد -3

 هـ . 8مع أبيه وأخية يزيد يوم فتح مكة   إسالمهوأعلن  -4
 

 

ل  س : كان للصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان فضائ 

 كثيرة ، اذكرها :  

 بناء على طلب أبيه من النبي .:  وحيالأحد كتبة  -1

 عن رسول هللا .  رواية الحديث  - 2

" اللهم اجعله هاديًا  فقال صلى هللا عليه وسلم :    ،دعاء النبي    -3

 .   مهديًا واهد به " 

قال رسول هللا : " أول جيش  ،    تبشيره بالمغفرة والرحمة  -4

وكان  (  ،    رةر قد أوجبوا " ) اي استحقوا المغفمن أمتي يغزون البح

 جيش معاوية  )أول( : من غزا البحر. 
 

 س : بين دور معاوية في خدمة اإلسالم :  

 أ (  في عصر النبي وعهد الخلفاء الراشدين :  

 / وشارك في غزوة تبوك .  مع النبي غزوة حنينشهد معاوية  -1

 .الصديق  حرب المرتدين مع أبي بكروشهد  -2

وفتح دمشق ، وفتح    رموك ،ليعمر بن الخطاب شهد اوفي عهد    -3

بن   عمر  واله  وقد   ، فلسطين  فتح شمال  قائد  وكان   ، المقدس  بيت 

، وبعد موت أخيه يزيد بن أبي سفيان واله دمشق   الخطاب على األردن

 وما يتبع لها من بلدان . 

 كلها.  واله عثمان بن عفان الشامثم  -4

 

 وية بن أبي سفيان :  ب ( وفي خالفة معا

:  بعام الجماعة، وسمي هذا العام  هـ 41مسلمين  يفة للخلبويع معاوية 

الخالفة   أبي طالب عن  بن  بن علي  الحسن  فيه  تنازل  الذي  العام  وهو 

  19/ وقد استمرت خالفة معاوية    حفاًظا على وحدة المسلمينلمعاوية  

 وقد قام بمنجزات كثيرة ، منها ما يأتي : /  سنة

)  -أ   الروم  بالد  باتجاه  اإلسالم  حا ترنشر  السند كيا  وبالد   ، ليًا( 

 ( ، وشمال أفريقيا وتشمل ) باكستان وأجزاء من شمال غرب الهند 

لصناعة   -ب مراكز  ببناء  وذلك   ، البحري  باألسطول  االهتمام 

حماية لبالد   )علل:( السفن الحربية على سواحل بالد الشام ومصر  

 ي . المسلمين من أي تهديد بحر

يوان الجند والخراج التي ثل : دم  تطوير الدواوين المركزية ،  -ج

واستحداث دواوين مركزية /     في عهد عمر بن الخطاب أنشئت  

 مثل : 

الذي يشرف على كتابة رسائل الخليفة    . ديوان الرسائل :1

عهوده  وكتابة   ، الواليات  في  والته  إلى  ووصاياه  وأوامره 

 إلى البلدان األخرى . 

لى والته ،  ليفة إلخالذي ينظم حمل كتب ا  وان البريد :. ودي2

 وإلى الدول األخرى . 

3  : الخاتم  وديوان  المراسالت .  تأمين  على  يقوم  الذي 

سرية   على  والمحافظة   ، اإلرسال  جهة  لبيان   ، وختمها 

مراسالت الخليفة ، وتجنبًا للتزوير ، ومنع حدوث التالعب  

 في الكتب التي يصدرها الخليفة .
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 أبي سفيان :  وية بن عاس : مواقف ذات عبرة من سيرة م

معاوية /    اتصف  شخصيته  على  تدل  عدة  حميدة  بصفات 

  ,  " فقيه  أنه   " عباس:  ابن  له  بيان  وشهد  يأتي  ما  وفي 

 لبعض تلك الصفات : 

 . الحكمة والذكاء :  1

كان غاية في الذكاء والفطنة ، وكانت العرب تضرب به 

العب  ذلك  ومن   ، :  المثل  المشهورة  معاوية(ارة   )شعرة 

علي  الت وحسن تدل  اآلخرين  كسب  في  حكمته   : ى 

التصرف معهم ، فقد كان يقول : " ال أضع سيفي حيث 

  ، لساني  يكفيني  حيث  سوطي  أضع  وال  سوطي  يكفيني 

. قيل : وكيف  ولو أن بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت

 مديتها " . ذاك ؟ قال : كنت إذا مدوها خليتها وإذا خلوها 

 

 . الحلم والعفو : 2

معاوية أمثلة  ن  وم يا   : له  قال  رجال  أن  روى   : ذلك 

  ، ألقومنك  أو  ؟ لتستقيمّن  تقومني  كيف   : معاوية  فقال 

فقيل   فقال الرجل : بالخشب ، فقال معاوية : إذن أستقيم . 

له : لو سطوت عليه ؟ فقال : إني ألستحي أن يكون ذنب  

أكبر من حلمي فلم يعنف أحد أعظم من عفوي أو جهله  

 سوة رده . رغم ق جلمعاوية الر 

 

 . خشية هللا تعالى :  3

ذكر في مجلسه أن أول من تسعر بهم النار ثالثة : رجل 

ذهب يقاتل في سبيل هللا فقتل ، ما خرج يقاتل إال ليقال 

إال   ذلك  يفعل  ما   ، يقرأه  للقرآن  حافظ  ورجل   , شجاع 

ماالً  هللا  أتاه  ورجل   ، قارئ  به ليقال  يتصدق   ، كثيًرا   

  ، رحمه  ,  يفعل    ماويصل  كريم  جواد  ليقال  إال  ذلك 

هذا   بهؤالء  فعل  قد   "  : قال  ذلك  معاوية  سمع  فعندما 

شديًدا   بكاء  بكى  ثم   " ؟  الناس  من  بغيرهم  يفعل  فكيف 

حتى ظن من حوله أنه هالك ، ثم أفاق ومسح عن وجهه 

َمن  : }    ثم تال قوله تعالى وقال : صدق هللا ورسوله " :  ،  

ِ إِلَيِْهْم أَْعَمالَُهْم فِيَها َوهُْم فِيَها الَ  الدُّنْ   كَاَن يُِريُد الَْحيَاةَ  يَا َوِزينَتََها نَُوف 

َما    ( 15)  يُبَْخسُونَ  إِال  الن اُر َوَحبِطَ  لَيَْس لَُهْم فِي اآلِخَرِة  ال ِذيَن  أُْولَئَِك 

ا كَانُواْ يَعْ   { .  َملُونَ َصنَعُواْ فِيَها َوبَاِطٌل م 

 

من   كل  داللة  ما   : االس  أبي نصين  بن  معاوية  صفات  على  آلتيين 

 سفيان : 

  " انقطعتأ(  الناس شعرة ما  بيني وبين  أن  :  لو  اتصف معاوية    " 

 .   بالحكمة والذكاء

ب( قول معاوية للرجل : " كيف تقومني ؟ فقال الرجل : بالخشب ،  

 .   لحلم والعفواتصف معاوية بافقال معاوية : إذن أستقيم " : 

 
 : يان أبي سفن ة معاوية ب وفاس :  

ثم ،  رض  لما حضرت الوفاة معاوية وضع خده على األ

خر ويبكي ويقول : اللهم خذ يقلب وجهه ويضع الخد اآلأ

ويغفر    هن يشرك بأيغفر    ن هللا الإ  }نك قلت في كتابك :  إ

يشاء   لمن  ذلك  دون  ،  ما  تشاء  {  ممن  اجعلني  ن  أ اللهم 

 . للهجرة  (60)سنة  دمشقتوفي في و، تغفر له 

 
 

توا  س )العهد(  :  العصر  اذكر   / سفيان  أبي  بن  معاوية  إنجازات  لت 

 الذي كان فيه كل مما يأتي : 

 في عصر / عهد :  العمل :  

 في عهد : النبي عليه السالم .  المشاركة في حنين :  -1

 في عهد : أبي بكر الصديق.  المشاركة في حرب المرتدين :  -2

 . لخطاب  ا في عهد : عمر بن  تح شمال فلسطين : ف -3

 في عهد : عثمان بن عفان .  واليته للشام كلها :  -4

 في عهد : عمر بن الخطاب .  إنشاء الدواوين المركزية : -5

 في عهد : معاوية بن أبي سفيان .  تطوير الدواوين المركزية :  -6

مثل   -7 مركزية  دواوين  استحداث 

 يد والخاتم : ديوان الرسائل والبر

ن  ي سفياأبمعاوية بن في عهد : 

 . 

 
 تم بحمد هللا 

 أ. حسين المسالمة 

 مع تمنياتي لكم بالتوفيق والسداد 

 

 

 

 

تابع مادة  

 الفصل الثاني
 

 

 

 



 

                                                                           إعداد : أ. حسين المسالمة          /      وما قبلها 2202خطة م 4200جيل  للطلبة النظاميين     /  (1صل وم اإلسالمية )فمراجعة مكثفة في العل
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 احرص الحصول على :  المكثف  عند حصولك علىأخي الطالب 
 في تسميع كل درس / مجموعة أوراق عمل لألستاذ حسين المسالمة .  اختبر نفسكملخص  -1

+  مع إجاباتها كل درس لوزارية السابقة مرتبة على الدروس ل سئلة احسين المسالمة ، وتشمل : ال لألستاذ  زارية سئلة الو ال دوسية   -2
 ضع دائرة لكل الدورات الوزارية السابقة مع إجاباتها . لكل الدورات الوزارية السابقة مع إجاباتها + أسئلة نماذج االختتبارات الوزارية 

 . مع إجاباتها النموذجية  ة على كل درس لألستاذ حسين المسالمةلكل المادة موزع ئرة داع ضدوسية أسئلة  -3

 .  لألستاذ حسين المسالمة  قبل االمتحان ة المتوقعة والمراجعة النهائيةالسئل -4

 )حسين المسالمة _مدارس سكاي(   (facebook )صفحة الـ لكل جديد تابع  -5
 

 ادمع تمنياتنا لكم بالتوفيق والسد
 أ. حسين المسالمة 

 
 

 

   (facebook) ـال متابعة صفحة :   ظوبة في الحفاجهون صعوللطلبة الذين ي

 ( مسالمة _مدارس سكايالحسين )
 تثبيت المعلومات " لالحصول على نسخة ورقية واضحة للمكثف " احرص 

 




