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 ؟ أن اإلنسان ولد من ُسنن هللا تعالى في خلق اإلنسانس: 

 من بطن أمه ال َيعلم شيًئا.
 ؟وظيفتها تعالى ىلى اإلنسان الاساسم ما عم هللامن ن  س: 

 .تؤهله الكتساب المعرفةم من خالل التأمل في خلق هللا للكسن 
دىا القرآن الكريم اإلنسان للتأمل في الكسن والتفكر في س: 

؟ ألنه الخطسة األولى في طريق الباث ىلل سننه وآفاقه
 العلمي.

استفاد ىلماء المسلمين من المنهج الرباني بالتفكرم س: 
 مانت لهم بصماتفأبدىسا في مجال الباث العلميم فك

 ؟ وضاها
 أسًسا للباث العلمي وضعسا.1
 ه في هذا المجال وبرزوا في فبرىسا.2
 إلى قمة الاضارة والرقي. وصلسا.3

 ؟ىرف مصطلح الباث العلميس: 
: هس أسلسب منظم في اكتشاف المعرفة الباث العلمي

باستخدام األدوات المسضسعية المتاحة التي  موالسصسل إليها
 ال تتأثر بذاتية الباحث ومشاىره.

م باختالف مسضسىهالعلمي  تختلف مناهج الباثس: 
 :فالمنهج التجريبي يقسم ىلى

 ىلى جمع المعلسمات ىن طريق المالحظة العلمية. -1
 ثم اقتراح فرضية أو أكثر لتفسير هذه المالحظة. -2
 ر صدق الفرضيات.ثم إجراء التجربة الختيا -3
ظ )النتيجة( تكتمل بعدها المعرفة التي تسضح ما لسح -4

 وُتفسرُه.
 *تاريخ الباث العلمي ىند المسلمين*

 ؟ قبل اإلسالم الاضارات التي برزت بالمنهج العلميما س: 
 .(اليسنانم الرومانم الفرسم الهنسد(  

كيف استفاد ىلماء المسلمين ممن سبقهم في مجال س: 
 ؟العلميالباث 

 مناهجهم. درسسا .1
 ما يصلح لهم.أخذوا  .2
 وزادوا ىليها وحسنسا فيها. اهطسرو  .3

منهج الباث العلمي ىند ىلماء المسلمين كان له أثر س: 
؟ فقد كان كبير في تقدم الاضارة اإلنسانية ورقيهام وضح ذلك

الباحثين الغربيينم فقد نهلسا من معارفه  قبلةَ  يالعالم اإلسالم
 وىلسمهم وتعلمسا اللغة العربية.

تاًبا ىربية لعلماء مسلمين برىسا ترجم العلماء الغربيين كُ س: 
)الخسارزميم وابن الهيثمم  :مثل مبدراسة مناهج الباث العلمي

وابن سينام والرازيم وابن خلدونم وابن رشدم وابن النفيسم 
 فكانت من أهم أسباب نهضتهم.والزهراويم وغيرهم...(.

 غاية الباث العلمي
 ؟ما غاية الباث العلميبين س: 

 تاقيق التقدم العلمي والرقي الاضاري. .1
 اإلسهام في تيسير سبل الاياة لإلنسان. .2

)النتيجة( يتاقق ىمارة األرض واالستخالف فيهام ويتسافق 
 الغاية التي ُخلق اإلنسان ألجلهام والباث العلمي عبادة.مع 

 ؟بين مسقف اإلسالم من الباث العلميس: 
الباث العلمي في نظر اإلسالم عبادة يتقرب بها المسلم إلى  .1

 هللا تعالى.
البشرية يرفض اإلسالم الباث العلمي الذي يعسد ىلى  .2

 بالضرر ويلاق بهم األذى.
لتزام قيات كثيرة ينبغي ىلى الباحث اإل للباث العلمي أخالس: 

 ؟بها
      البعد ىن الهسى والتعصب والتايُّز.. 1
 . الصبر واألمانة.2
             . الصدق في ىرض النتائج.3
 يه ىه مه جه ين ىن ٹ ٹ ُّ  . التسثيق والتثبت.4
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي

ٍّ َّ  
أىط مثااًل ىلى دقة ىلماء المسلمين وتثبتهم في الرواية س: 

 ؟والنقل
أبدع ىلماء الاديث النبسي الشريف في التثبت والدقةم التي 

 وذلك بـــــــــــ تافظ للاديث النبسي منزلته
 تتبع أسانيد الروايات وما فيها من اتصال وانقطاع.. 1 
الحديث وضع قواعد الجرح والتعديل لمعرفة . 2

 .الصحيح من غيره

 *مجاالت الباث العلمي*
 ؟مجاالت الباث العلمي اذكرس: 

العلسم اإلنسانيةم التي منها ما يختص بعلسم الشريعة  -1
)الفقهم وأصسل الفقه(م ومنها ما يختص بعلسم  ـــاإلسالمية كـ

 التربية واالجتماعم والنفسم والتاريخم واللغة العربية.
التي ُتعنى بتطبيق المعرفة ونقلها إلى البيئة  العلسم التطبيقيةم -2

 ( وغيرهام والكمياءكعلم الطبم والرياضيات المادية غالبا)
 *أساسيات الباث العلمي ىند العلماء المسلمين*

يقسم منهج الباث العلمي في اإلسالم ىلى مجمسىة من س: 
 ؟األسسم أذكرها

فكر قيمة ل دىاءاتم فالات الفرضيات واإلإقامة الدليل إلثب.1
 لك خك حك جك ُّ :قال تعالى أو رأي ليس ىليه دليل

 خك حكجك مق حق مف خف حف جفُّ  ٹ ٹ    َّجل  مك
  َّ  جم هل مل خل حل جل مك لك

 مراىاة متطلبات كل ىلم من العلسم.2
مراىاتها كاللغة لها متطلبات ينبغي  القرآن والسنةفعلسم أ.

ُتراىى قساىد استنباط األحكامم  والفقه وأصسل الفقهالعربية م 
 وكذلك العلسم اإلنسانية.

ىى فيها قساىد المنهج الذي يقسم اأما العلسم التطبيقيةم فير ب.
ىلى التجارب الميدانية أو المخبرية ودراسة نتائجها للتأكد من 

 إمكانية تطبيقها في الساقع.
 :مثل الغيبية المطلقة للمنهج العلميم إخضاع األمسرىدم .3

 اإليمان باهلل ومالئكته واليسم اآلخر.

ةالبحث العلمي والحضارة اإلسالمي :الدرس األول   
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ما الغاية من ىدم إخضاع األمسر الغيبية للباث س: 
لعدم قدرة العقل البشري ىلى إدراكها وتصسرهام  ؟التجريبي

 فيجب اإليمان بها كما وردت.
استخرج األدلة المعتبرة في الباث العلمي التي يشير س: 

 جغ مع جع  مظيف  إليها قسل هللا تعالى
 ؟ىفحف جف مغ

الدليل النقلي )السمع(: وهس الدليل القائم ىلى النقل الصايح  .1
)أخبار القرآن الذي يتيقن السامع من صدق مخبره مثال: 

 .(صايح السنة النبسيةالكريم و 
وهس ما يقع تات التجربة  دليل المالحظة والتجربة )البصر(: .2

ختبار من مسائل العلسم مثال: ما قام به اإلمام الرازي واإل
شفىم وضع ىلى رأس كل جبل قطعة من أراد بناء م ىندما

اللامم وراقب اللامم فاستقر رأيه ىلى بناء مشفى ىلى آخر 
 قطعة لام بقيت صالاة ألطسل مدة.

وهس الدليل القائم ىلى واإلستنباط )الفؤاد(:  دليل اإلستنتاج .3
 استنتاج العقل السليم.

آياته ستدالل ىلى وجسد هللا بالنظر والتفكر في مثل: اإل
 الكسنية.

 *مأسسة الباث العلمي*
المنهج العلمي له جهات ومؤسسات ترىاهم قديًما س: 

 ؟وحديًثا
اشتهر بالتاريخ اإلسالمي وجسد مكتبات ومؤسسات ُىنيت  .1

" في ىهد الخليفة العباسي الاكمة بالباث العلميم مثل: "بيت
 .هارون الرشيد وازدهرت في ىهد المأمسن 

المستشفيات الطبية التي ىنيت بالجانب راصد الفلكيةم والم
 الباثي.

عنى بالباث في العصر الاديث: هناك مؤسسات كثيرة تُ  .2
 ـ:ــــــالعلمي فتقسم ب

 تسفير أدواته والمال الالزم له. .أ
 تعزيز الباحثينم وتنشر الباسث. .ب

في المملكة األردنية الهاشمية مراكز تقسم ىلى الباث س: 
 :مثل مالعلمي

 الجغرافي الملكي.المركز  .1
 الجمعية العلمية الملكية. .2
 مراكز مسجسدة في الجامعات األردنية. .3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ؟ بين أهمية األخالقس: 
 تامي المجتمعات من االناالل والتفكك. .1
 والتراجع.تصسن الاضارات والمجتمعات من السقسط  .2

 
 *مفهسم األخالق*

 ؟ىرف األخالقس: 
كل ما يتصف به اإلنسان من صفاتم تجعله مال ألخالق: ا

 تقدير واحترام بين الناسم وينال بها األجر العظيم من هللا
 .تعالى
 ؟ اىتمنى اإلسالم باألخالق بين ذلكس: 

حث اإلسالم ىلى التزام األخالق النبيلة وحذر من  -1
 رت يب  ىب نب مب زبٹ ٹ ُّ  نقيضها م
 ىث نث مثزث رث  يت ىت نت مت زت
  َّ يث

 دىا اإلسالم إلى -2
مكارم األخالق مثل: العدل واإلحسان والصدق  -أ

 والسفاء
االبتعاد ىن الرذائل والمنكرات مثل: الكذب والظلم  -ب

 والفاش.
ىلى األخالق  ؟ىلى ماذا فطر هللا تعالى اإلنسانس: 

الفاضلةم لكن اإلنسان قد يتأثر بأخالقيات مجتمعة ومايطة 
 ُحسًنا وقبًاا.

 *تربية النفس ىلى األخالق الفاضلة*
 ؟اهماضُتكتسب األخالق بطريقتين و س: 

أن  صلى هللا ىليه وسلم رسسل هللا م فبين لناالتدريب والتعسيد .1
خلق الصدق يكتسب بالتزام الصدقم والثبات ىليهم والتاري 

ىنهم حتى يستقر الصدق في السلسك ويصبح ىادة ثابتةم 
صدق ىليكم بال وهكذا في األخالق جميعهام قال رسسل هللا :"

 "م فإن الصدق يهدي إلى البرموإن البر يهدي إلى الجنة.....
الارص ىلى وتربية النفس ىلى األخالق الفاضلة تكسن ب

حياتنا اليسميةم طاىة هلل تعالىم  يممارسة السلسك المامسد ف
م قال رسسل هللا ا يعزز األخالق الفاضلة في النفسمم

 بالتالم". وإنماالالم بالتصبر وإنماالصبر بالتعلم إنماالعلم":
م وكذلك تتاقق التنشئة ىلى األخالق من ةاإلجتماعيالبيئة  .2

 ةماإلجتماعيخالل البيئة 
كـ )األسرةم والرفقةم والصابة(؛ لذلك أوجب اإلسالم اختيار  

 الزوجة الصالاة والزوج الصالح واختيار الصديق الصالح.

  َّ زي ري ٰى ين ىن  نن منٹ ٹ ُّ 

 

 

 

 

 الدرس الثاني :

اــا في حياتنــا وأهميتهــالق مفهومهـــاألخ  
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 *أهمية األخالق*
لألخالق أهمية ىظيمةم ومكانة خاصة تظهر في ىدة س: 

 جسانب
 .. ألحكام الشرعية3    .العبادات .2      .إليمانا.1
 ..التقرب إلى هللا تعالى والفسز برضسانه4
 : فاألخالق جزء من اإليمانم وثمرة من ثماره. اإليمان. 1

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل ٹ ٹ ُّ 
  مه جه ين ىن من خن حن جن  يم
 ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه ىه
 رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
 نب مب زب رب  يئىئ نئ مئ زئ
 َّ زث رث يت ىتنت  مت زت رتيب ىب

الخلق ال يكسن فقد أخبر القرآن أن البر الذي هس حسن 
بالعبادة وحدهام إنما يكسن باإليمان باهلل والبذل والعطاء في 

سبيل هللا م واإلحسان إلى الماتاجين م والعمل ىلى نشر 
قال الخير م وقد أخبر النبي مبينا صلة اإليمان باألخالق ف

 صلى هللا ىليه وسلم : "ال إيمان لمن ال أمانة له".
 
 .العبادات .2 

 ؟التعبدية في اإلسالم مقاصد أخالقيةر ئللشعا: س
ن  لسكه وقسمته. ت سفمن قام بها ىلى أتم وجه حسَّ

المقصد األخالقي  العبادة
 من العبادة

 النص

تنهى ىن السقسع  الصالة
 في الفساحش

 حض جض مص خص ُّ 
 .َّحطمض  خض

 
ُتهذب النفس  الزكاة

وتطهرها من 
 الشح والبخل

 نن من زن رن مم ُّ 
 .َّ ين ىن

لترك حافز ىظيم  الصيام
 السلسك المذمسم

قال رسسل هللا :"َمن لم َيَدْع 
ور والعمَل به والجهَلم  قسل الزُّ
فليس هلل  حاجٌة أن َيَدَع طعامه 

 وشرابه".
لرسسل هللا امرأة تصسم النهار وتقسم الليلم وتؤذي ُذكر 

 جيرانها بلسانهام فقال: "ال خير فيهام وهي في النار"
وتتصدق ببعض الطعامم وال  وذكر له امرأة تصلي المكتسبةم

 تؤذي أحًدا بلسانهام فقال: "هي في الجنة"
إن من قام بالعبادات المفروضةم ولم يؤذي الناس جاء  .1

 بالخير والفضيلة.
إن من قام بالعبادات المفروضة وكان يكثر من النسافلم ولكنه  .2

 يؤذي الناسم لم ياقق المقاصد المطلسبة من العبادة.
 
 
 
 
 

 
 .الشرعيةاألحكام  3

س: األخالق في اإلسالم لها أحكام شرعيةم فمن هذه 
 األخالق ما هس:

الصدق كـ: واجب .1
 واألمانة

يثاب فاىلها ويأثم 
 تاركها

كـ: الشجاىة  مندوب .2
 والكرم

يثاب فاىلها وال يأثم 
 تاركها

فاىلها ويعزر  يأثم كـ: الكذب والغش حرام .3
 ويؤدب ىلى ارتكابه

 
 .والفسز برضسانهالتقرب إلى هللا تعالى  .4

م ومن ا من أبساب التقرب إلى هللا ُتعد األخالق باًبا ىظيمً س: 
 :ذلك

 لتنافس بين العباد.ل -1
ساًسا للتفاضل بينهم يسم القيامةم قال رسسل هللا :"إن أ -2

 خياركم أحاسنكم أخالقا".
قال: "إن أحبكم إلى هللا  في الجنة.سبًبا للُقرب من الرسسل   -3

 أو إليم وأقربكم مني مجلًسا يسم القيامة أحسنكم خلًقا"
 
 *شمسلية األخالق*

تتميز األخالق في اإلسالم بشمسليتها لكل مناحي الاياةم س: 
 .فهي منظمة لعالقات اإلنسان كلها

ما يتصل بعالقة 
اإلنسان باهلل 

 تعالى:

م واجتناب كتقسى هللا وتعظيمهم وفعل ما أمر
نساهيه م واللجسء إليه م والدىاء والتسكل 

 ىليه 
ما يتصل بعالقة 
 اإلنسان بنفسه:

لنفسم وغرس القيم كالاياء بتهذيب ا
 َّ ىب نب مب  زب  ُّ  والرفق والشجاىة

 
ما يتصل بعالقة 

اإلنسان 
 بالناس:

ىالقته مع الناس قائمة ىلى ُحسن الخلقم 
واإلحسان وُحسن الصلة  كالرحمة والعدل

" أال أخبركم بمن ا :. قال رسسلنوالبر بهم
يارم ىلى النار م وبمن ُتارم النار ىليه م 

 َتارُم ىلى كل هين لين قريب سهل"
 

ما يتصل بعالقة 
 اإلنسان بالبيئة:

تقسم العالقة ىلى أساس الرفق والرحمة 
م قال رسسلنا : " أن رجال دخل بالايسانات

سقاه م وأن امرأة دخلت  الجنة في كلب
 النار في هرة حبستها"

فتكسن باسن  مسارد البيئة(وأما)
استخدامهام وىدم إتالفهام والماافظة 

م وىدم االستخدام الجائر واإلسراف ىليها
 في استعمال المصادر الطبيعية.   

 حج مث  هت مت خت ُّ ٹ ٹ 
 َّ مج
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كان النبي يارص ىلى مخالطة الناس م ومشاركتهم همسمهم 
ويصبر ىلى أذاهم م فهس القائل :" المؤمن الذي يخالط الناس 

 أىظم أجرا من الذي ال يخالطهم وال يصبر ىلى أذاهم"
الاكيم والراقي في صلى هللا ىليه وسلم أثر أسلسب النبي س: 

   :وأحسالهم أدى إلىالتعامل مع الناس ىلى اختالف أجناسهم 
 .صلى هللا ىليه وسلممابتهم له .1 
 قبسل ما جاء به من الهدى والاق..2 
 الارص ىلى طاىته واالقتداء به..3 

بين أساليب النبي صلى هللا ىليه وسلم المتنسىة في س: 
 :التعامل مع الناس

 الرفق بمن حسله -2  حسن التساصل مع الناس -1
 واإلنصات لهاالستماع للمتادث  -3
 التعبير ىن المشاىر تجاه اآلخرين -4
 التجاوز ىن زالت الناس وهفساتهم -5
 المشاورة وتقبل النصح -6
يسثق معاني األخسة والمابةم فقد  مع الناس ُحسن التساصل(1

 كان صلى هللا ىليه وسلمم
 يزور الناس ويطمئن ىن أحسالهمم ويسأل ىن حاجاتهم. .1
 يخاطبهم بأحسن األلفاظ. .2
 يتفقد من غاب منهم. .3
 يجالسهم ويجيب دىسة من دىاه. .4
 يساسيهم في مصابهم وأحزانهم. .5

اذكر صسًرا من تساصل النبي صلى هللا ىليه وسلم مع س: 
 :الناس
بفعلها صلى هللا ىليه وسلم اذكر أربعة أمثلة قام النبي س: 

 ؟تدل ىلى حسن تساصله مع الناس
زيارته ألم ُسليم ىلى الدوامم ومساساُته لها بمقتل أخيها حرام  .1

ملاان الذي استشهد يسم بئر معسنةم وكان يقسل:" إني بن 
 أرحمها م ُقتل أخسها معي" أي: في طاىتي.

 سؤاله لخادمه دوًمام بقسله: "ألك حاجًة". .2
ضيًفا من الباديةم وسؤاله صلى هللا ىليه وسلم استضافته  .3

 ىن الناس.
لتادث ىلى اللقاء بالناس واصلى هللا ىليه وسلم صه حر  .4

إليهم وإدخال السرور ىليهمم قال رسسل هللا :" لس ُدىيُت إلى 
ساق الشاة م ما ما صُغر من ذراع أو كراع ألجبت" الكراع : 

 يُدل ىلى قلة اللام.
 الرفق بمن حسله(2

          . سببا لمابتهم. 2للناس.   . خلق جاذبٌ 1فالرفق 
 ىنمن خن حن  جن يم ىم  ُّ ٹ ٹ     . مفتاًحا لقلسبهم.3
  َّ ميخي حي جي يه ىه مه جه ين

صلى هللا ىليه وسلم يدل ىلى رفق النبي : أىط مثااًل س
 :باآلخرين

رفقه بالشاب الذي جاءهم يطلب منه أن يأذن له بالزنام أ. 
صلى هللا ىليه فأقبل ىليه الصاابة ليزجروهم فطلب النبي 

االقترابم فااوره مخاطًبا له بأسلسب رقيقم من الشاب وسلم 
فقال للشاب: "أتابه ألمك أو ألختك أو لعمتك...م فقال: ال 

"وال  صلى هللا ىليه وسلم: وهللام جعلني هللا فداكم فقال النبي
ناس يابسنه ألمهاتهم وبناتهم وىماتهم..." ثم دىا هللا تعالى 

فرجه"م فلم  له فقال: "اللهم اغفر ذنبهم وطهر قلبهم وحصن
 يلتفت للشاب بعد ذلك إلى شيء من الزنا.

ب. رفقه بأبي رافع الغفاري لما شكاه الصاابة أنه يرمي 
نخلهم م فقال له: " الجسع " م فقال له النبي :" كل مما يسقط 

وال ترمي نخلهم"م ومسح ىلى رأسه ودىا له "أشبعك هللا 
 وأرواك".

 ستماع للمتادث واإلنصات لهاال (3
يهتم بالمتادثم ويتسجه إليه مستمًعا واعًيا لما  النبيكان 
م فقد وصف أبا هريرة الرسسل بقسله :" إن رسسل هللا  يقسله

لم يكن أحد يكلمه إال أقبل ىليه بسجهه م ثم لم يصرفه ىنه 
مثال ذلك :استماع النبي لعتبة بن  .حتى يفرغ من كالمه"

ل تركه للدين م ربيعة لما ىرض ىليه ىتبه الُملك والمال مقاب
فكان جساب النبي له أن قرأ له سسرة فصلت م ويالحظ من هذا 

 الاسار:
 .أن رسسل هللا لم يقاطع ىتبه.1
 .استمع لكالمه حتى فرغ2
 
 التعبير ىن المشاىر تجاه اآلخرينم وذلك:(4

         تأثرنا لاالهم. .1
 تفاىلنا معهم.      .2
 اهتمامنا بهم. .3

حسل التعبير ىن صلى هللا ىليه وسلم مساقف النبي س: 
 مشاىره مع اآلخرين

 تبسط وجهه الشريف بإسالم ىدي بن حاتم. .1
تعبيره ىن حبه لغيره. كما حدث لمعاذ بن جبل لما قال له  .2

 النبي: "إني ألحبك يا معاذ".
صلى هللا  حزنه ىند مست ىثمان بن مظعسنم فسالت دمسىه .3

 الشريفة وهس يغسله قبل دفنه. ىليه وسلم
 
 التجاوز ىن زالت الناس وهفساتهمم وذلك(5
الدىاء لهم م فقد قال صلى هللا ىليه و بالعفس والصفح ىنهمم  

وسلم في حق من أساء إليه من قريش:" اللهمم اغفر لقسمي 
 م فإنهم ال يعلمسن".

 ؟من آثار العفس والتجاوز ىن الزالت والصفحس: 
 المابة بين الناسيديم ىالقة  .1
 التسامح فيما بينهم.2

 

 الدرس الثالث :

 الهدي النبوي في التعامل مع الناس
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صلى هللا من المساقف التي تدل ىلى ىفسه وسماحته س: 
 .ىن الناسىليه وسلم 

النبيم وأثر في ىنقه الشريفم  قصة األىرابي الذي شد رداء .1
ثم قال: يا مامد! ُمر لي من مال هللا الذي ىندكم فضاك 

 ثم أمر له بعطاء.صلى هللا ىليه وسلم النبي 
قصة َتسلل أحد المشركينم والنبي نائم تات شجرةم فأخذ  .2

سيف النبي ووضعه ىلى رقبتهم وقال: تخافني؟ فقال النبي 
: الم فقال: من يمنعك مني؟ فقال النبي صلى هللا ىليه وسلم
: هللام فسقع السيف من يده فأخذه النبي صلى هللا ىليه وسلم

 وىفا ىنه.
 
 المشاورة وتقبل النصح(6

 لشسرى.لثالث فسائد اذكر س: 
 تاري الاق. .1

 السصسل إلى الرأي األصسب. .2
 .مشاركة الناس في تامل نتائج القرار.3  

قال تعالى: "وشاورهم في األمر" لها مساقف في سيرته س: 
 ؟صلى هللا ىليه وسلم

بمقاتلة المشركين بعد نجاة القافلة  يسم بدرمشاورته أصاابه  .1
 التي قادها أبس سفيان.

مدينة المنسرةم ومشاورته ألصاابه إما بالدفاع ىن ال يسم أحد .2
 أو الخروج للقتالم فأخذ برأي ىامة الصاابة وهس الخروج.

 
 
 
 
 
 
 
 

هذا دليل ىلى تكريم هللا  َّ جب  هئ  ٹ ٹ ُّ 
 لإلنسان ببيان طريق الهداية وطريق الضالل

 ؟ اإلنسان في الذنبما أسباب وقسع س: 
 ضعف اإليمان. .1
 تأثره بالبيئة المايطة به. .2
 تلبيته لرغبات النفس األمارة بالسسء. .3

ومع ذلك فاهلل غفسر رحيم يقبل تسبة التائب م قال رسسل هللا 
:" كُل ابن آدم خطاٌءم وخيُر الخطائين التسابسن"م وقال ىليه 

 السالم:" التائُب من الذنب كمن ال ذنَب له".
 *الذنب مفهسمه وخطسرته والتسبة منه*

 . المذنب.2. الذنب.   1 بين مفهسم كل منس: 
 : ترك الساجبات أو ارتكاب المارمات.الذنب

: هس كل من ارتكب معصية سساء أكانت صغيرة أو المذنب
 كبيرة.

متساوية في  تفسر العبارة اآلتية: "الذنسب ليسس: 
وبما  مالفرد والمجتمعتتفاوت باسب آثارها ىلى  "؟خطسرتها

 يترتب ىليها من ىقسبة أو جزاء في الدنيا واآلخرة.
 إلىتنقسم الذنسب س: 

 ائر: كالسب والشتم.صغ .1
والسرقة وتعاطي الخمسر  الكبائر: ىقسق السالدين الزنا .2

 .والمخدرات
 اإلصرار ىلى الصغائر واإلكثار منها من )الكبائر(.و 

 الشرعية بألفاظ متعددةىَبر القرآن الكريم ىن المخالفات س: 
وأنشأنا من بعدهم بذنسبهم الذنب : قال تعالى " فأهلكناهم  -1

 قرنا آخرين"
 هللا ورسسله" يعصالمعصية : قال تعالى " ومن  -2
 "السيئاتالسيئة : قال تعالى : والذين كسبسا  -3

 ومن األلفاظ ) اإلثم والجرم والارام (
 ؟ إلى ماذا دىى اإلسالم أصااب الذنسبس: 

                                  التسبة من الذنسب..1
 .المبادرة واإلسراع بها.2

فقد قال ىليه السالم :" اتبع السيئة الاسنة تماهام وخالق 
الناس بُخلق حسن " م وأكد القرآن أن هللا يغفر ذبن من تاب 
قال تعالى :" وإني لغفار لمن تاب" م وقال الرسسل :" التائب 

هللا تعالى أنه يغفر  ال ذنب له" م بل أكد من الذنب كمن
الذنسب جميعا م قال تعالى :" قل يا عبادي الذين أسرفسا ىلى 

 أنفسهم ال تقنطسا من رحمة هللا إن هللا يغفر الذنسب جميعا".
 *مع المذنبين صلى هللا ىليه وسلم تعامل النبي *

مع أصااب صلى هللا ىليه وسلم كيف تعامل النبي س: 
 .بأفضل األساليب . تقسيم سلسكهم2   صاهم.نُ ب.1 ؟الذنسب

مع المذنبين بأساليب صلى هللا ىليه وسلم تعامل النبي س: 
 ؟متنسىة

            .التعريف بالذنب والتنفير منه -1
 .بالمغفرةفتح باب التسبة للمذنبين وتبشيرهم  -2
إرشاد المذنبين إلى األىمال الصالاة التي تكفر  -3

 .سيئاتهم
 الستر ىليهم وىدم إشاىة ما فعلسه من معاصي.    -4
 حفظ كرامتهم وحقسقهم. -5

م حيث كان يبين للمذنب أن ما التعريف بالذنب والتنفير منه .1
ام لينفره منه حتى ال يعسد لهم قبيافعله معصية هللم وذنًبا 

 فنفر ىليه السالم الناس من
المفلس في م وشبه حال الظالم يسم القيامة باال الظلم  )أ(

َأَتْدُروَن َما اْلُمْفل ُس َقاُلسا : اْلُمْفل ُس الدنيا م قال رسسل هللا :"
ْن ُأمَّت ي  ْرَهَم َلُه َوال َمَتاَع م َفَقاَل : إ نَّ اْلُمْفل َس م  ف يَنا َمْن ال د 

َياٍم َوَزَكاٍة َوَيْأت ي َقْد َشَتَم َهَذا  َياَمة  ب َصالٍة َوص  َيْأت ي َيْسَم اْلق 
َوَقَذَف َهَذا َوَأَكَل َماَل َهَذا َوَسَفَك َدَم َهَذا َوَضَرَب َهَذا َفُيْعَطى 

ْن َحَسَنات ه  َفإ ْن َفن َيْت َحَسَناُتُه َقْبَل َأْن  ْن َحَسَنات ه  َوَهَذا م  َهَذا م 
ْن َخَطاَياُهْم َفُطر َحْت َىَلْيه  ُثمَّ ُطر َح ف ي  َذ م  ُيْقَضى َما َىَلْيه  ُأخ 

 " ار  النَّ 

 الدرس الرابع :

لـــــــذنوبة من اــــــالتوب  
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قال  )ب( لما ذكرت إحدى أمهات المؤمنين أخرى بما تكره م 
لس مزجت بماء البار لمزجته "  رسسل هللا :" لقد قلت كلمة

أي: أن هذه الكلمة سيئة م يمكن أن تلسث ماء البار 
 لسسئها.

 ــــــــ:م وذلك بـبالمغفرةفتح باب التسبة للمذنبين وتبشيرهم  .2
 ورحمته.تعالى بمغفرة هللا  تبشيرهم -1
ث فيهم األمل واإلقبال ىلى الخير)ىلل( : حتى ال تمنعهم يبع -2

 ذنسبهم من التسبة والعمل الصالح.
مثال : جاء رجل إلى النبي وهس بالمسجد وحسله الصاابة 

فقال :" إني أصبت ذنبا فعاقبني"  فسكت الرسسل ولم يسأله 
الرجل م ىنه م ثم أقيمت الصالة م فلما انصرف النبي تبعه 

نبي : " أرأريت حين خرجت من وقال كما قال م فقال له ال
السضسء " قال : بلى م قال  تأليس قد تسضأت م فأحسن بيتك

:" ثم شهدت الصالة معنا؟" قال الرجل بلى : قال النبي :" فإن 
 هللا غفر لك ذنبك".

 
م إرشاد المذنبين إلى األىمال الصالاة التي تكفر سيئاتهم. 3

الصالةم ــ )بالمداومة ىلى األىمال الصالاةم كوذلك 
  خب حب جب هئ مئ خئ ٹ ٹ ُّ .(والصدقة
 حج مث هتمت خت حت جت هبمب
 َّ مج

قال الرسسل :" الصلسات الخمس م والجمعة إلى الجمعة م  -أ
 ورمضان إلى رمضان م مكفرات ما بينهن إذا أجتنبت الكبائر"

 جاء رجل إلى النبي يخبره أنه ارتكب ذنبا م فأرشده إلى -ب
الصالة وتال ىليه اآلية :" وأقم الصالة طرفي النهار وزلفا من 
الليل إن الاسنات يذهبن السيئات " فقال رجل من القسم : يا 

 نبي هللا ! هذا له خاص ؟ فقال النبي : " للناس كافة".
أرشد النبي الناس بالصدقة فقال" والصدقة تطفئ  -ج

 الخطيئة كما يطفئ الماء النار".
 
م جاء  إشاىة ما فعلسه من معاصي مليهم وىدالستر ى.4

أحد الصاابة بغالم ارتكب معصية ليعاقبه الرسسل م فقال له 
 الرسسل:" لس سترته بثسبك م كان خيرا لك".

 
صلى هللا ىليه م وقد أمر النبي حفظ كرامتهم وحقسقهم.5

)سبهم  :ىن  بمراىاة إنسانية المذنبين وشعسرهم فنهىوسلم 
جرهمم الاكم ىلى مصيرهم ولعنهمم تعنيفهمم اإلساءة إليهمم ه

 باآلخرة( م وكان رفيقا معهم م ويسعى إلصالحهم وإرشادهم.
ممن بلغه ىنه أنه وقع صلى هللا ىليه وسلم كيف تعامل س: 

 ؟ في ذنب
 لم ُيصرح باسمهم بل كان ينتقد فعله ويقسل: ما بال أقسام.

 
 
 

ألن اللعن  ؟–بذاته  –لماذا ال يجسز لعن المذنب بعينه س: 
القيامة وهذا ال يعلمه إال  الطرد من رحمة هللا تعالى يسم ييعن

 هللام قال الرسسل :" لعُن المؤمن كقتله"
هللا ما  : "ال تلعنسهم فسصلى هللا ىليه وسلمقال رسسل هللا و 

 ىلمت إال أنه ياب هللا ورسسله"
صلى هللا ذي جيء به ألنه شرب الخمرم فأمر ىن الرجل ال
 بجلدهم فقال أحدهم: "اللهم العنه "ىليه وسلم 

بعض  صلى هللا ىليه وسلم ما سبب تخصيص النبيس: 
الربا وحاملها وىاصرها وبائعها وآكل  الخمر)شارب األفعال

 ؟باللعن والرجال المتشبهين بالنساء(
 لبيان خطرها ىلى الفرد والمجتمع. .1
 تنفيًرا من االقتراب منها. .2

 
 مسؤولية الدولة والمجتمع ناس المذنبين

إصالح سلسك المذنبينم من واجبات الدولة والمجتمعم س: 
 ؟وذلك ىن طريق

 النصح والتسجيه. -1
 المعالجة المسلكية. -2
 ىقسبة الجناة. -3

 م ويكسن من خالل:النصح والتسجيه (1
تشعرهم أنه ال : فال تضخم األسرة أخطاءهم بصسرة األسرة .أ

 يمكن معالجتهام أو التسبة منها.
: إخراج بذور الخير من قلسب الطالبم وتبتعد ىن المدرسة .ب

 إهانتهم وشتمهم.
: بنشر الفضيلة ومنع الرذيلةم بث البرامج اإلصالحيه اإلىالم .ت

 التي تأخذ بيد الشباب للتسبة.
 

 المعالجة المسلكية وذلك: (2
مراكز معالجة اإلدمان م التي هيلم و مراكز اإلصالح والتأأ.

تقسم بــ : ) تقديم العالج وإىادة التأهيل للجناة / تعليمهم 
بعض الارف واألشغال )ىلل( : حتى تاسلهم إلى أفراد 

ُيسهمسن ك في بناء المجتمع/ تشجيعهم ىلى التعلم واكتساب 
 المعرفة مثل: حفظ القرآن وتعلم اللغة العربية (.

بمؤسساتها لظاهرة جنسح األطفال م فتقسم تتنبه الدولة ب.
ة ىلى أسبابها وآثارها ىن طريق :             بالاد منها م والسيطر 

) تطسير القسانين / تاسين االجراءات المتبعة في التعامل مع 
 هذه الفئة / رفع سسية الخدمات المقدمة لهم(.

 
 ىقسبة الُجناة وذلك: ج.

ق األمن ىلى النفس بفرض القانسن ىلى الجميعم وتاقي .1
 والعرض والممتلكات.

 نتماء للسطن ومابته.يز الشعسر بالعدالة التي تقسي اإل تعز  .2
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بين  اإلجتماىيأهم أدوات التساصل الفكري والثقافي و س: 
 ؟ الاسارالناس
 التفاهم م التعاون م السصسل للاقائق اسار؟من ثمار الس: 
 ؟بين مفهسم الاسارس: 

: أسلسب يمارسه األفراد في تبادل اآلراء واألفكار بشكل الاسار
دائم بهدف السصسل إلى الّصساب وفق الضسابط وأسس 

 ة.يمسل
؟  نشر ثقافة الاسار ضرورة ملاة في العصر الااضرس : 

 حتى ال تنتشر المظاهر السلبية كـ ) التعصب واالرهاب(
 *دور مؤسسات المجتمع في تنمية ثقافة الاسار*

تتكامل المؤسسات في غرس ثقافة الاسار داخل س: 
 :المجتمعم اذكر دور كل مؤسسة في ذلك

)األسرةم المسجدم المؤسسات التعليميةم اإلىالمم النسادي 
 والملتقيات(.

الفرد فيها ىلى ممارسة الاسار كسسيلة  تربي  األسرة: (1
  .للتساصل يصبح ذلك ىادة ىنده وطبًعا

ىن صلى هللا ىليه وسلم اذكر مسقًفا من سيرة النبي س: 
زوجته  معصلى هللا ىليه وسلم ؟ حديثه الاسار داخل األسرة

أم المؤمنين خديجةم ىندما نزل ىليه السحي بغار حراءم وما 
هللا  خديجة رضي هللا ىنها: "وهللا ما يخزيك تحدث لهم فقال

أبًدام إنك لتصل الرحمم وتامل الكلم وتكسب المعدومم وتقري 
 م وتعين ىلى نسائب الاق".الضيف

 :بين معاني المفردات التاليةس: 
 الَكلَّ: تعين الضعيف.

 تكسب المعدوم: تساىد الفقير.
 ُتقري الضيف: أي تطعم الضيف.

من حادثة نزول السحي  المؤمنين خديجة أم دوربين س: 
 ؟صلى هللا ىليه وسلمىلى النبي 

      التخفيف من روع النبي..1
 .تثبيته ىلى الاق.  2
 .تبشيره أنه النبي المنتظر.3

 من آثار الاسار السابق ؟س: 
 يعزز مشاىر المابة باألسرة .1
 ُيقدم دىم نفسي ألفراده .2
 تماسك األسره واستقرارها .3

 :قدوة ألبنائهم في الاسارم بين ذلكالسالدين س: 
إقامة الجلسات الاسارية المستمرة داخل األسرةم للتشاور فيما  .1

 يساجهسن ويسجدون الالسل.
 التزام األبسين بأسلسب الاسار فيما بينهمام فاألبناء يقلدون. .2
 :ــــــــإصغاء األبسين ألبنائهم إصغاء جيًدام وذلك بـ .3
 ىدم مقاطعة كالمهم. .أ

 آرائهم إن كانت صساًبا.قبسل  .ب
 تصسيبها إن كانت خطًأ. .ت

 :المسجد (2
 س:)ىلل( للمسجد دور أساسي في حياة المسلم ؟

 يجتمع فيه الناس و يتبادلسن اآلراء 
 . وذلك  بين كيف يمكن للمسجد أن ينمي ثقافة الاسارس: 

 .اختيار مسضسىات الخطب والمساىظ التي تنمي ثقافة الاسار .أ
الاساري في المساىظ والدروس التي اختيار أسلسب الخطاب  .ب

 .تلقى في المسجد
ىقد المجالس العلمية داخل المسجدم مع مراىاة احترام  .ت

 وجهات النظر.
 س: أثر المسجد في تنمية ثقافة الاسار؟

 . سيظهر في تماسك المجتمع.1
 . تعزيز الروابط اإليمانية واالجتماعية.2
 .الماافظة ىلى وحدتهم.3

 :المؤسسات التعليمية (3
ُتسهم في تكسين شخصية اإلنسان بتزويده بالعادات الاسنةم 

 وتعليمه مهارات التساصل والاسار مع اآلخرين.
من وسائل تنمية ثقافة الاسار بين أطراف العملية س: 

 التعليمية بـ )المدارس والجامعات(:
 اتباع المدرسين أساليب الاسار الهادفة في التدريس. .1
 الرأي بأدب واحترام. تشجيع المتعلمين ىلى إبداء .2
 ىقد الجلسات الاسارية التدريبية بين أطراف العملية التربسية. .3
 تضمين المناهج التعليمية أسلسب الاسار في المادة التعليمية. .4
 مشاركة الطالب في المسضسىات المطروحة للنقاش. .5

استخدام ىلماء السلف أسلسب الاسارم هات مثااًل ىلى س: 
الشافعي واإلمام أحمد حسل مسألة ما دار بين اإلمام ذلك:

 )حكم تارك الصالة تكاساًل( كافر أم مسلم؟
يرى اإلمام أحمد أنه غير مسلمم ويرى اإلمام الشافعي أنه 

مسلمم فقال الشافعي: يا أحمد أتقسل إنه غير مسلم؟ قال: 
سل م؟ قال أحمد: يُ نعمم قال الشافعي: إذا كان غير مسلمم فبم 

م قال الشافعي: فتارك الصالة يقسل ذلك يقسل ال إله إال هللا
دائًما؟ قال أحمد: ُيسلم بأن يصليم قال الشافعي صالة غير 
المسلم ال تصحم وال ُياكم باإلسالم بهام فانقطع اإلمام أحمد 

 ىن الكالم وسكت.
 لإلىالم أثر كبير في نشر ثقافة الاسارم وذلكم اإلىالم (4
 داث.المسضسعية والاياد في نقل األخبار واألح .1
 ىقد الندوات والمؤتمرات الملتزمة بأسلسب الاسار وآدابه. .2
 استخدام التمثيل في غرس ثقافة الاسار وتعزيزها من خالل .3
 ىرض بعض المسلسالت التي تتبنى مشكلة. .أ

 تستخدم الاسار في حلها. .ب
 تظهر آثار التعصب والعنف السيئة ىلى الفرد والمجتمع. .ت
م بعدم  النقاشية الاسارية والتزام آداب الاسار في البرامج  .4

 الشتم.
ة في طرح القضايا التي اإلجتماعيتسظيف وسائل التساصل  .5

 ـ:ـــــــــــتهتم بالمجتمع ب
 االستماع آلراء المشاركين. .أ

 تقبل آرائهم ىلى اختالفتها. .ب

ثقافــــــة الحــــوار الدرس الخامس:  
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 مااورتهم بطريقة مناسبة تنمي فيهم ثقافة الاسار وآدابه. .ت
عزز ثقافة التعصب االبتعاد ىن المشاهد والبرامج التي ت .6

 والعنف في المجتمع.
مؤسسات اجتماعية يرتادها األفراد  هي:النسادي والملتقيات (5

 للثقافة أو للترفيه ىن النفس.
 .بين دور النسادي والملتقيات في نشر ثقافة الاسارس: 

 ىقد الدورات التدريبية حسل أهمية الاسار وأسلسبه وآدابه. .1
تهم المجتمع ومشاركة األفراد ىقد الندوات حسل القضايا التي  .2

 فيها.
مالحظة القائمين ىلى هذه المؤسسات أسلسب التعامل بين  .3

 ههم ناس تقبل اآلخر.ياألىضاءم وتسج
 
 
 

ي الدنيا تعتبر تزكية النفس وتهذيبها طريًقا إلى الفالح ف
 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ٹ ٹ ُّ  واآلخرة.
  َّيئ

 *مفهسم تزكية النفس*
 ؟بين مفهسم تزكية النفسس: 

وتهذيبها بأحسن  رتقاء بالنفس وتطهيرها: اإل تزكية النفس
الصفات واألخالقم لتاقيق الفالح في الدارين )الدنيا و 

 اآلخرة(.
 تقسم تزكية النفس ىلى مقسمات رئيسيةم اذكرها.س: 

 –م وىالج القلسب من شهساتها التخلص من المعاصي . 1 
 مص خص ُّ قال تعالى :"الكبر(م  –الاسد  –مثل: )الرياء 
 .َّ جع مظ حط مض خض حض جض

بهام والتقرب إلى  لتزامالماافظة ىلى أداء الفرائض واإل . 2
 هللا بالنسافلم قدر االستطاىه.

األخالق الاميدة التي تهذب النفس وتضبط التالي ب.3
 السلسك.

 *ضسابط تزكية النفس*
 اذكرها. لتزكية النفس ضسابط ىدةمس: 

أن يقسم المسلم بالعمل الذي  مخالص والمشروعيةاإل -1
سن مخلًصا هللم بعيًدا ىن يزكي به نفسهم وأن يارص أن يك

 خص  حص مس خس حس جس مخ ٹ ٹ ُّ الرياءم 
  َّ جض مص

ويجب أن يكسن ىمله )مشروىا( م )متبعا فيه لما جاء به 
 حيجي  يه ىه مه جه ين ٹ ٹ ُّ  الشرع اإلسالمي(.

  َّ  ٰر ٰذ يي ىي مي خي

فال تصح )عبادة( ال أصل لها بالقرآن والسنة مم وال تصح 
 مخالفة الشرع في كيقية أداء العبادة.

2- التسازن واالىتدالم ينبغي ىلى العبد أن يسازن في تزكية 
تكليفها من بنفسه مع حاجاته المتنسىةم فال يشدد ىلى نفسه 

 نالعبادات ما ال تطيقم قال رسسلنا :" يا أيها الناس خذوا م
بادة يقسن"م وقد دىا النبي إلى االىتدال في العاألىمال ما ُتط

سا( فيه وىدم التشدد فقال:" إن هذا الدين متين فأوغلسا )فتعمق

الراحة  برفق". وينبغي ىلى المسلم أن ال ُيهمل حق جسده من
م  اجوالزو  والطعام والسعي لطلب الرزق والترويح ىن النفس

عطل ىقله تفرغ للعبادة م وال يوال يهمل أهله وعياله بقصد ال
 مع جع مظ حط مض ٹ ٹ ُّ ىن العلم والتفكر 

  َّحق مف خف  حف جف مغجغ

3- االستمرارية والديمسمةم يارص المسلم ىلى القيام 
ته وفق استطاى نقطاع ىنهاإل بالفرائض والساجبات وىدم ا

م ويارص  َّ مخجخ مح جح مج  حج مث ٹ ٹ ُّ 
ه ويزكيهام ي نفسقيام بالنسافل واإلكثار منها ليربأيًضا ىلى ال

حتى  : "إن هللا ال يملصلى هللا ىليه وسلمقال رسسل هللا 
 تملسا وإن أحب األىمال إلى هللا ما دام وإن َقل"

 *وسائل تزكية النفس*
وسائل لتزكية النفس أرشَد إليها كتاب هللا وسنة نبيه س: 

 ؟العدنان
م أىظم ما يتقرب به العبد هلل تقسية الصلة باهلل تعالى.1

مثل ) الصلسات المسنسنه م  القيام بالفرائضم ومن ثم النسافل
صلى هللا ىليه  م قال رسسل هللاصيام النافلة م قراءة القرآن(

شيء أحب بفيما يرويه ىن ربه : "وما تقرب إلي ىبدي  وسلم
 والذكر الذي تطمئن به القلسب وتسعدإليَّ مما افترضت ىليه".

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

 والدعاء الذي يتذلل فيه العبد لربه
 جف مغجغ مع جع مظ  حط مض ٹ ٹ ُّ  
  َّ  مقحق مف خف حف

 

2.التفكرم ويكسن بالنظر في مظاهر ىظمة هللا تعالى و جالل 
إليمان د من ام فالتفكر يزيأسمائهم وفي خلق الكسن والنفس

 يف ىف يث  ىث نث ٹ ٹ ُّ  واليقين باهلل.
  َّىك مك  لك اك يق ىق

 

يااسب المسلم نفسه  ومااسبة النفسماستشعار رقابة هللا .3
ويلسمهام ويسارع إلى التسبةم ويستدرك ما فاته بمزيد من 

 ٹ ٹ مفي معصية الطاىات إذا فاتته طاىة أو وقع

  َّ ييىي مي خيحي جي يه ىه  مه  ُّ 

س: تكسن المراقبة بمتابعة العبد نفسهم ومراقبتها من السقسع 
في الزللم فسر ذلك؟ ٹ ٹ ُّ  خل مل ىل يل 

 خن حن جنيم ىم  مم خم حم جم
 مي خي حي جي يهىه  مه جه ين ىن من
  َّ  َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

 
    .باستشعار ثساب هللا1
 بتعاد ىن المعاصي..اإل2
 
 
 
 

ة النفــــــــــســـتزكي الدرس السادس :  
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 *آثار تزكية النفس*
 لتزكية النفس آثاٌر تعسد ىلى صاحبها؟س: 

م إن من يطهر نفسه من المعاصيم مابة هللا وحفظه له-1
مابة هللا تعالى له ومابة الناسم ويزكيها بالعبادات ينال 

م قال رسسل هللا:  تعالى للخيرم ويافظه من السسءويسفقه هللا
" إذا أحب هللا ىبدا نادى جبريل إن هللا ياب فالنا فأحببه 
فيابه جبريلم فينادي جبريل في أهل السماء إن هللا ياب 

فالنا فأحبسه فيابه أهل السماءم ثم يسضع له القبسل في أهل 
 رض".األ 
م زيادة اإليمان باهلل تعالى والثقة به القناىة والطمأنينة-2

 تارر العبد من قيسد الدنيا وشهساتهام
 ن فسات رزق هللا أو انتهاء األجل.فال يخشى م النتيجة(:)

؟ألنه يؤديها  من يؤدي العبادات بخشسع يشعر بلذة:ىلل
برغبة وشسق م قال نبينا:" وجعلت قرة ىيني بالصالة" قرة 

 العين : اللذة والسعادة.
ىندما يستقر اإليمان واليقين في قلب  الرضا والسعادةم-3

المؤمن يقل تعلقه بالدنيام فال يصل إلى مابة هللا تعالى بما 
 حرم ىليه.

صاحبها  تزكية النفس تسقظ اإليمان في نفس ىلس الهمةم-4
ىلى تامل تكاليف الاياة ومصائبهام قال رسسل هللا ما ُيعينه 

ي : "إن هللا كريم ياب الكرمم وياب معالصلى هللا ىليه وسلم
 األخالقم ويكره سفسافها" 

 
 
 
 
 
 

  تعددت أساليب القرآن الكريم في الدىسة إلى هللاس: 
 إسلسب ضرب األمثال -2   إسلسب القصة -1

 ؟بين مفهسم المثل القرآنيس: 
يعمل التشبيه في القرآن هس أسلسب من أساليب :المثل القرآني

قال تعالى :" وتلك  ىلى تقريب المعنى وإبرازه بصسرة حسية.
 األمثال نضربها للناس" 

 ؟ من ذكر المثل بالقرآن الكريم ما الغايةس: 
 رض تقريب الاقائق للذهن.بغ
 *فسائد إيراد األمثال في القرآن الكريم*

 ؟اذكر فسائد ضرب األمثال في القرآن الكريمس: 
   الترغيب أو التنفير. .1

 . المدح أو الذم.   2 
 .اإلقناع.3 

 : الثناء ىليه بما له من الصفات الاسنة.المدح
 : ذكر العيسب في الشخص أو الشيء.الذم

 
 
 

 *خصائص األمثال القرآنية*
 :ثالث خصائص للمثل القرآنيىدد س: 

دقة التصسيرم بسصف األشياء والمعاني حتى تصبح الصسرة  .1
 دقيقة واضاة.

 الصسرة الاركيةم تنقل الصسرة بأبعادها الزمانية والمكانية. .2
اإليجازم يؤدي المعاني الكثيرة بألفاظ قليلةم ال تخل بساحدة  .3

 منها.
 
 *أمثلة ىلى فسائد ضرب األمثال*

 م التنفيرالترغيب أو  .1

  لك خك حك جك مق حق مف خف يف الى:قال تع
  حم جم هل مل خل حل جل مك
  يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل
  جه ين ىن من خن حن جن
 يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه
 .ىفٰذ

 

الاال المراد 
 بيانه

 المعنى المراد تقريبه الصسرة الماسسسة

الشجرة الطيبة  اإليمان الراسخ
 الراسخة 

أثر الكلمة الطيبة في 
 .الدنيا واآلخرة

ىن  نارافاإل 
الصراط 

 المستقيم

ة الشجرة الخبيث
 المقطسىة

أثر الكلمة الخبيثة في 
 .الدنيا واآلخرة

 
 المدح أو الذم. .1

 حم جم ىليل مل خل يف قال تعالى:  –المدح  -أ
 جه ين ىن من خن  جنحن يم ىم مم خم
 ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي  حي يهجي ىه مه
 نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ َُّّ ٍّ ٌّ
 يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ
 نث مث زث رث  يت ىت نت زتمت رت
  ىفىف يث ىث

 

المراد الاال 
 بيانه

 المعنى المراد تقريبه الصسرة الماسسسة

مساندة 
 أصااب النبي

لتفافهم او 
 حسله

الزرع الذي بدأ 
ضعيًفا ثم اشتد 

ىسده شيًئا فشيًئا 
 حتى نضج

أهمية السحدة 
والتماسك بين أبناء 
 األمة لتاقيق قستهم

 

 الدرس السابع :

 األمثال في القرآن الكريم
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  يق ىق يف ىف يث ىثيف :قال تعالى:الذم -ب
 مم  ام يل ىل يكمل ىك مك لك اك
 ىفزي ري ٰى ين ىن مننن زن رن

                    

المعنى المراد  الصسرة الماسسسة الاال المراد بيانه
 تقريبه

حال من ىنده 
 عمل بهىلم ال يَ 

الامار الذي يامل 
كتبا ال يفقه ما 

 فيها

م الذين يعلمسن ذ
 وال ينتفعسن بعلمهم

 
 يل ىل مل خل يف قال تعالى:  –قناعإلا. ج

 من خن حن جن يم  ىم مم حمخم جم
 مي خي حي جي  ىهيه مه جه ين ىن
 ىف ٍّ ٌّ  ٰى ٰذٰر يي ىي

  
الاال المراد 

 بيانه
الصسرة 

 الماسسسة
 المعنى المراد تقريبه

ىدم استاقاق 
أي شيء أن 

يعبد من دون 
 هللا تعالى

ىجز كل معبسد 
من دون هللا تعالى 
أن يخلق ُذباًبا أو 

أن يستعيد ما 
 أخذه الذباب

بأن ب إقناع المخاط
المعبسدات من دون 

ضعيفة ىاجزة هللا 
ىن نفع نفسها أو 

نفع غيرهام فال 
يستاق العبادة إال 

 هللا تعالى.
 
 

 س:ذكر هللا قصص األنبياء في القرآن ؟
 ألخذ العبرة .1
إرشاد لسجه الصساب في أقسالهم وأفعالهم قال  .2

 في قصصهم ىبرة ألولي األلباب" تعالى:" لقد كان
ي هللا زكريا ىليه السالم من حيث: نسبهم ببنىرف س: 

ىليه السالم من أنبياء بني إسرائيلم  زكريا ؟وىلمهم وزمنه
نسبه إلى يعقسب بن إسااق ىليهما السالمم وكان  وينتهي
بزمن  النبي زكريا ىليه السالم متصالً  وكان زمنم نجاًرايعمل 

زكريا مريم قال تعالى :  وقد كفلنبي هللا عيسى ىليه السالمم 
 هس زوج خالة مريم. وزكريا"وكفلها زكريا" م 

من طلب السلد من قسله ىليه السالم غاية زكريا بين س: 
  :تعالى ىلى لسان زكريا ىليه السالم

 رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ يف 
 يب ىب  نب مب رب يئ ىئ نئ مئ زئ
ىلم وحكمة ودين مقال الميراث هنا ميراث   َّزترت

 رسسلنا:" إنا معشر األنبياء ال نسرث مما تركنا فهس صدقة".
رغب سيدنا زكريا ىليه السالم أن يتسلى ولده أمر قسمه من 

الدنيا واآلخرةم وأن في بعدهم وطلب أن يكسن مرضًيا ىنهم 
ألنه يخشى من فساد قسمه  ؟)ىلل( أمانة النبسة هيتامل بعد

 بعدهم إن بقسا دون من يقسم بتسجيههم وإرشادهم إلى الاق.

بين أثر قسل مريم بنت ىمران التي كفلها سيدنا زكريا س: 
هس " فتقسل: ىندما كان يسألها ىن الطعام التي كان يأتيها

أيقن أن هللا قادر أن من ىند هللا" في إيمان زكريا وىمله؟
 تقدم ىمره في السن وكسن امرأته ىاقًرام يرزقُه السلد مع 

 الذرية الصالاة ؟ اهلل تعالى طالب سيدنا زكرياتسجه ىلل س:
.ألن الذرية الصالاة سببا لتاقيق ُمراد هللا في ىمارة 1

 األرض.
 . السلد مبعث للطمأنينة والسعادة.2

س: بين نتيجة دىاء سيدنا زكريا ىليه السالم؟ استجاب هللا 
بلم من ق ورزقه بسلد اسمه يايى لم ُيسمى أحد بهتعالى لهم 

 مل خل ُّ ٹ ٹ  وجعله نبًيام وباًرا بسالديهم وتقيا.
 حن جن يم  ىم مم خم حم جميل ىل
 خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن منخن
  َّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي

 

بين اآلداب التي التزم بها سيدنا زكريا ىليه السالم أثناء س: 
  ؟هلل تعالىئه دىا

 ىه ُّ قال تعالى: أمره قبل الدىاءمطاىة هللا والتزام .1
 ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه
 َّ ٰى

َّ جض مص  خص حص مس ٹ ٹ ُّ   

 اإلخالص والصدق في الدىاءم قال تعالى: . 2  
والنداء في الخفاء دون أن   َّ خن حن جن يم ىم ُّ 

 يسمعك أحدم دليل ىلى الصدق في الدىاء واإلخالص هلل.
 جه ين ىن  ُّ        ٹ ٹ إظهار الضعف والتذلل هلل تعالى..3 

  َّ خي حي جي يه  ىه مه

 اليقين بإجابة هللا تعالى للدىاء والثقة بهم قال تعالى.4

  .َّٰر  ٰذ يي ىي مي ُّ 
 
 
 

خلد القرآن مساقف ثلة من النساء المؤمنات اللساتي كان لهن 
األثر في حياة األنبياء م ومن هؤالء ) أم مسسى م وامرأة 

 وامرأة ىمران ( كان لهن األثر في خدمة الدين.فرىسنم 
 مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي رييفقال تعالى:
 .ىفخت حت جت هب خبمب حب جب هئ

 

 ما النذر الذي قدمته امرأة ىمران هلل تعالى؟ ولماذا؟س: 
نذرت أن تجعل مسلسدها للخدمة في بيت من بيست هللا تعالىم 

تعالى ألن الصالاين قديًما كانسا يرغبسن بخدمة بيست هللا 
 ويهبسن أبناءهم للقيام بذلك.

امرأة ىمران من هللا تعالى لما رزقها بمريم  تماذا طلبس: 
دىت هللا تعالى أن يتقبل ابنتها مريم وياميها  ىليها السالم؟

 من وساوس الشيطان.
 

نبي هللا زكريا عليه السالم الدرس الثامن :  

 

 
مريــم بنت عمــــران الدرس التاسع :  
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ىلل: حرص أقارب مريم ىليها السالم ىلى كفالتها س: 
  ورىايتها بعد مست أبيها ىمران؟

 اتصافها بالتقسى والصالح.بسبب  .1
لكن هللا تعالى جعل كفيلها  تقديًرا ألبيها العبد الصالح ىمران. .2

 نبيه زكريا.
س: كيف نشأت مريم بنت ىمران؟ نشأت ىلى )العفة 

 ىي ني  مي زي ٹ ٹ ُّ  والطهارة والصدق(.
َّ حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي  

 

وجسد الرزق ىند مريم من غير أسباب ماديةم فكلما  ىلل:س:
إكرام هللا  ؟كريا ىليه السالم وجد الطعامدخل ىليها سيدنا ز 

 تعالى لمريم ىليها السالم.
تفرغت مريم للطاىة  كيف كانت والدة عيسى ابن مريم؟س: 

ثل لها بشرام وبشرها ةم فبعث هللا تعالى إليها جبريل فتموالعباد
أن يرزقها بغالم من غير أب بقدرة هللام فلما  أن هللا يريد 

حملت به ذهبت بعيًدا متخفية من قسمها تريد السترم فلما 
ليتني يا  قال تعالى :" قالت آالم السالدة تمنت المستمشعرت ب

 . فنادها ابنها عيسىمُت قبل هذا وُكنت نسيا منسيا" 
  .أن ال تازن السليد مطمئًنا أمه  فلما ولدت أنطق هللا 

 ؟ ماذا طلب عيسى ىليه السالم من أمهس : 
أن تهز جذع النخلة حتى يتساقط ىليها الرطب لتأكل منهم .1
ب منها بالقر هللا تعالى وأن تشرب من الماء الذي أجراه . 2

 وتطهر به نفسها ومسلسدها.
وطلب منها أن تمتنع ىن الكالم ىند ىسدتها لقسمها . 3

 وسؤالهم لها.
تعجبسا  إسرائيل من رؤية مريم وابنها؟بين مسقف بني س: 

 وقالسا: لقد جئت بأمر ىظيم.
       ما رد مريم ىليها السالم ىند إتهام قسمها لها بالزنا؟س: 

 شارة إلى ابنها.أ. 1
قال تعالى :" قال  .أنطقه هللا تعالىم فأخبر أنه نبي هللا.2   

 إني ىبد هللا ءاتني الكتاب وجعلني نبيا"
 مئ خئ حئ جئ  يييف : قسله تعالىما داللة س: 

إن   ىفهت مت خت  حت جت هب مب خب جبحب هئ
مسألة خلق عيسى من غير أبم كخلق آدم من قبل فقد خلق 

هلل الساحد  كالهما ىبدٌ و آدم من غير أب وال أمم هللا تعالى 
 األحد.

 ما الدروس المستفادة من قصة مريم؟س: 
المرأة الصالاة تاافظ ىلى دينها وُخلقها وتصسن ىفتها .1

 ىك مك  لك اك ٹ ٹُّ  وطهارتها
 (( ىل مل يك

 ٹ ٹ  أراد أمًرا هيأ له أسبابه جميعهامإن هللا إذا . 2

 مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض ُّ 
  َّ جف

 

 

 

 إن الرزق من ىند هللا تعالى..3
لم عباده األخذ باألسباب الماديةم فقد أمر إن هللا تعالى ُيع.4

هتز في مالنخلة رغم ضعفها وفي حالة والدةمريم أن تهز جذع 
 ويتساقط ىليها الرطب .

باده الصالاين ويبرؤهم من إن هللا تعالى ُيدافع ىن ع.5
 فيصبروا ويتسجهسا إلى هللا في تفريج الهم    الُتهمم

 َّ حنجن مم خم حم  جم هل  ٹ ٹ ُّ 

دىاء هللا والتقرب إليه بالطاىات م سبب إلكرامه وفضله  -6
إلي ىبدي م جاء بالاديث القدسي :" إن تقرب العظيم لعباده 

 بشبر م تقربت إليه ذراىا...."
 
 
 

 التفكير اإليجابي لإلنسان يساىد ىلى؟س: 
 .تخطي المشكالت.1
 .تجاوز الصعابم فال يصاب باليأس واإلحباط..2
 *مفهسم التفكير اإليجابيأوال :*

التفكير يقسم ىلى التفاؤل واألمل  : أسلسٌب فيالتفكير اإليجابي
والخير والمابةم والبعد ىن اليأس والقنسط والسلبيةم لتاقيق 

  السعادة في الدارين.
 *مقسمات التفكير اإليجابيثانيا: *

 اذكر مقسمات التفكير اإليجابي؟س: 
 . "اإليمان باهلل ومعرفة الغاية من خلق اإلنسان"م1
 . "فهم الذات ومعرفة قدراتها".2
 . "ُحسن الظن باهلل تعالىم والتفاؤل واألمل".3
 . "الرغبة في التغيير ناس األفضل".4
اإليمان فم "اإليمان باهلل ومعرفة الغاية من خلق اإلنسان". 1

الصالحم فيايا حياة طيبة مطمئنة م  الصادق يدفع إلى العمل
 ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث ٹ ٹ ُّ 
 ىل مل  يك ىكمك لك اك يق
 َّ مم ام يل

 اإلنسان إلى الاياة المطمئنة؟كيف يصل س: 
لكبرى التي ُتاير ىقله ىن طريق اإلجابة ىن التساؤالت ا

 اذا خلقت؟( والتي أجاب اإلسالم ىنها.مثل: )من أنا؟ ولم
  ما الهدف من خلق اإلنسان؟س: 

 زئ رئ  ّٰ ٹ ٹ ُّ تاقيق العبسدية هلل تعالىم .1
 َّ  ىئ نئ مئ

إني جاىل  قال ربكوإذ ف بعمارة األرض قال تعالى :"يكلالت .2
 في األرض خليفة"

كرم هللا اإلنسان وفضله ىلى   ."فهم الذات ومعرفة قدراتها".2
 لك اك يق ىق يف قال تعالى: كثير مما خلقم 
 مم ام يل ىل مل يك ىك  مك
 ىف ىن نن من زن  رن

 

 

 

 الدرس العاشر: التفكــــــــــير اإليجابـــــــــــــي
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 ما أنساع اإلكرام هلل تعالى لإلنسان؟س: 
 وهبه القدرة ىلى التفكير. -1
ة إىمار لتامل مسؤوليتؤهله ختيار التي إلمناه حرية ا -2

األرضم فيزداد ثقة بنفسه وتقديره لذاته ) النتيجة( ينطلق 
 للقيام بمهامه التي كلفه هللا بها خير قيام.

 ."ُحسن الظن باهلل تعالىم والتفاؤل واألمل". 3
يسجه حياة اإلنسان إلى اإليجابيةم إحسان الظن باهلل تعالى 

 ىبدي بي".جاء بالاديث القدسي :" أنا ىند حسن ظن 
   .وقد كان نبينا دائم التفاؤل

من هذا قال رسسل هللا صلى هللا ىليه وسلم: "وهللا ليت)أ( 
خاف األمرم حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرمستم ال ي

لظن ا إال هللام والذئب ىلى غنمهم ولكنكم تستعجلسن".ُحسن
 في باهلل تعالى والتفاؤل واألملم وذلك بعد األخذ باألسباب

                          الدىسة إلى هللا  وتكرار المااوالت.
ولم  )ب( ىندما فقد يعقسب ولده يسسف حزن ولم يفقد األمل

 حم جم يل ىل مل خل ٹ ٹ ُّ ييأس 
 مه جه ين ىن من خن حنجن يم ىم  مم خم
فجاءه البشير بخبر ولديه   َّجي يه ىه

 يسسف وأخيه.
 خب حب جب ٹ ٹ ُّ  ."الرغبة في التغيير ناس األفضل". 4
 َّمثهت مت خت حت جت هب مب

فطر هللا تعالى النفس ىلى ُحب األفضل والسعي إليهم ويكسن 
 بالتغيير اإليجابي للنفس ابتداًء.

 *مظاهر التفكير اإليجابيثالثا: *
 للتفكير اإليجابي مظاهر تظهر في السلسك والعمل.س: 

م هس من أهم أساسيات التخطيط وضسح الهدف في الاياة .1
ه وتاقيقه يدفع اإلنسان إلى القيام بم ىلل؟ألنه الناجح

 مع جع مظ حطيفقال تعالى:وتطبيقه بدافعية األملم
 ىفمق حق مف  خف حف جف مغ جغ

 
الخير للناس ويكسن بسالمة  م وذلك بابنظرة الغير للمجتمع .2

 الصدرم قال رسسلنا:" إذا قال الرجل هلك الناس كان أهلكهم".
 

 
 وذلك: التروي قبل الاكم ىلى األشياء .3
 ع في اتخاذ القرار وبناء األحكام.بعدم التسر  .أ

 النظر إلى أخطاء اآلخرين بعين التسامح والرحمة. .ب
 خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن ٹ ٹ ُّ 
  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي

 

م فمن األخذ باألسباب للسصسل إلى الالسل وأفضل النتائج.4
 مإذا نجح ىزز نجاحه  طبيعة اإلنسان التي خلقه هللا ىليها

 يي ىي نيٹ ٹ ُّ  وإذا أخطأ كرر المااولة.
 جت هب مبخب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ
 َّ جح مج حج مث هتمت خت حت

 

 *وسائل ُمعينة ىلى التفكير اإليجابيرابعا:  *
 هناك وسائل كثيرة ُتعين ىلى التفكير اإليجابي؟س: 

 وتكسن بـ تسثيق الصلة باهلل تعالى .1
 الاسن.ستقامة ىلى السلسك إلاب.   إقامة الشعائر التعبدية. .أ

جبا ألمر المؤمن ىقال رسسل هللا:" وقدره. ج.الرضا بقضاء هللا
 "بته سراء شكر فكانت خيرا له.إن أصاإن أمره كله خيرم

م فاإليجابية مهارة تصنعها الاديث اإليجابي مع النفس .2
النفسس الساثقة باهلل تعالى م فال تسجه رسائل سلبية للذات م 

: خُبثت نفسي م ولكن ليُقل  ال يقسلن أحُدكمقال رسسل هللا :" 
الخبث فيه معان زائدة تدل ىل ) معلسمة( : َلق ست نفسي".

ويُدل الاديث ىلى  .القبح و )لقست( تتعلق بمتالء المعدة
طلب الخير لنفسه بالفأل الاسن م ودفع الشر ىن نفسه ما 

 أمكن.
م وذلك بالقراءة وطلب العلمم مع طالع وزيادة المعرفةإلا .3

 خبرات اآلخرين.طالع ىلى إلا
 :م وذلكاالجتماعية الماافظة ىلى البيئة .4

بتعاد ىن المثبطين إلابمجالسة الناس اإليجابيينمو .1
   والمتذمرين.

 . االهتمام بُاسن المظهر.2 
 . إلتزام الُخلق الاسن في التعامل مع النفس واألخرين.3
 
 *آثار التفكير اإليجابيخامسا :*

 ىدةم اذكرها؟للتفكير اإليجابي آثار س: 
ك بممارسة التفكير اإليجابي م وذلالشعسر بالطمأنينة والسكينة .1

  :ـــــــــل المشكالت ففي ح
 يصبر إذا ما ابتاله ربه ويرضى. .أ

 يسعى إلى تاسين حاله بال ُسخط أو شكسى. .ب
م ألن اإليجابية في التفكير تبث األمل تاقيق الدافعية للخير .2

هام ويبدأ من جديدم ويكسن أخطائهم ويعالجفي الاياةم فيراجع 
 فاىال بمجتمعه.

م فاإلنسان ُمعرض للمصائب تناقص الجرائم والعنف المجتمعي .3
ته إلى الُسبل المنارفة في حياتهم فال يسلك في حل مشكل

السرقة( للسصسل إلى ُمرادهم فعندئذ تقل الخصسمات كـ)القتل أو 
 والجرائم.

الطاقات العقلية م التفكير اإليجابي فيه حفظ التقدم والرقي .4
 والفكرية وتسجيهها لخدمة األمة.

 
 ؟ ما دور األمم في تسجيه الطاقات العقليةس: 

 داع واالبتكار واإلنجازم وليس للهدم والدمار.تسظفها لإلب
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 ما األىمال الصالاة التي تسسل بها أصااب الغار؟س: 
 بر السالدين وفضل خدمتهما وإيثارهما ىمن سساهما. –(األول)
 العفاف والرجسع ىن المارمات بعد القدرة ىليها. –(الثاني)
 حسن العهد وأداء األمانةم والسماحة في المعاملة. –(الثالث)
 

 ما الدروس والعبر المستفادة من قصة أصااب الغار.س: 
في كل األىمال م وجسب اإلخالص هلل تعالى والتقرب إليه  .1

 مخ ُّ قال تعالى: فيقصد المسلم من أقساله وأفعاله رضا هللا 
 َّ مص خص  حص مس خس حس جس

التسسل إلى هللا تعالى والتقرب إليه باألىمال الصالاة أمٌر  .2
 جخ مح جح مج حجُّ ال تعالى:مشروعم ق
 َّجس مخ

 يبتلي هللا تعالى اإلنسان ويمتانه أيشكر أم يكفر. .3
 من أبساب تفريج الكربات.معاملة السالدين معاملة حسنة  .4

 َّ ينىن نن من زن رن مم ام يلٹ ٹ ُّ 

قال رسسل هللا: "رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنفم قيل: من 
يا رسسل هللا؟ قال: من أدرك أبسيه ىند الكبر أحدهما أو 

 كالهما فلم يدخل الجنة".
 معاملة السالدين معاملة حسنة من أبساب تفريج الكربات.

أسباب الفالح والنجاح في الدنيا العفة ىن الفاحشة من . 5
قصة  واآلخرةم فيضبط نفسه ىن االنسياق وراء الشهسات.

وقال رسسل: "ورجل طلبتُه امرأٌة  سيدنا يسسف نمسذجا للعفة.
 وجمال فقال إني أخاف هللا".ذات منصب 

 العفة ىن الفاحشة من أسباب الفالح في الدنيا واآلخرة.
والمعنسيةم والارص ىلى إىطاء الناس حقسقهم المادية .6

 أداء األمانة ألصاابها.
جيب له إذا تثقة اإلنسان ويقينه بأن هللا تعالى سي.7

دىاهجاء بالاديث القدسي :" أنا ىند ظن ىبدي بيموأنا معه 
 إذا ذكرني م فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ....."

 
 

 ما واجب المسلم تجاه ما يقع به من ابتالء أو مصائب؟س: 
 يجب ىليه أن يأخذ بأسباب الخروج منه. (1
 التسكل ىلى هللا تعالى. (2
 اللجسء إليه سباانه بالدىاء. (3

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

دىا اإلسالم األمة بالتساصل مع األمم األخرى م لتتعرف ىلى 
 ٹ ٹ ثقافاتها وسلسكها...م لتأخذ ما ينسجم مع دينها م 

 ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّ 
  َّ ىث نث  مث زث رثيت ىت نت مت زت رتيب

 

بين مفهسمي كل مما يلي: الهسية اإلسالميةم أوال:س: 
 اإلنفتاح

الهسية اإلسالمية: هي مجمسىة من المبادئ والقيم التي يتسم 
 جه ين ىن من ٹ ٹ ُّ  بها المجتمع المسلم.

 خي حي جي  يه ىه مه
 ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ ييىي مي
  َّ مئ زئ  رئ ّٰ

خرة صل مع منجزات األمم والاضارات األ: هس التسااإلنفتاح
بمختلف مجاالتها واإلفادة منها بما ال يخالف مبادئ اإلسالم 

 وقيمه.
 *مقسمات الهسية اإلسالميةثانيا: *

 ثالثة من مقسمات الهسية اإلسالمية. اذكر: س
 ) اإلسالم م اللغة العربية م التاريخ اإلسالمي(

 )وضح(؟يشكل ثقافة المجتمع المسلم وقيمه ومبادئه اإلسالمم (1
 فهس الدين الذي ارتضاه هللا للناس جميعا. -1
 ُختمت به الرساالت.-2
 يعرف اإلنسان مهمته في الاياة. -3

 زي ريٰى ين ىن نن من زن رن ٹ ٹ ُّ 
  َّ  ني مي

 الصبغة : اإلسالم
م ووىاء العلم الكريم  م هي لغة القرآناللغة العربية(. 2

 حب  جب هئ مئ خئٹ ٹ ُّ والفكر واألدبم
 َّخب

بين كيف يكسن االهتمام باللغة العربية الفصياةم س: 
 واالىتزاز بها؟

 ىن طريق تعلمها. .أ
 تطبيقها في حياتنا اليسمية قراءة وكتابة وماادثة. .ب
 الندوات والمؤتمرات. استخدامها في .ت
 ترجمة كتب العلسم إليها في الجامعات. .ث

 
ىلل: قدرة اللغة العربية ىلى استيعاب فروع العلسم س: 

 ؟المختلفة
 بما تتمتع به من فصاحة ألفاظ وأساليب بيان.

 
 
 

 الدرس الحادي عشر

 قصـــــة أصحـــاب الغــــــار

 الدرس الثاني عشر:

 المحافظـــة على الهويـــة اإلسالميــــة
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 ما الفسائد من تعلم اللغات األخرى غير العربية؟س: 
العالقات التجارية لتكسن مفتاًحا للتعامل مع أصاابها في  -أ

       والدولية.
 ستفادة من العلسم والمعارف التي يمتلكسنها.لإل -ب
التاريخ اإلسالمي ومنجزات الاضارة اإلسالمية في (. 3

فقد بنى المسلمسن حضارة ىظيمة  مختلف مجاالت الاياةم
شهد لها العالمم ىلى الصعيد المعرفي والعلمي واإلداري 

 وو... اإلجتماىيو 
 *اإلنفتاحالهسية اإلسالمية و ثالثا:*

الضابط  ىلى غير المسلمين؟ اإلنفتاحما الضابط في س: 
 األساس هس الماافظة ىلى مبادئ اإلسالم وقيمه.

صلى هللا ىليه وسلم اكتب أمثلة ىلى انفتاح النبي س: 
  وصاابته الكرام ىلى اآلخر؟

الذي  حلف الفضسلىلى صلى هللا ىليه وسلم ثناء النبي  .1
قبل البعثةم وقد دىا  صلى هللا ىليه وسلم مع قريششهده 

 هذا الالف إلى نصرة المظلسم.
 رضي هللا ىنه زيد بن ثابتصلى هللا ىليه وسلم أمر النبي  .2

 بتعلم العبرانية ليكاتبهم بها.
 ىمرو بن مسعسدصلى هللا ىليه وسلم بعد خيبر أرسل النبي  .3

همام إلى اليمن لتعلُّم رضي هللا ىن الثقفي وغيالن بن سلمة
 صناىة المنجنيق.

من الفرس في رضي هللا ىنه  ىمر بن الخطابانتفاع سيدنا  .4
 إنشاء الدواوين.

 بين أسباب تراجع المسلمين في أدائهم الاضاري اليسم؟س: 
 ضعف تمسك المسلمين بدينهم. .1
ىدم األخذ بمتطلبات الباث العلميم التي دىا إليها اإلسالم  .2

 العلم ومعرفة مكانة العلماء.وذلك بطلب 
استخدام منجزات األمم األخرى من غير التفكر في األسس  .3

 العلمية التي تقسد لتطسيرها.
 الفهم الخاطئ لإلسالم. .4

 ستفادة من األمم األخرى وذلك؟دىا اإلسالم لإلس: 
 باألخذ بالمنجزات العلمية. .1
اقق مصلاة المسلمين ىلى تطسير ما أخذوه بما ي العمل .2

 والبشرية.
ىلى غير المسلمين في أمر  اإلنفتاحنهى اإلسالم ىلى س: 
ما يتعارض مع حقائق اإليمان ومبادئ اإلسالمم فال  واحد؟

 ل التقليد األىمى.ييجسز األخذ بهم ألنه من قب
قليل من منجزات الاضارات الغير ىلل: ينبغي ىدم التس: 

 مك لك اك يق  ىق يف ٹ ٹ ُّ  سالمية؟إ
تجاهل تلك المنجزات َيار م  ألنَّمل يك ىك

 المسلمين من خيرات اإلنسانيةم ويتركهم في ذيل األمم.
ىلل: ال ينبغي للمسلم أن ينبهر بمنجزات الاضارات س: 

حتى ال يفقد الثقة بنفسه فَيرَكن إلى التقليد  الغير إسالمية؟
 األىمى.

 
 

 
 
 
 
 

قدمت الاضارة اإلسالمية منجزات حضارية متميزة س: 
 للبشرية م شملت جسانب الاياة المختلفة م تاقيقا لـ.؟

 رسالة االستخالف .1
 ىمارة األرض. .2

 بين مفهسم الاضارة اإلسالمية؟أوال:س: 
ة والمعنسية التي : هي المنجزات الماديالاضارة اإلسالمية
في مختلف جسانب الاياة )الفكرية  أبدىها المسلمسن 

ة والسياسيةم واالقتصادية والعمرانية( وفق التصسر اإلجتماعيو 
  اإلسالمي للكسن والاياة واإلنسان.

 قامت الاضارة اإلسالمية ىلى مجالين هما؟س: 
 والفنسن والعمارة. م كالزراىة والصناىةالمجال المادي .1
والقيم( التي ال غنى : يتعلق )بالعلم والفكر المجال المعنسي  .2

 ىنها في قيام الاضارات واستمرارها.
بالقيم  كيف تميزت الاضارة اإلسالمية ىن غيرها؟س: 

 اإليمانية.
وضح كيف اىتنت الاضارة اإلسالمية بالسلسك األخالقي س: 

 للفرد والمجتمع؟
 نشر قيم العدل والمساواة. .1
 حّب الخير والنفع للناس كافة. .2
 وهذه القيم مرتبطة بسلسك المسلمرىاية حقسق اإلنسانم  .3

 *جسانب من حضارتناثانيا: *
للاضارة اإلسالمية جسانب كثيرة يعتز بها المسلم ومن س: 

 :ذلك
 ) العلم والتعليم م الصاة م التكافل االجتماىي(

 العلم والتعليم (1
 اىتنت الاضارة اإلسالمية بالعلم والمعرفة وضح ذلك:س: 

 العلمي..خاطبت العقلم ودىت للباث 1
 لتجريبيم ونهت ىن التقليد األىمى.اىتمدت المنهج ا. 2
 مق حق مف ُّ ٹ ٹنبذت الخرافات واألساطير.. 3
  َّ هل مل خل حل جلمك لك خك حك جك

 

 الاضارة اإلسالمية اىتنت بالعلم من خالل:س: 
م بمختلف أنااء العالم اإلسالميم وقد تنافس بناء المدارس .أ

 في ذلك األمراء والتجار مثال: 
األزهر( فيه تقام حلقات للدراسةم وفيه سكن للطلبة )جامع .1

تسمى بـ )األروقة( وكان كل رواق ُيسمى بأهله مثل: رواق 
 . م ورواق األفغان الشاميينم رواق المغاربة

ي : بالعراقم أنشأها السزير السلجسق)المدارس النظامية(.2
)الجسيني والغزالي(م الملكم ىين بها كبار العلماء مثل نظام 

 وكانت الدراسة مجانيةم مع تأمين )الطعام والمسكن( للطالب.
 

 الدرس الثالث عشر:

اـــور حضارتنـــات من نــقبس  
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 )معلسمة(
هـ كان المسجد األقصى مركزا لاياة ىلمية  5في القرن 

نشيطه م شملت )ىلم الاديث والفقه واللغة( م وذكر بعض 
 سا حينذاك.مدر  360لمؤرخين أنه كان في القدس ا
 

كانت الجامعات في بدايتها حلقات داخل  بناء الجامعاتم .ب
 الجسامع الكبيرة من المدن اإلسالميةم ثم تطسر األمر. مثال:

وقد جامعة الزيتسنة في تسنسم وجامعة القرويين في فاس.
 كانت الدراسة مجانيةم وقد استفاد األوروبيين منها كثيًرا.

 .اىتماد المنهج العلمي في بناء الاضارة .ج
المسلمسن في مصادر المعرفة ىلى اىتمد العلماء س: 

 منهجين أساسيينم اذكرهما:
 المنهج النقلي الثابت من )القرآن الكريم والسنة النبسية(. .1
عباس بن فرناس في تقنية المنهج التجريبي التطبيقي مثل:  .2

 الطيرانم واإلدريسي في الجغرافيا ورسم الخرائط.
قال  .دىا اإلسالم االهتمام بجسم اإلنسان وصاته الصاةم (2

صلى هللا ىليه وسلم: "تداووا فإن هللا ىز وجل لم يضع داء 
 إال وضع له دواء"

هات نماذج ىلى التقدم الاضاري ىند المسلمين في س: 
 مجال الصاة؟

 :ــــــــــإنشاء المستشفيات )البيمارستانات(م وذلك بـ .أ
 اختيار مسقعها المناسب. .1
 مجانية العالج. .2
 قل.نتبعضها ثابت وبعضها م .3
 العناية بعلسم الطب: .ب
التشريح: تاديد وظيفة أىضاء الجسم وىروقه وىضالتهم  .1

وأن الفك يتكسن من ىظمة واحدة بعكس ما قاله ىلماء 
 اإلغريق بأنه يتكسن بأكثر من ىظمة.

 : اكتشاف الدورة الدمسيةم وتشريح القلب.ابن النفيس .2
ابن الهيثم: ىلم البصرياتم أقسام العين ووظيفة كل قسم  .3

 .فيها
وكان المسلمسن أول  استخدام التخدير في العمليات الجراحية. .4

 من استخدم التخدير في العمليات الجراحية.
العناية النفسيةم فقد تميز المسلمسن بالعناية النفسية  .ح

للمرضىم حيث كانت تخصص للمرضى النفسيين أقسام في 
المستشفىم ومن اهتم بالعالج النفسي واألمراض العصبية 

فكان أول من أشار إلى أثر األحسال   ابن سينا(العالم )
النفسية ىلى الجهاز الهضميم وقرحة المعدة وىلى الدورة 

 الدمسيةم وسرىة النبض.
 :إلجتماىي التكافل (3

 َّممخم حم جم يل ىل مل خلُّ قال تعالى:
ل ية أثر كبير في ترسيخ قيمة التكافكان للاضارة اإلسالم

حيث شمل هذا العطاء طبقات المجتمع )وضح(؟  اإلجتماىي
 .اإلجتماىيكلهام وتسابق الناس في إقامة مؤسسات للتكافل 

) مؤسسات كفالة اليتيم / مؤسسات السقف الخيري/  مثل:
 (.مؤسسات الزكاة

 
 
 
 
 

 ؟أدى كبار السن مهمة كبيرة في الاياةس: 
 بذلسا جهدا كبيرا في تربية أبنائهم. .1
 قدمسا الكثير من العطاء في بناء مجتمعهم. .2
 لهم الكثير من الخبرات. .3

ُتصيب كبار السن تغيرات جسمية ونفسيةم كالضعف العام في 
نتباهم والخسف من إل الصاةم وضعف الاساسم والذاكرة وا

األبناءم ما يسجب  ة بسبب فقدان الشريك والرفيق وبعضالسحد
 العناية بهم.

 *صسر االهتمام بكبار السنأوال:*
أولى اإلسالم أهمية لإلنسان واحترام كرامته في مراحل ىمره 

جميعهام وكلما طال ُىمر اإلنسان زاد قرًبا إلى هللام وزاد رفعة 
قال صلى هللا ىليه وسلم : " خير الناس من طال في اإلسالم.

 ُىُمُرُه وحُسن ىمله".
 اهتم اإلسالم بكبير السنم بصسرة كثيرة منها؟س: 

حترام واإلكرام إلم حث اإلسالم ىلى مزيد من اتسقيرهم وإكرامهم .1
صلى هللا أن شيًخا كبيًرا جاء يريد النبي للشيخ الكبيرم روي 

لى هللا صقسم أن ُيسسعسا لهم فرَق الرسسل فأبطأ الىليه وسلم 
يرحم صغيرنا ويعرف حق ليس منا من لم " وقال: ىليه وسلم 

سن بالتسسعة كبيرنا" وداللة النص؟ىلى وجسب تسقير كبير ال
له بالمجالس وإجالسهم دىا النبي إلى إكرام الشيخ الكبير 
فقال:" إن من إجالل هللا إكرام ذي الشيبة المسلم م وحامل 

القرآن غير الغالي فيه والجافي فيهم وإكرام ذي السلطان 
 المقسط".

الد أبي بكر يسم الفتح وجاء به أبس بكر إلى النبي لما أسلم و 
وكان شيخا كبيرا م فقال له النبي:" هال تركت الشيخ في بيته 

 .حتى أكسن أنا آتيه فيه"
 التخفيف ىليهم ورفع الارج ىنهم.. 2     
 اذكر أمثلة ىلى التخفيف ىن المسن ورفع الارج ىنه.س: 

الصالة جالًسا إن لم أباح اإلسالم للشيخ الكبير العاجز  .أ
 يستطع القيامم ونائًما إذا شق ىليه الجلسس.

اإلفطار في م لكبير السن العاجز ىن الصيام أباح اإلسال .ب
 رمضانم مع إطعام المساكين بدل كل يسم يفطره.

رخص اإلسالم له أن يرسل من ياج ىنه إذا لم يستطع  .ت
 الاج.

 تربية الصغار ىلى حسن التعامل مع كبار السن.. 3
ينبغي تربية الصغار ىلى التلطف مع كبار السنم ومن صسر 

تاية ىلى الكبيرم قال رسسلنا:" ُيسلم ذلكم أن يبدأ الصغير بال
 الصغير ىلى الكبير".

 
 
 

 الدرس الرابع عشر

 العنايــــــة بكبــــــــار الســـــــن
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 السصية بالسالدين ىند الكبرثانيا:
دىا اإلسالم إلى المزيد من بر السالدين ىند كبرهمام ىلل س: 
 ذلك.

والعنايةم ال سيما إذا وهن العظمم لااجتهما لمزيد من الرىاية 
 وضعف الجسم وبدأ بالتراجعم.

 
 وضحَّ حج مث هت مت خت  حتُّ :قال تعالىس: 

الصسرة التي ينبغي لالبن أن يكسن فيها مع والديهم كما بينت 
 اآلية الكريمة؟

التلطف معهمام ودىتهم إلى التذللم أمرت اآلية الكريمة ب
س ىلى االبن بالان والتساضع لهمام وأمرتوحذرت من التذمر م

والديهم وأن يضمهما إلى صدره كما يضم الطائر صغاره حناًنا 
 ورحمة بهم.

 
 من صسر البر بالسالدين ىند الكبر؟س: 

 الشخصية. بهما من الناحية الجسدية كالنظافة هتماماإل .1
 تقديم األدوية لهما في مساىيدها. .2
 اإلصغاء لهما وىدم مقاطعتهما. .3
 اصطاابهما لزيارة األهل.الترفيه ىنهما ىن طريق  .4
 فسية لهمام وبث األمل في نفسيهما وذلك بـ:الرىاية الن .5

 االفادة من تجربتهما في الاياة. -أ
 مشسرتهما واألخذ برأيهما. -ب
 بيان أن لهما دورا في الاياة. -ت

 
 *مسؤولية الدولة في رىاية كبار السنثالثا:*

لم  تقع رىاية الكبار ىلى أوالدهم ثم األقرب فاألقرب م فإن
 يسجد انتقل للدوله.

 
اذكر أربعة أمسر تجب ىلى المجتمع تتعلق في العناية س: 

   بكبار السن
 إنشاء دور الرىاية لمن ال معيل له وال أبناء..1
 تأمين الرىاية الصاية لكبار السن..2
 ة لهم.اإلجتماعيتأمين الرىاية .3
تخصيص مقاىد للمسنين في وسائل النقل واألماكن .4

 العامة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 بين نظرة المجتمعات قديًما لذوي اإلىاقة؟س: 
أحاطسا أنفسهم بمعتقدات باطلة غير صاياة وقد  منهم شربأ

 أحياًنا. أو قتلهمأدت إلى ىزل ذوي اإلىاقة ىن المجتمع 
 ي الناس إلى ذو  بين مسقف اإلسالم في تغيير نظرةس: 

 اإلىاقة؟
  حفظ لهم كرامتهم وإنسانيتهم..1
 . شرع لهم حقسقا خاصة.2

 : نماذج ألناس أصااب إىاقة وصلسا إلى أىلى المراتب؟س
من السلف الصالح الذين برزوا بالاديث  (األىمش واألصم)

 النبسي واألدب.
 بين مفهسم ذوي اإلىاقة؟أوال:س: 

يعانسن من نقص في  : هم األشخاص الذينذوي اإلىاقة
القدرات الاسيةم أو الجسمية أو الفكريةم وتؤثر في مهاراتهم 

 الاياتية وتفاىلهم مع البيئة التي يعيشسن فيها.
وضح الاكمة من ابتالء هللا تعالى لعباده في الدنيا س: 

 بأجسادهم؟
اقتضت حكمة هللا بابتالء بعض األشخاص بأجسادهمم فإذا 

هللا تعالى به نال األجر ىلى ما ابتاله  صاحب اإلىاقةصبر 
  والثساب.

  فيتذكرون  ءلألصاا وفي ذلك حكمة أيًضا
 نعمة هللا تعالى وفضله ىليهم .1
 ربهم ىلى ذلك. .يشكرون 2

قال رسسل هللا :" يسُد أهل العافية يسم القيامة م حين ُيعطى 
أهل البالء الثساب م لس أّن جلسدهم كانت ُقرضت في الدنيا 

 بالمقاريض".
 ىند رؤية ذوي اإلىاقة ماذا نقسل في أنفسنا؟س: 

ي مما ابتالك به م وفضلني ىلى كثير " الامد هلل الذي ىافان
 ممن خلق تفضيال".

في التعامل مع ذوي صلى هللا ىليه وسلم أسلسب النبي ثانيا:*
 اإلىاقة

بتعامله صلى هللا ىليه وسلم هات صسر ومساقف للنبي س: 
 اإلىاقة؟مع ذوي 

 مراىاة مشاىرهم. -1
 تبشيرهم باألجر والثساب. -2
 قضاء حسائجهم والدىاء لهم. -3
 التيسير ىليهم ورفع المشقة ىنهم. -4
 زيادة تقدير الذات لديهم. -5
لُهم والتاذير من إيذائهم. -6  َتَقبُّ

 ) الشرح(

 الدرس الخامس عشر:

 العنايـــــــة بذوي اإلعاقـــــــــة
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صلى هللا ىليه وسلم فقد كان رسسل هللا  مراىاة مشاىرهمم.1
قال رسسل هللا: "انطلقسا  أنسب األلفاظ في وصفهم.يستخدم 

 بنا إلى البصير"
بشرهم بالجنة إن صبروا رفًعا  تبشيرهم باألجر والثسابم.2

قال  لمعنسياتهمم وليس البالء ىقسبة بل أجر ورفع للدرجات.
رسسل هللا: "إن هللا قال: إذا ابتليت ىبدي بابيبتيه )ىينيه(م 

 فصبرم ىسضه منهما الجنة"
صلى هللا ىليه فقد كان  ء حسائجهم والدىاء لهممقضا.3

يمشي في حسائج المرضى والمصابينم وقد كان يدىس وسلم 
قال رسسل هللا: "اذهب البأس رب الناسم اشف  لهم بالعافية.
 وأنت الشافي"

ىلل: دىاء النبي للمرضى بالشفاء؟ زيادة أملهم س: 
 بالشفاء.

صلى ؛ فلم يكلفهم النبي المشقة ىنهم التيسير ىليهم ورفع.4
من األىمال ما يطيقسنم وهللا من كرمه أزال هللا ىليه وسلم 

 ىنهم الارج في حالة ىدم القدرة ىلى القيام 
 قال تعالى:

 ىث نث مث  زث رث يت ىت نت مت زت ُّ 
 .َّ ىف يث

صلى هللا ىليه أتى رسسل هللا  تبان بن مالكىوقد ورد أن 
كانت األنصار  وأخبره أنه ضرير ويصلي في قسمهم فإذاوسلم 

سجدهم سال السادي الذي بينه وبينهم فال يستطيع أن يأتي م
أن يأتي صلى هللا ىليه وسلم فيصليم فطلب من رسسل هللا 

صلى هللا ىليه م فقال له رسسل هللا صلى في بيتهم ليتخذه مُ 
 "سأفعل إن شاء هللا".:وسلم 

 
 زيادة تقدير الذات لديهم..5

يشعرهم بدورهم صلى هللا ىليه وسلم حيث كان النبي 
 بالمجتمع فيكلفهم ببعض المهام.

: كلف ابن أم مكتسم )وهس أىمى( بإمارة المدينة مرات  لامث
ىديدةم وأمره أن يصلي بالناس بالمسجدم وباألذان الثاني 

 لصالة الفجر.
 
لُهم والتاذير من إيذائهم..َتق6  بُّ

الرحمة بالضعفاءم وقد صلى هللا ىليه وسلم ىلمنا رسسل هللا 
تسىد هللا من تعمد تضليل أىمى ىن الطريق بالسىيد الشديد 

قال  والطرد من الرحمةم لما يترتب ىلى ذلك من أذى كبير له.
 رسسل هللا: "ملعسن من كمة )ضلل( أىمى ىن الطريق"

 
 *مسؤولية المجتمع ناس األشخاص ذوي اإلىاقةثالثا: *

ت المجتمع في رىاية وضح مسؤولية األسرة ومؤسساس: 
 ذوي اإلىاقة

  :ــــــــــــم دورها ابتدأ يكسن بـاألسرة .أ
 االىتناء باألبناء ذوي اإلىاقة منذ السالدة. .1
 ىرضهم ىلى األطباء المختصين. .2
 مشاركتهم في األىمال. .3

 ىدم إشعارهم بالنقص. .4
 تعليمهم ما يتناسب مع قدراتهم. .5
 ـ: ـــــــــالمؤسسات األخرى يكسن ب .ب
معاهد خاصة لتعليم المعاقين العلم والارف لكسب بناء  .1

 عيشهم.
استخراج ما لدى ذوي اإلىاقة من مساهب وإبداىات وتسظيفها  .2

 في العمل المنتج.
 تسفير الدىم المادي والمعنسي مثل: )الطبم األدوية(. .3
 تسفير فرص ىمل تناسبهم. .4
                                                          ٹ ٹ ىلى األغنياء المساهمة في الدىم المالي لهم  .5

  َّ زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك ُّ 
 
 
 
 
 

  َّ يتىت نت مت  زت رت يب ٹ ٹ ُّ 

 

: ما الاكمة اإللهية بالتميز بين الناس في القدرات س
 والطاقات؟

 ليتعاون الناس كلهم في إىمار األرض. .1
يمارس كل واحد واجبه في الاياةم باسب طاقته حتى  .2

 ومساهبه.
قدراتهم )الجسمية  ما هس معيار التفاوت بين الناس؟س: 

 والنفسية والعقلية(.
 مفهسم المسهبة واإلبداعأوال:

 : أداء متميز في قدرة ما.مفهسم المسهبة
أشخاص يمتلكسن قدرات أو استعدادات فطرية  المسهسبسن:

 يرهم.طبيعية تميزهم ىن غ
 : إنتاج شيء جديد ومفيد يمتاز باألصالة.مفهسم اإلبداع

 
لهم أثر كبير في نمس ما هس أثر المسهسبين والمبدىين؟س: 

 المجتمع ورقيه وزيادة رفاهيته.
 

 الهدي النبسي في التعامل مع المسهسبين والمبدىينثانيا:
بين ثالث صسر للهدي النبسي في التعامل مع المسهسبين س: 

 والمبدىين؟
 مكانة المسهسبين والمبدىين.صلى هللا ىليه وسلم إبراز النبي  .1
 تعزيز المسهسبين والمبدىين. .2
 دة من قدرات المسهسبين والمبدىيناإلفا .3

 
 
 
 
 

 الدرس السادس عشر:

 العنايـــــة بالموهوبين والمبدعين
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 إبراز مكانة المسهسبين والمبدىين

 . قال الرسسل: "أقضى أمتي...."1
 

ىلي بن أبي 
 طالب

 ُأبي بن كعب .قال الرسسل:"أقرؤهم لكتاب هللا..."2
 معاذ بن جبل  .قال الرسسل: "أىلمهم بالاالل والارام..."3

أي: أىلمهم  –.قال الرسسل:"أفرضهم 4
 بالمساريث"

 زيد 

.أثنى النبي ىلى مسهبة الفروسية فقال :" 5
وخير  –"كان خير فرساننا )أبس قتادة ( 

 رجالنا" )سلمة(

 أبس قتادة 
 وسلمة

مزماًرا من .قال الرسسل:" "لقد أوتيت 6
 مزامير آل داود"

أبس مسسى 
 األشعري 

 
 
 

 تعزيز المسهسبين والمبدىين
.قال الرسسل لما سمع شدة حفظ ابن 1

عباس فدىا له :"اللهم فقه في الدينم 
 وىلمه التأويل"

ابن عباس ىبد هللا 
م فكان ُترجمانا 

 للقرآن وحبر األمة.
. "من سره أن يقرأ القرآن غًضا كما 2

 فليقرأه ىلى ابن أم ىبد"نزلم 
 ىبد هللا بن مسعسد

 
 

 اإلفادة من قدرات المسهسبين والمبدىين .4

. قال الرسسل: "إن روح القدس 1
)جبريل( ال يزال يؤيدك ما نافات 

 )دافعت( ىن هللا ورسسله"
 

كان  حسان بن ثابت
يرُدىلى أىداء 

اإلسالم بشعره م 
فقالت أم المؤمنين 
ىائشة:" هاجمهم 

حسان فشفى صدور 
 المؤمنين"

 .تعلم العبرية بـ خمس ىشرة ليلة .2
وتعلم الفارسية بـ ثمانية ىشر ليلة من 

 رسسل كسرى.
تعلم الابشية والرومية والقبطية من 

 ُخدام الرسسل 

 زيد بن ثابت

الارام م فجعله النبي .معرفتُه بالاالل و 3
 قاضيا ىلى اليمن

 معاذ بن جبل

 
 *مسؤولية المجتمع تجاه المسهسبين والمبدىينثالثا:*

بين مسؤولية كل من اآلتية في العناية بالمسهسبين س: 
 والمبدىين:

: هي المسؤولة األولى ىن المسهسبين والمبدىين األسرة .أ
واإلبداع ويكسن ذلك فالسالدان: يافزان أبناءهم ىلى المسهبة 

ىن طريق )تقبل أسئلتهمم واإلجابة ىنهام وتسفير البيئة التي 
 تساىدهم ىلى التميز(.

 ـ:ـــــــــــويكسن ذلك ب المدرسة: .ب
 بةم وتنمية مساهبهم.اكتشاف المسهسبين من الطل .1
تزويدهم بالمعلسمات خارج نطاق المدرسة واألنشطة  .2

 والمخيمات.
 

 :ـــــــــــك بويكسن ذل مؤسسات الدولة: .ت
.تطسير 2  الباث ىن المسهسبين والمبدىين وتبنيهم. .1

 مساهبهم.
               تنظيم البرامج والمسابقات الخاصة بهم..3
 .تسفير الدىم المالي والمعنسي لهم.4
 
 
 
 
 

يجتمع فيها الناس لتاقيق أهداف أهمية المجالس وأنساىها:
جتماىي أو صلة امعينة كالتشاور حسل أمر مام وتأدية واجب 

 غير ذلك.و رحم 
 ىدد ثالثًا من صسر المجالس؟س: 

ات األسرية داخل المنزل أو ةم كالجلساإلجتماعي. المجالس 1
 خارجه.

. المجالس العلميةم كاللقاءات العلمية والتعليمية في 2
 عات.المدارس والجام

 إلجتماىات التي تعقد في المؤسسات.. مجالس العملم كا3
 *آداب المجالس:

 آداب الاسار في المجالس؟ أذكرس: 
 إختيار المكان المناسب للمجلس. -1
 اإلستئذان. -2
 التسليم والجلسس في المكان المناسب. -3
 مراىاة أدب الاسار والاديث في المجلس. -4
 المأثسر ىن رسسل هللا.ختم المجلس بالدىاء  -5

 ) الشرح(...
بايث ال يترتب ىلى  إختيار المكان المناسب للمجلسم(.1

 ذلك إيذاء لآلخرين.
قال رسسل هللا صلى  بالطرقات من الجلسسحذر النبي س: 

 حتى: :هللا ىليه وسلم:" إياكم والجلسس في الطرقات" ىلل
  ال يقع النظر ىلى ىسرات الناس..1
 الطريق ىليهم.. أو يعيق  2

 الدرس السابع عشر

 آداب المجــــــالــــــــــس
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 اإلستئذان:(.2
مساضع اإلستئذان  من آداب المجالس اإلستئذانم وضحس: 

 بالمجالس؟
ىلل؟ )منعا للتطفل ىلى أهل  . ىند الدخسل إلى المجلس1

 وىند الخروج من المجلس.المجلس( 
 . إذا أراد أن يشارك في الاديث.2
 التسليم والجلسس في المكان المناسب.(.3

 المسلم إذا دخل المجالس؟ما واجب س: 
 ُيلقي تاية اإلسالم ىلى الااضرينم قال تعالى: . إن 1

 خك حك جك مق حق مف خف  حف جف ُّ 
 َّخلحل جل مك  لك

غيير من الت ه. أن يجلس في المكان المناسبم فإذا طلب من2
فقد يكسن ذلك لمصلاة متعلقة به مكانه فعليه القيام بذلكم 

ومنزله مثل  أو بصاحب المكان م أو تقديرا لصاحب مكانه
 )ىالم(.

. أن يجلس في أقرب مكان فارغم فال يزاحم الناسم أو 3
"كنا إذا أتينا النبي صلى هللا ىليه وسلم جلس  يتخطى رقابهم.

 .أحدنا حيث ينتهي
. إذا دخل مجلسا فلم يجد مسضعا يجلس فيه فعلى 4

 جل مك  لك خك ٹ ٹ ُّ الجالسين أن يفساسا له م 
  َّ حنجن مم  خم حم جم هل مل خل حل

.إذا قام من مجلسه لااجة ورجع فهس أحق بمجلسه م قال 5
 :"إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهس أحق به. نبينا

:"ال يال لرجل نبينا. أن ال يفرق بين اثنين بالمجلس م قال 6
 أن يفرق بين إثنين إال بإذنهما"

هم إذا دخل ىليما األدب المطلسب من أهل المجلس س: 
 له.أن يفساسا  مكان؟شخص وليس له 

 ومن ذلك.م مراىاة أدب الاسار والاديث في المجلس(.4
               ستماع للمتادث من غير مقاطعة. أ. حسن اال

 . إختيار الصست الهادئ المناسب.ب 
شيء ب شغالواإلهتمام للمتادث من غير اإلن نتباه. اإل ج

 كالجسال.
األخرين أو م وىدم تسفيه آراء د. إحترام الرأي لآلخر 

 االستهزاء بها.
م فيماسن به ختم المجلس بالدىاء المأثسر ىن رسسل هللا(.5

 ما وقع في مجلسهم من خطأ أو زلل.
قال رسسل هللا صلى هللا ىليه وسلم: "... من قال: سباانك 
اللهم وبامٍد أشهد أن ال إله إال أنتم أستغفرك وأتسب إليكم 

 إال ُغفر له ما كان من مجلسه"
 :الضسابط الشرعية للمجالسثالثا:*

 للمجالس ضسابط شرعية ينبغي اإللتزام بها؟س: 
 . أن يكسن المجلس في المباحات.1
 . أن ال تكسن للغيبة أو النميمة.2
. أن تراىي األحكام الشرعية بالطعام والشراب واللباس 3

 وغض البصر والعسرات.
 المجلس.. حفظ أسرار 4

 
 
 
 
 

 بين مفهسم الرؤى واألحالم؟س: 
: ما يراه اإلنسان في منامه من البشائر والخيرم الرؤى 

 وتنسب الرؤيا إلى هللا تأدبًا معه.
: ما يعترض اإلنسان في منامه من أمسر مختلفةم األحالم

 وتنسب األحالم إلى الشيطانم ألنه مصدر الشر.
 من هللا والالم من الشيطان"قال رسسلنا: " الرؤيا 

 نسب الخير هلل )ىلل( ألن الخير كله من هللا -
 نسب الالم للشيطان )ىلل( ألنه مصدر الشر -

 **الرؤى واألحالم في القرآن الكريم والسنة النبسية
تناول القرآن الكريم الرؤى واألحالم في ىدة مساضعم س: 

 أذكرها؟
 يسسف.. قصة يسسف ىليه السالم في سسرة 1
صلى هللا ىليه وسلم . تادثت سسرة األنفال ىن رؤيا النبي 2

يسم بدر حينما رأى المشركين قلة تشجيعًا ألصاابه ىلى 
 القتال.

 صلى هللا ىليه وسلمرؤية النبي  . تادثت سسرة الفتحم ىن3
مرينم حيث تاققت تلما رأى نفسه يدخل مكة مع أصاابه مع

 العام السابع من الهجرة.تلك الرؤيا في ىمرة القضاء في 
 يلىل مل خل ٹ ٹ ُّ وردت كلمة األحالم بالقرآن م 

  َّىم مم خم حم جم

وكان الرسسل يقسل ألصاابه :" هل رأى أحدكم منكم رؤيا؟ 
 فيقُص ىليه ما شاء هللا أن ُيقص".

 **الرؤى 
ـ تكسن الرؤى أحيانًا بشارة لمن رآهام سأل الصاابة رضي هللا 

فقالسا: وما الُمبشرات؟ قال: صلى هللا ىليه وسلم ىنهم النبي 
 يه ىه مه جهٹ ٹ ُّ  م"الرؤيا الصالاة"
 ٍّ ٌّ  ٰىٰر ٰذ يي ىي ميخي حي جي
رؤيا صلى هللا ىليه وسلم النبي  ىدّ وقد ،  َّ ُّ َّ

صلى هللا ىليه الصالاين من أمته بأنها جزء من النبسةم فقال 
لرؤيا الصالاة من الرجل الصالحم جزٌء من ستٍة وسلم: "ا

 وأربعين جزءًا من النبسة".

إلى أدبيين إثنين بعد صلى هللا ىليه وسلم أرشد النبي س: 
  الرؤيا؟

مد الرائي ربه ىلى الرؤيا الطيبةم قال رسسل هللا :" . أن يا1
إذا رأى أحدكم رؤيا ُيابها فإنما هي من هللا م فليامد هللا 

 ىليها م ولُيادث بها".
ث بها إال من يابم2 صلى هللا ىليه قال رسسل هللا  . أال ُيادَّ

 .من ُياب" إال رأى رؤيا حسنة فلُيبشرم وال ُيخبفإن ر وسلم :"
 **األحالم

زع مم فيصاب بـ )الضيق والفئاألحالم أمسر مختلفة تعرُض للنا
 واإلضطراب( وأكثرها حديث النفس.

 الدرس الثامن عشر:

 الــــرؤى واألحــالم
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 الم؟صلى هللا ىليه وسلم ىلى آداب بعد اإلح: أرشد النبي س
قال من الشيطان الرجيمم وأن ينفخ ىلى يساره ثالثًا.. اإلستعاذة 1   

الرسسل :" إذ رأى أحدكم ما يكره فليتعسذ باهلل من شرها م ومن 
 شر الشيطان م وليتفل )ولينفخ( ثالثا ىن يساره"

وال يادث بها أحدًام فإنها لن :". أال يرويها ألحدم قال الرسسل2   
 تضره".

"فإن : نسمه بعد الالمم قال الرسسلاظ من . الصالة ىند اإلستيق3   
 رأى أحدكم ما يكره فليُقم فلُيصل"

 . تغير الجنب الذي كان نائمًا ىليه.4   
م ذكار قبل النسم وبعدههناك مجمسىة من األىمال واألس: 

 ىلى: قبل النسمفيارص المسلم 
              . ذكر هللا تعالى بما ورد ىن النبي من أذكار.1
 من القرآن الكريم.قراءة شيء   2
                                         ينام ىلى طهارة. 3
 .                                        . يكثر من اإلستغفار.4

بادر لإلستعاذة باهلل من الشيطانم ي مبعد اإلستيقاظ من النسم
بقسل " أىسذ بكلمات هللا التامة من غضبه وشر عباده م ومن 

 همزات الشياطين وأن ياضرون"
عض الرؤى ال تاتاج إلى تأويل لسضسحهام ب ؟تفسير الرؤى *    

الساضاة ومن الرؤى  ومنها ما ياتاج لتأويل لعدم وضسحها.
قال  م قصة سيدنا يسسف لما رأى  في منامهفي التأويل

 مظ حط  مض خض حض جض مص خص حصُّ :تعالى
  َّ حف جف مغ جغ مع جع

قمر وتأويل هذه الرؤيا أن الكساكب هم إخسته م والشمس وال
صر هما والداه م وتاقق ما رآه يسسف بعد أن تسلى خزائن م

 مك لكاك يق  ىق يف ىف يث ىث ُّ ٹ ٹ 
َّ ننمن زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك  

  

فرها في معبر الرؤى؟ أن أذكر ثالث صفات ينبغي تساس: 
 /ةالاسنهل العلم والدراية/ التقسى /السيرة أ :يكسن من

 والخلق الكريم.
ىلى معبر الرؤيا مراىاة أحسال الناس ىند التعبيرم وضح س: 

ختالف أحسال الناسم ألن تعبير الرؤى يختلف باذلك بمثال:
ءه رجل فقال: إني رأيت بن سيرين حينما جاما حدث مع اك

وجاءه آخر م  ني أؤذنم فقال له: تاج هذا العامفي النسم أ
قطع يدك في كأني أؤذنم فقال له: ت فقال: رأيُت في النسم

ختالف التفسيرين رغم أن الرؤيا سرقة فقيل له في سبب ا
ول الصالح فتأولت قسله تعالى: واحدةم فقال: رأيُت ىلى األ 

ذن في الناس بالاج"م ولم أرَض هيئة الثاني فتأولت قسله "وأ
 .إنكم لسارقسن"العير تعالى: "ثم أذن مؤذن أيتها 

ال بد من أن نسقن أن تعبير المعبر للرؤى  وفي كل األحسال
)النتيجة(: ليس قطعيا م بل هس ظني قد يخطئ وقد يصيب م

ىلى المسلم أن ال ينشغل بهذا األمرم بل يأخذ باألسباب 
 ويتسكل ىلى هللا.

 
 

 
 
 

 س: فضل صاابة الرسسل ىليه السالم؟
 الصابة. .1
الماافظة ىلى أمانة اإلسالم ونشره في أرجاء  .2

 األرض.
اابه رضسان هللا ألصصلى هللا ىليه وسلم شهد رسسل هللا 

ىليهم بكلمات باقيات تافظ لهم  ىليهم بالفضلم فأثنى
 : "فَس الذي نفسيصلى هللا ىليه وسلم  الشرف والمكانة فقال

أدرك ُمدَّ أحد من بًا ما بيده لس أن أحدكم أنفق مثل أحد ذه
 .أصاابي وال نصفُه"

ىرف بالصاابي الجليل معاوية بن أبي سفيان من س: 
 إسالمه؟ محيثم نسبه

هس معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن أمية وأمه هند بنت 
صلى هللا ىليه ىتبة رضي هللا ىنهام ويلتقي نسبه برسسل هللا 

بخمس  في الجد الخامس )ىبد مناف(م ولد قبل البعثةوسلم 
سنساتم وأىلن إسالمه مع أبيه وأخيه يزيد رضي هللا ىنهم 

 يسم )فتح مكة( في السنة الثامنة للهجرة.
 **فضل معاوية رضي هللا ىنه

 فضائل سيدنا معاوية رضي هللا ىنه؟س: 
م وكان ذلك طلبا من أبي أحد كتبة السحي لرسسل هللا . 1

 كما أخبر ابن عباس فسافق النبي.سفيان للنبي 
 صلى هللا ىليه وسلم.. رواية الاديث ىن رسسل هللا 2
جعله "اللهم اصلى هللا ىليه وسلم . دىاء النبي لهم فقال 3

 د به".هديا واهمهاديًا 
صلى هللا ىليه . تبشيره بالمغفرة والرحمة: قال رسسل هللا 4

 .أول جيش من أمتى يغزون البار قد أوجبسا"وسلم :"
ه لسيدنا معاوية أول من غزا جيشأي: إستاقسا المغفرةم فكان 

 البار.
 *دور معاوية في خدمة اإلسالم:

وىهد الخلفاء صلى هللا ىليه وسلم . في ىصر النبي 1
صلى هللا ىليه وسلم  شهد سيدنا معاوية مع النبيالراشدينم 

)حرب  بكر وشهد مع سيدنا أبي/غزوة )حنينم وتبسك(م
 شهدوفي ىهد سيدنا ىمر بن الخطاب /المرتدين(م 

)اليرمسكم وفتح الشامم وفتح بيت المقدسم وكان قائد فتح 
ية شمال فلسطينم وقد واله سيدنا ىمر األردنم وبعد مست أخ

  /.يزيد بن أبي سفيانم واله دمشق
 واله الشام كلها. وفي ىهد سيدنا ىثمان بن ىفان

(هـم 41لمسلمين ىام )خليفة ل . خالفتهم بسيع معاوية2
( وهس العام الذي تنازل جماىة )ىام ال مي هذا العام بـوسُ 

معاوية فيه الاسن بن ىلي بن أبي طالب ىن الخالفة ل
 حفاظًا ىلى وحدة المسلمين

 .معاوية رضي هللا ىنه "تسع ىشرة سنة" *ـ إستمرت خالفة
 
 

 الدرس التاسع عشر:

 الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان
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 أذكر منجزات سيدنا معاوية رضي هللا ىنه في خالفته؟س: 
)تركيا حاليًا(م وبالد السند اإلسالم بإتجاه بالد الروم  أ. إنتشار

 )باكستان وأجزاء من شمال غرب الهند( وشمال إفريقيا.
ب. اإلهتمام باألسطسل الباريم وبناء مراكز لصناىة السفن 

ة المسلمين من ى سساحل بالد الشام ومصرم وذلك لامايىل
 أي تهديد باري.

 ج. تطسر الدواوين المركزية مثل:
الخراج( التي أنشئت في ىهد ىمر . )ديسان الجندم ديسان 1

 رضي هللا ىنه.
وديسان م مثل )ديسان الرسائل :. إستاداث دواوين مركزية2

 وديسان الخاتم(. مالبريد
 ما وظائف تلك الدواوين؟س: 

 كتب أمير المؤمنين لسالته في الساليات. :ديسان للرسائل. 1
 ُينظم كل كتب الخليفة إال والته. :  ديسان البريد. 2
الت وختمهام للماافظة ىلى تأمين المراس : ـ ديسان الخاتم. 3

 السرية.
 *مساقف ذات ىبرة من سيرة معاوية

الالمم وسعُة الصدرم والفطنة تصف سيدنا معاوية بــــــ ا
هللا تعالىم وكان ىالمًا فقيهًا شهد له بذلك  والذكاءم وخشية

 ىبد هللا ابن عباس.
 . الاكمة والذكاء.1

س: ما داللة: " لس أن بيني وبين الناس شعرًة ما إنقطعت" أو 
 "شعرة معاوية" ىلى صفات سيدنا معاوية؟ 

تدل ىلى الاكمة والذكاء في كسب اآلخرين وحسن التصرف 
 معهم.

 . الالم والعفس.2
 لرجل :جل: كيف تقسمني؟ فقال اس: ما داللة قسل معاوية للر 

فهذا يدل ىلى حكمة شبم فقال معاوية: إذن أستقم" بالخ
 .هوىفس 

ذا سمع القرآن أو : كان كثير البكاء إ. خشية هللا تعالى3
فيقسل قد فعل بهم هللا ."أول من تسعر بهم النار ثالثة"حديث 

 ذلك ودخلسا النار م فكيف ُيفعُل بغيرهم م فيبكي وُيبكي غيره.
 *وفاته

ب لما حضرته السفاة وضع وجهه ىلى األرضم وأخذ ُيقل
 يي ىي ني مي زي ُّ ويبكي ويقسل هلل أنت القائل:وجهه 
 َّمبخب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ

جعلني ممن تشاء أن تغفر لهم تسفي في دمشق سنة اللهم ا
 (هـ ـ رحمه هللا.60)
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 من مكارم األخالق وانتقاء الكلماتُحسن الخطاب 
 ؟ بين أهمية األلفاظ والعباراتس: 

إلنسان م وتؤثر في سلسكه تامل أفكار ومشاىر نفس ا
 وواقعه
 فقد تفتح له أبساب الخيرم فيسعد في حياته وآخرته -1

 وقد تكسن سببا في األلم والشقاء له ولغيره. -2
 هات ثالثة أمثلة للكلم الطيبم لكل مما يلي:س: 

 بعالقة اإلنسان باهلل تعالىأمثلة تتصل أ. 
 . تالوة القرآن الكريم.3. الدىاء. 2  . ذكر هللا تعالى.1

 ب. أمثلة تتصل بعالقة اإلنسان مع غيره من الناس
 . األمر بالمعروف والنهي ىن المنكر1
 . إسداء النصياة.2
 . كل ما يسعد الناس وياقق مصالاهم.3
 

 أواًل :مفهسم الكلم الطيب: 
:هس تعبير ىن األفكار والمشاىر بأحسن  الطيبالكلم 

  قالالعبارات وأجملها باستخدام األلفاظ المنطسقة أو المكتسبة 
َ َوُقوُلوا َقْواًل َسِديًدا تعالى :) ُيْصِلْح  *َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا َّللاَّ

َ َوَرُسوَلُه َفَقْد َفاَز َلُكْم أَْعَماَلُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمْن يُ  ِطِع َّللاَّ
 .)َفْوًزا َعِظيًما

 ثانيًا :فضل الكلم الطيب:
 ؟بين فضل الكلم الطيب س:

الكلم الطيب من أىظم أسباب كثرة الاسنات م ومغفرة الذنسب 
 م ونيل المنزلة الرفيعة والدرجة العالية ىند هللا.

 ِإَلْيهِ (قال تعالى: أن هللا تعالى يتقبله ويجازي ىليه بالخيرم .1
اِلحُ  َواْلَعَملُ  الطَّيِ بُ  اْلَكِلمُ  َيْصَعدُ  وورد في الاديث (، َيْرَفُعهُ  الصَّ

 الشريف "والكلمة الطيبة صدقة".

أن هللا تعالى جعل الكلم الطيب أفضل من العطاء المادي الذي  .2
قال  يقدمه الغني للفقير ويتبعه بأي نسع من أنساع اإلهانة م

َقْوٌل َمْعُروٌف َوَمْغِفَرٌة َخْيٌر ِمْن َصَدَقٍة َيْتَبُعَها َأذًى َوَّللاَُّ )تعالى: 
 (. َغِنيٌّ َحِليمٌ 

أن الكلم الطيب يعين ىلى تاقيق الخير وتيسير البركة  .3
 َوْلَيْخَش الَِّذين)قال تعالى:لإلنسان وذريته وحفظهم من السسء 

يَّةً  َخْلِفِهمْ   ِمنْ  َتَرُكوا َلوْ   (.َّللاََّ  َفْلَيتَُّقوا َعَلْيِهمْ  َخاُفوا ِضَعاًفا ُذرِ 

 ثالثًا :تنمية الكلم الطيب لدى الفرد والمجتمع:
تعد مخاطبة الناس بأجمل الكلماتم وألطف العبارات م سمة 

  َّ جم يل ىل مل خل ٹ ٹ ُّ  المؤمنين.

 

 

الفصل الثاني الدرس العشرون:  

 " الكـلـــم الطيـــب"
 

 تم بحمد هللا

 المستوى الثالث
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بد  حتى يصبح الكلم الطيب سمة وخلقا ألفراد المجتمع الس: 
 ؟ من تنميته بسسائل متعددة منها

 ما يقع تات مسؤولية الفرد نفسه مثل : .1

ترويض اللسان وتعسيده ىلى ذكر هللا تعالى.ألن المداومة  -أ
ىلى الذكر تاي القلسب وتسقظهام وتبعث الطمأنينة في 

 النفسس م وتسرث أصاابها حالة من الرضا. 

 (.اْلُقُلوبُ  َتْطَمِئنُّ  َّللاَِّ  ِبِذْكرِ  َأالَ  )قال تعالى:
 )النتيجة( يثمر ذلك قسال طيبا وىمال صالاا)ىلل(:

ألن من تعلق قلبه بمابة هللا رطب لسانه بذكر هللا م واستقام 
 ىلى الكلم الطيب واقع حياته. 

الارص ىلى الرقابة الذاتية ومااسبة النفس م فكل كلمة  -ب
 مااسب ىليها . يتلفظ بها اإلنسان 

 (.َعِتيدٌ  َرِقيبٌ  ِإالَّ َلَدْيهِ  َقْولٍ  ِمنْ  َيْلِفظُ  َما)قال تعالى: 
 ما يقع تات مسؤولية األسرة والمجتمع منها :.2
تربية النشء ىلى الكلم الطيبم ويبدأ ذلك داخل األسرة  -أ

من األبسين حيث ينتقيان الكلمات التي تصدر ىنهما 
الجارحة فينشأ األبناء ىلى حسن ويتجنبان األلفاظ البذيئة 

 الخطاب واحترام بعضهم بعضا .

مع  المعلمنشر ثقافة الكلم الطيب وتأكيدهام من خالل  -ب   
ىبر وسائل اإلىالم  اإلىالميسن تالميذه في المدرسة و 

     معنيسن بالخطاب القرآني الكريمالمختلفة وغيرهم 
 قال تعالى :)وقولوا للناس حسنًا(. 

لى يأمر باسن الخطاب مع الناس كافة ليصبح ذلك فاهلل تعا
 سلسكا للمجتمع.

 والاسن يعني : الجميل في هيئته ومعناه.
والجميل في هيئته : أي نظمه وسلسكه كـ )اللطف واللين 

 والجميل في معناه: بأن يكسن خيرا. وىدم الغلظة (.

تعزيز دور القدوة في المجتمعم يتأثر الناس بطبيعتهم  -ج  
اذج الفاضلة م فتجذب الناس بصدقها وسلسكها م ونبينا بالنم

 َلُهمْ  ل ْنتَ  ّللاَّ   م نَ  َرْحَمةٍ  َفب َما):ثل األىلى في ذلك قال هللا الم
سا اْلَقْلب   َغل يظَ  َفظًّا ُكْنتَ  َوَلسْ  (. وورد ىنه صلى  َحْسل كَ  م نْ  اَلْنَفضُّ

 لّعانا "هللا ىليه وسلم :"لم يكن سبابًا وال فّااشا وال 
 رابعًا: آثار الكلم الطيب.

 ؟ اذكر ثالثة من آثار الكلم الطيب ىلى الفرد والمجتمعس: 
. نيل رضا هللا تعالى : فالكلم الطيب سبيل ارضا هللا مورفعة 1

لصاحبها في اآلخرة ووقاية له من النار قال صلى هللا ىليه 
 طيبة.وسلم"اتقسا النار ولس بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة 

. إشاىة المابة بين الناس والقضاء ىلى العداوة 2
اْدَفْع )قال تعالى :والشاناءم تزول العداوة بالكلمة الطيبةم 

َذا الَّذ ي َبْيَنَك َوَبْيَنُه َىدَ  َي َأْحَسُن َفإ  وٌة َكَأنَُّه َول يٌّ اب الَّت ي ه 
يمٌ   (. َحم 

. التخلص من كيد الشيطان وسعيه لإلفساد بين الناس 3
وإيقاع العداوة بينهم م الكلم الطيب يغلق منافذ الشيطان التي 

 تفسد العالقات بين الناس 
 ۚ   َأْحَسنُ  الَِّتي ِهيَ  َيُقوُلوا ِلِعَباِدي َوُقلْ ): قال تعالى 

ْيَطانَ  ِإنَّ  ْيَطانَ  ِإنَّ َبْيَنُهْم  َيْنَزغُ  الشَّ  (ُمِبيًنا َعُدوًّا ِلْْلِْنَسانِ  َكانَ  الشَّ

 
 
 
 
 

قال الرسسل:" كلكم راع وكلكم مسؤول  أواًل :مفهسم القيادة:
 وتعد الرىاية في الاديث مظهرا من مظاهر القيادة ىن رىيته"

وتسجيههم  : هي ىملية التأثير اإليجابي في الناسالقيادة
 بأساليب متنسىة ناس تاقيق األهداف المرجسة.

 
 ؟اذكر ثالثة ىناصر للقيادةس: 

 .الهدف : الذي يمثل مساقف ُيسجُه الناس ناسها.1

 .األفراد :وهم جماىة العمل أو الفئة المستهدفة.2

 .القائد :وهس المسجه والمؤثر في جماىة العمل.3
 

 ؟للقيادة أهمية كبيرة في حياة األفراد والمجتمع منها س : 
 . تنظيم الاياة وإقامة العدل بين الناس.1

 . تعزيز السلسك اإليجابي.2

 .  تنمية األفراد ورىايتهم وتدريبهم.3

. تاقيق األهداف المرجسة التي تاسن حياة األفراد وترتقي 4
 بالمجتمع.

 تسجيه الطاقات باألسلسب األمثل. 5
 

 ثانيًا :الرسسل صلى هللا ىليه وسلم القائد.
 ؟اذكر أربع أخالقيات تميزت بها قيادة الرسسلس: 

 .وضع اإلنسان في المكان الذي يناسبه.1
        .القدوة الاسنة.2
 . اكتشاف المساهب.3
  .تفسيض الصالحيات.4
 . الازم والاسم.5
 .مشسرة أصااب الرأي ومشاركتهم في اتخاذ القرار.6
 تلمس حاجات الناس وتفقد أحسالهم.. 7
 

 ؟شروط من يقسمسن بالسظائفس: 
 أن يكسن من أهل القدرة والكفاءة. .1

 امتالكه مهارة التأثير باألخرين. .2

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الدرس الاادي والعشرون 
." أخالقيات القيادة ىند الرسسل  
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الصفات القيادية التي تدل ىليها مساقف الرسسل صلى س: 
 ؟هللا ىليه وسلم في كل مما يلي

صفات القيادة  مساقف
 المامدية

أبس ذر من النبي اإلمارة ىندما طلب 
 والسالية قال له "يا أبا ذر إنك ضعيف"
رفض النبي تسليته ىلى الناس ىلى 
 الرغم من جسانب الخير ىند أبي ذر.

وضع اإلنسان في 
 المكان الذي يناسبه

اب مع نقل تراب الخندق في يسم األحز 
أصاابه صلى هللا ىليه وسلمم رفعا 

 للمعنسيات

 القدوة الاسنة

 ل صلى هللا ىليه وسلم:" أقضاهم. قا1
م أبي بن كعبم وأقرؤهم لكتاب هللا ىلي

 بن جبل معاذوأىلمهم بالاالل والارام 
أي :أىلمهم  –زيدم وأفرضهم 

 بالمساريث"
بالرد  حسان بن ثابت . كلف النبي2

ىلى أىداء اإلسالم في شعره وقال له 
:"إن روح القدس جبريل ال يزال يؤيدك 

 .ىن هللا ورسسله -دافعت–ما نافات 
أن يُرد  قيس بن ثابت. كلف النبي 3

 ىلى خطباء المشركين .

 اكتشاف المساهب

إلى  مصعب بن ىمير. أرسل النبي 1
المدينة المنسرة داعيا أهلها إلى 

 اإلسالم

ُسمي بالمقرئ وكان أول سفير في 
 اإلسالم.

مفاوضا لقريش  ىثمان.أرسل النبي 2
 .في  صلح الاديبية

ىلى  أسامة بن زيدأّمر النبي  .3
 من جنسده كبار الصاابةجيش كبير 

 أبس بكر وىمر قبل وفاته

 تفسيض الصالحيات

 
ىللم كيف جمع النبي صلى هللا ىليه وسلم بين الازم س: 

؟حبا هللا تعالى نبيه الالم والرأفة مع األخرين إال أنه والاسم
حرمات هللا كان صلى هللا ىليه وسلم يغضب للاق إذا انتهكت 

م ويسقف الظالم والمعتدي ىند حدهم وفي ما ىدا ذلك فهس 
أحلم الناس ىن جاهل ال يعرف أدب الخطابم أو مسيء 

 لألدب أو منافق يتظاهر بغير ما يبطن.
اذكر مثاال من سيرة النبي صلى هللا ىليه وسلم لكل خلق س: 

 من األخالق التالية؟

دىسن إسالمهم ويشتكسن : َقدم وفد إلى النبي ي الازم والاسم
من أوجاع في بطسنهم أرشدهم النبي إلى أن يذهبسا إلى رىاة 

اإلبل فيطلبسا منهم أن يسقسهم من ألبانها فشربسا منها 
فشافاهم هللا تعالىم فاىتدوا ىلى الرىاة وقتلسهم وسرقسا اإلبل 

وارتدوا ىن اإلسالمم فبعث إليهم النبي نفرا من أصاابهم 

م أمر النبي بقتلهم لما صدر ىنهم من فقبضسا ىليهمم ث
 مااربة هللا ورسسله.

 مشسرة أصااب الرأي ومشاركتهم في اتخاذ القرار. -6

 القائد الناجح يارص ىلى *

 مشسرة أصااب الرأي  -أ
العامة  ومشاركتهم في اتخاذ القرارات -ب

 .والخاصه

عندما هّم النبي بعقد الصلح بينه وبين ف
غطفان ىلى أن يعطيهم ثلث ثمار المدينةم 

شارة سعد بن ىدل الرسسل ىن ذلك بعد است
قال هللا :" وشاورهم في  معاذ وسعد بن عبادة.

 األمر"

تلمس حاجات الناس وتفقد أحسالهم : كان رسسل  -7
هللا يعين الناس ويال مشكالتهمم كما فعل مع 

م فاث ىلى اإلنفاق ىليهم وهم الصفةأصااب 
فقراء المهاجرين الذين جاؤوا المدينة وال مأوى لهم 

 فسكنسا مسجد رسسل.

أهل المدينة صستا ىظيما جدا قامسا ينظرون أيضا : لما سمع 
إلى مصدر الصست ما هس؟ فإذا بالنبي راجع من مصدر 

الصست وهس يقسل لهم :" لم تراىسا لم تراىسا" م فذهب بمفرده 
ولم ينتظر أحد وهذا يدل ىلى شجاىتهم واهتمامه بأمسر 

 المسلمين.
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جعل اإلسالم للعلماء منزلة رفيعة م ودىا إلى االهتمام بهم م 
وإنزالهم المنزلة التي تليق بهم قال تعالى:" يرفع هللا الذين 

 ءامنسا منكم والذين أتسا العلم درجات".
 ؟ وضح ذلك.العلم أحد أسباب رقي األمم وتقدمهاس: 

فبه يرتفع شأن األمة وتزداد هيبتهام وتزدهر الاياة وتبنى  
 الاضارة.

 ؟ العلم يشمل مجاالت الاياة كلها التجريبية والشرعيةس: 
 : يبينسن للناس أحكام دينهم. فالعلماء الشرىيسن 

: يقدمسن األبااث العلمية في ميادين الاياة  وأصااب العلسم
 التي تفيد المجتمعات.

علماء منزلة رفيعة م ودىا إلى اإلهتمام بهم م جعل اإلسالم لل
 وإنزالهم المنزلة التي تليق بهم.

 أواًل: العالم مفهسمه وصفاته.
العالم: هس الذي بلغ في العلم ذروته ووصل في تخصصه إلى 

 المعرفة العلمية الكلية والتفصيلية .
 

ىدد صفتين من الصفات التي ينبغي ىلى العالم أن س: 
 ؟يتصف بها

أن يبذل قصارى جهده في الباث والتنقيب وفق المنهجية . 1
العلمية المناسبة لتخصصه : ومما يدل ىلى ذلك قسل أحد 

العلماء:" ال يزال الرجل ىالما ما تعلم فإذا ترك العلم وظن أنه 
 قد استغنى واكتفى بما ىنده فهس أجهل الناس".

 ؟ما جزاء العالم إذا أصاب أو أخطأ في اجتهادهس: 
 أصاب له أجرانم أجر اجتهاده وأجر السصسل للصساب.إذا 

 أما إذا أخطأ في اجتهاده فله أجر اجتهاده.
قال رسسل هللا :" إذا اجتهد الااكم فأصاب فله أجرانم وإذا 

 اجتهد فأخطأ فله أجر".

. أن يؤدي رسالة ينفع بها اإلنسانية : فقد نقل ىن اإلمام 2
سا هذا العلم ىلى أال الشافعي قسله :" وددت أن الخلق تعلم

 ينسب إلّي منه حرف ".
 

 ثانيًا: مكانة العلماء.
 ؟ىلل: رفع هللا منزلة العلماءس: 

 بسبب انجازاتهم م وما قدمسه للبشرية في جميع المجاالت.
 : تظهر منزلة العلماء في اآلتيس: 

.أن هللا تعالى رفع مكانتهم ومنزلتهم في األجر والمثسبةم  1
 (.َيْعَلُمونَ  اَل  َوالَِّذينَ  َيْعَلُمونَ  الَِّذينَ  َيْسَتِوي  َهلْ  ُقلْ )قال تعالى :

.أن هللا تعالى جعل العلم طريقا لصاحبه لدخسل الجنة م 2
وتاصيل األجر والثسابم قال صلى هللا ىليه وسلم :"من سلك 

 طريقا يبتغي فيه ىلما سلك هللا به طريقا إلى الجنة ".

بالخير والفضلم لما ياققه لهم .أن هللا تعالى شهد لهم 3
إنما يخشى هللَا من عباده (قال تعالى  ىلهم من خشية هللام

 العلماء (.
؟ ألنهم ىللم يتبسأ ىلماء الشريعة منزلة ومكانة خاصةس: 

يعرفسن الناس باقيقة الدين واإليمان وباقيقة وجسدهم 
 وأثرهم في الاياة.

 : يأتيتظهر منزلة ىلماء الشريعة ىن طريق ما س: 
وصف النبي لهم بأنهم ورثة األنبياء: قال رسسل هللا :" إن .1

العلماء ورثة األنبياء وإن األنبياء لم يسرثسا دينارًا وال درهما 
 إنما ورثسا العلم فمن أخذه أخذ باظ وافر".

وبهذا جعلهم  رد هللا به خيرا يفقه في الدين"وقال النبي:" من يُ 
 هللا من خير عباده.

العالم ىلى العابدم قال صلى هللا ىليه وسلم  . تفضيل2
:"فضل العالم ىلى العابد كفضلي ىلى أدناكم " )ىلل( ألن 

نفع العلماء ال يقتصر ىليهم بل يتعدى إلى غيرهم من 
 الناس.

 ثالثًا: واجبنا ناس العلماء.
 ؟ ما واجبنا ناس ىلماء الشريعة م مع التسضيحس: 

وتسقيرهم: ما فعله ابن عباس مع . التأدب معهم واحترامهم 1
زيد بن ثابت ىندما صلى ىلى جنازة ثم ُقربت له بغلة ليركبها 

فجاء ابن عباس فأخذ بركابه فقال له زيد: ُخّل ىنها يا ابن 
ىم رسسل هللا فقال ابن عباس :"هكذا أمرنا نفعل بالعلماء 

 والكبراء".

 . االستجابة لهم واالنتفاع بعلمهم :فيرجع إلى أهل2
)ىلل(: لمعرفتهم بأصسل العلم  االختصاص في معرفة العلم

 واالجتهاد.
 (. اَل َتْعَلُمونَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ  الذِ ْكرِ  أَْهلَ  َفاْسَأُلوا)قال تعالى : 

. الدىاء لهم بالخير والسداد وحفظ معروفهم : ومن ذلك 3
قال "ما صليت صالة منذ  حمادفي شيخه  أبي حنيفةقسل 

مات حماد إال استغفرت له مع والدي وإني ألستغفر لمن 
 تعلمت منه أو ىلمني ىلما ".

. دقة النقل ىنهم : فيجب ىلى اإلنسان أن يكسن دقيقا في 4
نقل اآلراء ىنهمم وأخذ الايطة والاذر في نقل ما يصدر 
ىنهم من فتاويم)ىلل( حتى ال ينسب لهم ما لم يقسلسام 

وينبغي ىدم تتبع زالتهم وأخطائهم م فالعلماء بشر يصيبسن 
ويخطئسن وينبغي ىدم السقسف ىند أخطائهم وتضخيمها قال 

 صلى هللا ىليه وسلم :" أقيلسا ذوي الهيئات ىثراتهم ".
 

. الدفاع ىنهم :من واجب المرء ىمسما أن يدافع ىن 5
 العلماء. 

يستغل )ىلل( ألن بعض الناس  وخاصة ىلماء الشريعة
 الطعن فيهم للطعن في الدين.

 )ىلل( ألن ذلك دفاىا ىن الدين. ويجب الدفاع ىنهم
 )ىلل( ألنهم حملة هذا الدين. والطاىن فيهم طاىن في الدين

 

 الدرس الثاني والعشرون:

 "العلمـاء دورهم ومكانتهم"
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اذكر أثرين من أخطار التجرؤ ىلى العلماء والطعن س: 
 ؟فيهم

 . يمنع من االنتفاع بعلمهم 1
 إلى فقدان الثقة.. ويقلل من شأنهم بين الناسم فيؤدي 2

ومع ذلك ال يمنع من نصاهم ونقد أقسالهم بهدف بيان الاق 
 م قال رسسل هللا :" الدين النصياة" م فإن النصح واجب.

 
 
 
 
 
 

ىللم جعل هللا تعالى  مكة المكرمة من أفضل األماكن س:
 مهد الرسالة.. 2. فهي مهبط السحي  1؟وأطهرها

. تضم ىددا من المساقع المعظمةم والمقامات المباركةم 3
قال تعالى :" إن أول  والمشاىر المقدسةم واآليات البينات.

 بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للناس".
 أواًل: فضل مكة المكرمة.

 ؟اذكر فضائل مكة المكرمةس: 
 جعلها هللا مهد خاتمة الرساالت السماوية..1

 جعلها هللا قبلة المسلمين إلى قيام الساىة.. 2

:  مثل جعل هللا لها أحكاما خاصة بها من دون غيرها. 3
 األحكام الخاصة بمكة؟

 حرمة الصيد فيهام وحرمة قطع شجرها. -أ
 حرمة حمل السالح فيها.  -ب
 ٰى ٰر ٰذ ٹ ٹ ُّ  .َىُظم فيها الظلم وسفك الدماء -ج

 ىئ نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ
.َّ  مب  زب رب يئ  

:وفي هذا القسم داللة  أقسم هللا تعالى بها في القرآن الكريم.4
قال تعالى ىلى ىظمة مكانتها ورفعة منزلتها ىند هللا تعالىم 

ْيُتوِن * َوُطوِر ِسيِنيَن * َوَهَذا اْلَبَلِد اأْلَِمينِ ): والتعبير  (َوالتِ يِن َوالزَّ
باسم االشارة )وهذا( يدل ىلى مكانة البلد الارام ىند هللا 

 تعالىم ثم وصفه  بـ)األمين( أي: بمعنى آمن .

جعلها آمنة مباركة يأتيها الرزق والخير كل حين ومن كل .5
وذلك استجابة لدىسة إبراهيم ىليه السالم ىندما دىا  مكان :

إبراهيم َربِ  اْجَعْل َهَذا اْلَبَلَد َآِمًنا َوِإْذ َقاَل   (تعالى : قالربه 
( َربِ  ِإنَُّهنَّ َأْضَلْلَن َكِثيًرا 35َواْجُنْبِني َوَبِنيَّ َأْن َنْعُبَد اأْلَْصَناَم )

ِمَن النَّاِس َفَمْن َتِبَعِني َفِإنَُّه ِمنِ ي َوَمْن َعَصاِني َفِإنََّك َغُفوٌر َرِحيٌم 
يَِّتي ِبَواٍد َغْيِر ِذي َزْرٍع ِعْنَد َبْيِتَك ( َربََّنا ِإنِ ي َأْسَكنْ 36) ُت ِمْن ُذرِ 

ََلَة َفاْجَعْل َأْفِئَدًة ِمَن النَّاِس َتْهِوي إَلْيِهْم  ِم َربََّنا ِلُيِقيُموا الصَّ اْلُمَحرَّ
 (. َواْرُزْقُهْم ِمَن الثََّمَراِت َلَعلَُّهْم َيْشُكُرونَ 

:وهي كذلك  يه سباانهأن هللا تعالى جعلها أحب البالد إل. 6
أحب البالد إلى النبي فقد قال رسسل هللا :"إنك لخير أرض هللا 

:"ما أطيبك من بلد وما أحبك  وقالوأحب أرض هللا إلى هللا "
 إليم ولسال أن قسمك أخرجسني ما سكنت غيرك ".

 

 ثانيا : المسجد الارام.
: كان المسلمسن في بداية اإلسالم يتجهسن في معلسمة 

صالتهم ناس المسجد األقصى واستمرت هذه الاال أكثر من 
سنةم وكان النبي ُياب أن يتسجه في صالته إلى المسجد 

َماِء )الارامم فأنزل هللا قسله : َقْد َنَرى َتَقلَُّب َوْجِهَك ِفي السَّ
 َوَحْيثُ  َفَلُنَولِ َينََّك ِقْبَلًة َتْرَضاَها َفَولِ  َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَرامِ 

َما ُكْنُتْم َفَولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرُه َوِإنَّ الَِّذيَن أوُتوا اْلِكَتاَب َلَيْعَلُموَن َأنَُّه 
ُ ِبَغاِفٍل َعمَّا َيْعَمُلونَ   (.اْلَحقُّ ِمْن َربِ ِهْم َوَما َّللاَّ

وقد حث النبي المسلمين ىلى زيارته بالاج والعمرة فقال:" 
 وُفد هللام دىاهم فأجابسه وسألسه فأىطاهم"الُاجاج والُعمار 

تظهر مكانة المسجد الارام مما يشمل ىليه من مساقع م س: 
 ؟ ومنها

:ُسميت بذلك نسبة إلى شكلها المكعب  الكعبة المشرفة. 1
قال  وقد ورد ذكرها في القرآن الكريم باسمها الصريح )الكعبة(

ُ اْلَكْعَبَة )هللا تعالى :  ( اْلَبْيَت اْلَحَراَم ِقَياًما ِللنَّاسِ َجَعَل َّللاَّ
 أي :صالحا لدينهم وأمنا لمن تسجه إليها .

وقد قام إبراهيم ىليه السالم برفع البيت يعاونه في ذلك ولده 
َوِإْذ َيْرَفُع إبراهيم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلَبْيِت )قال تعالى :إسماىيلم 

ِميُع اْلَعِليمُ َوِإْسَماِعيُل َربََّنا َتَقبَّْل ِمنَّا إِ   (.نََّك َأْنَت السَّ

  للااج والمعتمرم  ركنا جعل هللا تعالى الطساف حسل الكعبة
 لغيرهم. وسنة

 بيت كتب هللا له بكل خطسة حسنة لقال النبي:" من طاف با
 وماا ىنه سيئة".

  وجعل أجر الصالة في المسجد الارام كأجر مئة ألف صالة
 ىن غيرها.

  . الاجر االسسد:2
* هس الاجر المنصسب في الركن الجنسبي الشرقي من الكعبة 

 ومن مااذاته يبدأ الطساف حسل الكعبة 
 *والاجر األسسد كما بين رسسل هللا من الجنة 

؟ أن ُيقبله أو يمساه أو يشير آداب ىند الاجر األسسدس: 
 إليه بيده حسب استطاىته. ويقسل : هللا أكبر 

سد يضر أو ينفعم فقد َىلمنا * وال يعني ذلك أن الاجر األس
ىمر بن الخطاب درسا ىظيما في االتباع للنبي لما وصل في 
طسافه إلى الاجر فقال:" إني أىلم أنك ال تضر وال تنفع ولسال 

 أني رأيت رسسل هللا ُيقبلك ما قبلتك

:هس ركن الكعبة الغربي الجنسبيم ويسن  الركن اليماني. 3
مساه ال تقبيلهم فقال صلى هللا ىليه وسلم :" إن مساهما 

 َيُاطان الخطيئة ".

:هس الاجر الذي قام ىليه إبراهيم ىند بناء  مقام إبراهيم. 4
  الكعبة المشرفة.

وقد سن هللا تعالى للناس الصالة خلفه ىند الفراغ من 
عالى:)واتخذوا من مقام إبراهيم تقال الطساف حسل الكعبة 

 م وله أن يصلي في أي مكان بالمسجد.لمن استطاعمصلى(.

:هس خير ماء ىلى وجه األرض وطعام طيب  ماء زمزم. 5
مباركم وشفاء نافع بإذن هللا  قال ىنه النبي صلى هللا ىليه 

 وسلم : "فيه طعام الطُّعم ,وشفاٌء من السقم ".

 الدرس الثالث والعشرون 

 "المسجـد الاـرام"
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:هما مسضعان مرتفعان مااذيان للكعبة  الصفا والمروة. 6
المشرفةم وأوجب هللا تعالى للااج والمعتمر السعي بينهما في 

   قال هللا الاج والعمرة سبعة أشساط 
َفا ِإنَّ  ُجَناحَ  َفََل  اْعَتَمرَ  أو اْلَبْيتَ  َحجَّ  َفَمنْ  َّللاَِّ  َشَعاِئرِ  ِمنْ  َواْلَمْرَوةَ  الصَّ

فَ  َعَلْيِه َأنْ    َعِليمٌ  َشاِكرٌ  َّللاََّ  َفِإنَّ  َخْيًرا َتَطوَّعَ  َوَمنْ  ۚ  ِبِهَما  َيطَّوَّ
 ثالثًا: واجب المسلم ناس المسجد الارام.

 ؟ما واجب المسلم ناس المسجد الارامس: 
. تعاهد زيارته حسب االستطاىة والقدرة : قال النبي :" 1

تابعسا بين الاج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنسب كما 
 الكير خبث الاديد ". ينفي

. الدخسل إليه بخشسع وأدبم وذلك بخفض الصست والدىاء 2
 بقسل الرسسل:" اللهم افتح لي أبساب رحمتك"

:" اللهم زد هذا البيت تعظيما  وىند رؤية الكعبة يدىس
 وتشريفا ومهابة وبرا...." ثم يدىس بما شاء.

 :" اللهم إني أسألك منوإذا خرج من المسجد الارام قال
 فضلك".

 الماافظة ىليه والدفاع ىنه من أي اىتداء ..3
 

 ؟ اكتب األجر المترتب ىلى القيام باألىمال الساردةس: 
 األجر العمل الرقم

الصالة في المسجد  1
 الارام

 كأجر مائة ألف صالة

له بكل خطسة حسنةم وماا  الطساف حسل الكعبة 2
 ىنه سيئة

تقبيل الاجر ومسح  3
 الركن اليماني

قال صلى هللا ىليه وسلم 
:" إن مساها ياطان 

 الخطيئة"
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أواًل: اسمها ونسبها.
اسمها: َأَمُة العزيز بنت جعفر بن المنصسر م ولدت ىام 

 هم جدها المنصسر. 149
كان يداىبها ويناديها  ؟ جدها المنصسرُىرفت بزبيدةس: 

 بزبيدة لبياضها ونضارتها.
ُتكنى: بأم جعفر زوجة الخليفة العباسي هارون الرشيد وأم 

 ولده األمين .
 

 اشتهرت السيدة زبيدة بصفات كثيرة منها: :صفاتهاثانيا :
.الاكمة ورجاحة العقل : فكان زوجها هارون الرشيد 1

 يستشيرها ويأخذ برأيها .

.الكرم والعطاء : اشتهرت زبيدة بسخائها وكرمها فقد كانت 2
 تنفق ىلى الفقراء والمساكين. 

؟ تشجيعا لهم ىلل م كانت زبيدة تكرم العلماء واألدباءس: 
 ىلى الباث وطلب العلم.

 

 ثالثا :ماطات مشرقة من حياة زبيدة .
كان لزبيدة ماطات مشرقة ال تزال أثارها باقية إلى يسمنا س: 

 ؟اذكرها هذا
. العناية بالقرآن الكريم.فقد كان يسمع في قصرها طنين 1

كطنين النال م من كثرة اللساتي كن يتعلمن قراءة القرآن 
 الكريم

. االهتمام باألدب والشعر. فقد كانت تتذوق الشعر وتنظمهم 2
 وتنتقد ما يقسله الشعراء م وتكافيء المجيدين.

فرأت شدة ما يعانيه . سقاية الاجاج : قدمت زبيدة للاج 3
الاجاج في الاصسل ىلى المياه ففكرت في كيفية إيصال 

فدىت خازن مالها وأمرته أن يدىس الماء وتسفيره للاجاج 
البنائين والعمال من أنااء البالد لتنفيذ مشروع مائي ضخم 

فقيل لها :أن هذا العمل ياتاج يسفر الماء للاجاج وألهل مكة 
المشهسرة :"اىملها ولس كانت ضربة نفقة كبيرة فقالت كلمتها 

الفأس بدينار "فأمرت بإنشاء قناة ضخمة تجر المياه ىلى 
امتداد الطريق بين مكة والطائف لتمتد في الصاراء اقنية 

للمياه تسمى )ىين زبيدة( فأوصلت المياه إلى منطقة )ىرفات 
 ثم المزدلفة ومنى ثم إلى مكة المكرمة(.

عمل ىظيم وهس تاسيل الطريق . درب زبيدة :قامت زبيدة ب4
من الكسفة إلى مكة إلى طريق ىامرم ُممهد فيه كل ما 

بإنشاء اآلبار والبرك   فأمرت ياتاجه المسافر من خدماتم

 الدرس الرابع والعشرون:

"زبيدة زوجة هارون الرشيد 
 رحمها هللا"
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والقنسات ىلى طسل الطرق وإقامة االستراحات وأماكن اإليساءم 
إضافة إلى المشاىل الليلية إلضاءة الطريق ووضع ىالمات 

ريق الصايح ووضع حراساتم ترشد الاجاج إلى الط
لامايتهم من قطاع الطرق وىلى امتداده أنشئت القرى التي 

تقدم الخدمات للاجاج فكان جزءا من التطسر العمراني في 
 العصر العباسي وسمي هذا الطريق بدرب زبيدة .

 

 .رابعًا: وفاتها
 ه 216الفة المأمسن في بغداد سنة تسفيت زبيدة في خ

 
 
 
 
 
 
 

ما السبل لتاقيق الاياة الكريمة التي تافظ ألفراده األمن س: 
 ؟والستقرار

 إيجاد نظام حكم يدير شؤونها ىن طريق:
 ضبط ىالقات األفراد والمؤسسات فيها. -أ

 ضبط ىالقة الدولة بغيرها من الدول. -ب
 ؟ما مفهسم كل منس: 

:هي المبادئ والقساىد  السياسية في اإلسالمالقيم . 1
المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبسيةم التي تضبط ىالقة 

قة مؤسسات الاكم ببعضهام وىالقتها باألفرادم وتضبط ىال
 الدولة بغيرها من الدول.

*وقد ظهر ذلك جليا بممارسة السياسة في حياة النبي م 
األمر وفق مقتضيات  وىهد الخلفاء الراشدين م ثم تطسر

 العصسر المختلفة.
: الشعسر بالمسؤولية تجاه أفراد المساطنة الصالاة. 2

 المجتمع جميعهمم مع الشعسر بالمابة واالنتماء للسطن.
 . العدل والمساواة:3

 : اىطاء كل ذي حق حقه. العدل
: ىدم التمييز بين المساطنين بناء ىلى اختالف المساواة

لدين أو الفكر أو المستسى االقتصادي العرق أو الجنس أو ا
 واالجتماىي.

: هي األخذ برأي أهل العلم وذوي الخبرة الشسرى . 4
 واالختصاص في الشؤون العامة والتشريعية.

 أوال: أهمية القيم السياسية.
 ؟تظهر أهمية القيم السياسية في جانبين. وضاهماس: 

. أنها  تمثل المعايير التي تادد السلسك المرغسب فيه من 1
ْحَساِن ):قال تعالىالسلسك المرفسضم  َ َيْأُمُر ِباْلَعْدِل َواْْلِ ِإنَّ َّللاَّ

َوَيْنَهٰى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمنَكِر َواْلَبْغِي َيِعُظُكْم  َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَبى
 .(َلَعلَُّكْم َتَذكَُّرونَ 

تنظيم الاقسق والساجبات لألطراف جميعها في المجتمع م . 2
 فالاياة الكريمة حق للجميعم واحترام النظام حق للدولة.

 
 ثالثا: صسر من القيم السياسية في اإلسالم.

اشتمل نظام الاكم في اإلسالم ىلى مجمسىة من القيم س:
 ؟السياسية م اذكرها

.طاىة الااكم :                                                                     1
 َوأوِلي الرَُّسولَ  َوَأِطيُعوا َّللاََّ  َأِطيُعوا آَمُنوا َياَأيَُّهاالَِّذينَ ):تعالى قال

 (.ِمْنُكمْ  األمر 
ألن حفظ الدين والاقسق  ىللم تجب طاىة الااكم؟س: 

وحفظ األمن واالستقرار متعلق بطاىتهم واالنقياد لهمم 
 فطاىتهم طاىة هلل تعالى .

ة م اتفقت الشرائع السماوية ىلى إقام. العدل والمساواة2
 حم جم يل ىل مل خل ٹ ٹ ُّ العدل 
  َّحنجن يم ىم مم  خم

 نب مب زبٹ ٹ ُّ والعدل من القيم اإلسالمية العليا 
  َّىب

في . الشسرى. حق لألمة ىلى الااكم م وفيها مشاركة له 3
اتخاذ القرار وتامل المسؤوليةم قال تعالى :" وشاورهم في 

 األمر".

. الارية :هي حق مناه هللا تعالى لإلنسان بمقتضى 4
  فطرتها اإلنسانية وفق مقتضيات الشرع . قال سيدنا ىمر :

 " متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا" 

.التعاون والتكافل : ويتمثل في الافاظ ىلى المجتمع 5
قال  مايته من األىداء وتاقيق السعادةموتاقيق األمن له وح

 :" وتعاونوا على البر والتقوى".تعالى
يجب ىلى الناس جميعًا التعاون ىلى جلب الخير س:ىلل م 
ألن التفريط في ذلك يؤذن بدمار المجتمعاتم  ؟ودفع األذى

 َفَهْل َعَسْيُتمْ )قال هللا :وخرابها وضياع أبنائهام وفساد حالها 
 (. َأْرَحاَمُكمْ  َوُتَقطِ ُعوا اأْلَْرضِ  ِفي ُتْفِسُدوا َأنْ  َتَولَّْيُتمْ  ِإنْ 

 رابعا :آثار القيم السياسية في اإلسالم.
األفراد تظهر للقيم السياسية آثار ىظيمة في ممارسات س: 

 والمجتمعم اذكرها؟ 
. تاقيق المساطنة الصالاة : وقد ىبر النبي ىن حبه 1

لسطنه بقسله:" ما أطيبك من بلد وأحبك إليم ولسال أن قسمي 
 أخرجسني منك ما سكنت غيرك".

 ؟تظهر المساطنة الصالاة لدى األفرادس: 
 اآلخرين.حسن التعامل مع  -أ

 الارص ىلى تقديم الخير لهم. -ب
 احترام حريتهم وتقبل وجهة النظر المخالفة.  -ج
 احترام الدولة ومؤسساتها والدستسر وااللتزام باألنظمة. -د

 الماافظة ىلى الممتلكات. -ه
 ؟ كيف يكسن االنتماء للسطنس: 

 بالدفاع ىنه م واالىتزاز بهم والمشاركة في تقدمه ورقيه.
 

. انتشار األمن واالستقرار :تاقيق األمن في األوطان من 2
َفْلَيْعُبُدوا َربَّ )فقال:أىظم النعم التي امتن هللا بها ىلى الناس 

 (.الَِّذي َأْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َوَآَمَنُهْم ِمْن َخْوفٍ *َهَذا اْلَبْيتِ 

والعشرون:الدرس الخامس   

م""القيم السياسية في اإلسال  
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 بين كيف تتاقق الغاية من خلق اإلنسان؟س: 

م فيشعر أفراد المجتمع بالسكينةم وحدةبعبادة هللا تعالى 
وحينها تستثمر الطاقات في تنمية المجتمع م ويسسد 

 التسامح.
 . المشاركة السياسية :3

 ؟ىللم أهمية المشاركة السياسية في مساقع صنع القرار س:
 كسنها تمكن الناس من الاصسل ىلى حقسقهم.

 تعد االنتخابات من أبرز صسر المشاركة السياسية مس: 
 ؟وضح

 ىن طريقها يختار الناس ممثلس ىنهم في السلطة التشريعية.
 ؟المشاركة باالنتخابات تدخل في مفهسم الشسرى موضحس: 

ألنها تعد من الطرائق الجائزة للسصسل إلى مراكز صنع القرار 
 وإدارة البالد.

 ؟تعد االنتخابات تزكية وشهادةم وضحس: 
ة إال من يتصف بـ ألن المنتخب ال يزكي للمسئسولية العام

 قال تعالى :" وشاورهم في األمر" )القسة واألمانة(.
فيكسن اختياره وفق ما ياقق المصلاة العامة م وليس 

 الىتبارات أخرى.

  َّ  خت حت جت هب مب خب ٹ ٹ ُّ  

 
 
 
 
 
 

 هذا الكسن بدقة وتناسق قال تعالى:" صنع هللا الذي  أبدع هللا
في أحسن صسره قال تعالى  وخلق اإلنسانأتقن كل شيء" م 

هللا أن  وقد أمرنا:" لقد خلقنا اإلنسان في أحسن تقسيم" م 
:" أفَل ينظروا إلى السماء سبحانه فقالنتذوق صسر الجمال 

م وقال النبي :" إن هللا  كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج"
 اب الجمال".جميل يُ 
 ؟ ىرف الفن في اإلسالمس : 

الفن في اإلسالم: هس التعبير الجميل ىن اإلحساس  
بالاقائق واألحداث ىن طريق وسائل مادية أو معنسية وفق 

 التصسر اإلسالمي لهذا السجسد .
 

 أوال :مجاالت الفن ونماذجها في اإلسالم.
اإلسالمي مجاالت كثيرة م اذكرها مع يشمل الفن س: 

 ؟التسضيح
.الفن التشكيلي :هس التعبير ىن األفكار والمشاىر ىن 1

طريق إىادة صياغة الساقع بصسر جديدة ممثل: الرسم والخط 
 والنات وفن العمارة والتصميم وغيرها.

 ومن أبرز االمثلة ىلى هذا المجال :

 الخط العربي. -أ

؟ يرجع هذا بالخط وتاسينهىللم اهتم المسلمسن س: 
م الذي تعلقت أفئدتهم االهتمام الرتباط حياتهم بالقرآن الكري

 به.
 ؟ظهرت أنساع كثيرة للخط العربيس: 

أولها الخط الكسفيم الذي كتب به القرآن الكريم في القرون 
األولى )ىلل( لما يتميز به من قسة وثبات تتفق مع جمال 

 القرآن 
 ثم اتخذت حروفه ىنصرا من ىناصر الزخرفة. 

العمارة اإلسالميةم هي الخصائص العامة للبناء والتعمير  -ب
 التي تميز بها المسلمسن ىن غيرهم 

 ؟ما البصمات الجديدة التي ميزت العمارة اإلسالميةس: 
القباب واألقساس والمآذنم وال تزال المساجد إلى يسمنا هذا  

 العمارة اإلسالمية  المتميزة.تمثل نمطا من أنماط 
 ؟اذكر أهم المعالم المعمارية اإلسالمية في العالمس: 

 قبة الصخرة المشرفةم والمسجد األمسي في دمشقم والجامع  
 جد الزيتسنة في تسنس وغيرها كثيراألزهر في القاهرةم ومس

 

. الفن الصستي :هس التعبير ىن األفكار والمشاىر بالصست 2
نفس السامع فيستشعر القيم الجمالية لما يسمعهم المؤثر في 

ويدرك الرسالة المتضمنة في العمل الفني ممثل:)األناشيد 
والشعر والخطابة والصست الجميل في قراءة القرآن الكريم 

 وتجسيده(.
 ومن ذلك :

التغني في قراءة القرآن الكريم وتجسيدهم كان رسسل هللا  -أ
أبي مسسى ياب سماع القرآن الكريم من صاابته فأثنى ىلى 

ىندما سمعه يقرأ القرآن الكريم وكان ذا صست حسن  االشعري 
فقال له :"لس رأيتني وأنا أسمع قراءتك البارحة لقد أوتيت 

هنا الصست  زماروالمراد بالممزمارا من مزامير آل داوود" 
الاسن م وقد دىا النبي إلى التغني بالقرآن الكريم فقال 

:"ليس منا من لم يتغن بالقرآن " م والتغني: تاسين الصست 
 وتجميله في تالوة القرآن الكريم .

الخطابة: هس التأثير وإثارة العساطف في نفس السامع  -ب
الخطب  ومن ليستجيب لمضمسن الرسالة بتقبلها وااللتزام بها.

. وخطب الخلفاء الراشدين موال تزال المشهسرة له خطبة السداع
 خطبة الجمعة شعيره من شعائر اإلسالم.

األناشيد واألهازيج والاداءم دىا اإلسالم إلى تاقيق  -ج
القيم اإلسالمية السامية بالسسائل المشروىةم كالكلمة الطيبة 

 والصست الجميل.

 الدرس السادس والعشرون:

 "الفـن فـي اإلســالم"
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" أن أبا بكر دخل ىليها  فقد ثبت ىن ىائشة رضي هللا ىنها
وىندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان والنبي متغش 

بثسبه فانتهرهما أبس بكر فكشف النبي ىن وجهه فقال 
 :"دىهما يا أبا بكر فإنها أيام ىيد ".

.الفن الاركي : ويعني إضافة ىنصر الاركة إلى المنتج 3
ى وغيرها : أفالم الصسر المتاركة ومسرح الدممثل الفني

ويتصل بذلك ما يمكن أن ينتج من األفالم والمسرحيات التي 
 تجسد القيم اإليمانية الملتزمة بالضسابط الشرعية.

 ثالثا :ضسابط الفن في اإلسالم.
 ؟وضع اإلسالم للفن ضسابط م اذكرهاس: 

. أال يناقض ىقيدة التسحيد فيتجرد من السثنيات والخرافات 1
م سير الذات اإللهيةم وصسر األنبياءواألوهام واألساطيرم كتص

 والقصص التي تااك حسل اآللهة.

. أن يخلس من المارمات والممنسىات مثل تصسير العسرات 2
 أو إثارة الشهسات.

. أن يرتبط بهدف نبيل ورسالة إنسانية سامية تنأى به ىن 3
 العبثية والعشسائية .

 رابعا :دور الفن في حياة اإلنسان.
 ؟في حياة اإلنسان بين دور الفنس: 

فهس يسهم في صياغة الشخصية اإلنسانية صياغة  -أ
 إيجابية تاقق لها االنسجام مع قيم االىتدال والتسازن.

ياقق لها حسن التساصل مع األخرين في التعبير ىن   -ب
المسضسىات التي تهم المجتمع كـ ) السياسة واالجتماع 

 حساس.واالقتصاد( بطريقة تجذب االنتباه وتسقظ اال
 
 
 
 
 
 

الدىاة إلى هللا هم أتباع الرسل م وقد وجههم هللا للدىسة ىلى 
 رثيت ىت نت مت  زت رت ٹ ٹ ُّ بصيرة ووىي م

 لك اك يق ىق  يف ىفيث ىث نث مث زث
 َّمك

 

بين أهمية وجسد الدىاة المتخصصين للقيام بمهمة س: 
 ؟الدىسة إلى هللا

المفاهيم السليمةم وتصايح المفاهيم غير الصاياةم لبناء 
 ونشر اإلسالم للسصسل إلى الاياة الطيبة الهانئة .

 أوال : مفهسم الدىسة إلى هللا والداىي إليه.
الدىسة إلى هللا تعالى : تبليغ دين اإلسالم للناس وترغيبهم 

أخالقهم ونشر فيهم وحثهم ىلى اتباىهم والتمسك بأحكامه وب
 بينهم .الخير 

الداىي إلى هللا تعالى :هس العالم بمبادئ الدين اإلسالميم 
ومقاصده وأحكامهم والمدرك لساقع المجتمع الذي يعيش فيهم 

 وقضاياه وأساليب تبليغ الدىسة إليهم .

 ثانيا :صفات الداىي الناجح.
 ؟اذكر ثالث صفات للداعية الناجحس: 

: فهس ال يريد الشهرة  اإلخالص في الدىسة إلى هللا تعالى. 1
قال هللا  أو منصبًا أو مصلاة دنيسية م وهذا مسلك األنبياء

 (.ُقْل َما َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر َوَما َأَنا ِمَن اْلُمَتَكلِ ِفينَ تعالى: )

 . االلتزام باألخالق الاميدة. 2
لماذا يجب ىلى الداعية االلتزام باألخالق العالية والصبر س: 

ألن األخالق ُتابب المدىس باإلسالمم وترغبه فيهم  ليها؟ى
 وتجعل الداىي قدوة حسنة للناسم

 )إقبالهم إلى الاقم وىدم نفسرهم من الدين(. مما يؤدي إلى

:مما يعين الداىي ىلى حسن أداء  العلم وسعة االطالع. 3
الدىسة وجعل الكالم أىمق تأثيرا وأكثر قبسالم أن يكسن واسع 

المعرفة في مضمسن ما يدىس إليه ممطلعا ىلى األفكار 
السائدة في مجتمعه مكثير المطالعة في مختلف العلسم والفكر 

 واألدب مفهذا ياقق له االحترام بين الناس والتأثير فيهم .

 مهارات الداىي الناجح. ثالثا :
 ؟ما المهارات التي ُتعين الداعية ىلى أداء مهامهس: 

. التنسيع في األساليب :ينبغي ىلى الداىي أن ينسع في 1
أساليب دىسته ويراىي مستسيات المدىسين وىقسلهم م 

فيستعمل القصة والمثل والاسارم فهذا سيدنا نسح نسع في 
َقاَل َربِ  ِإنِ ي َدَعْوُت ) ى :قال هللا تعالأساليب دىسته لقسمه 

( َوِإنِ ي ُكلََّما 6( َفَلْم َيِزْدُهْم ُدَعاِئي ِإالَّ ِفَراًرا )5َقْوِمي َلْيًَل َوَنَهاًرا )
َدَعْوُتُهْم ِلَتْغِفَر َلُهْم َجَعُلوا َأَصاِبَعُهْم ِفي آَذاِنِهْم َواْسَتْغَشْوا ِثَياَبُهْم 

وا َواْسَتْكَبُروا  ( ُثمَّ 8( ُثمَّ ِإنِ ي َدَعْوُتُهْم ِجَهاًرا )7اْسِتْكَباًرا )َوَأَصرُّ
 (.ِإنِ ي أَْعَلْنُت َلُهْم َوَأْسَرْرُت َلُهْم ِإْسَراًرا

. مراىاة األولسيات في دىسته :الداىي الناجح يقدم ما 2
يستاق التقديمم ويؤخر ما يناسبه التأخيرم ويسازن بين 

ه للناسم وهذا منهج المصالح والمفاسد الناتجة ىن دىست
سيدنا مامد في دىسته فقد استمر يدىس الناس إلى اإلسالم 

م وبعد أن دخلسا في أن يهدم لهم صنمافي مكة من غير 
اإلسالمم وتمكن اإليمان في نفسس الناسم وادركسا أن اإلسالم 

 هس الدين الاق أمر بهدم األصنام .

ش . التلطف مع المدىس :ينبغي ىلى الداىي أن يناق3
اآلخرين بالاجة والبرهان بألطف الكلماتم لذلك أمر هللا تعالى 

قال مسسى وهارون ىليهما السالم بأن يقسال لفرىسن قسال لينا 
َفُقواَل َلُه َقْواًل َليِ ًنا َلَعلَُّه *  اْذَهَبا إلى ِفْرَعْوَن ِإنَُّه َطَغى)هللا تعالى:

 (. َيَتَذكَُّر أو َيْخَشى
 

 التقنية الاديثة :. امتالك مهارات 4
استخدام التقنيات الاديثة مفيد في الدىسة إلى هللا س: 
؟ فهذه التقنيات لها قدرة فائقة ىلى السصسل إلى مناطق تعالى

 واسعة بسرىة هائلة.
 
 
 
 

 الدرس السابع والعشرون:

 "الداىي إلى هللا تعالى"
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 رابعا :مااذير يتجنبها الداىي إلى هللا تعالى.
 ؟ما المااذير التي يجب ىلى الداعية أن يتجنبهاس: 

ُهَو  ۖ  َفََل ُتَزكُّوا َأنُفَسُكْم ):تعالىقال  نفسه : . مدح الداىي1
فالتساضع سبيل سريع في السصسل إلى قلسب  (أَْعَلُم ِبَمِن اتََّقىٰ 

 الناسم وتقبلهم الدىسة.

 .االستدالل بالروايات غير المقبسلة :2
يقسم دين اإلسالم ىلى مصدرين في االستدالل النقلي س: 

 ؟ القرآن الكريم والسنة النبسية الصاياة. هما
ىللماستدالل الداىي بروايات ضعيفة أو مكذوبة ال يجسز س:

 ؟شرىا
ألنه يبني معتقدات أو تصسرات أو ىادات باطلة ىند 

 المدىسين ويعززها .

. القدح باألشخاص أو الهيئات و المؤسسات: ينبغي ىلى 3
أن يشير إلى الخطأم الداىي أال يذكر أحدا باسمهم ولكن ىليه 

وأن يسجه إلى الصساب من غير التعرض إلى الناس بصسرة 
مباشرةم كما فعل النبي بقسله ىلى المنبر :"ما بال أقسام" م 

فسجه خطابه إلى ىمسم الناس بكلمة أقسام ولم ينتقد شخصا 
 بعينه .

 . التشديد ىلى الناس :4
ف وضح منهج النبي صلى هللا ىليه وسلم في التخفيس: 

كان رسسل هللا الذي ما خير بين  ؟وىدم التشدد ىلى الناس
أمرين إال اختار أيسرهما فقد روت ىائشة رضي هللا ىنها 

زوج النبي أنها قالت :"ما خير رسسل هللا بين أمرين إال أخذ 
 أيسرهما ما لم يكن إثمام فإن كان إثما كان أبعد الناس منه ".

 وال يشدد ىليهم؟ يجب ىلى الداعية أن يرفق بالناسس: 
 حتى ال يؤدي ذلك إلى تنفيرهم من الدين.

إهمال المظهر واللباس : التجمل باللباس وحسن المظهر .5
من أخالق اإلسالمم قال رسسل هللا :" إنكم قادمسن ىلى 

إخسانكم فأصلاسا رحالكمم وأصلاسا لباسكمم حتى تكسنسا كأنكم 
 التفاش ".شامة في الناسم فإن هللا ال ياب الفاش وال 

 
 
 
 
 
 
 

دىا القرآن الكريم من خالل كثير من نصسصه إلى العمل 
 خص  حص مس خس حس جس ٹ ٹ ُّ واإلنتاج 
 َّ جضمص

)ىلل( دىا اإلسالم العامل باإللتزام بأخالق العمل م س: 
 ليكسن العمل مقبسال ىند هللا . ؟ومثله العليا

 :أهمية العمل في اإلسالمأوال 
 ؟تبرز أهمية العمل في اإلسالم في جسانب كثيرة م اذكرهاس: 

. ىد اإلسالم العمل عبادة يتقرب بها اإلنسان إلى ربه 1
مبتغيا األجر والثسابم 

 َوآَخُرونَ   َّللاَِّ  َفْضلِ  ِمنْ  ونَ غَيْبتَ  اأْلَْرضِ  ِفي َيْضِرُبونَ  َوآَخُرونَ )قال:

 (. َّللاَِّ  َسِبيلِ  ِفي ُيَقاِتُلونَ 

 قال. أن اإلسالم قد جعل العمل أهم سبيل لكسب الرزقم 2
 َمَناِكبَها ِفي َفاْمُشوا َذُلواًل  اأْلَْرَض  َلُكمُ  َجَعلَ  الَِّذي ُهوَ ):هللا تعالى

 (.َوِإَلْيِه النُُّشورُ  ۚ   ِرْزِقهِ  ِمنْ  َوُكُلوا 
ىمل  وقال النبي :"ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من

 يده ".

. العمل سبيل لتاقيق هدف اإلنسان وطمسحهم قال 3
 (.ف يَها َواْسَتْعَمَرُكمْ  اأْلَْرض   م نَ  َأْنَشَأُكمْ  ُهسَ )تعالى:

 

 ثانيا : أخالق العمل.
شرع اإلسالم الكثير من القيم األخالقية التي تشمل العامل 

وصاحب العمل موجعل األساس في العالقة بينهما العقدم 
فينبغي إبرام ىقد يتم فيه تاديد كل ما يتعلق بالعملم ىلل؟ 

 قال هللا :ليضمن تاقيق العدالة بين أطرافهم 
 (.ِباْلُعُقودِ  أوُفوا آَمُنوا الَِّذينَ  َيا َأيَُّها)
 

بين أهمية القيم األخالقية التي يجب ىلى العامل س: 
 ؟ وصاحب العمل االلتزام بها

 .أخالق العامل.1

األمانة: وهي من األخالق التي يجب أن يتصف بها  -أ
العاملم وتدل ىلى صدق اإليمان ىند صاحبهام قال النبي 

 .ال إيمان لمن ال أمانة له "مؤكدا أهمية األمانة :"
 

 ؟األمانةمن صسر س: 
 . ماافظة العامل ىلى مال صاحب العمل .1
 . التزام المسظف بساىات العمل الماددة له.2
 . إتمام األىمال المسكسلة إليه بال تهاون.3
 . الماافظة ىلى أسرار العمل وىدم إفشائها .4
 

اإلنجاز واإلتقان: اتقان العمل وسيلة لنيل مابته قال  -ب
 أحدكم ىمال أن يتقنه"النبي:"إن هللا ياب إذا ىمل 

  اتقان العمل وإنجازه ىلى أحسن وجه يقتضي من العاملس:
 . أن ينجزه في السقت المادد.1
 . ىلى العامل تنمية مهاراته وقدراته باستمرار.2
 .متابعة المستجدات في مجال ىمله أو مهنته.3

قال تعالى :" قالت إحداهما يأبت استئجره إن خير من 
 .األمين"استئجرت القسي 

 

التعامل الاسن :وذلك أن ياترم العامل من يتعامل  -ج
معهمم قال رسسل هللا :"رحم هللا رجال سماا إذا باع وإذا 

 اشترى وإذا اقتضى ".
 
 
 
 

 الدرس الثامن والعشرون:

 "أخــــــالق العمــــــل"
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 . أخالق صاحب العمل.2

شرع اإلسالم الكثير من القيم األخالقية التي ينبغي ىلى س: 
 ؟صاحب العمل االلتزام بها اذكرها

 : كرامة العامل وإنسانيتهاحترام .1
 ؟ وذلك.بين كيف يكسن احترام كرامة العاملس: 

باجتناب كل سلسك أو تصرف فيه اهانة أو تاقير للعامل.  -أ
قال أنس :"خدمت النبي ىشر سنين فما قال لي :أفم وال: لم 

 صنعت؟ وال :أال َصنعت ".
يتساضع صاحب العمل وال يستعلي ىلى العمال فيستمع  -ب

 ىماله. لشكاوي 
 يسعى إلى تسفير سبل الراحة لهم وال ياتجب ىنهم -ج

: أمر النبي بمناسبة حجم  تكليف العامل بالمستطاع. 2
العمل فقال :"فمن كان أخسه تات يده فليطعمه مما يأكلم 

ن كلفتمسهم ما وليلبسه مما يلبسم وال تكلفسهم ما يغلبهمم فإ
 يغلبهم فأىينسهم"

إىطاء العامل األجر المناسب لعمله وىدم المماطلة في . 3
ر أجره قبل أن يجف :قال النبي :" أىطسا األجيدفع األجر 

 ىرقه ". 
 ٹ ٹ  وأن تكسن األجرة مناسبة لصعسبة العمل.

 َّ يف ىف  يث ىث ُّ 

 ال تبخسسا أي: ال تنقصسهم حقسقهم.
4. العدل والمساواة :وذلك بأن يساوي صاحب العمل بين 

ا مع العمال في التكليف باألىمال من حيث حجمها وصعسبته
 مت خت حت جت ٹ ٹ ُّ  مراىاة الفروق بينهم.

 حص مسخس حس جسمخ جخ مح جح مجحج مث  هت
  َّ حض جض مص خص 

 ىدم االىتداء ىلى حقسق العامل التي كفلها له القانسن .5
:كاإلجازات السنسية التي تمكنه من الترويح ىن نفسه م 

وإشراكه في التأمين الصايم والضمان االجتماىي لضمان 
  راحته النفسية واستقراره السظيفي .

 
 
 
 
 
 

 ُتعد األمانة من أهم المبادئ األخالقية

 مص  خص حص مس خس حس ٹ ٹ ُّ 
 مغ جغمع  جع مظ حط مض خض حض جض
  َّ  خف حف جف

 ؟ىند اإلنسانمما يعزز خلق األمانة س: 
 .  استشعاره لرقابة هللا تعالى.1
 . شعسره بالمسؤولية واالنتماء لمجتمعه.2
 . حب الخير ألفراد المجتمع جميعهم .3
 
 

 أوال : مفهسم األمانة وحكمها.
:حفظ حقسق الخالق والمخلسق وأداؤهما ىلى السجه  األمانة

 الصايح .
اإلسالم حفظ األمانة وأمر بأدائها ىلى أتم حال  أوجب*وقد 

وا َأنْ  َيْأُمُرُكمْ  َّللاََّ  ِإنَّ )قال هللا تعالى :  (.أَْهِلَها إلىٰ  اأْلََماَناِت  ُتَؤدُّ
* ويجب أداء األمانة للناس جميعًا بال تميز بينهمم باسب 
دينهم أو لسنهمم فقد أمر النبي صلى هللا ىليه وسلم  ىلي 

بن أبي طالب ليلة الهجرة أن ُيعيد األمانات إلى أصاابها مع 
أنهم مشركسن قال رسسل هللا :"أّد األمانة إلى من ائتمنك وال 

 تخن من خانك ".
 ثانيًا: أهمية األمانة.

 ؟بين أهمية األمانةس: 
اإلنسان وفطره ىلى الاب واألمانةم . أن هللا تعالى خلق 1

قال رسسل هللا: "إن األمانة نزلت في جذر قلسب الّرجال ثم 
 ىلمسا من القرآن ثم ىلمسا من السنة ".

. ربط النبي بين أداء األمانة وإيمان اإلنسانم قال رسسل 2
 هللا :"ال إيمان لمن ال أمانة له".

ياء والرسل . أنها من أىظم الصفات التي اتصف بها األنب3
 ، (َأِمينٌ  َرُسولٌ  ِإنِ ي َلُكمْ قال تعالى ) ىليهم الصالة السالمم:

 بـ" الصادق األمين".وكان رسسل هللا مامد يلقب  

قال هللا .امتدح هللا تعالى عباده المؤمنين بهذه الصفة 4
 (.َراُعونَ  َوَعْهِدِهمْ  أِلََماَناِتِهمْ  َوالَِّذيَن ُهمْ )تعالى:

 تظهر أهميتها:
 بما تاققه من آثار إيجابية في المجتمع.       -1
فباألمانة يكسن القضاء ىلى الكثير من معسقات النمس  -2

 والتطسر في المجتمع  كـ الغش واالحتكار والرشسة والسرقة .
 ثالثًا :شمسل األمانة.

تشمل األمانة جميع ما يقع ىلى اإلنسان من واجبات ناس 
 ألمانة في أمسر كثيرة منها:الخالق والمخلسق ولذلك تظهر ا

 بال زيادة أو نقصان. وتكسن .أداء التكاليف الشرعية : 1

قال تعالى  بنعم هللا تعالى ىلى اإلنسانم.حسن التصرف 2
وا َوِإنْ ):         (، َرِحيمٌ  َلَغُفورٌ  َّللاََّ  ِإنَّ ۚ   ُتْحُصوَها اَل  َّللاَِّ  ِنْعَمةَ  َتُعدُّ

وهذه النعم م  عن النعيم "وقال سبحانه :" ثم لتسئلن يومئذ 
وضعها هللا تعالى تات مسؤولية اإلنسان بتصرف فيها وفق 

 ما شاء.

مثال: )اللسان( أمانة ىند صاحبة يستعمله في ذكر هللا 
 م ويعفُه ىن الكذب والغيبة والنميمة أو السخرية      تعالى

 ن ولسان وشفتين"قال تعالى :" ألم نجعل له عيني
سرار : ياتاج الناس لبعضهم بعضا في . حفظ السدائع واأل3

 حفظ ودائعهم.
الذي يادث به المسلم أخاه قال رسسل هللا  السر ومن األمانة 

:"إذا حدث الرجل بالاديث ثّم التفت : فهس أمانة " أي: يلتفت 
 يمينا وشماال حتى ال يسمعه غيرهم إلىالمه بأنه سر

من غير إهمال أو غش أو تأخر ىن  ويكسن . إتقان العمل :4
 مسىد العمل.

 الدرس التاسع والعشرون:

 "األمــــــانــــــــة"
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أمينا في نقل العلم بايث ينسبه ويكسن . تبليغ العلم :5
لصاحبه وينقله من غير تاريف أو اجتزاء وال ينسبه لغير 

" نضر هللا امرأ النبي إلى هذا الخلق بقسله: قائلهم وقد أرشد
 سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه ".

ذلك بأن يقدم المشسرة بأمانةم قال رسسل . تقديم المشسرة :و 6
ر مؤتمن ". ومنه المشسرة بالزواجم وأداء هللا "المستشا

الشهادة ىلى وجهها أمام القضاء م وتزكية من يقدر ىلى 
 تامل المسؤولية في االنتخابات.

 : بين كيف يكسن اإلنسان أمينا ىلىس: 
 

 هللا.هس أمانة يجب حفظه واستعماله وفق ما أراد  جسمه
أمانةم يشغله بالعلم والفكرم وال يؤذيه بما حرم هللا  ىقله

 من خمر و...
أمانةم يستعمله بذكر هللا م والتساصل مع غيره في  لسانه

 الخير.
 أن ينفقه بما أحل هللا . ماله

 
 
 
 
 
 
 

 ؟لماذا تعتني األمم الاية بشبابهاس: 
 .ضمان قستها.2.ألنهم ىدتها في بناء مستقبلها. 1

بين الخصائص النفسية والجسدية التي تتمتع بها فئة س: 
قسة جسدية م واندفاع وأمل وتفاؤلم وحب استطالع  ؟ الشباب

 م ومغامرة.
 أوال : ىناية اإلسالم بالشباب.

ىني اإلسالم بفئة الشباب ويظهر ذلك ىن طريق أمسر س: 
 ؟كثيرة منها

الشباب في القرآن بسياق المدح كما في قصة أهل  ذكر.1
ألنهم  .(ُهًدى َوِزْدَناُهمْ  ِبَربِ ِهمْ  آَمُنوا ِفْتَيةٌ  ِإنَُّهمْ )قال تعالى: الكهف 

 استطاىسا مقاومة الفتن م والتسجه لربهم موالثبات ىلى دينهم.

النبي الشاب الذي نشأ في عبادة هللا تعالى من السبعة  ىدَّ .2
الذين يظلهم هللا في ظله يسم القيامة فقال :"سبعة يظلهم هللا 

 في ظله "وذكر منهم "شاب نشأ في عبادة هللا ".

ىلى اغتنام هذه المرحلة من ىمر اإلنسان لما لها  حث. 3
ملية م من أهمية في تكسين شخصيتهم اإليمانية والعقلية والع

 .هللا  :"اغتنم شبابك قبل هرمك " قال رسسل

النبي الشباب بمهمات متعددة كالدىسة إلى هللا تعالى  كلف. 4
فكان مصعب بن ىمير أول سفير في اإلسالم أرسله النبي 

إلى المدينة المنسرة لدىستهمم وجعل ىلي أمينه في رد السدائع 
إلى أهلهام وأمََّر أسامة بن زيد ىلى جيش فيه كبار الصاابة 

 رضسان هللا ىليهم .
 

 تساجه الشباب. ثانيا :التاديات التي
 ؟ من أهم التاديات التي تساجه الشباب اليسمس: 

. التادي الثقافي والفكري :ظهر التادي في ظل التقدم 1
 السريع في وسائل االتصال.

 ؟سبب ظهسر التادي الثقافي والفكري أمام الشبابس: 

 اختالط الصايح بغيره م في ما يتدفق من معلسمات. -أ

 لسسائل التقنية :كاإلنترنت.االستخدام غير اآلمن  -ب

من التسجيهات التي تامي الشباب من االنسياق وراء س: 
 ؟المعلسمات المخالفة لقيم األمة

م وتربيتهم ىلى االىتزاز تعميق اإليمان في نفسسهم  -أ
 باإلسالم م وتعليمهم القرآن والسنة وأقسال العلماء.

من  تسعية الشباب بضرورة التاري والتثبت مما يصلهم -ب
 معلسمات. بسؤال أهل العلم.

نشر الثقافة واألفكار السليمة للشباب ىن طريق اإلىالم  -ج
 الهادف.

 م وبيان خطرها والتاذير منها.مااربة األفكار المنارفة -د

 .الفقر والبطالة.2

تعيش كثير من الدول أوضاىا اقتصادية صعبة وهذا يؤدي 
ضهم إلى الطرق إلى ىدم القدرة ىلى دىم الشباب م فيلجأ بع
أن  فعلى الدولةالمخالفة لألخالق والقانسن لتاقيق رغباتهم 

 ترسم خططا استراتيجية بعيدة المدى لمااربة الفقر والبطالة.
كأن تعمل ىلى تأهيل الشباب للعمل في المناحي المختلفة  -أ

 الصناعية والارفية والتجارية.
ينبغي أيضا ىلى فئات المجتمع ومؤسساته جميعها  -ب

مساىدة الشباب فعلى األغنياء اإلسهام في حل هذه المشكلة 
ىن طريق:)إنشاء المشاريع التجارية أو بناء المصانع التي 

 تسهم في تسفير فرص العمل(
أيضا المبادرة إلى ريادة األىمال والتفكير في  وىلى الشباب

وقدراتهمم واالبتعاد ىن ثقافة العيب مشاريع باسب طاقاتهم 
 في كثير من المهن التي يعزف ىنها الشباب .

 
 .ثالثاً  :االناالل الخلقي

مثل: تعاطي المخدرات وشرب المسكرات والعالقات غير 
 الشرعية وغيرها.

أرشد اإلسالم إلى أمسر تقي الشباب من االناالل الخلقي س: 
 ؟اذكرها

َيا  َوَيُقوُلونَ ):قال تعالى. استشعار رقابة هللا تعالى. 1
َذا َمالِ  َوْيَلَتَنا  (.َأْحَصاَها ِإالَّ  َكِبيَرةً  اَل  َصِغيَرةً  ُيَغاِدرُ  اَل  اْلِكَتاِب  هَٰ

. ملء الفراغ بما هس نافع كممارسة الرياضة والمطالعة 2
كثير من للكتب النافعةم قال رسسل هللا :"نعمتان مغبسن فيهما 

 الناس الصاة والفراغ ".

. اختيار  الرفقة الصالاةم قال رسسل هللا :"المرء ىلى دين 3
 خليله فلينظر أحدكم من يخالل ".

ُقل لِ ْلُمْؤِمِنيَن ):قال هللا تعالى. تدريب النفس ىلى العفةم 4
وا ِمْن َأْبَصاِرِهْم َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُهْم  ِلكَ ۖ  َيُغضُّ َ َأْزَكٰى  ذَٰ َلُهْم  ِإنَّ َّللاَّ

 (.َخِبيٌر ِبَما َيْصَنُعونَ 

 الدرس الثالثسن:

ر""الشباب وتاديات العص  
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. الاذر من بعض وسائل االىالم . التي تعمل ىلى إفساد 5
 الشباب.

. تسعية الشباب باآلثار النفسية والجسمية التي يخلفها 6
ِمْن  َنَفرَ  َفَلْوالَ )قال هللا تعالى: االناالل الخلقي م 

ينِ  ِفي ِلَيَتَفقَُّهوا َطاِئَفةٌ  ِمْنُهمْ  ِفْرَقةٍ  ُكل ِ   َقْوَمُهمْ  َوِلُيْنِذُروا الدِ 
 (.ِإَلْيِهْم َلَعلَُّهْم َيْحَذُرونَ  َرَجُعوا ِإَذا

. استثمار طاقات الشباب. ناس األىمال النافعة كـ 7
)االلتااق بالمؤسسات المهنية م واألندية الثقافية م ودور 

 القرآن (.
 
 
 
 
 
 

 خئ حئ جئ  يي ىي ني مي ٹ ٹ ُّ 
 مث هت مت خت حت  جتهب مب خب حب جب هئمئ
  َّ حج

 

 ؟ما الاكمة اإللهية بدىسة اإلنسان إلى اكتشاف ما حسله س:
 . للتأمل في بديع خلقه  تعالى.1
 . التمتع بجمال الكسن العظيم.2

 أوال : مفهسم السياحة في اإلسالم.
األرض للترويح ىن النفسم وتاقيق  السياحة :االنتقال في

 غرض مشروعم كالتنزه وطلب العلم والعبادة.
 

 ؟ورد ذكر السياحة في القرآن الكريم في سياقس: 
قال المدح للذين ينتقلسن في األرض لغرض يرضي هللام 

اِئُحونَ  اْلَحاِمُدونَ  اْلَعاِبُدونَ  التَّاِئُبونَ )تعالى: اجِ  الرَّاِكُعونَ  السَّ ُدونَ ـالسَّ
 (. ِباْلَمْعُروِف  رونَ ــاألم  

ىللم أصبح الترويح ىن النفس حاجة اجتماعية س: 
 ؟ضرورية في العصر الااضر

 . بسبب تغير نمط الاياة السريع.1
.ازدياد الضغسط النفسيةم)ما يسبب الملل والفتسر للنفس 2

 البشرية(.
 ثانيا :فسائد السياحة.

 ؟اذكر فسائد السياحةس: 
.التفكر والتأمل بهدف االىتبار : إىمال العقل ببديع صنع 1

هللا م  وأخذ العظة والعبرة مما حل باألمم السابقة ومن ذلك 
يُروا ف ي اأْلَْرض  )قوله تعالى: َقْد َخَلْت م ن َقْبل ُكْم ُسَنٌن َفس 

ب ينَ  َبُة اْلُمَكذّ   )َفانُظُروا َكْيَف َكاَن َىاق 

والتنزه :يشمل الترويح ىن النفس . الترويح ىن النفس 2
يارة أماكن العبادة بأداء العمرةم وجرش وأهل الكهف ورحالت ز 

 الصيد م وحدائق الايسانات.

ان : تعد . تاقيق المنفعة االقتصادية لكثير من البلد3
 السياحة مسردا اقتصاديام فتقام مشاريع مثل الفنادق والادائق

تجارب األخرين وخبراتهم . التعارف بين الشعسب :إن نقل 4
ىن طريق السياحة تادث مخالطة األمم األخرى وتاصل 

الفائدة بتعرف ىلى ىلسم تلك األمم وتعريفهم مبادئ اإلسالم 
 العظيمة.

 

 ثالثا :آداب السياحة وأحكامها.
 لمسلم؟أن يتالى بها اىدد اآلداب التي ينبغي س: 

ىن  م ال ُيشغله.أن يكسن الغرض من السياحة مشروىا1
 العبادة.

. اختيار الرفقة الصالاةم قال رسسل هللا :"لس يعلم الناس ما 2
 في السحدة ما أىلمم ما سار راكب بليل وحده"

. الدىاء ىند النزول في المكان. قال نبينا: "اللهم إنا 3
نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها ونعسذ بك 

 من شرها وشر أهلها وشر ما فيها".

 اإللتزام بالقسانين المعمسل بها في المكان الذي نزل فيه. .4

. تجنب المظاهر السلسكية السيئة في أثناء السياحة م 5
 وذلك بالماافظة ىلى نظافة المكان. 

قال تعالى . االىتدال في اإلنفاق والبعد ىن اإلسرافم 6
 (. اْلُمْسِرِفينَ  ُيِحبُّ  ِإنَُّه الَ  ۚ   ُتْسِرُفوا َواَل  َواْشَرُبوا َوُكُلوا):
 

 رابعا :واجبنا ناس السائاين في بلدنا.
يزور االماكن التي نسكن فيها كثير من الناس ألغراض س: 

متنسىة فالتزاما بأخالق اإلسالم وآدابه ينبغي التعامل معهم 
 ؟بسلسك حضاري 

 . يافظ لهم أنفسهم وأمسالهم وأىراضهم.1
 جميعا.. يظهر سماحة رسالة اإلسالم مع الناس 2
 . يقدم لهم صسرة إيجابية.3

 ؟ما اآلداب التي يجب ىلينا التزامها مع السائاينس: 
. تجنب اإلساءة للسائاين بقسل أو فعل قال رسسل هللا 1

 :"ليس المسلم بالطعان وال اللعان وال الفاحش وال البذيء".

 . تيسير أمسرهم وتسهيل معامالتهم.2
 :"وارشاد السبيل ". . إرشاد التائهين منهم قال النبي3

 . الرفق بهم في البيع والشراء وىدم استغاللهم .4
 

 :أستنتج من األدلة الشرعية اآلتية آداب السياحةس: 
 األدب الدليل الشرىي الرقم

تجنب المظاهر  قال نبينا :" أىطسا الطريق حقه" 1
السلسكية السيئة 

 أثناء السياحة.
 قال نبينا:" من قتل معاهدا لم يرح 2

رائاة الجنة وإن رياها تسجد من 
 مسيرة أربعين ىاما"

تجنب اإلساءة 
 للسائاين

قال نبينا: "اللهم إنا نسألك خير  3
هذه القرية وخير أهلها وخير ما 
فيها ونعسذ بك من شرها وشر 

 أهلها وشر ما فيها

الدىاء ىند 
 النزول في المكان

 الدرس الاادي والثالثسن:

 "السياحـــة وآدابهــــا"
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االىتذار سلسك حضاري ومهارة اجتماعية ُتعيد األلفة والمابة 
 بين الناس.

 أوال: مفهسم االىتذار وأهميته.
 ؟ىرف االىتذار و االىذارس: 

هس رجسع المخطئ ىند الخطأم وإظهار ذلك لمن  االىتذار:
 كان الخطأ باقه بأسلسب لين ومقبسل وطلب المساماة منه.

 رفع اللسم ىن المخطئ وقبسل اىتذاره ومساماته. :االىذار
 (، َعِن اْلَجاِهِلين َوأَْعِرْض  ِباْلُعْرِف  َوْأُمْر  اْلَعْفوَ  ُخذِ )قال تعالى:

 وقال النبي :"ما زاد هللا ىبدًا بعفس إال ىزا".
 واجب ؟ قبسله االىتذار خلق ىظيمس: 

 . يدل ىلى ثقة اإلنسان المعتذر بنفسه.1
 قدرته ىلى مساجهة أخطائه.. 2

من الدالئل التي تدل ىلى أهمية ثقافة االىتذار س: 
 ؟واإلىذار

َعِة َأن )قسله تعالى:ما جاء في  َواَل َيْأَتِل أوُلو اْلَفْضِل ِمنُكْم َوالسَّ
ِ َوْلَيْعُفوا   ُيْؤُتوا أوِلي اْلُقْرَبٰى َواْلَمَساِكينَ  َواْلُمَهاِجِريَن ِفي َسِبيِل َّللاَّ

ُ َلُكْم  ُ َغُفوٌر رَِّحيمٌ  ۖ  َوْلَيْصَفُحوا َأاَل ُتِحبُّوَن َأن َيْغِفَر َّللاَّ م  )َوَّللاَّ
حينما قطع الصدقة  أبي بكر الصديقفقد نزلت هذه اآلية في 

بعد خطأ ارتكبه فنزلت اآلية تدىسه إلى مسطح بن ُأثاثة ىن 
العفس ومساماته والعسدة للتصدق ىليه فقال أبس بكر :"بلى 

وهللا إني ألحب أن يغفر هللا ليم َفرجَع إلى مسطح الذي كان 
 ُيجري ىليه الصدقة".

 .ثانيا: نماذج مشرقة في االىتذار
لقد ضرب لنا صاابة الرسسل هللا نماذج مشرقة في االىتذار 

 واإلىذار ومن هذه النماذج ما يأتي:
تذار أبي ذر لبالل بن رباحم ىندما نادى أبس ذر بالاًل . اى1

بقسله : "يا بن السسداء" وكان ذلك أمام مأل من الصاابة 
رضسان هللا ىليهم فشكا بالل ذلك للنبيم فقال ألبي ذر 

الغفاري :"اىيرته بأمه؟" فقام أبس ذر ووضع رأسه ىلى التراب 
ًا له فقام في طريق باللم وطلب منه ان يطأه بقدمه اىتذار 

 بالل وأخذ يقبل رأس أبي ذر دليال ىلى قبسل اىتذاره .
. اىتذار أبي بكر وىمر بن خطاب لبعضهمام فقد روى أبس 2

الدرداء "كانت بين أبي بكر وىمر مااورةم فأغضب أبس بكر 
ىمرم فانصرف ىنه ىمر غضبان فتبعه أبس بكر يسأله أن 

يغفر لهم فلم يفعلم فأقبل أبس بكر إلى رسسل هللا فسلم وقال 
فأسرىت :يا رسسل هللا إني كان بيني وبين ابن خطاب شيء 

ىليه ثم ندمتم فسألته أن يغفر ليم فأبي ىلي فأقبلت إليك 
فقال:" يغفر هللا لك يا أبا بكر ")ثالثًا(م ثم إن ىمر ندم ىلى 

ما كان منهم فأتى منزل أبي بكر فسأل ىنه فلم يجدهم  فأتى 
إلى النبي فصار وجه النبي يتغيرم حتى اشفق أبس بكر فجثا 

ا رسسل هللا! وهللا أنا كنت أظلم أبس بكر ىلى ركبتيه وقال: ي
)مرتين( فقال النبي :"إن هللا بعثني إليكم فقلتم: كذبت وقال 

أبس بكر : صدقت وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركس لي 
صاحبي ")مرتين( فما أوذي بعدها "م فاىتذر كل منهما لآلخر 

 وقبال ىذر بعضهما. 
 

 ثالثًا: آداب االىتذار.
 ؟آداب االىتذار ىدد ثالثة منس: 

 م لمن وقع الخطأ في حقه..اختيار السقت المناسب1
 .استخدام األسلسب المناسبم باستعمال العبارات الطيفة.2
 .االىتذار في المكان المناسب.3
 

 .رابعًا: أثار االىتذار واإلىذار
 ؟اذكر آثار االىتذار واإلىذار في الفرد والمجتمعس: 

َوْلَيْعُفوا ):قال تعالى .تاصيل رضا هللا ىز وجل ومابتهم 1
ُ َغُفوٌر رَِّحيمٌ  ُ َلُكْم َوَّللاَّ  (. َوْلَيْصَفُحوا َأاَل ُتِحبُّوَن َأن َيْغِفَر َّللاَّ

.تقسية أواصر المابة بين أفراد المجتمعم قال رسسل هللا 2
:"اتق هللا حيثما ُكنتم وأتبع السيئة الاسنة تماها وخالق 

 الناس بخلق حسن ".

قال هللا  . زوال الخصسمات بين المتخاصمين وىسدة المابةم3
يِ َئُة اْدَفْع ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن َفِإَذا )تعالى: َواَل َتْسَتِوي اْلَحَسَنُة َواَل السَّ

 (وٌة َكَأنَُّه َوِليٌّ َحِميمٌ االَِّذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعدَ 

 ثقة.والطمأنينة.يمنح ال. الشعسر بالراحة 4
 

 
 
 
 
 
 

 ؟بين مكانة الصالةس: 
 .الصالة هي الركن الثاني من أركان اإلسالم.1
. أول ما يااسب ىليه اإلنسان يسم القيامةم قال رسسل هللا 2

:"إن أول ما يااسب به العبد يسم القيامة من ىمله صالتهم 
 فإن صلات فقد أفلح وأنجحم وإن فسدت فقد خاب وخسر".

 أوال: االستعداد للصالة.
 اذكر أمرين يستعد بهما المسلم ألداء صالته؟س: 

 .اإلحسان في السضسء.1

فالسضسء عباده يستعد بها المؤمن للسقسف بين يدي هللا في 
 .وهس شرط لصاتهاالصالةم 

 
 ؟لماذا سمي السضسء بهذا االسمس: 

اشتقاقا من االضاءة واالشراقم قال رسسل هللا :"ما من امرىء 
يتسضأ فياسن وضسءهم إال ُغفر له ما بينه وبين الصالة 

 األخرى حتى ُيصليها ".
 
 
 

 الدرس الثاني والثالثسن:

االىتــــــــذار""ثقافــــــــــــة   
 

 الدرس الثالث والثالثسن:

 "الصالة دالالت ومعـاٍن"
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 . ترديد األذان.2
الترديد مع المؤذن لترسيخ معاني األذان وقيمه في فكره 

 إذ يقسل "هللا أكبر" يعظم هللا وسلسكه.
الشهادتين" يسثق صلته بهمام ألنهما ىنسان ردد " وىندما ي

 إيمانه.
فإن ردد الدىسة إلى " الفالح والصالة" ففي ذلك دىسة للسعي 

 في حياته إلى تاقيق الخير.

 ثانيا : الدخسل في الصالة.
إذا أحسن المسلم في صالته  فإن صالته تصل به إلى 

 غايتها من الهداية والرحمة ويتجلى ذلك ىن طريق :
 يرة اإلحرام "هللا اكبر":. تكب1

فإذا قالها العبد م مفتاح العبادة ؟ ما داللة تكبيرة اإلحرامس: 
 يكسن بذلك أقبل ىلى هللا تعالى وترك االنشغال بغيره.

 .دىاء االستفتاح:2
في هذا الدىاء تأكيد إخالص  ؟ما داللة دىاء االستفتاحس: 

 اإلنسان وصدق التسجه والمبادرة ناس الخير.
ته بعد تكبيرة اإلحرام بقسله :"وجهت ويستفتح بها المسلم صال 

حنيفا وما أنا من السمسات واألرض وجهي للذي فطر 
 المشركين

يات ماكمات يناجي بها سبع آ قراءة سسرة الفاتاة :. 3
قال هللا تعالى: قسمت الصالة بيني وبين ىبدي المصلي ربهم 

 نصفين م ولعبدي ما سأل .  فإذا...
 : حمدني ىبدي قال هللا:" الامد هلل رب العالمين "  ىبديقال 

 : أثنى ىلي ىبدي قال هللا:"الرحمن الرحيم" قال ىبدي
 : مجدني ىبدي قال هللا:" مالك يسم الدين" قال ىبدي
:هذا بيني وبين  قال هللا:"إياك نعبد وإياك نستعين" قال ىبدي

 ىبدي ولعبدي ماسأل
:" اهدنا الصراط المستقيم* صراط الذين أنعمت قال ىبدي

: هذا  قال هللاىليهم غير المغضسب ىليهم وال الضالين" 
 لعبدي ولعبدي ما سأل.

 
 
 يكسن بعد القيام. . الركسع :4

 ؟ما داللة الركسعس: 
يزداد بها المصلي قربا من هللا تعالىم ألن في الركسع إظهارا 

  أىظم من القيام في إظهار التذللذلل اإلنسان لربهم والركسع لت
 
 . السجسد :5

 أقرب ما يكسن العبد إلى هللا م؟ ما داللة السجسدس: 
 فيه أبلغ صسر التذلل هلل رب العالمين واالفتقار إليه.و  

 ؟ىللم ُيعد السجسد من أىظم أىمال الصالةس: 
 ألن العبد أقرب ما يكسن إلى هللا ىز وجل.

 ؟المسلممن آثار السجسد ىلى س: 
 فهس في سجسده قد انخفض فزال الغرور والخيالء الذي  

 يتعالى به ىلى األحياء.
 

 . التسليم :6
  :ُيسلم المصلي في نهاية صالته ىن يمينه وىن يساره قائال
)السالم ىليكم ورحمة هللا ( وهس بذلك يبرز قيمة من قيم 

 السالم بين الناس كافة  اإلسالم وهي إفشاء
 
 
 
 
 
 
 

صاحب الهمة العالية يتميز بمادرته للخير م وتعلقه بمعالي 
 األمسر وإتقانه لما يسكل إليه من أىمال.

المؤمن القسي خيٌر وأحب إلى هللا من المؤمن  قال رسسل هللا:"
الضعيفم وفي كٍل خيرم احرص ىلى ما ينفعكم واستعن باهلل 

كذا ان وال تعجزم وإن أصابك شيٌء فال تقل: لس أني فعلت ك
وكذا ولكن قل: قدر هللا وما شاء فعلم فإن )لس( تفتح ىمل 

 ".الشيطان
 أوال : مفهسم ىلس الهمة.

رادة والعزيمة واألكيدة في بلسغ األهداف ىلس الهمة :قسة اإل 
 لعقبات للسصسل إلى معالي األمسر.والغايات النبيلةم وتجاوز ا

فعلس الهمة يدفع صاحبه إلى الجد والمثابرة في العملم وقد 
حث رسسل هللا ىلى ىلس الهمة فقال :"إن هللا تعالى ُياب 

ديئها معالي األمسر وأشرافها ويكره سفاسفها " سفاسفها أي: ر 
 وحقيرها .

 
 ؟يتفاوت الناس في ىلس هممهم ألسباب كثيرةس: 

فإذا وجد اإلنسان في نفسه فتسرا أو تقصيرا فعليه المثابرة 
واالجتهاد واألخذ بسسائل رفع الهمة التي ارشدنا إليه ديننا 

 الانيف .
 

 ثانيا :وسائل ىلس الهمة.
 ؟ اذكر وسائل ىلس الهمةس: 

 . الطمسح والغايات:1
للطمسح والغايات النبيلة أهمية كبيرة في ىلس الهمةم س: 

 ؟وضح ذلك
أ. فصاحبها يمتلك رؤية واضاة ويضع لنفسه أهدافا مرحلية 

 بخطط يمكن تاقيقها ىن طريق وسائل مسصلة لها.
ب. يبدأ بالتنفيذ مستعينا باهلل تعالى ومتسكال ىليه قاصدا 

ُمِكبًّا َعَلٰى َوْجِهِه أَْهَدٰى َأمَّن َأَفَمن َيْمِشي ):قال هللا تعالى رضاهم 
ْسَتِقيمٍ   (. َيْمِشي َسِويًّا َعَلٰى ِصَراٍط مُّ

 
 
 
 
 

الرابع والثالثسن:الدرس   

 "ىـلـس الهمـة"
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 .العلم وإدارة المعرفة :2
 ؟العلم وإدارة المعرفة من وسائل ىلس الهمة م وضح ذلكس: 

العلم يرشد اإلنسان إلى مصالاه م ويضعه أمام التاديات 
م فتافزه ىلى مساجهة التي تساجهه في طريق تخصصه

الصعاب وحل المشكالت بتطبيق معرفته وخبراته السابقة 
َوَلْو َأنَُّهْم َفَعُلوا َما ُيوَعُظوَن ):قال تعالى فيكسب معارف جديدةمم

فالنجاح يغذي النجاح م م  ( ِبِه َلَكاَن َخْيًرا لَُّهْم َوَأَشدَّ َتْثِبيًتا
 واإلنجاز يغذي العمل واإلنجاز. والعمل

. استشعار األثر والجزاء وتامل المسؤولية : يارص 3
صاحب الهمة العالية ىلى نيل رضا هللا تعالىم فيدفعه ذلك 

 ، قال تعالىإلى االلتزام بساجباته والشعسر بالمسؤولية 
 (.َواْلُمْؤِمُنونَ  َوَرُسوُلهُ  َعَمَلُكمْ  َّللاَُّ  َفَسَيَرى  اْعَمُلوا َوُقلِ ):

اإلنسان في طبيعته إلى المااكاة .القدوة الاسنة :يميل 4
واالقتداء بغيره م فيبعث ذلك الهمة في نفسه فقد يقتدي 

اإلنسان بأقرب الناس إليه مثل أبسيه أو صديقه أو شخصية 
 ِلَمنْ  َحَسَنةٌ  ُأْسَوةٌ  َّللاَِّ  َرُسولِ  َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي)قال تعالى:ىالمية 

 (اْْلِخر َواْلَيْومَ  َّللاََّ  َيْرُجو َكانَ 

 . النظرة االيجابية في أثناء السعي ناس النجاح :5
 

 ؟ الثقة بالنفس. من أهم مقسمات النجاحس: 
 الثقة بالنفس من أهم مقسمات النجاح م فسر هذه العبارةس: 

؟ فصاحب الهمة العالية يستمد ثقته من ثقته باهلل فيأخذ 
باألسباب ويتسكل ىلى هللا  في النتائج وال يقف ىند المعسقات 

 قوله تعالى:)فإذا عزمت فتوكل على هللا(.منطلقا من 
                                              ٹ ٹ فإذا أخفق لم ييأس م بل يستمر ناس النجاح 

 مخ جخ مح جح مج حج مث  هتُّ 
َّ حس  جس  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أوال :التعريف بأبي الاسن الندوي 
؟ هس أبس الاسن ىلي بن ىبد الاي  اسمه ونسبهس: 

الاسني الهندي الندوي ينتهي نسبه إلى الاسن بن ىلي 
رضي هللا ىنهمام ىاشت أسرة أبي الاسن في الهند ولقب 

أبس الاسن بالندوي نسبة إلى )دار العلسم ندوة العلماء ( في 
 1914:ولد أبس الاسن في الهند سنة  مسلده ونشأته الهند .

ة متدينة متعلمةم كان من أبرز شيسخه أبسه مم ونشأ في أسر 
بد الاي صاحب ىلم ومصنفات مشهسرةم تسفي والده الشيخ ى

تربيته أمه وأخسه  وتسلىوهس اليزال في التاسعة من العمرم 
 الذي كان له فضل كبير في تربيته. -ىبد العلي-األكبر

حكيما واسع الثقافة  كان أبس الاسن متساضعا زاهدا وكان
 سلسب راق.حب إأديبا صا

م وقد أىانته أمه  حفظ القرآن الكريم .ثانيا : حياته العلمية
 ىلى ذلك م وتلقى ىلسمه في قريته.

 العربية؟ ما اللغات التي اتقنها أبس الاسن الندوي س: 
وقرأ فيها ىلى ىدد من الشيسخ كتب واالنجليزية والفارسية م

 وكتب األدب باللغة األوردية. ومبادئ العلسم الشرعية 
وفي المرحلة الجامعية درس األدب العربي م ثم التاق بدار 

ندوة العلماء المسلمين في الهند م درس فيها تفسير العلسم 
القرآن وىلسم الاديث م ثم ارتال إلى ىدد من البلدان العربية 

 م ثم ىاد إلى الهند وتسلى التدريس في دار العلسم.
 ؟  الاسن بمنهج خاص في التأليفتميز أبس س: 

 .بسبب معرفته ىددا من اللغات. 1
 .سعة اطالىه ىلى مؤلفات الاضارات األخرى.2
 . تعمقه في التاريخ اإلسالمي.3

؟ "ماذا خسر العالم باناطاط اذكر أهم مصنفات الندوي س: 
 المسلمين ".

 "؟ ىرف بكتاب "ماذا خسر العالم باناطاط المسلمينس: 
وصف الندوي  حال العالم في العصر الذي سبق اإلسالمم 

مرورا ببزوغ فجر اإلسالم وحتى القرن الماضي م وبين فيه 
حال البشرية قبل تراجع المسلمين وبعده م متسسعا مع ذكر 

وترجم إلى ىدد من األسبابم وقد لقي هذا الكتاب قبسال كبيرا 
 . اللغات

 الدرس الخامس والثالثسن:

""أبس الاسن الندوي رحمه هللا  
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كان ألبي الاسن جهد  .عالىثالثا : دوره في الدىسة إلى هللا ت

بارز في الدىسة إلى هللا تعالى حيث بدأ هذا الجهد ىندما 
( لم الداعية الكاندهلسي صاحب كتاب)حياة الصاابةالتقى العا

م وامتدت رحالته الدىسية إلى معظم البلدان العربية 
 واإلسالمية.

 ؟تنسىت طرائق أبي الاسن في الدىسة إلى هللا تعالىس: 
فكان منها الخطب م والندوات والمؤتمراتم وتأليف الكتب  

موالرسائل الدىسيةم واصدار ىدد من المجالت بلغات مختلفةم 
وأسس المجتمع اإلسالمي العلمي في الهند ورابطة األدب 

 اإلسالمية .
نال أبس الاسن الندوي كثيرا من الجسائز العالميةم س: 

 ؟اذكرها
 ة لخدمة اإلسالم.. جائزة الملك فيصل العلمي1

 . جائزة الشخصية اإلسالمية  في دبي.2

. وسام اإليسسكس من الدرجة األولى من المنظمة اإلسالمية 3
للتربية والعلسم والثقافة المنظمة اإلسالمية للتربية والعلسم 

 والثقافة .
أىط مثاال واحدا ىلى إنجازات أبي الاسن في المجاالت س: 

 ؟الساردة في الجدول أدناه
مجال  الرقم

 اإلنجاز
 المثال

كتابه:" ماذا خسر العالم باناطاط  التأليف 1
 المسلمين ".

 تسلى التدريس في دار العلسم في الهند التدريس 2
إصدار العديد من المجالت بلغات  الصاافة 3

 مختلفة
الدىسة إلى  4

 هللا تعالى
أخذ يتصل بالناس لنشر اإلسالم في 

 ُمدن الهند وقراها
 

 رابعا :وفاته 
م 1999تسفي أبس الاسن الندوي رحمه هللا تعالى في ىام 

 مؤلفا. 176م وله ىاما 85وكان له من العمر  الهندفي 
 

 )معلسمة(
ماذا خسر العالم باناطاط  –عبارة مهمه من كتاب الندوي 

وخيرة الشباب في  م: " إن العالم العربي ال يسعد -المسلمين 
م تدور حياتهم حسل العساصم العربية ىاكفسن ىلى شهساتهم 

 المادة والمعدة".
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

؟ من أىظم العبادات وأحبها مكانة ومنزلة ذكر هللا تعالىس: 
تزكية لنفسسهم م وتقسية  )ىلل (هلل م وأمر عباده بها 

 إليمانهم م وجعلها سببا لفالحهم في الدنيا واآلخرة.
  َّ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ٹ ٹ ُّ 

ونهى هللا ىن الغفلة ىن ذكره م ٹ ٹ ُّ  حص خص  مص 
  مع جع مظ حط مض خض حض جض
  َّ خف حف جف مغ جغ

 

 أوال : مفهسم ذكر هللا تعالى.
هس مداومة العبد ىلى ذكر هللا  ىرف ذكر هللا تعالى:س: 

تعالى بألفاظ يجريها ىلى قلبه ولسانه م تتضمن الثناء ىلى 
هللا ىز وجل بجميل أوصافه موأسمائه وأفعاله وتالوة آياتهم 

وناس ذلك مما ورد الترغيب فيه م والاث ىليه باآليات 
 القرآنية واألحاديث النبسية ىلى اختالف األحسال والمناسبات

 
 أهمية ذكر هللا تعالى. ثانيا :
 ؟اذكر أهمية ذكر هللا تعالىس: 

قال تعالى: . بعث الطمأنينة والسكينة في النفسس: 1
 (اْلُقُلوبُ   َتْطَمِئنُّ  َّللاَِّ  ِبِذْكرِ  َأاَل  َّللاَِّ  ِبِذْكرِ  ُقُلوُبُهمْ  َوَتْطَمِئنُّ  آَمُنوا الَِّذينَ )

قال     . تاصيل المغفرة من الذنسب:2
  َوَأْجًرا  َمْغِفَرةً  َلُهمْ  َّللاَُّ  أََعدَّ  َوالذَّاِكَراتِ  َكِثيًرا َّللاََّ  َوالذَّاِكِرينَ )تعالى:
والذكر حياة للقلب م ولذلك شبه النبي الذاكرين هلل (. َعِظيًما

باألحياء م قال ىليه السالم :" مثل الذي يذكر ربه م والذي ال 
شبه الغافلين ىن الذكر  يذكر ربه مثل الاي والميت".

 باألمسات.
. رفع المنزلة والدرجة لإلنسان ىند ربه ىز وجل : بما 3

قال تعالى ياقق له منزلة ىالية في الجنة 
م وقد ورد أن  (ِلي َواَل َتْكُفُرونِ  َواْشُكُروا َأْذُكْرُكمْ  َفاْذُكُروِني):

لمالئكته : إذا مات ولد العبد قال هللا تعالى   "رسسل هللا قال :
نعم فيقسل : قبضتم ثمرة  قبضتم ولد ىبدي ؟ فيقسلسن :

فيقسلسن : نعم فيقسل : ماذا قال ىبدي ؟ فيقسلسن : فؤاده 
ابنسا لعبدي بيتا في الجنة مدك واسترجعك فيقسل هللا تعالى :ح

  "وسّمسه بيت الامد
 ثالثا : بعض األدعية واألذكار ودالالتها.

هللا في األوقات والمناسبات جميعهام اإلكثار من ذكر يستاب 
في الصباح والمساءم وىند النسم واليقظة م ودخسل المنزل 

 والخروج منهم وىند دخسل المسجد والخروج منهم
ْبَكارِ  ِباْلَعِشي ِ  َربِ كَ  ِبَحْمدِ  َوَسبِ حْ )قال تعالى :   (. َواْْلِ

 
 

 الدرس السادس والثالثسن:

 "األذكـار النبسيـة ودالالتهـا"
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 ؟لألذكار دالالت معاني ىظيمةس: 
 والمساء :أذكار الصباح . 1

كان الرسسل يداوم ىلى األذكار في الصباح والمساءم س: 
 ؟ وحثنا ىلى التمسك بها؟ ىلل

 .ألنها تافظ اإلنسان وتاميه.1
 . يستشعر المسلم وجسد هللا تعالى معه في ُكل اليسم.2
 . ُتشعره بالطمأنينة والراحة.3
 . يتقرب من هللا تعالى فيغفر له ذنسبه.4
 ا القسة ليقسم بأىمال يسمه. تعطي المسلم أيض5
يرزقه هللا الفالح والصاة والمالم ألنه تسكل ىلى الاي . 6

 القيسم.
 :مثل م اذكار خاصة ببعض العبادات. 2

: وهس دىاء يقال بعد تكبيرة  دىاء االستفتاح في الصالة -أ
 اإلحرام وقبل سسرة الفاتاة. 

ألنه يكسن بداية الصالةم أي:  لماذا سمي بهذا االسم؟س: 
 نستفتح فيه الصالة.

لي يهيئ نفسه ؟ أن المصمن دالالت دىاء االستفتاحس: 
وقد وردت أذكار متعددة لالستفتاح بهذا الدىاء للخشسع م 

منها :"سباانك اللهم وبامدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وال 
إله غيرك " ويعني :تقدست يا هللا وتنزهت ىن كل نقص 

وىيب وَىُظَم وَتنزه اسمك وكثرت بركته وىلت وارتفعت ىظمتك 
 وقدرتك وال يستاق العبادة إال أنت .

 : الذكر بعد الصالة -ب
ُيعد الذكر بعد الصالة المفروضة من العبادات التي فيها س: 

 ؟تسابق إلى الخيرم اذكر ثالثة أمسر يؤدي بها هذا التسابق
  في الجنة..الاصسل ىلى درجات ىالية ىند هللا1
 . تعميق اإلخالص هلل تعالى.2
.الماافظة ىلى الصلة والتساصل مع هللا ىز وجل في الشّدة 3

 والرخاء.
 
 : مثلم اذكار خاصة ببعض األماكن.3
م روى أبسهريرة ىن الرسسل قال:"  أذكار ما بعد الصالة -أ

من سبح ُدُبر كل صالة ثالثا وثالثين م وحمد ...م وكبر...م 
وقال تمام المئة : ال إله إال هللا وحده ال شريك له...م غفرت 

 خطاياه وإن كانت مثل زبد البار".

: كان رسسل الذكر ىند الدخسل إلى المسجد والخروج منه -ب
:"رب اغفر لي ذنسبي وافتح لي هللا إذا دخل المسجد قال 

أبساب رحمتك " وإذا خرج منه قال :"رب اغفر لي ذنسبي وافتح 
 لي أبساب فضلك ".

:من أذكار الخروج  الذكر ىند الخروج من المنزل ودخسله -ج
لَّم  من المنزل "  لَّ أو ُأَضلَّ أو أز  اللُهَم إني أُىسُذ ب َك أن َأض 

 ".م أو َأْجَهَل أو ُيْجَهَل َىَليَّ أو ُأَزلَّم أو أظل م أو ُأْظَلم
ب ْسـم  هللا  َوَلْجنـام َوب ْسـم  هللا  َخـَرْجنـام دخسل المنزل " ذكارأومن 

 ثم ليسلم ىلى أهله.  َوَىلـى َربّ نـا َتَسّكْلـنا
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 أوال :مسلده ونشأته. 

 19مسسى بن نصير ىام  ولد ؟ىرف بمسسى بن النصيرس: 
في  الجليله في ىهد ىمر بن الخطاب في قرية من قرى 

فافظ القرآن وكثيرا من األحاديث ونظم  شمال فلسطينم
كانت نشأته مع أبناء الخلفاء األمسيين ومنهم مروان  الشعرم

 بن ىبد الملكم فكان لهذه النشأة أثٌر في شخصيته .
 

 .:مسسى بن نصير وحسن إدارة األمسرثانيا 
تميز مسسى بن نصير باسن ادارته لألىمال والمهام س: 

 ؟التي وكلم وضح ذلك
. ىمل مع ىبد العزيز بن مروان والي مصر وكان مساىدا 1

 . تسلى والية البصرى. 2له.  
. ىينه الخليفة ىبد العزيز بن مروان  واليا ىلى شمال 3

 إفريقيا.
 

 ؟بن نصير وهس والي  في شمال إفريقياأىمال مسسى س: 
. تمكن مسسى رحمه هللا من نشر اإلسالم في مدن إفريقيا 1

 المفتسحةم وبين قبائل البربر.
. حكم بين أهل هذه البالد بالعدل ال يفرق بين ىربي 2

 وأىجمي .
 

 ثالثا :مسسى بن نصير رحمه هللا والهمة العالية.
خدمة اإلسالمم اذكر تعددت جهسد مسسى بن نصير في س: 

 ؟األىمال التي قام بها
:تمكن مسسى بن نصير من إىادة  قيادة الامالت البارية. 1

فتح جزيرة قبرص في زمن الخليفة معاوية بن أبي سفيان م 
وبنى فيها حصسنا م ثم تسلى إمارتها موكان أحد القادة الذين 

 فتاسا جزيرة رودس المقابلة لسساحل اليسنان .

: بنى ابن نصير أسطسال باريا جعل  األسطسل الباري بناء .2
مركزه تسنس م ما سهل األمر ىلى المسلمين في ما بعدم فتح 

 صقليةجزر ىدة في البار األبيض المتسسطم منها جزيرتي 
 وسردينيا .

: تمكن بن نصير من فتح األندلس في زمن  فتح األندلـس. 3
يق جبل طارق الخليفة السليد بن ىبد الملك م حيث ىبر مض

م طارق بن زياد إلى أرض األندلس بالتعاون مع القائد 
 واستطاىا فتح األندلس م وىمال ىلى نشر اإلسالم فيها.

 
 

 الدرس السابع والثالثسن:

""مسسى بن نصير رحمه هللا  
 التابعي
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 رابعا :مساقف في حياته.
ىدد بعض الصفات الُخلقية التي اتصف بها مسسى بن س: 

 ؟النصير
:يظهر ذلك من خطبته يسم تسلى قيادة  العدل واالنصاف. 1

شمال إفريقية؛ إذ وقف في جنده خطيبام فقال بعد أن حمد 
هللا وأثنى ىليه :"إنما أنا رجل كأحدكم فمن رأى مني حسنة 

فليامد هللا ولياضَّ ىلى مثلهام ومن رأى مني سيئة فلينكرها 
                              فإني ُأخطئ كما تخطئسن وُأصيب كما تصيبسن ".

 

:كان مسسى بن نصير قائدا ملتزما  طاىة ولي األمر. 2
بطاىة ولي أمرهم فعندما حانت له فرصة التقدم لفتح األندلس 
لم يتسرع في األمرم فأرسل إلى الخليفة السليد بن ىبد الملك 

يطلب إذنه ومشسرته في ذلكم ولم يتقدم لفتح األندلس إال بعد 
أن جاءه األمر من الخليفةم وهذا يدل ىلى حرصه الشديد 

 طاىة ولي األمر . ىلى
 
:الحظ مسسى بن نصير أن  الارص ىلى نشر اإلسالم. 3

سكان شمال إفريقيا لم يعرفسا اإلسالم حق المعرفةم فبدأ 
بتعليمهم اإلسالمم فكان يأتي بالعلماء ليعلمسهم أمسر دينهم م 

فعمل ىلى تثبيت دىائم اإلسالم وتسطيدها في الشمال 
  اإلفريقي.

رحمه هللا بأىمال ىظيمة م بّين في  قام مسسى بن نصيرس: 
 أي ىهد قام باألىمال تلك ُمستعينا بالجدول اآلتي:

 في ىهد العمـــل الرقم
معاوية رضي هللا  إىادة فتح جزيرة قبرص. 1

 ىنه
 ىبد العزيز بن مروان واليته لشمال إفريقية. 2
 السليد بن ىبد الملك فتح األندلس.  3

 
 خامسا : وفاته 

الخليفة سليمان بن ىبد الملك إلى الاجم فاصطاب ذهب 
معه مسسى بن نصير وبعد انتهائه من أداء المناسكم وفي 

ه  97ة رسسل هللا ىام طريق ىسدته تسفي قريبا من مدين
 ودفن فيها 

 
 

 
 تم بحمد هللا


