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الصیام

:األولالتمرین

.وأنواعھوحكمھالصیام معنى فیھاتبینفقرةاكتب

:الثانيالتمرین

ً اً أثرللصیامإن .اإلخالصفضیلة على النفوستربیة في عظیما
.العظیماألثرھذافیھاتوضحفقرةاكتب

:الثالثالتمرین

.العصبيالجھاز على عظیمةفائدةً للصومإنثمالعامة؛الصحةحصولَ الصومعلیھاینطويالتيوالفوائداألسرارمن
.الفوائدھذهذكر في توسع

:الرابعالتمرین

.وفضلھرمضانصوموجوب على تدلنبویةوأحادیثآیاتعنابحث

:الخامسالتمرین

ھي؟،ماالتقوىخصالمنوكلھا،الصیاممشروعیةمنالحكمبعض هللا رحمھمالعلماءذكرلقد

:السادسالتمرین

:الصیامآداب في الشاعرقال
صمتنطـقيم وفيغض،بصريوفي**تصــاون مني السمع في یكنلمإذا

!صمت فما یومي،صمتإني:قلتوإن**والظمأالجوعصوميمنإذنفحظي
الصحیح؟الصیامآدابھي ما اذكراألبیاتھذهضوء على

:السابعالتمرین

ماھي؟.والفضائلالخصائصمن بجملة الشھوربقیةعنتمیزوقداإلسالمدین في معظمشھررمضان



السیئةالسلوكاتواألخالقمن

:األولالتمرین

.التطرفعنباالبتعادللمسلمیناالسالمیةالشریعةتوجیھفیھاتبینفقرةاكتب

:الثانيالتمرین

:وتتجنبھالتتعظالخلقسوءمظاھربعضاذكر

:الثالثالتمرین

أمسكفإذاوالتبذیر،البخلوھمامذمومینینخلق بینمحمودمثالخلقفالكرمذمیمین،طرفیندائمابینیكونالمحمودالخلق
أوجھة،منالمذمومإلىفیصلون شيء في الناسیزیدوأحیاناً .كریموالوسطمبذر،فھوبانفتاحصرفوإذابخیلفھو

.األخرىالجھةمنالمذمومإلىفیصلونمنھینقصون
.وسط حالة منیقابلھاوماوالسلوكاتاألخالقھذهبیناربط

:الرابعمرینالت

مسلك في وقعفقدذلكغیرأوالمشاعرواألخالقأوالسلوكأوالعبادةأواالعتقاد في الشرعحدودوتعدىاإلنسان بالغ إذا
.منھانوعلكلمثالذكر مع ذلكوضح.المشینالتطرف

:الخامسالتمرین

.بالویلوتوعدھمالقرآن في وأھلھالغشوجلّ عزّ  هللا ذمّ لقد
.مظاھرهبعضواذكرالغشرفع

:السادسالتمرین

ماھي؟.مضارعظیمةللغش

االجتماعیةاآلفاتمن
:األولالتمرین

حالتھإلیھآلت لما حزنتالوقتنفسوفيبلقائھففرحت.ثانیةیجمعكماأنالقدر شاء ثممدةعنكغابعزیزصدیقلدیك
.ذلك على تعینھ بنصائح ساعده.ھاعن للتخلي صراع في أنھوأخبرك.مدخناأصبحأنبعد

:الثانيالتمرین

.التدخینأضراربعضاذكر

:الثالثالتمرین

  ؟ التدخینعنلإلقالعالناسدعوة في السببھو ما

:الرابعالتمرین



  .بالغة مضارمنللخمر ما فیھافقرةتبیناكتب

:الخامسالتمرین

ھي؟ما: والمجتمعالفرد على آثارسلبیةللخمر

:السادسالتمرین

للخمر؟االجتماعیةاألضرارھي ما

:السابعالتمرین

.أضرارھاموضحاالمخدرةالحبوبعرف

:الثامنالتمرن

ماھي؟)اقتصادیة ـ اجتماعیة ـ دینیة(سلبیةآثارللمخدرات

والعفةالحیاء

:األولالتمرین

ُ َرِضيَ ُھَرْیَرةَ أَبِيَعنْ  ِبيِّ نعَ َعْنھُ هللاَّ ُ َصلَّىالنَّ ((َقالَ َوَسلَّمَ َعلَْیھِ هللاَّ ِمنُشْعَبةٌ َواْلَحَیاءُ ,ُشْعَبةً َوِستُّونَ ِبْضعٌ اْإلِیَمانُ :
)).اْإلِیَمانِ 

الشریف؟الحدیثھذاإلیھیرشدإالم

:الثانيالتمرین

:الحیاءأنواعھي ما

:الثالثالتمرین

ماھي؟.متعددةصور على الحیاءیأتي

:الرابعالتمرین

 قلة على تدلالناسأوساط في تشیعكثیرةمظاھرھناكأنإالعلیھ؛والحثفضلھ، في وردوماالحیاء، مكانة عظم مع
الحیاء؟اكتسابأسبابوماھيمنھابعضاذكرالحیاء،
:الخامسالتمرین

الحیاء؟فوائد ماعي

:السادسالتمرین

  .لعفةاالفاضلةاألخالقمن
فضلھا؟ھوأنواعھا؟وماھيوماالعفةعرف



:السابعالتمرین

اآلخرة،ماھي؟ في یجنیھاوثمراتالدنیا، في المرءیجنیھاثمراتوآجلة، عاجلة ثمرات للعفة

المدینةإلى مكة منالھجرة
:األولالتمرین

 ؟ المدینةإلى مكة منالھجرةدوافعھي ما

:الثانيالتمرین

.المسلمینتاریخ في الحاسمالنبویةالمنعطفالھجرةتعتبر
.المعنىھذافیھاتوضحفقرةاكتب

:الثالثالتمرین

داراً بالذاتللمدینة–یوحىوحيإالھوإن،الھوىعنینطق ال الذي–)وسلموآلھعلیھ هللا صلى( النبياختیارإن
ھي؟ ما عواملعدةإلىیرجع  ؛ الً مث كالحبشة غیرھادون،لدعوتھومنطلقاً ،لھجرتھ

:الرابعالتمرین

خطةسوًیافوضعاحسابھا،خطوةلكلیحسبانالھجرة،ألمریخططانبكرأبي مع وسلمعلیھ هللا صلى الرسولجلس
الخطة؟ھذهعناصر فما.للنجاةالفرصأفضلتوفربارعة

:الخامسالتمرین

،تُ وال تُحصى ال الھجرةدروسأنالشك .الدروستلكبعضاذكرَعدُّ

:السادسالتمرین

.الھجرةبعدالمدینة في) ص(الرسولأوجدهالذيالدستور في الواردةالبنودأھماذكر

المطففینسورة

واالنفطارسورتيبین)عمجزء في( الشریفالمصحفمنالرابعالربع في تقع 36آیاتھاعددمكیةالمطففینسورة
والقرآنالقیامةبیومیكذبومنذلكیفعلمنالشدیدبالعقابوتھددوالكیلالوزن في الغشمنبالتحذیرتبدأھيو,االنشقاق

.فوائدمنفیھاورد ما اكتب.الجنة في حالھمووصفالمؤمنینجزاءبذكروتختتمالكریم

االجتماعـيالتكافـــل
:األولالتمرین



.رانعم آلمن103,104اقرأاآلیتین

اآلیات؟ھذهإلیھترشدإالم

:الثانيالتمرین

.ذلكوغیروالنفقة بالنصح بعًضابعضھمرعایةُ :المسلمینوَتَكافُلوالمعونة،والنفقةاإلعالةتبادلیعنيالتكافل
.علیھیقومالذيواألساسودلیلھاإلسالم في التكافل مكانة  فیھاتوضحفقرةاكتب

:الثالثالتمرین

اختیار؟أمضرورةاالجتماعيالتكافللھ

:الرابعالتمرین

.االجتماعيالتماسك في دوركبیرللتعاون
.المعنىھذافیھاتوضحفقرةاكتب

:الخامسالتمرین

.أفرادهبینالروابطوتقویةالمجتمعوحدةتعزیزمنإلیھتؤدى لما اجتماعیةضرورةاألعیاد
.المجتمعتماسك في وأثرھااألعیادأھمیةفیھاتبینفقرةاكتب

وأحكامھاالزكاة
:األولالتمرین

 :تعالى هللا قال
الَةَ َوأَِقیُمواْ ( َكاةَ َوآُتواْ الصَّ ُمواْ َوَماالزَّ 110البقرة)َبِصیرٌ َتْعَملُونَ ِبَماّهللاَ إِنَّ ّهللاِ ِعندَ َتِجُدوهُ َخْیرٍ مِّنْ ألَنفُِسُكمُتَقدِّ

.أھمیتھامبیناالزكاةعرف

:الثانيالتمرین

الزكاة؟تشریعمنالحكمة ما

:الثالثالتمرین

  ؟ بالنصابالمقصود ما

:الرابعالتمرین

األنعام؟ فى الزكاةوجوبشروطماھي

:الخامسالتمرین

.توضیحھا في الزكاة؟توسعمصارفماھي



االنفطارسورة

.فوائدمنفیھاورد ام االنفطارواستخرجسورةآیات في تمعن

واالیثارالتعاون
:األولالتمرین

[والعدواناإلثم على تعاونواوالوالتقوىالبر على وتعاونوا: (تعالى هللا قال ].2:المائدة)
.المرفوضالتعاونإلىاالشارة مع فضلمنومالھبھأمرناالذيالتعاون معنى فیھاتبینفقرةاكتب

:الثانيالتمرین

.منھا بعضا اذكر.األنبیاءحیاة في التعاون في مواقفالقرآنيالقصص في

:الثالثالتمرین

.جوادفأنتألنفسھموُیبقوناألكثریعطونممنكنتَ وإنَسِخي،فأنتالبذلیؤلمھموالالعطاءعلیھمیسھلممنكنتإذا
.اإلیثارمرتبةإلىوصلتفقدنفسك على غیركتقدملكنكأعطیت ما إلىحاجتك مع اآلخرینیعطونممنكنتإنأما
عكسھ؟فوائده؟ماھومرتبتھ؟ماھياإلیثار؟مافضلھ؟ماھو ما

:الرابعالتمرین

اإلیثار؟ على تعینالتياألسبابھي ما

:الخامسالتمرین

.اذكرھا.اإلیثارمنالقصوىوالغایةالعالیةالمرتبةفیھابلغواللمسلمینخالدةمواقفنورمنبأحرفالتاریخسجللقد

المدینة في) ص(الرسول

:األولالتمرین

ماھي؟.المدینةإلىھجرتھبدایة في قضایاعدةوسلمعلیھ هللا صلى الرسولواجھتلقد

:الثانيالتمرین

)ص(الرسولواجھھاالتيالصعوباتھي ما.مناوئوالمنازع بال یشاء ما یعمل،)ص(للرسول خالصة) المدینة(تكنلم
المدینة؟ في



:الثالثالتمرین

 في عاتقھ على الملقاةالمھامإنجازإلىیسعىالمدینةأرضقدماهوطئتأنمنذ ـ وسلمعلیھ هللا صلى ـ هللا رسولبدألقد
.راسخةأسس على اإلسالمیةالدولةإنشاءإلىتھدفالدعوةمنجدیدةمرحلةمطلع
.مھامالھذهفیھاتبینفقرةاكتب

:الرابعالتمرین

المسلمین؟حیاة في المسجدأھمیةھي ما

:الخامسالتمرین
التيالمؤاخاة في تمثلت،المدنيالمجتمعتأسیسطریق على ـ وسلمعلیھ هللا صلى ـ الرسولخطاھاالتيالثانیةالخطوة

.واألنصارالمھاجرینبین ـ وسلمعلیھ هللا صلى ـ النبيعقدھا
.وأھمیتھاالمھمةھذهفیھاتوضحفقرةاكتب

:السادسالتمرین

المدني؟المجتمعتأسیسطریق على) ص(الرسولخطاھاالتيالثالثةالخطوةماھي

  بالمالئكة االیمان

:األولالتمرین

بھا؟اإلیمانوجوب على الدلیلوماالمالئكةحقیقةھي ما

:الثانيالتمرین

بھم؟واإلیمانالسالمعلیھم لمالئكةاوجودمنالحكمة ما

:الثالثالتمرین

.ذلكمنوحفظھم هللا عصمھمفقدوالذنوب،المعصیةعنمعصومونالسالمعلیھمالمالئكةإن-
والسنة؟القرآن في ذلك على الدلیل ما

:الرابعالتمرین

(السالمعلیھجبریلصفاتبیان في تعالى هللا قال ةٍ ِذي*َكِریمٍ َرُسولٍ لََقْولُ إِنَّھُ : )أَِمینٍ َثمَّ ُمَطاعٍ *َمِكینٍ اْلَعْرشِ ِذيِعْندَ قُوَّ
.الصفاتھذهاشرح].21-19:التكویر[

:الخامسالتمین

ماھي؟.أمورعدةیتضمن بالمالئكة اإلیمان

:السادسالتمرین



ماھي؟المالئكةمالأعمن جملة الصحیحةالنبویةوالسنةالكریمالقرآن في جاء

:السابعالتمرین

 ؟ المسلمحیاة في بالمالئكة اإلیمانھوأثر ما

المالئكةدعاء
:األولالتمرین

:المالئكةوظائفمن

:الصالة لفاتحة المالئكةتأمین-2:الذكرواستماعھمالجمعةصالةحضورھم-1
:والعصرالفجر صالتي عندالحفظةالمالئكةحضور-4الصالة في المالئكةتحمید-3

.ذلك على الدالةاألحادیثاكتب

:الثانيالتمرین

َھاَیا: (تعالى هللا قال َ اْذُكُرواآَمُنواالَِّذینَ أَیُّ َوَمالِئَكُتھُ َعلَْیُكمْ ُیَصلِّيالَِّذيُھوَ *َوأَِصیًال ُبْكَرةً َوَسبُِّحوهُ*َكِثیًراِذْكًراهللاَّ
لَُماتِ ِمنْ ِرَجُكمْ لُِیخْ  [َرِحیًماِباْلُمْؤِمنِینَ َوَكانَ النُّورِ إِلَىالظُّ ].41،43:األحزاب)

.اآلیاتاشرح

:الثالثالتمرین

:النصوصھذه في الواردةالمالئكةأدعیةماھياستنتج
منفقاً أعطِ اللھم:أحدھمافیقولینزالن،ملكانوإالفیھالعبادیصبحیوممن ما: "وسلمعلیھ هللا صلى هللا رسولقال ـ1

.علیھمتفق".تلفاً ممسكاً أعطاللھم:اآلخرویقولخلفاً،
"وسلمعلیھ هللا صلى هللا رسولقال ـ2 لالملكقالالغیببظھرألخیھدعامن: مسلمرواه".بمثلھولكآمین،:بھالموكَّ

.وغیره
"وسلمعلیھ هللا صلى هللا رسولقال ـ 3 علیھأتى فلما ملكاً،مدرجتھ على هللا فأرسلأخرى،قریة في لھأخاً زاررجالً إن:

-قالهللا، في أحبھأنيغیرال،:فقالتربُّھا، نعمة منعلیھلكھل:فقالالقریة،ھذه في لي أخاً أرید:قالترید؟أین:قال
.مسلمرواه".فیھأحببتھ كما أحبَّكقد هللا إنإلیك، هللا رسول فإني: - الملك

عذابوقھمسبیلكواتبعواتابواللذینفاغفروعلمارحمة شيء كلوسعتربناآمنواللذینویستغفرون: (تعالى قال ـ4
.7:غافر)(الجحیم (

:الرابعالتمرین

ماھي؟معینةبأعمالیقومونلمن هللا تدعواالمالئكةأنالسنةبینتلقد

االجتماعیةالمسلمفاعلیة
:األولالتمرین



احرص،خیركلوفى،الضعیفالمؤمنمن هللا إلىواحبخیرالقوىالمؤمن:(وسلمعلیھ هللا صلى هللا رسولقال
،فعل شاء وما هللا قدرقلولكن،وكذاكذافعلتأنىلو:تقل فال شئ اصابكوإن،تعجزوالͿΎΑواستعنینفعك ما على
.ھریرةأبورواه)الشیطانعمل حتفت لوفإن

.ذلكوضح.المسلمحیاة في للفاعلیةشاملمفھومإلىالحدیثیرشد

:الثانيالتمرین

:وغیرھما،مسعودبن هللا وعبد،عفانبنكعثمان،القرآنیقرئونناكانواالذینحدثنا:قالالسلمىالرحمنعبدابوروى
:قالوا،والعملالعلممنفیھا ما یتعلموا حتى بجاوزوھالمآیاتعشروسلمعلیھ هللا صلى النبىمنتعلمواإذاكانواأنھم

.جمیعاً والعملوالعلمالقرآن فتعلمنا
.حیاتھ في المسلمفاعلیةأساسفیھاتبینفقرةاكتب

:الثالثالتمرین

.القولھذا صحة على تدلأمثلةاكتب.العملجنسمنالجزاء:یقال

الكبرىغزواتال
:األولالتمرین

  ؟)ص(الرسولغزواتدراسةفوائدھي ما

:الثانيالتمرین

.الكبرىبدرغزوةھووموضوعھااألنفالسورةنزلت
.الغزوةھذهحولشروحمنفیھا جاء ما اكتب

:الثالثالتمرین

.اذكرھا.بدرغزوةأثناءرائعةإیمانیةمواقف للصحابة كان

  :عالرابالتمرین

.منھا بعضا اذكر،ومتعددةكثیرةبدرغزوة نتائج إن

:الخامسالتمرین

:أحدغزوة
:المعركةمنبطولیةصور
المعجزات،بعضحدثتوكذلكأحد،غزوة في المسلمینونساءلرجالواإلیمانوالشجاعةالبطولةمنرائعةصورتجلت
.اذكرھا.وتبصرةللمؤمنینوذكرىعظةلتكون

:السادسالتمرین

.أحدغزوة في ذلك على الدلیل ما.الكلمة معنى بأتمقائداغزواتھ في) ص(الرسولكانلقد

:السابعالتمرین



أحد؟غزوةنھایةكانتكیف

:الثامنالتمرین

.العظیمةأحدغزوةمنالمستفادةالربانیةوالحكمالفوائدبعضاذكر

:الثامنالتمرین

.الخندقغزوةحوللوماتمع منتعرفھ ما اكتب

التكویرسورة

:األولالتمرین

"ھماھامتینحقیقتین تعالج وھيالمكیة،السورمنالتكویرسورة منوكالھما"والرسالةالوحي"وحقیقة"القیامةحقیقة:
.الحقائقھذهفیھاتوضحفقرةاكتب.اإلِیمانلوازم

:الثانيالتمرین

یكورفلماذاوجازاھم،الخلقبعث-وعالجل- هللا أنھب:لھفقالسائلفسألھعقیل،ابنالوفاءأبيالتكویرعندسورةقرئت
..الجبالویسیرالنجوم،ویذھبالشمس، غیرھا؟إلى.

جوابھ؟كانكیف

:الثالثالتمرین

.فوائدمنالتكویرسورة في ورد ما استخرج

:الرابعالتمرین

).قُِتلَتْ َذْنبٍ ِبأَيِّ ُسئِلَتْ اْلَمْوُءوَدةُ َوإَِذا:(لتكویراسورة في  وعالـجل-قال
.البناتیئدونالجاھلیة في العربكان

.الكریمالقرآنسورمنأخرىبآیاتمستدالالشنیعالفعلھذا معنى فیھاتبینفقرةاكتب

الحسنةوالصحبةالقدوة

:األولالتمرین

توازنلتحقیقونوعھ،جنسھ بني مع االحتكاكخاللمناجتماعیةعالقات النشاء سعىیواجتماعي حي كائناالنسانإن
.ترویھاالتيالعضویةللدوافعمتكامل

.الحسنةالصحبةإلىاالنسان حاجة فیھاتوضحفقرةاكتب

:الثانيالتمرین

).أنتمنلكأقولتصاحبمن لي قل:(یقال
.األصحاباختیاروكیفیة.االنسانحیاة في ةالصحبأھمیةفیھاتبینفقرةاكتب



:الثالثالتمرین

 : تعالى قالولھذا،ضاراً وإنساراً وإن،قبحاً وإنحسناً إنغیرهاتباع في علیھااإلنسانیكونالتيالحالةھي:القدوة
).كثیراً  هللا وذكراآلخروالیوم هللا یرجواكانلمن حسنة أسوة هللا رسول في لكمكانلقد(

 ؟ الحسنةالقدوةأھمیةھي ما

:الرابعالتمرین

الحسنةالقدوةوجوب*
[وعالجل – هللا قال أحسنومن،تفعلون ماال تقولواأن هللا عندمقتاً كبر،تفعلون ماال تقولونلمءامنواالذینأیھایا:
.المسلمینمنإننيوقالصالحاً وعمل هللا إلىدعآممنقوال [

.ذلكوضح.هللا إلىالداعيعلیھیكونأنینبغيوماالحسنةالقدوةوجوبإلىالكریمةاآلیةترشد

:الخامسالتمرین

الصدیق؟اختیار في اعتمادھایجبالتيالصفاتھي ما

:السادسالتمرین

.األشرار مجالسة منیبھیصوضررمعصیةمنكمواألخیار، مجالسة منیجنیھافائدةمنیفكركمأنالمسلم على
.واألضرارالفوائدھذهاذكر

الصــدقةأنواع
:األولالتمرین

.الصدقةفضل على تدلوأحادیثآیاتاكتب

:الثانيالتمرین

.منھا بعضا اذكر.التعدفوائدللصدقة
:الثالثالتمرین

الصدقات؟أفضلھي ما

:الرابعالتمرین

الجاریة؟الصدقةمجاالتھي ما

:الخامسالتمرین

).ص(الرسولعنھاأخبرالتيالصدقةأنواعبعضعدد

المسلمشیممن
:األولالتمرین



 هللا نفس’الدنیاكربمنكربةمؤمنعننفسمن:(سلموعلیھ هللا صلى هللا رسولقالقالعنھ هللا رضيھریرةأبيعن
الدنیا في هللا ستره مسلما سترومن’واآلخرةالدنیا في علیھ هللا معسریسر على یسرومن’القیامةیومكربمنكربةعنھ

.مسلــــمرواه)أخیھعون في العبدكان ما العبدعون في وهللا’واآلخرة
.الصالحینبشیمإشادةمنالحدیث في ورد ما فیھاتبینفقرةاكتب

:الثانيالتمرین

.التواضعالمسلمشیممن
.وفضائلھوأنواعھناهمع فیھاتوضحفقرةاكتب

:الثالثالتمرین

.الغدروالخیانةومقتالوفاءالفاضلةاالسالمیةاألخالقمن
.خلقمنیناقضھ ما إلىاالشارة مع أنواعھھيوماالوفاءماھو

:الرابعالتمرین

فضائلھ؟ھيوماالحلمھو ما

:الخامسالتمرین

.االحسانالمسلمشیممن
نحسن؟نحسن؟وكیفمناإلحسان؟لھو ما

:السادسالتمرین

فضلھ؟أنواعھ؟ماھوالستر؟وماھيھو ما

الطاعة
:األولالتمرین

للزوجسبحانھأعطىفقدالطاعة،حقكیانھا على والمحافظةاألسرةتنظیمإطار في اإلسالمأصلھاالتيالعامةالمبادئمن
.واجباتعلیھوفرضصالحیات

.األسریةالحیاة في الطاعةأھمیةفیھاتبینفقرةاكتب

:الثانيالتمرین

األول؟التمرین في إلیھاأشیرالتيالطاعةضوابطھي ما

:الثالثالتمرین

.لألمیروالطاعةالسمعوجوب في أحادیثاكتب



:الرابعالتمرین

 هللا إلىفردوه شيء في تنازعتمفإنمنكممراألوأوليالرسولوأطیعوا هللا أطیعواآمنواالذینأیھایا:(تعالى هللا قال
)59:النساء)(تأویالوأحسنخیرذلكاآلخروالیومͿΎΑتؤمنونكنتمإنوالرسول

ماھي؟.بالطاعة متعلقة عظیمةفوائداآلیة في

:الخامسالتمرین

ُسولَ ُیِطعِ َمنْ : ﴿ تعالى قال َ أََطاعَ َفَقدْ الرَّ ].80:النساء﴾ [ َحفِیظاً َعلَْیِھمْ أَْرَسْلَناكَ َفَماَتَولَّىَوَمنْ هللاَّ
ُ َصلَّى-النبيطاعةإن .نھى ما واجتنابأمر ما بامتثالإّال تتحقق ال -َوَسلَّمَ َعلَْیھِ هللاَّ

ُ َصلَّى-النبيطاعةمنالفوائدھي ما اذكر َوَسلََّم؟َعلَْیھِ هللاَّ

:السادسالتمرین

...................)إحساناوبالوالدینإیاهإالتعبدواأالربكوقضى:(تعالى هللا قال
.وحدودھاالوالدینطاعةأھمیةفیھاتوضحفقرةاكتب

والتسامحالحوار

:األولالتمرین

.التسامحدیناالسالمأنفیھاتبینفقرةاكتب

:الثانيالتمرین

المجتمع؟ في التسامحفضیلةنغرسكیف

:الثالثنالتمری

التسامح؟فضیلةاالسالمعلیھا بنى التياألسسھي ما

:الرابعالتمرین

التسامح؟فوائدماھي

:الخامسالتمرین

ماھي؟.السامیةغایتھیحقق كي وآدابأصولللحوار

االسالم في البیئة على المحافظةركائزمن

:األولالتمرین

الناس؟منرهغیعنللبیئةالمسلمنظرةیمیزذا ما



:الثانيالتمرین

.البیئةلحمایةالمعاصرةالوسائلبعضاذكر

:الثالثالتمرین

البیئة؟لرعایةاإلسالمیةالركائزماھي

:الرابعالتمرین

.التشجیرالبیئةلحمایةاإلسالمركائزمن
.البیئة على الحفاظ في التشجیرأھمیةفیھاتبینفقرةاكتب

:امسالخالتمرین

:اآلتیةالمواردمنموردكل على المحافظة على تدلالتيالكریمةاآلیاتعنوابحثالشریفالمصحفإلىعد
.المعادن ـ الحیوان ـ الشجر ـ الماء





الصیام

:األولالتمرین

:وأنواعھوحكمھالصیام معنى 

قولھالقدسيالحدیث في وردحیثلھ هللا جعلھالعظمةھذهأجلومنتعالى، هللا عندالعظیمةاإللھیةالواجباتمنالصوم
الفقیر، مع الغنيیشعربھ.لھاوإصالحللنفسومجاھدةوصبرالنارمنُجنَّةوھو)علیھأجزيوأنا لي الصوم: (تعالى

:أقسامأربعةإلىینقسموھو.تعالى هللا رحمةویستشعرالنعمة،عظماإلنسانویعرف

.واحدكلمنیومولووشعبانورجبوالجمعةالخمیسیومكصوم:المستحب-2.رمضانشھركصوم:الواجب-1

م-4.مضیفھإذندونمن نافلة الضیفكصوم:المكروه3 )واألضحىالفطر(العیدینكصوم:المحرَّ

ھذاَیْلَزُمھُ والذي.الشمسغروبإلى لثانياالفجرطلوعمنالمفطراتعناإلمساكھو  : نافلة أوكانفریضةالصیام
الذيالكافروكذلكعلیھ،صیام ال فھذاالتكلیفسنیبلغلمالذيالصغیرأوكالمجنونالمكلفغیرأماالمكلف،ھواإلمساك

شھرھوأركانھ،منوركناإلسالم،فرائضمنفرضھوالذيالواجبالصیامإن.اإلسالموھوشرطھمنھطلب
.]184:البقرة[)لھخیرفھوخیراً تطوعفمن(:تطوعفإنھسواهومارمضان،

:الثانيالتمرین

.اإلخالصفضیلة على النفوستربیة في لصیاماأثر
أبيعنصحیحھ في البخاريروى-تعالى- هللا أجلمنوشرابھوطعامھشھوتھویدعواحتساباً،إیماناً یصومالصائمإن
".ذنبھمنتقدم ما لھغفرواحتساباً إیماناً القدرلیلةقاممن:"قال-وسلمعلیھ هللا صلى- النبيعن-عنھ هللا رضي-یرةھر

"قولھ وفي"ونحوهریاءمنآخرلقصد ال لألجر،طلباً أي":احتساباً "وعلیھ،بالثواب هللا بوعدتصدیقاً أي":إیماناً :
"قال-وسلمعلیھ هللا صلى-هللا رسولأن-عنھ هللا رضي-رةھریأبيحدیثمن-أیضاً -البخاري لُخلوفبیده نفسي والذي:

والحسنةبھ،أجزيوأنا لي الصیامأجلي،منوشھوتھوشرابھ،طعامھیتركالمسك؛ریحمن هللا عندأطیبُ الصائمِ فمِ 
".أمثالھابعشر
ϝΎѧϗνولھذاوربھ،العبدبینوِسرٌّ خفیٌة،عبادةٌ فالصومُ اإلخالص؛فضیلة على الصومیربینا ѧόΑ˯ΎѧϣϠόϟ:ϡϭѧλ ϟ ال ϪѧϠΧΩϳ
ϑ.عنھاإلخبارجھةمنالریاءیدخلھوإنمافعلھ،بمجردالریاء ϼѧΧΑΔѧϳϘΑ˭ϝΎѧϣϋϷϥΈѧϓ˯ΎѧϳέϟΩѧϗΎϬϠΧΩѧϳΩέѧΟϣΑϻϭˬΎѧϬϠόϓ
.وأحمدھاأعظمھایكنلمإنالخاللوأحمدالخصال،أعظممناإلخالصأنریب

ιألنΎѧϳϋΩϪѧϟ˱�ذلككان هللا یرضيالذيالوجھ على بھوقامͿˬصیامھالمسلمُ أخلصإذا ѧϠΧϳͿϲѧϓϰΗѧηˬϩέϭѧϣΔѧϓΎϛϭ
νالذيھوالصیامفرضوالذيالشھور،سائرِ ربُّ ھورمضانَ َفَربُّ أیامھ،وسائرأحوالھ، έѧϓϩέѧϳϏϥѧϣέΎѧγΕΎѧϋΎρϟ

بُ والذيوالقربات، بُ لذياھوبالصیامإلیھُیَتَقرَّ .األعمالبسائرإلیھُیَتَقرَّ

:الثالثالتمرین

:الصیامفوائد
االعتدالناحیةمنوذلكصیامھ، في السلیمَ النھجَ الصائمُ اتَّبعإذاخصوصاً األبدان، صحة على تحصى ال فوائدَ للصومإن
ھذا في األطباءقالھومماوِحْمَیِتھاطنة،الباوالقوىالظاھرة،الجوارححفظ في عجیبٌ تأثیرٌ فللصومومشربھ،مطعمھ في

فلیسالعمل؛ عناء منالوقتبعضالھضمجھازَ ویریحُ واألمعاء،المعدةمنالمتعفِّنةَ الفضالتِ ینفيالصومإن:الصدد
المزمنة اءاألمعبالتھابفالمصابالحمیة؛فوقبلالحمیة؟مننوعٌ إالالصوموھلالِحْمَیُة،إالعالجمناألمراضلبعض

إنثمإفطاره، في اعتدلإذاالصوممنیستفیدكبدي،بقصوروالمصاب.كثیراً الصوممنیستفیدالمزمن،القولونوالتھاب
وتھذیبالنفس،صفاءِ منتفیُضھوماالصوِم،روحانیةُ :المختصینأحدیقول.العصبيالجھاز على عظیمةفائدةً للصوم
هوماالشھوات في الترديعنوالبعدِ والمحتاجین،الفقراء على والعطفِ المشاق،احتمال على والصبرِ الروح،  على تجرُّ

الغضب،عنوالبعدالعمل،تأدیة في وأمانةٍ المعاملة، في صدقٍ منالفاضلةباألخالقالنفسوتـزكیةویالت،منالفرد



والمودة،السالم،روحَ البشریةِ النفس على ُیْضفيھذاكلللناس؛والبغِض والحسد،الحقدمنالنفسونقاءِ واالنتقام،
.لثورتھویثورلھدوئھ،الجسمیھدأوالذيلإلنسان،العصبيالجھاز على تؤثربدورھاالتيوالصفاءوالمحبة،

:الرابعالتمرین

:رمضانصوموجوبأدلة
َھاَیا: ( تعالى قال َیامُ الَعلَْیُكمُ ُكِتبَ آَمُنواْ الَِّذینَ أَیُّ قُونَ لََعلَُّكمْ َقْبلُِكمْ ِمنالَِّذینَ َعلَىُكتِبَ َكَماصِّ )183(البقرة)َتتَّ
نَ َوَبیَِّناتٍ لِّلنَّاسِ ُھًدىاْلقُْرآنُ ِفیھِ أُنِزلَ الَِّذيَ َرَمَضانَ َشْھرُ : ( تعالى وقولھ )ْمھُ َفْلَیصُ الشَّْھرَ ِمنُكمُ َشِھدَ َفَمنَواْلفُْرَقانِ اْلُھَدىمِّ
.185(البقرة (

وصوموالحجالزكاةوإیتاء هللا رسولمحمداوأن هللا إالإلھ ال أنشھادة:خمس على اإلسالم بني): ( ص(الرسولقال
ومسلمالبخاريرواه)رمضان

شھر:فقال،الصیاممن علي هللا فرض بما أخبرني(فقال)ص(هللا رسولإلى جاء أعرابیاأن هللا عبیدبنطلحةعن
.طویلحدیثمنالبخاريرواه)تطوعأنإالرمضان

:الصیامفضل
(وعزجلقال .185(البقرة)اْلقُْرآنُ ِفیھِ أُنِزلَ الَِّذيَ َرَمَضانَ َشْھرُ : (
(ص(الرسولوقال .البخاريرواه)الجنةأبوابفتحترمضان جاء إذا):
(ص(الرسولوقال .ومسلمالبخاريرواه)ذنبھمنتقدم ما لھغفرواحتسابا اناإیمرمضانصاممن)

:الخامسالتمرین

:الصومحكممن
ْومَ أَنَّ -1 ,َوأَْعالَھاالنَِّعمِ أََجلِّ ِمنْ وھذه,َواْلِجَماعِ َوالشُّْربِ األَْكلِ َعنْ النَّْفسِ َكفُّ ُھوَ فالصیام,النِّْعمُشْكرِ إلَىَوِسیلَةٌ الصَّ

فُ ُمْعَتَبًراَزَماًناَعْنَھاَواالْمتَِناعُ  ْكرِ َحقَِّھاَقَضاءِ َعلَىَذلِكَ َفَیْحِملُھُ ,ُعِرَفتْ فُِقَدتْ َفإَِذا,َمْجُھولَةٌ النَِّعمُ إذْ ,َقْدَرَھاُیَعرِّ .ِبالشُّ
ْومَ أَنَّ -2 َوَخْوًفا,َتَعالَىهللاَِّ َمْرَضاةِ ِفيَطَمًعااْلَحاللِ َعنْ لِالْمِتَناعِ َنْفسٌ الاْنَقاَدتْ إَذاألَنَّھُ ,المحرماتتركإلَىَوِسیلَةٌ الصَّ

ْومُ َفَكانَ ,اْلَحَرامِ َعنْ لِالْمِتَناعِ َتْنَقادَ أَنْ َفأَْولَى,ِعَقابِھِ أَلِیمِ ِمنْ  َقاءِ َسَبًباالصَّ ِ َمَحاِرمِ التِّ .َتَعالَىهللاَّ
وْ ِفيأَنَّ -3 ْھَوةِ  على التغلبمِ الصَّ ااْمَتَنَعتْ َجاَعتْ َوإَِذا,الشََّھَواتِ َتَمنَّتْ َشِبَعتْ إَذاالنَّْفسَ ألَنَّ ,الشَّ َقالَ َولَِذا,َتْھَوىَعمَّ

ِبيُّ  (وسلمعلیھ هللا صلى النَّ َبابِ َمْعَشرَ َیا: جْ اْلَباَءةَ ِمْنُكمْ اْسَتَطاعَ َمنْ :الشَّ ,لِْلَفْرجِ َوأَْحَصنُ ,لِْلَبَصرِ أََغضُّ َفإِنَّھُ ;َفْلَیَتَزوَّ
ْومِ َفَعلَْیھِ َیْسَتِطعْ لَمْ َوَمنْ  .ِوَجاءٌ لَھُ َفإِنَّھُ ,ِبالصَّ (

ْومَ أَنَّ -4 ْحَمةِ ُموِجبٌ الصَّ ائِمَ َفإِنَّ ,اْلَمَساِكینِ َعلَىَواْلَعْطفِ لِلرَّ َحالُھُ َھَذاَمنْ َذَكرَ ,األَْوَقاتِ َبْعِض ِفياْلُجوعِ أَلَمَ َذاقَ إَذاالصَّ
قَّةُ إلَْیھِ َفُتَساِرعُ ,األَْوَقاتِ َجِمیعِ ِفي ْحَمةُ ,َعلَْیھِ الرِّ المساكین على للعطفسبباً الصومفكان,إلَْیھِ ِباإلِْحَسانِ ,بِھِ َوالرَّ
ْومِ ِفي-5 ْیَطانِ َقْھرٌ الصَّ ْیَطان(ألنوذلك،المعاصيمنھفتقل،لإلنسانوسوستھفتضعف,لھوإضعاف،لِلشَّ َیْجِريَ الشَّ

مِ َمْجَرىآَدمَ اْبنِ ِمنْ  .نفوذهویقل،فیضعفالشیطانمجاريتضیقفبالصیام،وسلمعلیھ هللا صلى النبيقال كما)  الدَّ
.علیھ هللا باطالعلعلمھ،علیھقدرتھ مع نفسھتھوى ما فیترك، تعالى هللا مراقبة على نفسھیدربالصائمأن-6
 .  تعالى هللا عندفیماوالترغیب،وشھواتھاالدنیا في التزھیدالصیاموفي-7
.ذلكفیعتادطاعتھتكثرالغالب في الصائمألنوذلك،الطاعاتمناإلكثار على المؤمنتعوید-8

:السادسالتمرین

:الصیامآداب
عز( هللا ذكرعنویلھيالقلب،یشغل ما كلوإلىوُیكَره،ُیذم ما كلإلىالنظر في االتساععنوكفُّھالبصرغضُّ :األول
),وجل
السكوت،وإلزامھوالمراء،والخصومة،والجفاء،والفحش،والنمیمة،والغیبة،والكذب،الھذیان،عناللسانحفظ:الثاني
.اللسانصومھذاف القرآن؛وتالوة،)سبحانھ( هللا بذكروشغلھ
ىولذلكإلیھ؛اإلصغاءحُرمقولھحُرم ما كلألنمكروه؛كلإلىاإلصغاءعنالسمعكفّ :الثالث بین)وجلعز( هللا سوَّ

اُعونَ :{تعالى فقالالسحت،وآكلالمستمع الُونَ لِْلَكِذبِ َسمَّ ْحتِ أَكَّ (لِلسُّ ),42:المائدة}
 معنى فال اإلفطار؛وقتالشبھاتعنالبطنوكفّ المكاره،عنوالرجلالیدمنثاماآلعنالجوارحبقیةكفُّ :الرابع

!الحرام على اإلفطارثمالحالل،الطعامعنالكفّ وھوللصوم،



بطنمن)وجلعز( هللا إلىأبغضوعاءمن فما جوفھ؛یمتلئبحیثاإلفطار؛وقتالحاللالطعاممنیستكثرأال:الخامس
,نھارهصحوةفاتھ ما فطرهعندالصائمتداركإذاالشھوةوكسرهللا،عدوقھر في الصوممنُیستفادوكیفحالل،من ُملئ

أوالمقربین،منفھوصومھ؛أُیقبلیدريلیسإذوالرجاء؛الخوفبینمضطرًبامعلًقااإلفطاربعدقلبھیكونأن:السادس
.منھایفرغعبادةكلرآخ في كذلكولیكنالممقوتین؟منفھوعلیھ؛ُیرد

:السابعالتمرین

:ذلكومنوالفضائلالخصائصمن بجملة الشھوربقیةعنتمیزوقداإلسالمدین في معظمشھررمضان
ابنحدیثمنومسلمالبخاريالصحیحین في ثبت,اإلسالمأركانمنالرابعالركنصومھجعلوجلعز هللا أن-1

,ورسولھ هللا عبدمحمداوأن,  هللا إالإلھ ال أنشھادةخمس على اإلسالم بني: "  قالوسلمعلیھ هللا صلى النبيأنعمر
.البیتوحج,رمضانوصوم،الزكاةوإیتاء,الصالةوإقام "

اْلُھَدىِمنَ َوَبیَِّناتٍ لِلنَّاسِ ُھدىً اْلقُْرآنُ فِیھِ أُْنِزلَ الَِّذيَرَمَضانَ َشْھرُ : ( تعالى قال كما,  القرآنفیھأنزلوجلعز هللا أن-2
{وَتَعالَىُسْبَحاَنھُ َوَقال،185/البقرة)َواْلفُْرَقانِ  ا: .اْلَقْدرِ لَْیلَةِ ِفيأَْنَزْلَناهُ إنَّ {

.اْلَقْدرِ لَْیلَةِ ِفيأَْنَزْلَناهُإِنَّا: (  تعالى قال كما,  شھرألفمنخیرھيالتي,القدرلیلةفیھجعل هللا أن-3 .1/القدر) _
(أیضاوقال ا: اُمَباَرَكةٍ لَْیلَةٍ ِفيأَْنَزْلَناهُإِنَّ اإِنَّ .3/الدخان)ُمْنِذِرینَ ُكنَّ

منومسلمالبخاريالصحیحین في ثبت كما,  الذنوبلمغفرة سببا واحتساباإیماناوقیامھصیامھجعلوجلعز هللا أن-4
"قالوسلمعلیھ هللا صلى النبيأنھریرة يأبحدیث .ذنبھمنتقدم ما لھغفرواحتساباإیمانارمضانصاممن: "

الصحیحین في ثبت كما,  الشیاطینفیھوُیصفِّد,النیرانأبوابفیھوُیغلق,الجنانأبوابفیھیفتحوجلعز هللا أن-5
"قالوسلمعلیھ هللا صلى هللا رسولأنھریرةأبيحدیثمنومسلمالبخاري ,الجنةأبوابفتحترمضان جاء إذا:
.الشیاطینوُصفِّدت,النارأبوابوغلقت "

"قالوسلمعلیھ هللا صلى النبيأنأُمامةأبيحدیثمنأحمداإلمامروى،النارمن عتقاء منھلیلةكل في Ϳأن-6 :Ϳ
 " .  عتقاء فطركلعند

"مسلمصحیح" في ثبت كما,  الكبائراجتنبتإذاقبلھالذيرمضانمنسبقتھالتيالذنوبلتكفیرسببٌ رمضانصیامَ أن-7
"قالوسلمعلیھ هللا صلى النبيأن بینھن ما مكفرات,رمضانإلىورمضان,الجمعةإلىوالجمعة,الخمسالصلوات:
.الكبائراجتنبتإذا "
قالاألنصاريأیوبأبيحدیثمن"مسلمصحیح" في ثبت ما ذلك على یدل كما,  أشھرعشرةصیامیعدلصیامھأن-8

" .الدھركصیامكانشوالمن ستا أتبعھثم,رمضانصاممن: وروى"
 هللا رضيذرأبيحدیثمنوغیرهداودأبيعندثبت لما ،لیلةقیاملھكتبینصرف حتى اإلمام مع فیھقاممنأن-9
"وسلمعلیھ هللا صلى هللا رسولقال:قالنھع .لیلةقیاملھكتبینصرف حتى اإلمام مع قاممنإنھ: "

  . حجة تعدلفیھالعمرةأن-10
ِبيَّ أَنَّ "–عنھا هللا رضي-َعائَِشةَ َحِدیثِ فِيَجاءَ َكَما,ِفیھِ االْعِتَكافُ ُیسنأنھ-11 َیْعَتِكفُ نَ َكاوسلمعلیھ هللا صلى النَّ

ُ َتَوفَّاهَُحتَّىَرَمَضانَ ِمنْ األََواِخرَ اْلَعْشرَ  .ومسلمالبخاريرواه"َبْعِدهِ ِمنْ أَْزَواُجھُ اْعَتَكفَ ُثمَّ ,َتَعالَىهللاَّ
ًدااْسِتْحَباًباَرَمَضانَ ِفيُیْسَتَحبُّ -12 َوَیْقَرأَ َغْیِرهِ َعلَىَیْقَرأَ بِأَنْ اْلقُْرآنِ ُمَداَرَسةُ َوَتُكونُ ,تِالَوِتھِ َوَكْثَرةُ اْلقُْرآنِ ُمَداَرَسةُ ُمَؤكَّ

,َعلَْیھِ َغْیُرهُ 
اِئمِ َتْفِطیرُ رمضان في یستحب-13 ِ َرُسولُ َقالَ :َقالَ عنھ هللا رضياْلُجَھِنيِّ َخالِدٍ ْبنِ َزْیدِ لَِحِدیثِ :الصَّ علیھ هللا صلى هللاَّ

"وسلم ائِمِ أَْجرِ ِمنْ َیْنقُصُ  ال أَنَّھُ َغْیرَ ,أَْجِرهِ ِمْثلُ لَھُ َكانَ َصاِئًمارَ َفطَّ َمنْ : .الترمذيرواه"َشْیًئاالصَّ

السیئةوالسلوكاتاألخالقمن



:األولالتمرین

:التطرفعنباالبتعادللمسلمیناالسالمیةالشریعةتوجیھ
 في والدالالتاألسالیبمنأنواعاواستخدمواالعتقاداتواألفعالاألقوال في طرفوالتالغلوومنعبتحریم جاء الشرعإن

فقھاءواتفقللھالكسببالغلوأنببیانوتارةالغلو في الكفارمشابھةمنبالتحذیروتارةذلكعنبالنھيتارةذلكبیان
).اْلَحقَّ إالَّ هللاَِّ َعلَىَتقُولُواَوَال ِدیِنُكمْ ِفيَتْغلُواَال ْلِكَتابِ اأَْھلَ َیا( تعالى قال.وأنواعھصورهبجمیعالغلوتحریم على الشریعة

بُِعواَوَال اْلَحقِّ َغْیرَ ِدینُِكمْ ِفيَتْغلُواَال اْلِكَتابِ أَْھلَ َیاقُلْ : (تعالى وقال اَوَضلُّوَكِثیًراَوأََضلُّواَقْبلُ ِمنْ َضلُّواَقدْ َقْومٍ أَْھَواءَ َتتَّ
بِیلِ َسَواءِ َعنْ  (وسلمعلیھ هللا صلى هللا رسولوقال).السَّ الغلوقبلكمكانمنأھلكفإنھالدین في والغلوإیاكمالناسأیھایا:
عبدهأناإنما،مریمابنعیسىالنصارىأطرت كما تطروني ال: (وسلمعلیھ هللا صلى وقال.النسائيرواه).الدین في

.كلھااألمور في واالعتدالالقصدسلوكإلىوسلمعلیھ هللا صلى النبيوأرشد.علیھمتفق).ولھورس هللا عبدفقولوا

:الثانيالتمرین

:الخلقسوءمظاھر
السخریة-6الكبر-5والتوبیخاللوم في المبالغة-4الغضبسرعة-3الجبینوتقطیبالوجھعبوس-2والفظاظةالغلظة-1
األسرارإفشاء-13الظنإساءة-12بوجھینالناس مقابلة-11والتحسسالتجسس-10النمیمة-9یبةالغ-8باأللقابالتنابز-7

البخل-20الحیاء قلة-19السفھاءمجاراة-18الحسد-17والتدابرالتھاجر-16األعذارقبولعدم-15بالزلةالمؤاخذة-14

:الثالثالتمرین

أمسكفإذاوالتبذیر،البخلوھمامذمومینخلقینبینمحمودمثالخلقكرمفال ذمیمین،طرفیندائمابینیكونالمحمودالخلق
أوجھة،منالمذمومإلىفیصلون شيء في الناسیزیدوأحیاناً .كریموالوسطمبذر،فھوبانفتاحصرفوإذابخیلفھو

.األخرىالجھةمنالمذمومإلىفیصلونمنھینقصون
ھمااالستعجال،ذمیمینطرفینبینمحمودخلقواألناةوالجرأةالوقاحةبینوسط اءوالحیوالكبر،الذلبینوسطالتواضع
والحرصالشحبینخلق:والقناعةوالتھور،الجبنھمامذمومین،طرفینبینمحمودخلقوالشجاعةواإلضاعة،والتفریط

التقطیببینوالبشروسطالوجھوطالقةوالضعف،القسوةبینوسطوالرحمةجھة،منواإلضاعةالخسةوبینجھة،من
.أخرىجھةمنالخدوتصعیرجھةمنوالتعبیس

:الرابعالتمرین

بھمویستغیثیدعوھمͿوشركاءأنداداویتخذھمبھمویتبركالصالحینتعظیم في یغلومن:االعتقاد في التطرف)1(
 على فیتجنىوالتفسیقوالتبدیعالتكفیر في یغلومنلكوكذ. هللا إالعلیھیقدر ماال منھمویطلبإلیھمویفزعلھموینذر

.حقبغیروأعراضھموأموالھمدمائھمویستبیحشبھةألدنىالمسلمین
فرائضمناالستنجاءفیجعل هللا یشرعھلم عمال فیھافیحدثالمشروعةالعبادة في یبالغمن:العبادة في التطرف)2(

 هللا بھایأذنلمعبادةویبتدعیحدثمنوكذلك.االحتیاطبابمنوالطھارةافوالطوالركعاتعدد في ویزید.الوضوء
الرسولیشرعھالمالتياآلثار تتبع في واإلفراطوالغلو.الشرع في أصللھالیسالتيوالمناسباتوالصلواتكاألذكار

.وسلمعلیھ هللا صلى
أوالزواجأواللحمأكلفیتركوالنعمالطیباتمن هللا أباحھ ما فیحرموالزھدالنسك في یبالغمن:السلوك في التطرف)3(

یوقعھم حتى ذلك في الناس على ویشددالمكاسبجمیععنالتورع في یبالغمنوكذلك.ذلكوغیرالثیابمنالحسنلبس
یغلومنوكذلك. لعامةاوالمصالحالدعوة في وفائدتھانفعھاثبتالتيالحدیثةالوسائلاستخدامیحرممنوكذلك.الحرج في
.المسلمینوقتالالسالححمل على ذلكفیحملھالمنكرعنوالنھيبالمعروفاألمر في
الربمنزلةفنزلھ بالغ وربماالرسولمنزلةفینزلھاألشخاصبعضحب في یغلومن:والمشاعراألخالق في التطرف)4(

الكافرظلم على ذلكفیحملھوالكرهالبغض في یغلوومن.ممریبنعیسى مع النصارىفعلت كما الربأوصافعلیھوخلع
.ͿΎΑوالعیاذالكفار معاملة یعاملھ حتى المسلمالفاسقبغض في یبالغومن،وخیانتھبھوالغدرحرمةلھكانتمنوانتھاك
المصیبةعندالحزن في والمبالغة.المحرماتوفعلوالبذخاإلسراف على ذلكیحملھ حتى الفرحإظھار في الغلووكذلك

.الجاھلیةمظاھرمنوغیرھاوالعویلباللطمالقدر على واالعتراضوالجزعالتسخط على ذلكیحملھ حتى



:الخامسالتمرین

:ومظاھرهالغش
اْكَتالُواإَِذاالِّذینَ .لِْلُمَطفِّفِینْ َوْیلٌ : { تعالى قولھمنذلكوُیفھم،بالویلوتوعدھمالقرآن في وأھلھالغشوجلّ عزّ  هللا ذمّ لقد

َزُنوُھمْ أَوَكالُوُھمْ َوإَِذا.َیْسَتْوفُونالنَّاسِ َعلَى [ُیْخِسُرونَ وَّ -ینقصون-یبخسونللذینشدیدوعیدفھذا].3-1:المطففین}
المكیال يمطففمنبالوعیدأولىإنھ1أشیاءھم؟الناسویبخسویختلسھایسرقھامنبحالفكیفوالمیزان،المكیال

«فاعلھ،فقالوتوّعدالغشمنوسلمعلیھ هللا صلى النبيحّذروكذلك.والمیزان ].مسلمرواه» [ غشنا من منا لیس:
"أنھویعرف ".والحقدالغل على الغشیطلقولذاالوجھ،وعبوسالقلب،سواد:

:الغشمظاھرومن
.االمتحان في الغش ـ الرعیة في الغش ـ نصیحةال في الغش ـ الزواج في الغش ـ والشراءالبیع في الغش

:السادسالتمرین

:الغشمضارمن
.النارإلىموصلطریقالغش-1
.نفسٍ دنيءكلإالیفعلھ فال وخبثھا،النفسدناءة على دلیل-2
.الناسوعن هللا عنالبعد-3
.الدعاءإجابةلحرمانطریقأنھ-4
.والعمرالمال في البركةلحرمانطریقأنھ-5
.اإلیماننقص على دلیلأنھ-6
.والكفارالظلمةتسلط في سببأنھ-7

االجتماعیةاآلفاتمن
:األولالتمرین

:إلیھاالحنینلمقاومةاإلرشاداتبعضباتباععنھاباالبتعادینصحخطیرةآفةالتدخین
وفي ساعة نصفبعدولكنأدخنسوفأنالنفسھیقولالشخصفإنالسیجارةإلىالرغبة حالة في أنھبھالمقصود:التأخیر
.علیھاالتغلبالشخصویستطیعتدریجیاتقلالرغبةھذهفإنأكثرأو ساعة نصففترةمروربعداألحیانغالبیة

وھذاقاھي،المأوالدیوانیاتمثلبالتدخینبالشخصتذكرعادةالتيالمواقفأواألماكنبعضعناالمتناع:االمتناع
.أكثرالتحملیستطیععادةاإلنسانفإنالشھرمروربعدألن مثال شھرلمدةمؤقتةلفترةیكوناالمتناع
السیجارة،إلىالشدیدالحنینخاللھمناإلنسانیشعر ما موقفمنالخروجأوالھروبھوالشيءبھذاالمقصود:الھروب

منالمكانتغییرأوالخروجإلىیضطرقدفإنھالسیجارةإلىشدیدبحنینویشعرمعینمكان في الشخصكانإذا فمثال
.الحنینھذا على التغلبأجل

الریاضةممارسةمثلبالتدخینالتفكیرعناالنشغاللمحاولةأخرىھوایاتأوأعمال في االنخراطمحاولة:البدائلإیجاد
 .ما نوعاالتدخیننسیان على تساعدائلالبدوھذهاالجتماعیة،الزیاراتتكثیفمعینة،لفترة

العمل،منإجازةفترة في التدخینمنالتخلص على أسھلیكونقد فمثال التدخین،عنللتوقفالمناسبالوقتاختیار
الحجأوالمباركرمضانشھرمثلمعینةفرصاستغاللأوالصعبةاألولىالفترةخاللالعملضغوطعناالبتعادوبالتالي

.التدخینمثلالسیئةالعاداتمقاومة على االنسانإرادةتقوىالمناسباتھذه في العبادةوممارسةالفرصذهھفإذ

:الثانيالتمرین

:التدخینعنالناجمةاألضرار
.للقلبالتاجیةالشرایینتصلب-1
.التاجيالشریانانقباض-2
.القلب عضلة فشل-3
.المخیینوشراالطرفیةالشرایین في قصور-4
.التنفسيوالجھازالرئةأمراض-5



 .للصلع والتعرضالتدخین-6
أخرىضرارأ-
.والحلقواللثةاألسنان على خطیرةأضرار–أ

.والبوليوالتناسليوالعصبيالھضميبالجھازعدیدةأمراض-ب
.بالجسم مختلفة بأعضاء بلوحسببالرئةلیس مختلفة سرطانیةأمراض–ج
.المحرمات في والوقوعوالمسكراتالمخدراتتعاطي في اإلنحرافإلىالسوءبرفاقواإلجتماعالتدخینیؤدي بمار-د

:الثالثالتمرین

:التدخینعنلإلقالعالناسدعوة في السبب
.شرعامحرمالتدخینألن-1
 .  بالصحة جداً ضارألنھ-2
.للغیرإیذاءفیھ-3
:للبیئةشدیداً تلوثاً یسببألنھ-4

علبمالیینإلى باإلضافة بالصحة،وتضرالھواءفتلوثالتبغاحتراقأثرمنالسامةوالغازاتالذراتآالفتنطلقحیث
.مباشربشكلالبیئةتلوثالتيالتبغاستخداموبقایاالسجائر

:المزدحمةاألماكن في التدخینخطورةتتضاعف-5
منالناتجالكربونأكسید ثاني وغازالكربونأكسیدأولغازمثلفیھا،السامةتالغازابعضكمیاتتتضاعفحیث

.الطبیعة في منھاالموجودإلى باإلضافة التبغ،منتجاتوباقيالسجائراحتراق
.وبیئیةواقتصادیةبشریةخسائرمنعنھاینجموماالحرائقأخطارذلكإلىأضف-6

:الرابعالتمرین

  :لغةبا للخمرمضار
المعدة في الخمریمتصفعندما.العصبيالجھاز في التأثیراتمعظموتتركزالجسمأجھزةلجمیعالسیئةالخمرتأثیراتتمتد

الدماغیةالتنفسمراكز على ویؤثرالتوازن على القدرةویفقدھاالدماغأجھزةعملیعطلفإنھالدماغإلىالدمعبروینتقل
.الموتإلىیؤديوقد
حیثبشدةتتأثرالصموالغددوالكبدالعصبیة فالجملة بالخمور،تأثراً األكثرھيالجسم في والمعقدةالحساسةجھزةاألإن

أو لعابي سیالنیظھروقدواللسانوالشفتینالفم على شربھمنذالخمرتأثیرویبدأ.خطیرةاضطراباتلھاالخمریسبب
تقرحاتإلىیؤدي مما الدمویةواألوعیةالمريتوسعالخمریسبب كما. اللسانسرطانإلىیؤديوقداللسان، في جفاف

.الخمورمدمنيمنھمالمريبسرطانالمصابینمعظمأنالحدیثةالدراساتبینت كما. خطیرة
إصابةإلىیؤدي مما الماءكلورحمضإفرازات في وزیادةالمخاطيالغشاءاحتقانفیسببالمعدة على الخمرتأثیرأما

المسكراتتعاطيوعندأیضاً  لألمعاء بالنسبة. المعدةبسرطان لإلصابة ویؤدياألمریتطوروقدمزمنة،بتقرحاتالمعدة
.وتشنجھاحركتھااضطرابإلى باإلضافة االمتصاص،بعسرتصاب كما خطیرة،بالتھاباتتصاب
لیسأیضاً القلب.وتضخمھوتشحمھالكبدتسممإلىالخمورتعاطيیؤديحیثالكبد،نصیبمننجدهخطورةاألكثراألثر

القلب على تؤثرالدمضغط في زیادةوتحدثمستقر،غیرمضطرباً قلبھنجدالخمریتعاطىفالذيالخمر،تأثیرعنبمعزل
األمراضضدومقاومة مناعة أقلجسدهیكونالخمرمدمنأن كما. القاتلةالجلطاتوإلىالشرایینتصلبإلىیؤدي مما
الشریفةالنبویةالحكمة لنا تتضح ھنامن.تذكرمقاومةأیةدونوتدمیرھاالجسمأجھزةاقتحامالفیروسات على یسھل مما
(وسلمعلیھ هللا صلّىالكریمالنبيكالمصدق لنا ویتضحالخمورتحریم في [حرامخمروكلخمرمسكركل: ].مسلمرواه)

:الخامسالتمرین

:والمجتمعالفرد على آثارسلبیةللخمر
إالیسر ال بالخمرمعلققلبھألنیضجرهعملوكلتثیره كلمة كلنفسوقلقوغمضیق في دائماتجدهالخمرشاربإن

العداوةإیقاعفھوالمجتمع في الخمرضرروأما.نتیجةیثمروال عمال یتقن فال علیھاباالجتماعإالیفرحوالبتناولھا
شھد كما والفواحشاإلثموكبائرواللواطبالزناواإلغراءالفاضلةواألخالقالعالیةالمعنویاتوقتلاسالنبینوالبغضاء

التيالحكوماتتبذلھوماالبالد في وشغبسیرحوادثمنسنویاً یحصل ما والیخفي.وأسبابھابالجرائمالخبیرونبذلك



واسعأثمھاكبیربیعھاحرامشربھاحرامفالخمر.والمجتمع لةوالعائللفردالمھلكالداءلھذامحاربھمنمسلمھلیست
.ضررھا

:السادسالتمرین

:اجتماعیاالخمورتسببھاالتياالضرارمن
وتشرداالنفصالإلىاألحیانمنكثیر في یؤدي مما أسرتھ مع وخاصةالشخصیةالمدمن عالقة على اإلدمانیؤثر-1

.والمسلكیةواإلجتماعیةالنفسیةأوضاعھموتأثراألوالد
.وأصدقائھمھنتھمحیط في اإلجتماعیةالمدمنعالقات على اإلدمانویؤثر-2
.للسیارةقیادتھوتضطربالسائقمھارةتتأثرالواحداللیتر في غرامنصفالشاربدم في الكحول نسبة تتجاوزعندما-3
.الكحولتناولوبینلوالقتالعنفحوادثبینكبیرحدإلىكبیرة عالقة وھناك-4

.ماجھابنرواه".شركلمفتاحفإنھاالخمرتشرب ال: " قالعندماوسلمعلیھ هللا صلى هللا رسولصدقولقد
القمار في أعمارھموجنىثرواتھمخسرواالناسمنوكمالشدیدالسكربسبببعضھمدماءوسفكوااقتتلواالناسمنفكم

.الخمرتأثیروطأةتحتوھمإلیھمالناسأقرباغتصبواالناسمنوكم.خمرالتأثیرتحتوھموالمراھنات

:السابعالتمرین

:المخدرةالحبوب
منكبیرقدر على وتحتويالفطن على خافیةغیرسیئةلمقاصدخصیصاً صنعتلكونھاعظیماً ضرراً ضارةحبوبھي

:أضرارھامن شيء وھذاواألفیونوالبنجولالكحمادةمنخلیطأنھایروىمادةوعلىالضارةالمنبھات
.مسكركلوعنمفتركلعنالشریعةنھتوقدومخدرةمفترةأنھا-1
غیرإفرازاتأكلھاعنیتولدوأنھأحیاناً الخبللصاحبھویحدثالدماغینشفالحبوبتناولأنالتجاربمنثبت-2

.بالقلضرباتوتضاعفوالدوارالغثیانتسببطبیعیة
سوءاً تزداد منتنة قروحاً مجموعھا في تكونخبیثةمادةتفرزوصفراءسوداءبنقطالطحالتقیحیسببأكلھاإدمانإن-3

ھيغریبةإفرازاتمنیصاحبھ ما مع والسیالنوالتعفنالتضخمإلىطریقھافتأخذالطحالوظیفةعندهتتعطلأنإلى
.لبارئھاروحھیسلم حتى بصحتھھبوط في یزال فال المصابقوىیوھنالذيالمرض

.المسلمینبینالشرعیةعدالتھویسقطكرامتھویھدرفعل بما بیدهبیتھیھدمأنھ-4
.شیئاً آثامھممنینقصأنغیرمنآثامھممثلوعلیھالجھلةمنیقلدونھلمنسیئةقدوةیكونأنھ-5
تكون كما الضاللةإلىفالدعوةفیھاالدخولإلىالناسویدعونبأیدیھمرالشأبوابیفتحونالناسمنالصنفھذاإن-6

مثلفعلیھفسقھ على یقلدونھآخرونبھویقتديمراراً ھذاویفعلالمخدراتمنشیئاً یتناولكمنباألفعالتكونباألقوال
.عنھوأعرضواوعاندوهالحقعرفوا بما آثامھم

وتأثیراالختالطبحكموجلسائھوذویھذریتھإلىیتعداهبلفحسبمتناولھا على صریقت ال المخدرةالحبوبضررإن-7
.اإلحساسوفقدانالمساس

.تقدم لما األمراضسریانسرعةمنتناولھایصاحب لما باألجسام؛تفتكالحبوبھذهأنالتجاربأثبتت-8
 فال الدمویةبالدورةاختالالً یحدث مما أحیاناً الدمتخثرنع الناتجاألطرافوشللالعصبیةالتشنجاتیحدثتناولھاإن-9

صفووتكدرعیشھوتنغصالمصابراحةتقلققلبیةونوباتالصحیةحالتھارتباكذلكعنفینتجطبیعیاً انتظاماً تنتظم
.حیاتھ

والشاةنوعینالنوعفیرىاأللوانوتتغیرالمرئیاتأمامھفتختلطمتعاطیھابصر في زغللةتحدثالحبوبھذهإن-10
أنھاإالالسكرانعندیحدث ما تشبھالزغللةوھذهالنھاررابعة في الطریق في وھوأحیاناً صفراءالشمسویرىشاتین
.مالزمةوأطولأخطر

حركاتھكل في لھالمالزمالخوفالشخصنفسیة في ُتنميالمذكورةالمخدراتمنوغیرھاالحبوبھذهتناولإن-11
.علیھصیحةكلیحسبقرارلھیقروالباللھیھدأ ال قلقیترقب،خائففھووسكناتھ

:الثامنالتمرن

:المخدراتآثار



شبھنحیلھزیلوھو.البقاءتتنازعھبجسده متعلقة تزال ال روحھلكناألحیاء،بینقتیلھوالمخدرات على المدمنإن
.نفسھوانحدرتصحتھفقدمشلول
وتنافيعبادتھوتحقیقصلواتھأداءتمنعھغیبوبة في صاحبھاتدخلللعقلمذھبةللوقتمضیعةالمخدرات:الدینیةاآلثار
وسرقةقتلمنمحرمكلالرتكابتجرهعقلھ على سیطرتھاأن كما المسلم،قلب على اإلسالمیفرضھاالتيالدائمةالیقظة
.وسواھاعرضوبذل
إلىیمیلالمجتمع، في منتج غیرعضووھوالعملعنعاطالً یصبح حتى المدمن صحة تدھوریتنامى:االجتماعیةاآلثار

أفرادتاركاً مخدرمناللذةفیھیتوھم ما لتحصیلمواردهوینفقأسرتھ، في كراعلمسئولیتھمتحملغیرالجرائم،ارتكاب
الخلقة،مشوھینأطفالوالدةتكثر كما ئالت،العاتلك في الطالقحدوثكثرةإلىیؤدي مما كساء والطعامدونأسرتھ

أوزوجتھإلجباریلجأ ما كثیراً المتاحةبالطرقالمخدرتأمینعنالمدمنیعجزوعندما.المدمنینأوساط في البنیةضعیفي
.صورھابكلالرذیلة على عالمة المخدراتفانتشار.البغاء على ابنتھ

منعالجھ على االنفاق في كبرىخسارةبمجتمعھیلحقفإنھمنتج،غیرإنسانمنالمدأنإلىعالوة:االقتصادیةاآلثار
 بمكافحة المكلفةاألمنیةاألجھزةوعلىبالذات،اإلدمانآفةلعالجمصحاتإنشاءوعلىاإلدمان،ینتجھاالتياألمراض
 قلة أیدي في لتجتمع القوميالدخلتنزفتس الباھظةالمخدراتأسعارإنثم.لھاوالمھربینبھااالتجارومالحقةالمخدرات

.وسواھاالمافیامنإجرامیةجھاتلحسابتعملالناسمن

والعفةالحیاء

:األولالتمرین

:الحدیثفوائد
فضلھ، على والفطرالعقولدلت كما الشرائع،سائرفیھوالترغیباستحسانھ، على اتفقتحمیدة، خصلة الحیاءأن-1

.كلھخیرفالحیاءأمره،سائر في ویالزمھبھ،یتصفأنالمسلم علىف عاقبتھ،وحسن
اِفعُھوَ اْلَحَیاءألَنَّ شيء،ذلكعنیحجزهوالبطن،ومامنھاظھر ما الفواحشیرتكبیستحي ال منأن-2 اْرِتَكابَعنالدَّ

وء ةاْلَقَباِئحِمنَیْمَنعهللاَّ ِمنَفاْلَحَیاء,السُّ ینِیَّ .َیْفَعلِبَمااْلَمْرءُیَبالِيَال اْلَحَیاءفُِقدَ َفإَِذا,اْلَعاِدیَّةاْلَقَبائِحِمنَیْمَنعالنَّاسنَومِ ,الدِّ
وسلمعلیھ هللا صلى النبيأخالق على التعرفومنھا؛بأسبابھ،باألخذالكریم،الخلقھذانفسھ في ینميأنالمسلم على -3

.األخیارومصاحبةالذكر،وحلقمالعلمجالسومالزمةبھ،واالقتداء

:الثانيالتمرین

:الحیاءأنواع
 . هللا منالحیاء)1
.المالئكةمنالحیاء)2
.الناسمنالحیاء)3
.النفسمنالحیاء)4

:الثالثالتمرین

:الحیاءمنصور
عنأذنیھ،ویحفظمنھاستحیاء تعالى هللا محارمعنبصرهفیغض،وجوارحھحواسھ في یلزمھسلوكللمسلمالحیاء

.الفواحشعننفسھویعف،البذاءعنبعیداالحسنالكالم في لسانھویستخدم، تعالى هللا حرم ما إلىاالستماع
ترددأوتھیبدونأنكرهللشرعمخالفھفیھأمرارأىفإذا،المنكرعنوالنھيبالمعروفباآلمرالتقصیریعني ال والحیاء

نأترىأال،وجبنعجزھوبل،المشروعالحیاءمنلیسالسكوتھذا،النالناسمن خجال یسكتانیجوز فال ،
شدأكاننھأ مع ،المنكرعنوالنھيبالمعروفاألمرترك ما انھأال،الحیاءشدیدكان-وسلمعلیھ هللا صلى– الرسول

.حیاءالناس



:الرابعالتمرین

:الحیاء قلة صورمن
عقوق  ـ والخصومةوالسباب،اللجاج،كثرة  ـ العامةاألماكن في خصوصاً التدخین  ـ عموماً  بالمعاصي المجاھرة-

.البذيءالمسفُّ المزاح  ـ الصوترفع  ـ عموًماوالناسالجیرانأذیة  ـ والمعلمینالمربین مع األدب قلة  ـ الوالدین
الجدران، على البذیئةالكتابات ـ. المفاخرةسبیل على النفسعنالحدیثكثرة  ـ المعاكسات  ـ والتعريوالتكشف،التبذل،-

.العامةواألماكن

:الحیاءاكتسابأسباب

:یلي ما األسبابتلكومنباألسباب،باألخذوینمویكتسب،قد-جبلّیاً كانوإن-الحیاء

.للعبد هللا مراقبةاستحضار-1
.الشھود ئكةالمالمراقبةاستحضار-2
.فعلأوقولالحیاء قلة تقتضیھعّمااإلمساك-3
.الحیاء لقلة القبیحةواآلثارللحیاء،الطیبةاآلثارتذكر-4
.الوقاحةأھلومجانبةالحیاء،أھل مجالسة -5
.مرةإثرمرةذلكوتكلفالحیاء،اكتساب على وتدریبھاالنفس،مجاھدة-6
.الحیاءُ ذلك جملة ومنأقوم،ھي للتي یھديھفإن بالتدبر؛القرآنقراءة-7
.اإلیمانمنالحیاءفإنوتقویتھ؛اإلیمانتعاھد-8
،منوالحیاءالبر،إلىیھديفإنھالصدق؛تحري-9 .الفجورمنالحیاءوقلةالفجور،إلىیھديفإنھالكذِب؛وتجنبُ البرِّ

.الحیاءأھلمن هللا یجعلكبأنالدعاء-10
.خدرھا في العذراءمنحیاءاً أشدكانفلقد-وسلمعلیھ هللا صلى - النبيحیاءاراستحض-11
لأخالقمطالعة-12 .بإحسانتبعھمومنكالرسل؛الرجالمنالكمُّ
.المجتمع في الحیاءروحوإشاعةبالحیاء،والتواصيالتناصح-13
.الحیاء على األوالدتربیة-14
.الحیاء يیناف ما إزالة على الحرص-15

:الخامسالتمرین

:مایليمنھانذكرفوائدللحیاء
.اإلسالموحسناإلِیمانخصالمن•
.وتعالىسبحانھ هللا منخجالً المعصیةھجر•
 .تعالى Ϳالحببوازعالطاعة على اإلِقبال•
.واآلخرةالدنیا فضائح عنیبعد•
.األیمانشعبكلأصل•
.اإلِكرامیستحقمنیؤّذيوال.والتوقیربالمروءةیخل ما یفعل،فالالوقارالمرءیكسو•
.المنبتوطیبالسجیةكرم على دلیلھو•

.والتابعینوالصحابةاألنبیاءصفاتمن صفة• 
.الناسومن هللا منالمحبوبینمنصاحبھایعد•

:السادسالتمرین

.العفةالفاضلةاألخالقمن
.الناسوسؤالالحرامعنالبعدھيالعفة
:منھاكثیرة،أنواع للعفة



یعفأنمسلمكل هللا أمروقدشھواتھ،تغلبھ فال الحرامعنوفرجھوأذنھوعینھورجلھیدهیعفالمسلم:الجوارح عفة ـ
[فضلھمن هللا یغنیھم حتى نكاًحایجدون ال الذینولیستعفف: (تعالى فقالالزواج،لھیتیسر حتى فرجھویحفظنفسھ :لنورا)
33.[

.عوراتھإظھارعنویبتعدجسده،یسترالمسلم:الجسد عفة ـ
.حقبغیریأخذھا ال غیرهأموالعنعفیفالمسلم:الغیرأموالعنالعفة ـ
 ال فمھ في حراًما لقمة وضعمنألنجوفھ، في الحراماللقمةوضععنویمتنعنفسھیعفالمسلم:والمشربالمأكل عفة ـ

 ما طیباتمنكلواآمنواالذینأیھایا: (تعالى یقولبھ،أوليفالنارحراممننبتلحموكلیوًما،أربعینعبادةنھم هللا یتقبل
[تعبدونإیاهكنتمإنͿواشكروارزقناكم ].172:البقرة)

المسلمینیصف -تعالى- وهللابخیر،إالیتكلموالطیًبا،إالیقول فال والشتم،السبعنلسانھیعفالمسلم:اللسان عفة ـ
(بقولھ [الحمیدصراطإلىوھدواالقولمنالطیبإلىوھدوا: ].24:الحج)

مدحوقدعمل،بدونالمالیطلبوالیتسول فال احتاج،إذاالناسسؤالعننفسھیعفالمسلم:الناسسؤالعنالتعفف ـ
 ال بسیماھمتعرفھمالتعففمنأغنیاءالجاھلیحسبھم: (تعالى فقالعفتھم،لكثرةالناسیسألون ال الفقراءمنأناًسا هللا

[إلحاًفاالناسیسألون ].273:البقرة)
:العفةفضل
(وسلمعلیھ هللا صلى هللا قالهللا،عندالثوابووافراألجرعظیملھفإنوطھارتھبعفتھالمسلمالتزموإذا یستعففومن:
].علیھمتفق)[هللا ُیْغِنھیستغنِ ومنهللا،یعفھ
.حافظونلفروجھمھموالذین: (تعالى فقالالحرام،عنوعفتھملفروجھمبحفظھمالمؤمنینعباده على -تعالى-  هللا أثنىوقد
)العادونھمفأولئكذلكوراءابتغىفمن.ملومینغیرفإنھمأیمانھمملكت ما أوأزواجھم على إال
(وسلملیھع هللا صلى هللا وقال].7-5:المؤمنون[ [نساؤكمَتِعفَّ النساءعنِعفُّوا: ].والحاكمالطبراني)

:السابعالتمرین

:العفةثمراتمن
والبعد،الفضیلة سماء في االرتقاءإلىتقودالتيواآلخرةالدنیا في والشرفوالمجدالحمدبھاینالالتيالمروءةتحقیق.1

.األخالقيوالمفھوم،الشرعيالمنظوروفق،أجلھمنخلقتالذيالحدعندبالشھواتوالوقوف،الرذیلةحضیضعن
والفواحشالخبثأضرارمنوسالمتھالربانیةوالعقوباتوالمصائبوالرزایاوالمآثمالمفاسدمنوطھارتھالمجتمع نقاء. 2
ُھمْ أَْیَماُنُھمْ َملََكتْ َماأَوْ أَْزَواِجِھمْ َعلَىإِال*َحاِفُظونَ لِفُُروِجِھمْ ُھمْ َوالَِّذینَ ..اْلُمْؤِمُنونَ أَْفلَحَ َقدْ "  تعالى هللا بثناء الفالح.3 َفإِنَّ

.اْلَعاُدونَ ُھمُ َفأُولَئِكَ َذلِكَ َوَراءَ اْبَتَغىَفَمنِ *َملُوِمینَ َغْیرُ  "
.َخالُِدونَ ِفیَھاُھمْ اْلِفْرَدْوسَ َیِرُثونَ الَِّذینَ *اْلَواِرُثونَ ُھمُ أُولَِئكَ "اآلخرة في المقیموالنعیم بالجنة الفوز.4 "
".األعراضبھوتصان،األمنبھویحفظ،المجتمعاتبھوتسلم،النفوسبھتزكو مما الفواحشعنالفروجحفظ.5

كفتوعین هللا خشیةمنبكتوعین هللا سبیل في حرستعینالنارأعینھمترى ال ثالثة"  السمومنارمنوالنجاةالسالمة
.الطبرانيرواه" [  هللا محارمعن [

.البالمطمئنالنفسمستریحفصاحبھاالصدروانشراحالنفسوطیبونعیمھالقلبقوة.7
.والغموالحزنالھموقلةوعزھاوكمالھاالنفسونزاھةالعقلوفرة.8
ویحفظواأبصارھممنیغضواللمؤمنینقل:" تعالى قالاآلثامومواضعوالرذیلةالحرامعنوصیانتھااألعراضصون.9

.لھمأزكىذلكفروجھم "
والتبرجوالفاحشةالرذیلةمھاوي في الترديمنالمجتمعلحمایةمنیعسیاجھيوالتيالنفس في الغیرةروحتنمیة.10

.والسفور

المدینةإلى مكة منالھجرة
:األولالتمرین

:المدینةإلى مكة نم الھجرةدوافع

الحصولیمكن ما أقصى على منھا)وسلموآلھعلیھ هللا صلى( النبيحصلفقد،للدعوة صالحة أرضاً تعدلم مكة إن:أوالً 
.األقل على القریبالمستقبل في ،الجدیدالدین في جدیدةفئاتدخول في أملأيبعدیبقولم،علیھ



منالمحدودالنصیببھذایقتنعأنلھیمكن ال) وسلموآلھعلیھ هللا صلى( األكرمالرسولعیتھوداوممثلھاإلسالمإن:ثانیاً 
).للناس كافة إالأرسلناكوما: ( جمعاء البشریةدیندینھألنھ،التقدم
إلىبدینھمنھممقس فرلقد حتى ،واالضطھادوالظلمالتعذیبمواجھة في طویلةسنواتأسلمواالذینأولئكصمدلقد:ثالثاً 
اإلغراءمنمتنوعةوبأسالیب،تارةالقھروسائلبمختلف،دینھمعنفتنتھممحاوالتیواجھونالباقونوبقي،الغربةبالد

.أخرى
،)وسلموآلھعلیھ هللا صلى( النبيتقتلأنبواسطتھاتستطیعالتيللطریقةاھتدتقدأنھا:أخیراً قریشرأتلقد:رابعاً 

 هللا صلى( النبيبدمیطالبواأنالھاشمیونیستطیعأندونباألحرىأو.محددبشكلالھاشمیینأماممسؤولةتكونأنندو
.وسلموآلھعلیھ (

:الثانيالتمرین

:المسلمینتاریخ في الحاسمالنبویةالمنعطفالھجرةتعتبر
والمحبةالوحدةمنأساس على االسالميالمجتمعركائزأرست يوالت،المدینة في االسالمدولةقیامالىالھجرةأدتلقد

وقائدالدولةھذهرئیسھووسلمعلیھ هللا صلى الرسولوكان،الحقوقوضمانوالمساواةوالحریةوالتآخيوالتكافل
بھاینزلقرآنالوكان،االسالمشریعةوسلمعلیھ هللا صلى الرسولطبقوقد.األولومعلمھاقضاتھاوكبیرجیوشھا

وسلمعلیھ هللا صلى النبيمنوبیانھتفسیرهویتعلمون،أنفسھم على ویطبقونھینزل ما یدرسونالصحابةفكان،منجماً 
واعملأبداتعیشكأنكلدنیاكاعمل:شعارتحتوعملالحیاةوعمران هللا عبادةبینالجمعمنتمكنربانيجیلفتكون

.غداتموتكأنكآلخرتك
واسعةمنطقةلیعمتالیةقلیلةعقودخالل في انتشرثم،اإلسالمظل في العربیةالجزیرةمعظمتوحدتواحدعقدخاللوفي

حضارةواقامواالعادلةبشریعتھواستظلوا،باالسالمالناسآمنحیثغرباً األطلسيالمحیطالىشرقاً السندمنامتدت
.والطبیعةالكونوعلوموالتربیةالتشریعولحق في طویلةقروناً أكلھاآتتزاھرة

:الثالثالتمرین

:المدینةاختیارسر
 بحاجة مكة كانتالذيالقدربنفس، مكة إلى بحاجة كانتفالدعوة.الناسنفوس في خاصة بمكانة تتمتع كانت مكة إن-1

السیاسيالضغطمنونوعاً ،رقابةعلیھامنھیمارسأنیمكن،منھاقریبمكاناختیارمنبد فال. الدعوةإلىفیھ
.علیھاسلطتھیفرضأنمنلھبد ال حینما،المناسبالوقت في األمرلزمإنالعسكريوحتى،واالقتصادي

طریق على لوقوعھا ؛ اقتصادیاً  مكة مضایقةتستطیعفھيالضغطھذامقوماتفیھتتوفرالذيالموقعذلكھي،والمدینة
.األولىبالدرجةاریةالتجالقوافل

،نفعاً تجدي بالتي تكنلمالطائفإلىالھجرةألنوذلك ؛ معھالخیارالذي،المفروضالحلھيالمدینةإلىالھجرةإن-2
،والروم،وفارس،الیمنوأما،إلیھمھاجرحینما،)وسلموآلھعلیھ هللا صلى( النبيإلىاالستجابةرفضواأھلھاألن

سوىمنھماوالرسالةالرسولنصیبیكونلناللتین،العظمیینالدولتینلسلطة خاضعة كانتفقد ؛ وغیرھاشامالوبالد
اإلجتماعيواقعھابحكمأنھا كما ، مكة عنمفصولةالجغرافيموقعھابحكمفھيالحبشةوأما.الجسیمةواالخطارالمتاعب

العالمیةالتغییرعملیةیقودأن على قادراً بلداً لیستفإنھا،أفریقیاً بلداً كونھاوبحكم،والعنصري،والبشري،والسیاسي،
.وإجتماعیاً ،فكریاً  حتى وال،عسكریاً وال،سیاسیاً وال،إقتصادیاً  ال ،الشاملة

لیسأنھ مع– ما نوعمنتجاريلضغطتتعرضأن:علیھافرضلوأنھاأي.زراعیاً  مكة منأغنىكانتالمدینةإن-3
بصعوبةولو،الحیاةمنبنوعلنفسھاوتحتفظ،الضغطھذاتقاومأنتستطیعفإنھا–ذلكمنشیئاً تفعلأن مكة باستطاعة

.لغیرھا بالنسبة الحالكان كما ،رغباتھموراءوتنساق،اآلخرینإلرادةتستسلمأندونمن،ّما

مستوى على الشاملالتغییرعملیةتقودأنتریدألنھا،شاملوجھد،واسعاطنش إلىتحتاجالتيالدعوةأنعنعداھذا ـ4
سبیل في للحركةالرسالةھذه لحملة الفرصةیوفرأنیستطیع،داخلياقتصادياستقرارإلىتحتاج–الدعوةھذه – عالمي

.رسالتھموبث،دینھمنشر

مجال في وفعالیتھأثرهیفقدسوففإنھ ؛ الوثنیینأیدي في مكة متدا فما ؛ اإلسالمتشریعاتأھممنالحجكانوإذا-5
.مجاالتمنذلكغیروفي،واإلجتماعیة،السیاسیةالتربیة



إلىیحتاجونولكنھم.الدینھذالقبولمستعدینالكلجعلتقدالمنطقة في نبي ظھوربقربالیھودبشائركانتلقد-6
 !. ؟ لذلكالفرصةلھمیھیئوال،)وسلموآلھعلیھ هللا صلى( الرسولیھملھمفلماذا ؛ عةمشج ظروفوإلى،دافعةمناسبات

إنما)ص(والنبي،النصرووعدوه،العقبةبیعةوبایعوه)ص(األكرمالنبيمنذلكطلبواقدأنفسھمالمدینةأھلإن-7
وعلىعلیھ هللا صلى ،ویسددهیرعاهالذيھوͿΎϓ.  اوسواھالمصالحتلكعنھاتغیب ال التياإللھیةاإلرادةوفقیتصرف

.الطاھرینآلھ

:الرابعالتمرین

:الھجرةخطة

الذيالحصارلتجنبوذلكبیتھ؛ في الصدیقإلىویأتياللیل،أول في بیتھمنوسلمعلیھ هللا صلى هللا رسولسیخرج:أوًال 
.سلموعلیھ هللا صلى هللا رسولبیت على حتًماسیفرض

 مكة في الحركةتھدأ حتى اللیل،منجزًءاعنھ هللا رضيالصدیقبیت في وسلمعلیھ هللا صلى هللا رسولسیبقى:ثانًیا
.الرحلة في وینطلقانالراحلتینالصدیقوصاحبھوسلمعلیھ هللا صلى الرسولسیأخذوھناتماًما،

مراقبةھناكتكونأنالمحتملمنألنھالبیت؛خلف في) ةفتح( خوخةخاللمنالصدیقبیتمنالخروجسیكون:ثالًثا
یقیخرجأنالمشركونیتوقعفقدالبیت،لباب دِّ .الھجرةإلىمعھوسلمعلیھ هللا صلى هللا لرسولاألولالصاحبالصِّ

الناس،منركثییعرفھ ال مألوفغیروعرطریقوھواألحمرالبحرساحلطریقعنالمدینةإلىالھجرةستتم:رابًعا
.المشركینأعینعناالختفاءیضمنوا حتى وذلكالمدینة،إلىللذھابالمعتادالطریقھوولیس

بدوالخطیر،أمرالصحراء في والضیاعمعروف،غیرالطریقألنالرحلة؛ھذه في یصحبھمدلیلاستئجارسیتم:خامًسا
الرسولاتفقوقدأمره، في المشركونیشك ال الوقتذاتوفيالسر، على أمیًناحرفتھ، في ماھًراالدلیلھذایكونأن

الذكاء،منتھى في وھذاالمشركینمنوھوأریقط،بن هللا عبدھوالرجلھذایكونأن على الصدیق مع وسلمعلیھ هللا صلى
رجلوھوالسر،یكتمأمینرجلالوقتذات في وھومكة،خارج في سائًرارأوهإذاأمره في مطلًقایشكوالنفالمشركون

.مجزیةكانتأجرتھأنشكوالبالمال،اْسُتؤجرفقدمصلحة،صاحبالنھایة في

 كاملة أمیال خمسة لمسافة الیمناتجاه في الجنوبإلىالھجرةأول في بكروأبووسلمعلیھ هللا صلى الرسولسیتجھ:سادًسا
 في إمعاًناذلكولكنجنوبھا، في ولیست مكة شمال في لمدینةاأن مع كبیرة، مسافة وھىمترات،كیلوثمانیةحواليأي

اتجاه في ولیسالمدینةاتجاه في سیطلبونھأنھمشك فال وسلم،علیھ هللا صلى هللا رسولافتقدواإذاالمشركینألنالتمویھ؛
.الیمن

المرتقى،صعبالطریق،عرو شامخ جبل في مأھولغیرغاروھومكة،جنوب في ثورغارإلىالذھابسیتم:سابًعا
أھلیفقدحینالثالثة،األیامھذهانقضاءبعدإالالمدینةاتجاه في یتحركاولنكاملة،أیام ثالثة مدةالغارھذا في وسیبقیان

أن على الدلیل،أریقطبن هللا عبد مع الراحلتینیتركانوسوفألمانھم،أدعىذلكفیكونعلیھم،العثور في األملقریش
.الثالثةاألیامبعدالغارعندابلھمایق

إلىسیذھبفھوالخطیرة،العملیةھذه في اإلسالمیةالمخابراتبدورعنھما هللا رضيبكرأبيبن هللا عبدسیقوم:ثامًنا
لخروجاألفعالوردودالقرشیین،وتحركاتمكة،بأخباریومكلعنھ هللا رضيوالصدیقوسلمعلیھ هللا صلى الرسول

ثماللیلطوالوالصدیقوسلمعلیھ هللا صلى الرسول مع وسیبقىاللیل،أول في یأتيوسوفوسلم،علیھ هللا صلى سولالر
وسلمعلیھ هللا صلى الرسول مع كانأنھ في أحدیشك فال للناس،نفسھیظھرثمھناك،ویبیتالفجر،قبل مكة إلىیعود

.وصاحبھ

برعيوذلكالعملیة،لھذهاألمنیةالتغطیةبدورعنھ هللا رضيالصدیقمولىعنھ هللا رضيفھیرةبنعامرسیقوم:تاسًعا
رضيبكرأبيبن هللا عبدأقدامآثارفوقثمعنھ، هللا رضيوالصدیقوسلمعلیھ هللا صلى الرسولأقدامآثارفوقاألغنام

.األقدامآثار تتبع فرصةالمشركین على یضیع حتى ذلك،بعدعنھما هللا

فھيالصعبة،العملیةلھذهوالتمویناإلمدادبدورعنھا هللا رضيالصدیقبكرأبيبنتأسماءالفاضلةالسیدةستقوم:عاشًرا
عنھ، هللا رضيالصدیقوأبیھاوسلمعلیھ هللا صلى الرسولإلىثورغارإلىیومكلبھوتتجھوالماء،الطعامستحمل
الشھور في كانتأنھاوخاصةالصحراء، في تسیرامرأةأمر في أحدیشكلننھأل الدور؛بھذاأسماءالسیدةوستقوم
ثمانیة مسافة بھوتسیروالشراب،الطعامتحملأناألخیرةشھورھا في حاملالمرأةكیف معي وتخیلحملھا،مناألخیرة

...!!متواصلةامأی ثالثة ذلكوتفعلثور،غاربھالذيالصعبالجبلتصعدثمالصحراء، في متراتكیلو



:الخامسالتمرین

:الھجرةدروس
إلنجاحطاقتھما في ما كلعنھ هللا رضيالصدیقوصاحبھوسلمعلیھ هللا صلى الرسولبذللقدباألسباب،األخذ:أوًال 

منھملوًبامطلیساالستطاعةفوقومایستطیعون، ما ُیعدواأنالمؤمنین،منالمطلوباإلعدادھووھذاالھجرة،عملیة
 تأتي ال األسبابأنیعلمكانإنماͿˬ حاشا األسباب،ربوتركاألسباب، على وسلمعلیھ هللا صلى الرسولیعتمدلم:ثانًیا

سیكون،وجلعز هللا أراده ما أن في عظیمبیقینتحلَّى كاملة أسبابھبذلأنفبعدولذلكوجل،عز هللا أرادإذاإالبنتائجھا
(الرائعةكلمتھ يف ذلكظھر ُ ِباْثَنْینِ َظنُّكَ َما: ).َثالُِثُھَماهللاَّ
منیخرجوھوالخطرة،الرحلةھذه في حتى حیاتھ،لحظاتمنلحظةأي في األملروحوسلمعلیھ هللا صلى یفقدلم:ثالًثا
بظھورفقطلیسسراقةیبشرھب إذاأصحابھ،حیاة على والحیاتھ على یأمن ال الرأس،مطلوبوھوالطریقة،بھذه مكة

َیابِكَ َكأَنِّي...غنیمةكسرىكنوزوأَْخذالمسلمین،أقدامتحتكسرىعرشوبسقوطبلالعرب، على أوقریش على اإلسالم
.ِكْسَرىُسواَريْ َتْلَبسُ ُسَراَقةُ 
عاشالصحبة، مسألة على ھدعوتخطواتكلوفيحیاتھ،مراحلكل في وسلمعلیھ هللا صلى الرسولحرصلقد:رابًعا
اإلسالمدولةعلیھابنیتالتيالبیعةوعقدبصحبة،الوفودوقابلبصحبة،الطائفإلىوخرجبصحبة، مكة في حیاتھ

علیھ هللا صلى هللا رسولھوھو،منوھوھذا،كلالھجرة، في صاحبھعنالسالمعلیھجبریلیسألوھاھوبصحبة،
 هللا صلى هللا رسولسطرلقدالصالحة،الصحبةعندائمانبحثأنیعلمناوھوصحبة،إلىیحتاجالناسكلولكنوسلم،
ْیَطانُ :أصیلةإسالمیةقاعدةوسلمعلیھ القائدأنكیفالرحلةھذه في لنا وضح:خامًسا.أَْبَعدُ اِالْثَنْینِ ِمنَ َوُھوَ اْلَواِحدِ ِمعَ الشَّ

یحزنیتعبون، كما یتعبُیَطاردون، كما ُیطاردیھاجرون، كما یھاجرشعبھ،اناةمع یعیشكانوسلمعلیھ هللا صلى العظیم
.وتضحیاتآالممنفیھا ما بكلحیاتھممعھمیعیشیحزنون، كما

یجتھدإنماطلًبا،والأمًراینتظر ال وكیفوسلم،علیھ هللا صلى هللا رسولعنھ هللا رضيالصدیقیحبكیفرأینا:سادًسا
وخلفھأمامھیسیرالغار،لھینظفلصحبتھ،الفرحمنیبكيراحلة،لھیجھزوسلم،علیھ هللا صلى هللا لرسولحبھإتقان في

.أكثرھانذكرولمبعضھاذكرناالتيالمواقفمنذلكوغیرلھ،حمایة
 في كلھاعائلتھعنھ هللا ضيرالصدیقاستعملكیفأرأیتموقفة،معھنقفأنبد ال أمًراالھجرة قصة في شاھدنا:سابًعا

وكیفوالشراب؟الطعامنقل في ابنتھأسماءاستعملوكیفاألخبار؟نقل في ابنھ هللا عبداستعملكیفأرأیتم هللا؟ سبیل
.وأھلھعائلتھإلىالدعوةلھذهحبھعنھ هللا رضيالصدیقنقللقداألقدام؟آثارإخفاء في موالهفھیرةبنعامراستعمل

:السادسرینالتم

:الھجرةبعدالمدینة في) ص(الرسولأوجدهالذيالدستور في الواردةالبنودأھم
.الناسدونمنواحدةأمةمعھم،جاھدوبھمفلحقتبعھمومنویثربقریشمنالمسلمون-1
.بینھمیتعاقلونقبائلھماختالف على جمیعاً المسلمونھؤالء-2
.عقلأوفداء في یعطوهأنبینھمفرحاً م یتركون ال المؤمنینإن-3
جمیعاً علیھأیدیھموأنالمؤمنین،بینفسادأوعدوانأوإثمأوظلمابتغىأومنھم بغى من على المتقین،المؤمنینإن-4

.أحدھمولدكانولو
.مؤمن على كافرینصروال،مؤمناً مؤمنیقتل ال -5
.الناسدونبعضموالىبعضھموالمؤمنون،أدناھمعلیھمیجبرواحدة، هللا ذمة-6
فإنآواهأونصرهمنوإنیؤویھ،أنأومحدثاً ینصرأناآلخرالیوموͿΎΑوآمنالصحیفة في بما أقرلمؤمنیحل ال -7

.عدلوالصرفمنھیؤخذ ال القیامةیومغضبھو هللا لعنة علیھ
.نمحاربیداموا ما الیھود مع ینفقونالیھود-8
.دینھموللمسلمیندینھم،للیھودالمؤمنین، مع أمةعوف بني یھود-9

.الصحیفةھذهأھلحاربمن على النصربینھموإننفقتھم،المسلمینوعلىنفقتھم،الیھود على إن-10
رسولحمدم إلىووجلعز  هللا إلىمردهفإنفساده،یخافشجارأوحدثمنالصحیفةھذهأھلبینكان ما كل-11
 .هللا
.وأثمظلممنإالأمن،قعدومنأمنالمدینةمنخرجمن-12
.واتقىبرلمنجار هللا وإنوأبره،الصحیفة في ما أصدق على هللا إن-13



المطففینسورة

وراالنفطاسورتيبین)عمجزء في( الشریفالمصحفمنالرابعالربع في تقع 36آیاتھاعددمكیةالمطففینسورة
والقرآنالقیامةبیومیكذبومنذلكیفعلمنالشدیدبالعقابوتھددوالكیلالوزن في الغشمنبالتحذیرتبدأوھي,االنشقاق

.الجنة في حالھمووصفالمؤمنینجزاءبذكروتختتمالكریم
:المطففینسورةمنفوائد

شیئاً كانوإنبالباطلالناسأموالوأخذحدهتجاوزمنوتوعدالعبادحقوقضمنالذيالسماويالتشریعھذاعظمة-1
.یسیراً 

.علیھملھالتيبحقوقھمطالبتھ مع حقوقھملھمفیؤديغرمائھ، مع منصفاً یكونأنالمؤمن على -2
.الریاسةوطلبالحقعنوالتعاليالناسظلموعدمالمناظراتأدبإلىاإلشارة-3
 في اإلنسانزاد كلما القلب في والنشوربالبعثاإلیمانیقینضعف فكلما كلھا،رورالشسببھواآلخربالیومالكفر-4

.وعتوهطغیانھ
.الدنیاأیاممن سنة كألفالقیامةیومالواحدالیوم-5
ُ القیامةیومالمقامضیقمنیتعوذأنالمؤمن على -6 .وسلمعلیھ هللا صلى بالنبي تأسیا
.البشر بني منوغیرهالعبدبینیكون ما ومنھاوربھالعبدبینیكون ما منھا،كثیرةودرجاتشعبٌ اإلیمان-7
.شكإلیھیتطرق ال الذيالجازماإلعتقاد بمعنى یأتيالظن-8
.والمیزانالمكیال في الناسبخسھمبسببقومٌ ُعذبوقدحقوقھم،وبخسھمالناسظلملمنالشدیدینوالوعیدالتھدید-9

.ظلموالمطلٍ غیرمنغیرهحقویؤديظلم،والشططدونمنحقھیأخذهمنھوالصادق صحالناالتاجر-10
.المسامحة على مبنیةالشرك خال ما تعالى هللا وحقوقالمشاحة على مبنیةالعبادحقوق-11
.اتسعمنھا تعالى ما وكلضاق،منھاتسافل ما كلالمخلوقات-12
.والفاسقوالمنافقالكافر على ُیطلقالفاجرلقب-13
.منھمفر ال الذياآلخربالیومالتكذیبالكذبأشدومنالكذب، خصلة قبح -14
عاینأوالسماءلھفُتحتولوالحقیقبل ال علیھمطبوعٌ منكوسقلبھبھا،آمن ما آیةكلرأىلوالبشرمننوعٌ ھناك-15

.عیاناً العذاب
.غالباً بھمااتصفمنیؤمن ال ولذاھا،وأذمالخصالأقبحمنوالعنادالكبر-16
.واألعمالالجوارحفسدتفسدوإذاالجوارح،سائرصلحتالقلب صلح إذا-17
 .هللا رحمھكثیرابنقالھ.للمقربینوالغینلألبرار،والغیمالكافرین،قلوبیعتريالرین-18
منالقیامةیومعینھُحجبتدنیوي،نعیمأعظموھوووعیدهبوعدهوالتصدیق تعالى ͿΎΑاإلیمانعنقلبھحجبمن-19

.أخروينعیمأعظموھو تعالى هللا رؤیة
وروحھجھنم،بناریتلظىفجسدهوالنفسي،والروحيالجسديالعذابأنواعجمیعالقیامةیومالكافرالعبد على تجتمع -20
.الدھرمدىولوملھتوبیخ في ونفسھتعالى، هللا برؤیةتنعم ال

.وجوھھم في ُتعرفُ نضرةذلكفیكسبھمتعالى، هللا برؤیةالقیامةیومالمؤمنونیتمتع-21
 .تعالى هللا مرضاةلنیلالخیرات في التنافسإلىالدعوة-22
.واألزمانالعصورمر على المعاندینالمجرمیندیناإلیمانبأھلاالستھزاء-23
.المعافاة هللا نسألاالستدارج،أشدمنوھذاالمستقیم،الصراطوعلىایةالھد على أنھمیظنونالمجرمینأنالعجیب-24
منألنھدائمفھوالقیامةیومالكفار على المؤمنینضحكوأماعین،كطرفةیمرالمؤمنین على المجرمینضحك-25

.النعیم
.علیھوضحكبھاستھزأممنفیھسیضحكیوماً لھأنالمستضعفالمؤمنتسلیة-26

االجتماعـيتكافـــلال
:األولالتمرین

.عمرانآلمن103,104اآلیتان

:اآلیاتھذهإلیھترشد ما



.واحدةأمة في إخواناباعتبارھمالمسلمین على فرضباإلسالماالعتصام ـ1

.واألمنوالسعادةواالزدھارالقوة لنا یحقق هللا بدیناالعتصام ـ2

.والھالكوالھزیمةالضیاع الن یجلبوالتفرقاالختالف ـ3

.الحسنةوالموعظة بالحكمة المنكرعنوالنھيبالمعروفاألمرالمسلم على یجب ـ4

.خیرفیھ ما كلإلىوھداھمالضیاعمنالناسأنقذأنھویكفیھ هللا لنا وھبھا نعمة أعظماإلسالم ـ5

.اإلیمانأخوةسأسا على والتعاملاإلسالمبدیناالعتصامالمسلمین على یجب ـ6

:الثانيالتمرین

:اإلسالم في التكافل مكانة
المجتمع في تحقیقھیجبوالذياإلسالم، في األساسیةواألھدافالعامة،المقاصدأھممنواالجتماعيالماليالتكافل

ووحدتھاالجماعة لحةمص: وھماواالھتمامالرعایةدرجات بأقصى اإلسالمیحیطھماأساسیینمبدأین على ویقوماإلسالمي،
.الشاملةاإلنسانیةواألخوةوتماسكھا،

ومأكلمسكنمناإلنسانیةالحیاة في األساسیةحاجاتھكل-مسلمغیركانوإن-إنسانلكلتتوافرألنیسعىاإلسالمإن
واالعتقادالتفكیرریةح منیمنعھَقْیدِ أيّ مناإلنسانیتحررألنإالھذاكلوماوغیرھا،بالزواجوعفةوأمانومشرب
.اإلنسانیةالحاجةَقْیدِ تحترأيأيّ یتبنى فال والرأي،
والنذورالزكاةكفریضة:الفردیةومثالوإلزامّیةتطوعّیةبینوماوجماعّیة،فردّیةبین ما لتحقیقھعدیدةآلیاتللتكافل

الزكاةكجبایةاإللزامیة معنى وتتضمنجماعیةالومثالوالمحتاج،الجائعوإسعافالفطروصدقةواألضاحيوالكفارات
 على المالتوزیعلكیفیةخطةووضعالحاجة،عنداألغنیاءأموالمنواالستفادةالفرديالتكافلوسائلتنظیممنواالستفادة

.الھبةأووالھدیةواإلیثاروالعاریةوالضیافةوالوصیةالذريكالوقفالتطوعیةومثالالمستحقین،

:الثالثتمرینال

:التكافل تقتضي االجتماعیةالفطرة

والفقراء،األغنیاءبینالتكافلكانولذامنفرًدا،یحیاأنیستطیعوالجماعة، في العیش على مفطوراجتماعيكائناإلنسان
الوحدةوتحقیق جتماعياالالتضامن لبناء األساسیةالقواعدأھممنالسّراء في والمشاركةالضّراء في بعًضابعضھموإعانة

.البشربیناإلنسانیةواألخوة
ىبلوحدھم،للمسلمینالحاجاتبتوفیرُیْعنَ لمواإلسالم اإلسالمیةالدولةظل في یعیشونالذینالمسلمینغیرإلىذلكتعدَّ
ظل في یعیشونالذینسلمینالمغیروألنبدین،یصطبغأنقبلاألولىبالدرجةإنسانًیااالجتماعيالتكافلكونمنانطالًقا
 في والتكافل.المسلمینعنمسئولھو كما عنھممسئولالمسلمالحاكموأنالمسلمین،ذّمة في ھمإنمااإلسالمیةالدولة

واجباألغنیاءمال في حًقااإلسالمجعلھبلمنعوھا،أوأّدوھاشاءواإناألفرادإلرادةمتروكةطوعیةصدقةلیساإلسالم
وليّ ومسئولیةاألغنیاءمسئولیةبینیجمعدقیًقانظاًماإلیھموصولھلضمانوشرعأذى،والمنٍّ دونمستحقیھإلىاألداء
.األمر

:الرابعالتمرین

:االجتماعيالتماسك في دوركبیرللتعاون
((الكریمالقرآن في جاء .))والعدواناإلثم على تعاونواوالوالتقوىالبر على وتعاونوا:

"العامومفھومھسلیمبشكلاألفرادبینالعالقاتوإرساءالمجتمعحیاةاستقرار في المھمةاالجتماعیةالعملیاتمنالتعاون
 جماعة أفراد على مقصوراً یكونفقدالنطاقحیثمنالتعاونویختلف"مشتركة عامة غایاتتحقیقبغیةسویاً العملھو
نظمھاودقةبنیانھاوسالمةالجماعةقوةوتقاسھذا,دولعدةأوإقلیماً فیشملنطاقھ عیتسوقدمحلیةبیئةأو مصنع أو



أكثرأوجماعتینبینالتعاونیكونوقد,المشتركوالخیرالعامةالمصالحتحقیق على وتضامنھمأفرادھاتعاونبمقدار
,التربیةعملیة في والناديوالمدرسةاألسرةكتعاون

:مسالخاالتمرین

:المجتمعتماسك فى وأثرھااألعیاد
 كالحاجة فطریةأساسیة حاجة اآلخرین مع والتواصلاالتصالإلى فالحاجة ولذلكبفطرتھ،واجتماعىبطبعھمدنىاإلنسان
یعید مما ومتاعبھا،الدنیاوشغلتھاألیام،فرقتھ ما وتجمیعشمللم على تعملاجتماعیةمناسباتواألعیادوالشراب،للطعام
منالعدیدتحتاألعیادمنالعدیدالناسابتكراألھمیة،ولھذه.وتماسكھاستقراره للمجتمع ویحققتوازنھا،للنفوس

تعلنبھا،تحتفلأعیادمنتخلواألمممنأمةتوجدوال.ذلكغیرأووطنیةأودینیةالمناسباتمنالعدیدوفىالمسمیات
خیرنحوالسیرلمواصلةعزیمتھابھاوتقوىبامجادھا،واالعتزازالثقةوترسیخذاكرتھاتنشیطإلىوتحفزھافرحتھا،فیھا

وبینبینھالتواصللتحقیقاألعیادھذهمثلإلىالفطریةاإلنسان حاجة عنتعبرایجابیةأموركلھاوھذه.وازدھارھااألمة
الرغبةھذهیلبىواإلسالم.الكفاحومواصلةالسیرستئنافال جدیدةبطاقةالتزود على لھعوناً لتكونالمجتمعأفرادمنغیره

منیعلىوھوالفطرة،دینفاإلسالماإلنسانیة،الفطرةھذه مع ویتجاوباآلخرین، مع التواصل فى اإلنسانلدىالطبیعیة
فیماوالتعارفقاربالتوزیادةاالجتماعیةالعالقاتتوطید على ویعملوالحج،الصالة فى وتواصلھمالمسلمیناجتماعشأن

(وجلعزیقولبینھم، َھاَیا: االنَّاسُ أَیُّ أَْتَقاُكمْ هللاَِّ ِعندَ أَْكَرَمُكمْ إِنَّ لَِتَعاَرفُواَوَقَبائِلَ ُشُعوباً َوَجَعْلَناُكمْ َوأُنَثىَذَكرٍ مِّنَخلَْقَناُكمإِنَّ
َ إِنَّ  (َخبِیرٌ َعلِیمٌ هللاَّ .13:الحجرات)

كامھاوأحالزكاة
:األولالتمرین

:أھمیتھاوالزكاة
السنویةالمدخراتمن%2.5 كنسبة الزكاةوتحسب.الغنىأموالمنوالمحتاجللفقیرالمخصصالجزءبأنھاالزكاةتعرف

.بالنصابتعرفمعینةقیمةتعدتإذا
إلىوقربةالمسلمألموالطھرةالزكاةفإخراج.والبركةوالطھارةالنماء تعنى والتىزكامنالعربیةاللغة في مشتقة الزكاة

التوادلزیادةھاموعنصروالتباغضالتحاسدمن للمجتمع طھرةفالزكاة.وصالحابركةومجتمعھبھایزداد تعالى هللا
.المجتمعأفرادبینوالتكافل

:الزكاةأھمیة
.لمستحقیھاإخراجھاعلیھفیجبشروطھافیھوفرتت مسلمكل على فریضةوھىاألساسیةاإلسالمأركانمنركنالزكاة

.آیةمنأكثر فى الصالة مع الكریمالقرآن فى الزكاةلفظوردوقد
"یحزنونھموالعلیھمخوفوالربھمعندأجرھملھمالزكاةوآتواالصالةوأقامواالصالحاتوعملواآمنواالذینإن"
)277آیة-البقرة(

:الثانيالتمرین

:الزكاة ةحكم
  تعالى هللا یرضىفیماویستعملھاحقھایؤدىأنعلیھینبغيعلیھا هللا استأمنھ كأمانة وأموالھثروتھإلىینظرالغنىالمسلم
 حسنا قرضا هللا یقرضالذيذامن"والمحتاجینالفقراءحاجاتلیسدواأموالھممناإلنفاق على المسلمین تعالى هللا ویحث

(ترجعونوإلیھویبسطیقبضوهللاكثیرة فاأضعالھفیضاعفھ )245آیة-البقرة"
حیثالمجتمعأفرادبیناالجتماعیةوالعدالةللمحتاجینالرعایةلتحقیقالبشریةعرفتھنظامأولھىاإلسالم في والزكاة

منلنفسھوطھرةالمزكيَ ألموالطھرةوھي.والمحتاجینالفقیرةالطبقات على األغنیاءثرواتمنجزءتوزیعیعاد
والكراھیةوالحسدالغیرةمنالمحتاجأوالفقیرلنفسطھرةكذلكالغیروھىبمعاناةالمباالةوعدموالحرصوالطمعاألنانیة

مشاكلمنبھیرتبطوماالفقر على والقضاءأفرادهوتكافلالمجتمعتماسكزیادةإلىالزكاةوتؤدى.الثرواتألصحاب
.لمستحقیھاوصرفھاالزكاةأموالاستغاللأحسنإذاوأخالقیةتصادیةواقاجتماعیة

:الثالثالتمرین



:النصاب
.المالنوعحسبالنصابقیمةوتختلفمنھأقل في الزكاةتجب ال شرعامحددالمالمنمعینمقدارھوالنصاب

الفضةنصابوحدد–الخالصالذھبمنجراما)85(تساوىوھيالذھبمن مثقاال بعشرینالنصابالنبىحددوقد
.الخالصةالفضةمنجراما)595(تساوىوھىدرھم بمائتى

إذاغنیاالشخصویعد.العملةقیمةبتغیرویتغیرالخالصالذھبمنجراما)85(یكافئ ما ھوالورقیةالعمالتونصاب
والمركبوالملبسوالشرابللطعام بالنسبة رعایتھتحتومنعائلتھوحاجاتالرئیسھحاجاتھ على زیادةالنصابامتلك

.األخرىوالضروراتعملھوأدواتوالمسكن
.الزكاةإخراجعلیھوجبقمریة سنة لمدةاألساسیةأسرتھوحاجاتحاجاتھ على زیادةالنصابالشخصامتلكومتى
.المعدنیةوالثروةوالثماروالزروعالحیوانیةالثروة فى متفاوتةبمعدالتأیضاالزكاةوتجب

:الرابعالتمرین

:األنعام فى الزكاةوجوبشروط
 -: كاآلتى وھوالزكاةفیھاتجب لما األدنىالحدوھوالنصاب تبلغ أن.1
.زكاةذلكمنأقلكانفیماولیس خمسة اإلبلنصاب·
.زكاةذلكمنأقلكانفیماولیسأربعونالغنمنصاب·
.زكاةذلكمنأقلكانفیماولیسونثالث البقرونصاب·
.الحول فى وتتبعھاأمھاتھاالىاألنعامأوالدوتضمالحولعلیھایحولأن.2
 . سائمة تكونأن.3
.تعلفأنعنالمباحالكألمنالسنةأیامأكثربالرعىالمكتفیةھىوشرعاالراعیة لغة بالسائمة ویقصد.4
.فیھاكاةز فال معلوفةكانتإن فأما. 5
منذلكشابھوماالحملأوالسقىأوالحرث فى صاحبھایستخدمھاالتىوھىالعاملةوالبقراإلبل فى زكاة ال وكذلك.6

.األشغال

:الخامسالتمرین

:الزكاةمصارف
قلوبھموالمؤلفة اعلیھوالعاملینوالمساكینللفقراءالصدقاتإنما" تعالى قولھ فى محصورةأصنافثمانیةالزكاةمصارف

(حكیمعلیموهللا هللا منفریضةالسبیلوابن هللا سبیلوفىوالغارمینالرقابوفى )60آیة–التوبة"
:الكریمةاآلیة فى المذكورةالثمانیةالزكاةألصنافبیانھذا
:والمساكینالفقراء 2  ـ1

لھمیفطنوالالسؤالعنیتعففونالذینوھمالفقراءمنخاصقسموالمساكین.كفایتھمیجدون ال الذینالمحتاجونوھم
.الكفایةالىالحاجةمنویخرجھمحاجتھمیسد ما الزكاةمنوالمساكینالفقراءویعطى.الناس

:الزكاة على العاملون-3
منھالألنعامالرعاةولھاوالحفظةالجباةفیھمویدخلاألغنیاءمنكانواولوالزكاة جمع على العملیتولونالذینوھم

.لدیوانھاوالكتبة
شرھمكفأو،إٍسالمھملضعف،علیھتثبیتھاأواإلسالم على وجمعھاقلوبھمتألیفیرادالذینوھم:قلوبھمالمؤلفة  ـ4
.عنھمالدفاع فى نفعھمجلبأوالمسلمینعن

.ویعتقونالعبیدبھویشترىالرقمنرقابھملفكالزكاةأموالتستعمل:الرقابوفى-5
.بدیونھمیفى ما الزكاةمنفیأخذونأداؤھاعلیھموتعذرالدیونتحملواالذینوھم:الغارمون-6
 على الزكاةمنوینفق.فقراءأمأغنیاءكانواسواءالزكاةمنفیعطون هللا سبیل فى المجاھدونالمراد: هللا سبیلوفى-7

.الجنداحتیاجاتویةوأغذالسالحوشراءللحرباإلعداد
المدارسوبناءالدعاةإعدادفیھاویدخل.  هللا كلمة إعالءشأنھمن ما كل على یشتملعاممصرفھو"  هللا سبیلوفى"

.ذلكوغیرالشرعیةالمدارس على والنفقةالمسلمینبالدغیر فى والمساجد
العارضلفقرهنظرامقصدهتحقیق على بھیستعین ما كاةالزمنفیعطىبلدهعنالمنقطعالمسافروھو:السبیلوابن-8



االنفطارسورة

:االنفطارسورةمنفوائد
عصیبیومٌ وأنھالیومذلكأتیانحتمیةوالبراھینباألدلةوتثبتوالنشورالبعثعقیدةتقررالمكیةالسورزالت ال -1

.رھیب
النجوموتنكدروتنفطروتتشققیومعلیھاسیأتيتشققاتوالتفاوتمنفیھااإلنسانیرى ال التيالمتماسكةالسماءھذه-2

ناراً وتصبحوتسجرستفجروالبحارتعالى، هللا خلقھم كما غرالً عراةحفاةقبورھممنالموتىوسیخرجضوءھاویذھب
.ومآلھمصیرهاإلنسانیعلموحینھاحامیة،

.وھوانھضعفھ مع وغطرستھغرورهعنناتجٌ وھذاتعالى، هللا ألمرمحادةووطغیاناً كفراً المخلوقاتأكثرمناإلنسان-3
مكانھ في أعضائھمنعضوكلووضعاألحاسیس،فیھوركبتقویمأحسن في صورهفقدلإلنسان تعالى هللا خلقُحسن-4

لھوجعلوتجملھا،تحمیھا اأھدابھلھاوجعلالرأسأعلى في وجعلھماوتنظرانتبصراناثنتینعینینفیھفجعلبھ،الالئق
لھوجعلإلیھا،الصوتوصوللیسھلممراتاألذن في وجعلبینھاویمایزاختالفھا على األصواتإلىلیستمعسمعاً 

لمالجلوسأرادإذا حتى مفاصلولھا تنحني الرجلُجعلتكیف منا الواحدولیتفكرعلیھما،ویقفیریدحیثتحمالنھرجلین
.الخالقینأحسن هللا فتباركاألعضاء،منذلكغیرإلى.....  ةمشق یلقولمیتعب

القلبسعادةھيإنمافالسعادةیومھ،قوتیجد ال ُمْعدماً فقیراً كانوإن حتى عیشوطیبِ وأنسٍ سعادةٍ  في التقيالمؤمن-5
 هللا ذكرمنخالٍ قلبھألنالطعام،أطایبوأكلالقصورأعالي في عاشوإنوتعاسةضنكٍ  في والكافرالروح،واطمئنان

.بھاألنسومنمحبتھومن
.القیامةویومالبرزخوفيالدنیا في الثالثة،الدور في للكافروالشقاوةللمؤمنالسعادة-6
غیراعتقدومنأبداً،منھایخرجواولنجھنمإلىمصیرھمفإنكفرھم على ماتواإنالكفارأنالمؤمنیعتقدأنیجب-7

.الكریمبالقرآنكذبٌ مُ  فھوذلك
 تعالى هللا ارتضاهمنإالالیومذلك في یشفع فال تعالى، هللا منبإذنٍ إالغیرهینفعأنالقیامةیوممخلوقأيیستطیعلن-8

.لھالمشفوعِ  في أیضاً وأذن بالشفاعة لھوأذن
إالیملكفیمایتصرفأنالمسلمیستطیع ال لذاتعالى، هللا ھوالحقیقة في المالكألنقاصرملكٌ  شيء ألياإلنسانُملك-9

 .تعالى هللا شرعھفیما
:أخرىفوائد

.واإلستعداداألھبةبأخذللعبادتنبیھاً  ؛ القیامةوأھوالالساعةعالماتبعضذكر-1
.سعیھونتیجةعملھسیعلمإنسانكلأنّ -2
.ھل وإمھالھ,علیھ هللا بحلمالغرور مغبة مناإلنسانتحذیر-3
 .-تعالى – Ϳالكرموصفةالكریماسمإثبات-4
.صورةبأحسنخلقھحیثاإلنسان على هللا منة عظم-5
.وعناداً ظلماً الدینبیوموالمالحدةالكفرةتكذیب-6
.كلھاالعبادألعمالالمالئكةإحصاء-7
.مقیمنعیم في وأّنھم,األبرار عاقبة حسن-8
.دائمجحیم في وأّنھم,الفجار عاقبة سوء-9

.شیئاً لغیرهیملكوالنفسھعنمسؤولأحدكلأنّ -10
.وحدهͿالقیامةیوماألمرأنّ -11

واالیثارالتعاون
:األولالتمرین

(فقالبالتعاون،-سبحانھ- هللا أمروقد.الخیراتوفعلالحاجات في بعًضابعضھمالناسمساعدةھوالتعاون  على وتعاونوا:
[والعدواناإلثم على تعاونواواللتقوىواالبر بكلیقومأنللفردیمكن ال إذالحیاة؛ضروریاتمنوالتعاون].2:المائدة)

(وسلمعلیھ هللا صلى النبيقال.منفرًداالحیاةھذهأعباء لھكانومنلھ،ظھر ال من على بھفْلیُعدْ ظھرفضلمعھكانمن:
].داودوأبومسلم)[لھزاد ال من على بھفْلیُعدْ زادمنفضل



(فقالالخدم،معونة على وسلمعلیھ هللا صلى النبيوحث [فأعینوھمكلَّفتموھمفإنیغلبھم ما تكلِّفوھموال: ].علیھمتفق)
-نھسبحا- هللا إلىویبتھلشئونھ،جمیع في والمعونةالنصرةمنھیطلبدائًماربھإلىیلجأفالمسلممعین،خیر-سبحانھ-وهللا
(فیقولبھ،مستعیًناصالةكل في [نستعینوإیاكنعبدإیاك: ].5:الفاتحة)
ھذهفنرىالحشرات،منوغیرھاوالنملكالنحلحجًما،أصغرھم في حتى مخلوقاتھ،جمیع في فطرةالتعاون هللا جعلوقد

عقلمنبھ هللا میزه لما بالتعاون لىأوواإلنسان.أعدائھاصد في كذلكوتتحدطعامھا، جمع في وتتعاونتتحدالمخلوقات
والجھد،الوقت في یوفرالتعاونألنوإتقان؛بسرعةالغرضإلىفیصالجھدھما،یزیدأخیھ مع المسلمیتعاونوفكر،فحینما

.بإخوانھكثیربنفسھقلیلالمرء:المأثورةالحكمة في قیلوقد
تعاونواوال: (تعالى فقالكبیر،فسادمنذلك في لما الشر على ونالتعاوھوعنھ -تعالى- هللا فنھىالمرفوضأماالتعاون

[والعدواناإلثم على الشیطانفیعینبھ،یستھزئأومنھ،یسخرأالفعلیھمعصیةارتكبأحًدارأىإذا،والمسلم]2:المائدة)
فھوینصحھ،بیده،یأخذأنعلیھالواجبوإنماعلیھ،بذلك .الخطأوُیَعرِّ

  :لثانياالتمرین

:األنبیاءحیاة في التعاون
هللا،أمرلینفذالفور على -السالمعلیھ-إبراھیمفقامبناءھا،ویجددالكعبة،جدرانیرفعأن-السالمعلیھ-إبراھیم هللا أمر*

قالالبناء،تم حتى مًعاوتعاوناأباه،إسماعیلفأطاعالكعبة، بناء في یعاونھأن-السالمعلیھ-إسماعیلابنھمنوطلب
[العلیمالسمیعأنتإنك منا تقبلربناوإسماعیلالبیتمنالقواعدإبراھیمیرفعوإذ: {تعالى ].127:البقرة}

أن-سبحانھ- هللا من-السالمعلیھ-موسىفطلبوحده، هللا عبادةإلىیدعوهفرعون؛إلى-السالمعلیھ-موسى هللا أرسل*
{فقالدعوتھ، في بجانبھویقفلیعاونھھارون؛أخاهمعھیرسل أزريبھاشدد.أخيھارون.أھليمنوزیًرا لي واجعل:

[أمري في وأشركھ.  حتى هللا؛ إلىالدعوة في فتعاوناھارون،بأخیھوأیدهموسى،لطلب تعالى هللا فاستجاب].32-29:طھ}
.وجنودهفرعون على النصرمن هللا مكنھم

ألنواحدة؛یًدایكونواوأنجمیًعا،یتحدواأنالقوممنالقرنینذوطلبومأجوجیأجوجوظلملفسادالتصديأجلمن*
السد، إلقامة كثیًراحدیًدایحضروا حتى والجبال،الصحراء في ویبحثواُیَنقُِّبواأنفعلیھمعظیم،مجھودإلىیحتاجالسد بناء
[ردًماوبینھمبینكملأجعبقوةفأعینونيخیًرافیھ مكني ما قال: {تعالى قال جمعوا حتى جمیًعاالناسوتعاون].95:الكھف}

اوجعلوهالحدید،ھذاوصھرواالجبال،طولارتفاعھ بلغ الحدیدمنعظیًماقدًرا .المفسدینھؤالءمنیحمیھمعظیًماسدَّ
النبي مع الصحابةفتعاونمسجد،ال بناء ھوالمدینةإلىھاجرحینماوسلمعلیھ هللا صلى الرسولبھقامعملأولكان*

لھمتم حتى واحدةیًدافكانواالمسجد، بناء بھاتمالتيوالنخیلالحجارةوأحضرواالمكان،ھیئوا حتى وسلمعلیھ هللا صلى
.البناء

:الثالثالتمرین

ویعطشغیره،لیشبعیجوعفقدیبذلھ، لما احتیاجھبرغمحاجتھ، على الناسمنغیره حاجة اإلنسانیقدمأنھواإلیثار
[لنفسھیحب ما ألخیھیحب حتى أحدكمیؤمن ال: (وسلمعلیھ هللا صلى هللا قال.سواهلیروي ].علیھمتفق)
:اإلیثارفضل
 شح یوقومن خصاصة بھمكانولوأنفسھم على ویؤثرون: {تعالى فقالالمفلحین،منوجعلھماإلیثار،أھل على هللا أثنى
[المفلحونھمفأولئكنفسھ ].9:الحشر}

 في الرغبة مع المشقة، على والصبرالمحبة،وتوكیدالیقینقوةعناإلیثارینشأوإنماالمراتب،أعلىمناإلیثارورتبة
.والثواباألجر

 لفةاألوحصولسبحانھ،الرب محبة إلىطریقوھو’األخالقورفعةاإلسالموحسناإلیمانكمالدلیلاإلیثارأنھفوائدمن
.الشُّحِّ منووقایةالبركةلجلبوطریقالناسبین
علیھ هللا صلى النبيعنھانھىذمیمة صفة وھياإلیثار،عكسفھياآلخرین، على وتفضیلھاالنفس،حبھياألثرةأما

.اآلخرینوحبباإلیثاریتصفأنأجملوماالنفس،وحبباألنانیةاإلنسانیتصفأنأقبح فما وسلم،

:الرابعینالتمر

:اإلیثار على تعینالتياألسباب
اإلیثارألنإیثاره؛یكوناألخالقمكارم في اإلنسانرغبةبحسبإذسیئھا،عنوالتنزهاألخالق،مكارم في الرغبة-1

.األخالقمكارمأفضل



،ُبغض-2 .واإلیثاربالجودإالمنھلھخالصأالعلمالشُّحَّ أبغضفمنالشُّحِّ
یؤدلماإلیثاررتبةیبلغلمإنأنھوأیقنرعایتھا،حقورعاھابحقھاقامامرئٍ عندالحقوقعظمت فمتى لحقوق،اتعظیم-3

.باإلیثارلذلكفیحتاطینبغي كما الحقوق
الدنیا في یعطیھ ما أنوعلمالدنیا،أمرعلیھھاناآلخرةعینھ في عظمتفمناآلخرة، في والرغبةبالدنیا،االستخفاف-4
.إلیھیكون ما أحوجالقیامةیومعطاهیُ 

وضیقالیدذات قلة اإلیثار على یترتبقدإذاإلیثار، على یعین مما ذلكفإنوالصعاب،الشدائدتحمل على النفستوطین-5
.حاجتھ مع یعطيأنیطقلمالتحمل على نفسھموطًناالعبدیكنلم فما أحیاًنا،الحال

:الخامسالتمرین

:اإلیثار في دةخال مواقف
"فتقولُببردةامرأةتأتیھوسلمعلیھ هللا صلى محمدالمرسلینوإمامالنبیینوخاتمالخلقسید ـ  ؟ ھذهأكسوك هللا رسولیا:
"فقالالصحابة،منرجلعلیھفرآھافلبسھاإلیھا،محتاًجاوسلمعلیھ هللا صلى النبيفأخذھا" ھذهأحسن ما هللا رسولیا:
"فقال"یھافاكسن ؟  هللا صلى النبيرأیتحینأحسنت ما: " فقالواأصحابھالمھوسلمعلیھ هللا صلى النبيقام فلما ،"نعم:

"فقالفیمنعھ،شیًئاُیسأل ال أنھعرفتوقدإیاھاسألتھثمإلیھا،محتاًجاوسلمعلیھ  صلى النبيلبسھاحینبركتھارجوت:
نسائھإلىفبعثوسلم،علیھ هللا صلى النبيأتىرجالً أنعنھ هللا رضيھریرةأبيعن ـ" . فیھانأَُكفَّ لَعلِّيوسلمعلیھ هللا

"وسلمعلیھ هللا صلى هللا رسولفقالالماء،إال معنا ما: " فقلن بھفانطلقأنا،:األنصارمنرجلفقال"  ؟ ھذاُیضیفمن:
طعامكھیئي:فقال.صبیانيقوتإالعندنا ما: فقالتوسلم،علیھ هللا صلى هللا رسولضیفأكرمي:فقالامرأتھ،إلى

متسراجھاوأصبحتطعامھافھیأتعشاء،أرادواإذاصبیانكونومي)أوقدیھ(سراجكوأصبحي قامتثمصبیانھا،ونوَّ
وسلم،علیھ هللا صلى هللا رسولإلىغداأصبح فلما طاویین، فباتا یأكالن،أنھمایریانھ فجعال فأطفأتھ،سراجھا، تصلح كأنھا
"فقال :].الحشر)[خصاصة بھمكانولوأنفسھم على ویؤثرون: (هللا فأنزلفعالكما،من-عجبأو-اللیلة هللا ضحك:

تنفقوا حتى البرتنالوالن: (تعالى هللا قولیسمعبیرحاء تسمى حدیقةإلیھمالھوأحبماالً األنصارأكثرطلحةأبووھذا ـ
 .تعالى هللا لوجھبھایتصدقأنھمعلًناوسلمعلیھ هللا صلى هللا رسولفیأتي:]عمرانآل)[ونتحب مما

"لھفیقالعنھم،فیسألزیارتھعنإخوانھویتأخریمرضعبادةبنسعدبنقیسوذاك ـ علیھملك مما یستحیونكانواإنھم:
ین،من .ةالزیارمناإلخوانیمنعماالً  هللا أخزى:فیقولالدَّ "یناديمنادًیاأمرثم" "حلٍّ  في فھومالٌ علیھلقیسكانمن:

.الزوارلكثرةبابھ عتبة كسرت حتى أمسى فما.

المدینة في) ص(الرسول

:األولالتمرین

:أھمھاالمدینةإلىھجرتھبدایة في قضایاعدةوسلمعلیھ هللا صلى الرسولواجھتلقد
الحضارةفیھوتنھضوالتربیة،والتقنینالتشریعفیھویتكاملاإلسالمیة،الدعوةیمثلمدینة،بال إسالمي مجتمع تكوین:أوال

والحربالسلمومسائلوالسیاسةواالقتصادوالعمران
الكیدعنأیدیھمویكفوااإلسالم في یدخلوا حتى معھمللتعایشصیغةوإیجاداإلسالم،إلىالمدینةمشركيدعوة:ثانیا

.للمسلمین
.وللمسلمینوسلمعلیھ هللا صلى هللا لرسولوعداوتھموفسادھموعتوھمالیھوددسائسمواجھة: لثاثا

ھؤالءبینیقیناواقعةالحرب فحالة قریش،رأسھاوعلىالمدینة،خارجلإلسالمالمناوئةللقوىوالتجھیزاإلعداد:رابعا
.الجدیدوطنھم في المسلمینوبینمكة،أھلمنالطغاة

:الثانيمرینالت

:المدینة في) ص(الرسولواجھھاالتيالصعوبات
.والفتنالمشاغبات تلقى الیھودكانت  ـ أ

.الجدیدةالدعوةتناوئالنصارىكانت  ـ ب



.علیھمخطراً الجدیدالدین في یرونكانواالمشركون ـ ج
.الدوائر بالنبي ربصونیتوكانواطمعاً،أوخوفاً اإلسالمبستارتسترواالذینالمنافقون ـ د

).الروم(و)فارس(دولتيمنالمسلمینتساوركانتالتيالمخاوف ـ ھـ
.المدینة)وسلموآلھعلیھ هللا صلى( النبيقدومیومحافالً االستقبالكان

:الثالثالتمرین

 هللا رضي ـ الصحابة مع كعادتھ ـ لموسعلیھ هللا صلى ـ النبياشتركوقد.الطریقھذا على األولىالخطوةالمسجد بناء كان
 على ترویحاً یرتجزون كما ویرتجز،یحملون كما كاھلھ على الحجارةویحمل،یحفرون كما یحفر،بنائھ في ـ عنھم

وھو ـ وسلمعلیھ هللا صلى ـ للنبي رؤیتھم ـ عنھم هللا رضي ـ الصحابةحماسمنضاعفوقد.العمل عناء منأنفسھم
وأعمدتھ،الجریدوسقفھ،والحصباءالرملفراشھ.البساطةحدود في المسجدوتم.علیھمیتمیزأنویكره،كأحدھمیعمل

.الجذوع

:الرابعالتمرین

:المسلمینحیاة في المسجدأھمیة
وكمال،الدینھذالشمولیةرمزاً غدا ما سرعانأنھإال ـ وسلمعلیھ هللا صلى ـ هللا رسولمسجدبھا بنى التيالبساطةرغم

فتحسنفیھیتربونومعھداً ،دینھمأحكامالمسلمونفیھایتعلممدرسة ـ وسلمعلیھ هللا صلى ـ النبيمسجدكان.منھجھ
علیھ هللا صلى ـ هللا رسولعھد على المسجدكان.الشورىالنعقادومكاناً ،للمؤتمراتومحالً ، للتجمع ومركزاً ،أخالقھم

أو،حكمأعیاهمنیھرعالتياإلفتاءداروكان.المختلفونإلیھاویتحاكم،المتخاصمونإلیھایفزعالتي كمةالمح ـ وسلم
والغنائم،المسجدمنتنطلقالجیوشكانتبل.ویتآلفونفیتعارفون،المسلمونفیھیلتقيالذيوالنادي، مسألة حیرتھ
توزعوالصدقاتوالزكاة،المسجد في یربطونربماواألسرى،لمسجدا في یمرضونربماوالجرحى،المسجد في توزع

.للعبادةمكاناً كونھ مع ھذاالمسجد في باتإلیھمأوى ال ومن،بالمسجدعودتھعندیبدأالمسافروكان.المسجد في

:الخامسالتمرین

التيالمؤاخاة في تمثلت،المدنيالمجتمعتأسیسطریق على ـ وسلمعلیھ هللا صلى ـ الرسولخطاھاالتيالثانیةالخطوة
.واألنصارالمھاجرینبین ـ وسلمعلیھ هللا صلى ـ النبيعقدھا

واجتماعیةاقتصادیة،متنوعةمشاكلواجھتھم،وعشیرتھموأھلیھموأموالھمودیارھمأوطانھمتركوا لما المھاجرینإن
عندھمأموال ال إنھمثم،والصناعةالزراعة على المدینةاقتصادیقوم مابین،التجارة في متمرسینكانوافقدوصحیة
.بوحشةشكوالأصابھم مما واألصحاباألھلتركوا كما ، بمكة األموالتركوافقد،بھایتاجرون

عنھم هللا صرفھا حتى عنھما هللا رضي ـ وباللبكر كأبي بالحمى منھمالعدیدفأصیبیوافقھملمنفسھالمدینةمناخإنبل
بینأقامھاالتيالمؤاخاةخاللمنالمشكالتھذه ـ وسلمعلیھ هللا صلى ـ النبي عالج لقد.وسلمعلیھ هللا صلى ـ النبيبدعوة

النسبفوارقتسقطوأن،لإلسالمإالحمیة فال ،الجاھلیةعصبیةتذوبأنمعناھاكانوالتي،واألنصارالمھاجرین
نافذاً عقداً األخوةھذه ـ وسلمعلیھ هللا صلى ـ النبيجعلوقدوتقواهبمروءتھإالیتأخروالأحدیتقدم فال ،والوطنواللون

والمودةاإلیثارعواطفوكانت.أثربھایقوموالاأللسنةبھاتثرثرتحیة ال ،واألموالبالدماءیرتبطفارغاً لفظاً  ال
المھاجرین على یتنافسونواألنصارلحظةأولفمنذاألمثالبأروعالجدیدالمجتمعوتمألاألخوةھذه في تمتزجوالمؤانسة

.بقرعةإالأنصاري على مھاجريینزلفلم

:السادسالتمرین

وثیقةإصدار في تكمنالمدنيالمجتمعتأسیسطریق على ـ وسلمعلیھ هللا صلى ـ هللا رسولخطاھاالتيالثالثةالخطوة
شركاءباعتبارھم،أخرىجھةمنالیھودوبینوبینھجھةمناإلسالميالمجتمعبینالعالقاتبموجبھاظمن التيالتحالف

.المدینة سكنى في للمسلمین
بھمفلحقتبعھمومنویثربقریشمنالمسلمینبأنفأقرتالمحدودالقبليالمستوىعنبالمسلمینالوثیقةھذهارتفعتلقد

 في كثیرةشعوبفانصھرت.فیھدخللمنملكاً اإلسالمأصبحوھكذا،الناسدونمناحدةوأمةأنھم،معھموجاھد
ھذهأقرتولقد.حضارتھ في المساھمةدونتحولعقباتأمامھم ـ وسلمعلیھ هللا صلى ـ النبيیضعأندوناإلسالم
.والمعتقداتاآلراءومصادرةالتعصبمبدأالحائطبعرضوضربتمعانیھبأوسعالدینیةالحریةمفھومالوثیقة



  بالمالئكة االیمان

:األولالتمرین

:المالئكةحقیقة-
والبذكورةیوصفون ال تعالى، هللا بإذناألشیاءبأمثالالتمثل على قدرةلھمنور،من هللا خلقھعالمالسالمعلیھمالمالئكة

"وسلمعلیھ هللا صلى هللا رسولقال.أنوثة  مما آدموُخلقنار،من)1(مارجمنالجانُّ وخلقنور،من لمالئكةاخلقت:
"2(لكموصف ویتناكحونیتناسلونوالجنفاإلنسوالجناإلنسلنوعمغایر تعالى هللا خلقمننوع فالمالئكة. مسلمرواه)

.بأنوثةوالبذكورةونیوصفوالیتناكحونوالیتناسلون ال السالمعلیھمالمالئكةبخالفوأنوثةبذكورةویوصفون
:السالمعلیھم بالمالئكة اإلیمانوجوب-

ُسولُ آَمنَ : (تعالى هللا قالاإلعتقادیة،الواجباتمن بالمالئكة اإلیمانإن ͿΎ˶Α˶͉�آَمنَ ُكلٌّ َواْلُمْؤِمُنونَ َربِّھِ ِمنْ إِلَْیھِ أُنِزلَ ِبَماالرَّ
قُ نُ  ال َوُرُسلِھِ َوُكُتِبھِ َوَمالئَِكِتھِ  َناُغْفَراَنكَ َوأََطْعَناَسِمْعَناَوَقالُواُرُسلِھِ ِمنْ أََحدٍ َبْینَ َفرِّ [اْلَمِصیرُ َوإِلَْیكَ َربَّ ].285:البقرة)
وضالالً كفراً إنكارهكانالمالئكة،وجودأنكرومن.المالئكةسماهعالماً خلق هللا بأنجازماً اعتقاداً یعتقدأنعلیھفالمؤمن

َوُرُسلِھِ َوُكُتِبھِ َوَمالئَِكِتھِ ͿΎ˶Α˶͉�َیْكفُرْ َوَمنْ : (تعالى هللا قالالشریفةوالسنةالكریمالقرآن في صریحاً ثبوتاً ثابتھو ما أنكرألنھ
[َبِعیًداَضالالَضلَّ َفَقدْ اآلِخرِ َواْلَیْومِ  ].136:النساء)

:الثانيالتمرین

:منھامتعددةحكماً مبھواإلیمانالمالئكةوجود في إن

یحصیھم ال كراماً  مالئكة خلقسبحانھأنھوذلكحكمتھ،وبدیعقدرتھوعظم تعالى هللا علم سعة اإلنسانیعلمأن:أوالً 
.الحالمناسباتتقتضیھ حسبما مختلفة بأشكالالتشكلقوةوأعطاھمقوةیبلغھموالكثرةاإلنسان

 هللا لكتابمطلقتسلیمذلكوفيعنھ،غیبیةبمخلوقاتباإلیمانلإلنسانابتالءھوالسالمعلیھم بالمالئكة اإلیمان:ثانیاً 
.وسلمعلیھ هللا صلى هللا رسولوسنة

لسلطانإظھاراً  تعالى هللا منبأمروظیفةلھمنھملكلٍ أقویاءأنقیاء مالئكة خلق تعالى هللا أناإلنسانیعلمأن:ثالثاً 
األجنة في الروح نفخ: بھاأمرواالتيالوظائفمناألوامر،عنھتصدرالذيالملیكالملكوأنھملكھ،عظمةوربوبیتھ
.ذلكوغیراألرواحوقبضعلیھاوالمحافظةالبشر،أعمالومراقبة ...

رعایتھاحقفیرعاھابھ،المتعلقةوظائفھموعالقةمعھالمالئكةمواقفتجاهعلیھیجب ما اإلنسانیعلمأن:رابعاً 
.وموجبھابمقتضاھاویعمل

علیھمورسلھأنبیائھوبینبینھسفرةوسطاءكراماً  مالئكة یجعلأنوتعالىسبحانھ هللا حكمة اقتضتوقد:خامساً 
لُ : (تعالى هللا قالالسالم وحِ اْلَمالِئَكةَ ُیَنزِّ [َفاتَّقُوِنيأََناإِالإِلَھَ  ال أَنَّھُ أَنِذُرواأَنْ اِدهِ ِعبَ ِمنْ َیَشاءُ َمنْ َعلَىأَْمِرهِ ِمنْ ِبالرُّ :النحل)

2.[

:الثالثالتمرین

.ذلكمنوحفظھم هللا عصمھمفقدوالذنوب،المعصیةعنمعصومونالسالمعلیھمالمالئكةإن-
:والسنةالقرآن في ذلك على الدلیل

قالذنبأومعصیة في یقع فال كذلكصفاتھكانتمنوكلتعالى، هللا وامربأ ویأتمرونأمرھم ما هللا یعصون ال المالئكة-
َھاَیا: (تعالى هللا َ َیْعُصونَ  ال ِشَدادٌ ِغَالظٌ َمالئَِكةٌ َعلَْیَھاَواْلِحَجاَرةُ النَّاسُ َوقُوُدَھاَناًراَوأَْھلِیُكمْ أَنفَُسُكمْ قُواآَمُنواالَِّذینَ أَیُّ َماهللاَّ

[ُیْؤَمُرونَ َماَوَیْفَعلُونَ أََمَرُھمْ  ].6:التحریم)
اتََّخذَ َوَقالُوا: (تعالى هللا قال.بأمرهإاللعملیتحركونوالذلك في لھم تعالى هللا یأذنأنبعدإالبقولیتقدمون ال وھم-

ْحَمانُ  [َیْعَملُونَ ِبأَْمِرهِ َوُھمْ لِ بِاْلَقوْ َیْسِبقُوَنھُ  ال*  ُمْكَرُمونَ ِعَبادٌ َبلْ ُسْبَحاَنھُ َولًَداالرَّ ].27-26:األنبیاء)
-Ύ˴ϣ˴ϭ�˶Ε˴ϭΎ˴ϣ͉γϟ�ϲϓ˶�Ύ˴ϣ�˵Ω˵Ο˸γϳ˴�͉˶Ϳ˶ϭ˴���ϰϟΎόΗ�ϝΎϗ�ϡϬΑέ�ϥϣ�ϪΑ�ϥϭέϣ̈́ϳ�Ύϣ�ϝόϓ�ϡϬΑΩϭ�ˬௌ�ϥϣ�ϑ ϭΧϟϭ�ΔϳηΧϟ�ϡΎϘϣ�ϲϓ�ϡϫϭ ِفي

ٍة َواْلَمالِئَكُة َوُھْم ال َیْسَتْكبُِروَن * َیَخا ُھْم ِمْن َفْوِقِھْم َوَیْفَعلُوَن َما ُیْؤَمُروَن) [النحل: األَْرِض ِمْن َدابَّ ].50-49فُوَن َربَّ



َماَواِت َواألَْرِض - َوَمْن وھم یسبحون هللا لیالً ونھاراً، وال یتعبون وال یملون من عبادة ربھم. قال هللا تعالى: (َولَُھ َمْن ِفي السَّ
َھاَر ال َیْفُتُروَن) [األنبیاء: ِعْنَدهُ ال َیْسَتْكبُِروَن َعْن ِعَباَدِتھِ  ].20-19َوال َیْسَتْحِسُروَن * ُیَسبُِّحوَن اللَّْیَل َوالنَّ

وھم المطیعون الصادقون، وقد وصفھم هللا تعالى في كتابھ العزیز:( كرام بررة ) فمن كان باراً مطیعاً فھل یخالف؟-

:الرابعالتمرین

(السالمعلیھیلجبرصفاتبیان في تعالى هللا قال ةٍ ِذي*َكِریمٍ َرُسولٍ لََقْولُ إِنَّھُ : )أَِمینٍ َثمَّ ُمَطاعٍ *َمِكینٍ اْلَعْرشِ ِذيِعْندَ قُوَّ
].21-19:التكویر[
:السالمعلیھجبریل-أ

:صفات بسبع السالمعلیھجبریل هللا مدح
 .الئكةالمبینمنالمھمةبھذهلھ هللا مناصطفاءفھذا:رسولفھو-1

.السالمعلیھتزكیتھ في لھعظیمتشریفذلكوفي:كریموھو-2

.منھینقصواأوفیھیزیدواأوشیئاً منھتنالأوالكریمالقرآنمنتدنوأنمنالشیاطینیمنعبقوتھفھو:قوةذووھو-3

.الزلفىوالرتبةالعظمىالعندیةشرففلھ:العرشذيعندوھو-4

.سامیةورتبةعالیة مكانة ذو:مكینوھو-5

.ریاستھ على یدلوھذاالسالمعلیھمالمقربینالمالئكةبینفیمااألعلىالمأل في مطاعفھو:مطاعوھو-6

والتغییرغیرمنالسالمعلیھمورسلھأنبیائھإلىوصدق بأمانة وموصلھتعالى، هللا وحيأمینفھو:أمینوھو-7
.تحریف

:الخامسالتمین

:ھياأموریتضمن بالمالئكة اإلیمان
منآیةثالثینمنأكثر في المالئكةوسماھمالكریمكتابھ في وتعالىسبحانھربھمعنھمأخبرنافقد،بوجودھماإلیمان:أولھا
.30/البقرة)(َخلِیَفةً األَْرِض فِيَجاِعلٌ إِنِّيلِْلَمالَئَِكةِ َربُّكَ َقالَ َوإِذْ ( تعالى قولھذلكومن، هللا كتاب (
وإسرافیلومیكائیلكجبریلالنبویةالسنةبھصحتأوالكریمالقرآنعلیھنص بما منھماسمھ علمنا بمناإلیمان:ثانیاً 

قبره في المیتبسؤالالموكالنالملكانوالجبالوملكالموتكملكاسمھنعلملمبمنإجماالً واإلیمان،النارخازنومالك
.

قالقالتعنھا هللا رضي عائشة عنمسلمصحیح ففي نورمنمخلوقینأنھم كعلمنا ،صفاتھممن علمنا بما اإلیمان:ثالثاً 
).لكموصف مما آدموخلقنارمنمارجمنالجانوخلقنورمنالمالئكةخلقت(وسلمعلیھ هللا صلى هللا رسول

:السادسالتمرین

:المالئكةأعمال
إِلَـھَ الَ ِباْلِقْسطِ َقآئَِماً اْلِعْلمِ َوأُْولُواْ َواْلَمالَِئَكةُ ُھوَ إِالَّ إِلَـھَ الَ أَنَّھُ ّهللاُ َشِھدَ (ذكرهجلقال،ذلك على والشھادة تعالى هللا حیدتو.1
18عمرانآل)اْلَحِكیمُ اْلَعِزیزُ ُھوَ إِالَّ 
ْعدُ ُیَسبِّحُ وَ (وتعالىسبحانھقال،  تعالى هللا تسبیح.2 َواِعقَ َوُیْرِسلُ ِخیَفِتھِ ِمنْ َواْلَمالَِئَكةُ بَِحْمِدهِ الرَّ َیَشاءُ َمنِبَھاَفُیِصیبُ الصَّ

13الرعد)اْلِمَحالِ َشِدیدُ َوُھوَ هللاِّ فِيُیَجاِدلُونَ َوُھمْ 



اتِِھمْ َوأَْزَواِجِھمْ آَبائِِھمْ ِمنْ َصلَحَ َوَمنْ َیْدُخلُوَنَھاَعْدنٍ َجنَّاتُ ( تعالى قال،الجنةبدخولالمؤمنینتھنئة.3 یَّ َوالَمالَِئَكةُ َوُذرِّ
نَعلَْیِھمَیْدُخلُونَ  .23الرعد)َبابٍ ُكلِّ مِّ

َتْعَملُونَ ُكنُتمْ ِبَمااْلَجنَّةَ اْ اْدُخلُوَعلَْیُكمُ َسالمٌ َیقُولُونَ َطیِّبِینَ اْلَمآلئَِكةُ َتَتَوفَّاُھمُ الَِّذینَ (وجلعزقال، هللا بإذناألرواحقبض.4
.32النحل)
103األنبیاء)ُتوَعُدونَ ُكنُتمْ الَِّذيَیْوُمُكمُ َھَذااْلَمَالِئَكةُ َوَتَتلَقَّاُھمُ اْألَْكَبرُ اْلَفَزعُ َیْحُزُنُھمُ َال ( تعالى هللا قالالمؤمنینتبشیر.5
ُ (ذكرهجلقالوالوحيالرسالةأعمالھمومن.6 َ إِنَّ النَّاسِ َوِمنَ ُرُسالً اْلَمَالِئَكةِ ِمنَ َیْصَطِفيهللاَّ 75الحج)َبِصیرٌ َسِمیعٌ هللاَّ
َماَواتُ َتَكادُ (سبحانھقال،للمؤمنیناإلستغفار.7 ْرنَ السَّ ِفيلَِمننَ َوَیْسَتْغفُِروَربِِّھمْ ِبَحْمدِ ُیَسبُِّحونَ َواْلَمَالِئَكةُ َفْوِقِھنَّ ِمنَیَتَفطَّ

َ إِنَّ أََال اْألَْرِض  ِحیمُ اْلَغفُورُ ُھوَ هللاَّ .5الشورى)الرَّ
َعْرشَ َوَیْحِملُ أَْرَجاِئَھاَعلَىَواْلَملَكُ : ( تعالى هللا قال،وتعالىسبحانھالرحمنلعرش حملة منھمأنأعمالھمأجلومن.8

17الحاقة)َثَمانَِیةٌ َیْوَمِئذٍ َفْوَقُھمْ َربِّكَ 
ارِ أَْصَحابَ َجَعْلَناَوَما( تعالى هللا قال،للنارخزنةالمالئكةومن.9 31المدثر)َمَالئَِكةً إِالَّ النَّ

لُ ( تعالى هللا قالالمالئكةتتنزلالقدرلیلةوفي.10 وحُ اْلَمَالِئَكةُ َتَنزَّ نَربِِّھمبِإِْذنِ ِفیَھاَوالرُّ .4القدر)أَْمرٍ ُكلِّ مِّ

:السابعمرینالت

:اآلثارتلكمنبربھ،وعالقتھاإلنسان،سلوك على عظیمةآثار بالمالئكة لإلیمان
وقربھمالذنوب،منعصمتھم مع طاعتھ في یتفانونالذینالكرام، بالمالئكة اقتداءسبحانھ،ربھطاعة في جھدهالعبدبذل-1

).206:األعراف)(یسجدونولھویسبحونھعبادتھعنتكبرونیس ال ربكعندالذینإن: (تعالى قالوعال، جال ربھممن
 ال والنھاراللیلیسبحون(سبحانھلھخاضعینطاعتھمدوام على فالمالئكة بالعمل،واالفتخارالنفس،عنالغروردفع-2

(یفترون .العمل في التقصیرعنوالمغفرةالصفحیسألونھذلك مع وھم،)20:األنبیاء)
ویسجلونویكتبونآدم، بني یفارقون ال الذینالمالئكةمنحیاءثمأوالً، هللا منخوفاهللا،حرمھ عما البعد في االجتھاد-3

(تفعلون ما یعلمون.كاتبینكراًما.لحافظینعلیكموإن:( تعالى قال كما كرام،بأنھموصفھم هللا أنسیماوالأعمالھم، (
منیفارقھ ال منمعھأنعلمفإذالھ، هللا مراقبةعنویغفلالشھوة،علیھستوليت قداإلنسانفإن،)12-10:االنفطار
 . تعالى هللا معصیةمنعلیھمقدمھو عما واالنكفافالحیاء، على لھ باعثا ذلككانالكرام،المالئكة

.أعمالھموإتقاننظامھم،حسن في بھماالقتداء-4
.بالغیبیؤمنون ال منفیھاوقعالتياألوھاموالخرافات في الوقوع ئكةالمالأمرمن علمنا بما جنبنا هللا أن ـ5

 في وحدهلیسأنھومعھ هللا جنودالمالئكةأنبمعرفةذلكو,الیأسعدمو, هللا سبیل في الجھادمواصلةو,الصبر6-
.الطریق

المالئكةدعاء
:األولالتمرین

:المالئكةوظائفمن

:الصالة لفاتحة المالئكةتأمین-2:الذكرواستماعھم عةالجمصالةحضورھم-1
:والعصرالفجر صالتي عندالحفظةالمالئكةحضور-4الصالة في المالئكةتحمید-3

:ذلك على الدالةاألحادیث
ومثلفاألولاألولیكتبونالمسجدباب على المالئكةوقفتالجمعةیومكانإذا"وسلمعلیھ هللا صلى هللا رسولقال-1

یستمعونصحفھمطووااإلمامخرجفإذابیضة،ثمدجاجةثمكبشاً ثمبقرةُیھديكالذيثمبدنھُیھديالذيكمثلالمھجر
.ومسلمالبخاريرواه".الذكر

"وسلمعلیھ هللا صلى هللا رسولقال-2 وافقمنفإنھآمین،:فقولواالضالین،والعلیھمالمغضوبغیراإلمامقالإذا:
.علیھمتفق".ذنبھمنتقدم ما لھغفرالمالئكةقولقولھ

"وسلمعلیھ هللا صلى هللا رسولقال-3 قولھوافقمنفإنھالحمد،لكربنااللھمفقولواحمده،لمن هللا سمع: اإلمامقالإذا:
.علیھمتفق".ذنبھمنتقدم ما لھغفر:المالئكةقول

 في فیجتمعونالعصر،وصالةالفجرصالة في النھارومالئكةاللیل مالئكة تجتمع: "وسلمعلیھ هللا ىصل هللا رسولقال-4
 مالئكة وتثبتالنھار مالئكة فتصعدالعصرصالة في ویجتمعونالنھار، مالئكة وتثبتاللیل، مالئكة فتصعدالفجرصالة



رواه"الدینیوملھمفاغفریصلون،وھموتركناھمیصلون،موھأتیناھمفیقولونعبادي؟تركتمكیف:ربھمفیسألھماللیل،
.لھواللفظخزیمةوابنالشیخان

:الثانيالتمرین

َھاَیا: (تعالى هللا قال َ اْذُكُرواآَمُنواالَِّذینَ أَیُّ َوَمالِئَكُتھُ َعلَْیُكمْ ُیَصلِّيالَِّذيُھوَ *َوأَِصیًال ُبْكَرةً َوَسبُِّحوهُ*َكِثیًراِذْكًراهللاَّ
لَُماتِ ِمنْ لُِیْخِرَجُكمْ  [َرِحیًماِباْلُمْؤِمنِینَ َوَكانَ النُّورِ إِلَىالظُّ ].41،43:األحزاب)

:اآلیات معنى
الذكربإكثارویأمركمالخیرإلى هللا یدعوكمحینلكمویدعونلكمیستغفرونوالمالئكةویترأفعلیكمیترحمالذيھو

ھوعلیھفیصليیكرمھسبحانھ هللا فإنوأصیالً بكرةوسبحھكثیراً ذكراً  هللا ذكرفمنوالطاعةةالصال على والتوفر
.ومالئكتھ

:الثالثالتمرین

:األدعیة
.علیھ هللا یخلفبأنینفقلمنالمالئكةتدعو-1
.الغیبظھر في ألخیھالمؤمندعاء على الَملكتأمین ـ2
.یحبھ هللا بأن تعالى هللا في حباً اهأخزارلمنالمالئكةتبشیر-3
.للمؤمنیناالستغفارالمالئكةأعمالومن ـ 4

:الرابعالتمرین

:اآلتیةباألعمالیقومونلمن هللا تدعواالمالئكةأنالسنةبینتلقد
:الجماعةصالةینتظرونالذین-أ

(ص( هللا رسولقال : اللَُّھمَّ لَھُ اْغِفرْ اللَُّھمَّ :َتقُولُ ُیْحِدثْ لَمْ َمافِیھِ َصلَّىالَِّذيُمَصالهُِفيَدامَ َمامْ أََحِدكُ َعلَىُتَصلِّياْلَمالَِئَكةُ )
.المؤمنین على المالئكةمنالصالة معنى یبیننصوھذا.)اْرَحْمھُ 

:األولالصف في ُیَصلُّونالذین-ب
…وسلموآلھعلیھ هللا صلى قال ) َ إِنَّ : فُوفِ َعلَىُیَصلُّونَ َوَمالَِئَكَتھُ هللاَّ .)األَولِ الصُّ
:الصفوفَیِصلُونالذین-ج
(وسلموآلھعلیھ هللا صلى هللا رسولقال:قالتعنھا هللا رضي عائشة عن َ إِنَّ : َیِصلُونَ الَِّذینَ َعلَىُیَصلُّونَ َوَمالَِئَكَتھُ هللاَّ

فُوفَ  ُ َرَفَعھُ فُْرَجةً َسدَّ َوَمنْ ،الصُّ .)َدَرَجةً ِبَھاهللاَّ
:یتسحرونالذین-د

"قال)ص( هللا رسولأن:عنھما هللا رضيعمرابنعن ".المتسحرین على یصلونومالئكتھ تعالى هللا إن:
:وسلموآلھعلیھ هللا صلى النبي على یصلونالذین-ھـ

أوذلكمنالعبدُ فلُیِقلَّ ،عليَّ یصليمادامالمالئكةعلیھصلتإالعليَّ یصليمسلممن ما: ( وسلموآلھعلیھ هللا صلى قال
).لُیكِثر

:الخیرالناسیعلمونالذین-و
(وسلموآلھعلیھ هللا صلى قال َ إِنَّ : َمَواتِ َوأَْھلَ َوَمالَِئَكَتھُ هللاَّ ْملَةَ َحتَّىَواْألَرِضینَ السَّ لَُیَصلُّونَ ،اْلُحوتَ َوَحتَّىُجْحِرَھاِفيالنَّ

.)اْلَخْیرَ النَّاسِ ُمَعلِّمِ َعلَى
(ص( هللا رسولقالقالعنھ هللا رضيھریرةأبيعن:أموالھمینفقونالذین-ز : َملََكانِ إِالَّ ِفیھِ اْلِعَبادُ ُیْصِبحُ َیْومٍ ِمنْ َما)

.)َتلًَفاُمْمِسًكاأَْعطِ اللَُّھمَّ :اْآلَخرُ َوَیقُولُ ،لًَفاخَ ُمْنِفًقاأَْعطِ اللَُّھمَّ :أََحُدُھَماَفَیقُولُ َیْنِزالَنِ 
:المرضىیزورونالذین-ح

(قال)ص(النبيعن َوَكانَ ،ُیْصبِحَ َحتَّىلَھُ َیْسَتْغِفُرونَ َملَكٍ أَْلفَ َسْبُعونَ َمَعھُ َخَرجَ إِالَّ ُمْمِسًیاَمِریًضاَیُعودُ َرُجلٍ ِمنْ َما:
.)اْلَجنَّةِ ِفيَخِریفٌ لَھُ َوَكانَ ُیْمِسَي،َحتَّىلَھُ َیْسَتْغفُِرونَ َملَكٍ أَْلفَ َسْبُعونَ َمَعھُ َخَرجَ ُمْصِبًحاأََتاهَُوَمنْ ،اْلَجنَّةِ ِفيَخِریفٌ لَھُ 



االجتماعیةالمسلمفاعلیة
:األولالتمرین

احرص،خیركلوفى،الضعیفالمؤمنمن هللا إلىواحبخیروىالقالمؤمن:(وسلمعلیھ هللا صلى هللا رسولقال
،فعل شاء وما هللا قدرقلولكن،وكذاكذافعلتأنىلو:تقل فال شئ اصابكوإن،تعجزوالͿΎΑواستعنینفعك ما على
.ھریرةأبورواه)الشیطانعمل تفتح لوفإن

ھذهوسلمعلیھ هللا صلى الرسولفسروقدوقدره هللا بقضاء الفاعلیةھذه ةوعالقالمؤمنفاعلیةعنیتحدثبجملتھالحدیث
العملبأنھاللفاعلیةالنبوىالمفھومیتحددھناومن، تعالى ͿΎΑاالستعانةبعدالعجزوتركالنفع على الحرصبأنھاالفاعلیة

یستخدمھاقدالتىللفاعلیةاألخرى لمعانىاكلتخرجالمفھومھذاومن،والعجزالكسلوترك،ینفع ما على والحرص
قوةھيفالفاعلیة.الكافرةالشعوبعندنراھاالتىكالفاعلیة،وباآلخرینبنفسھواإلضرارالفسادنحوحركتھ فى اإلنسان

.العجزوتركالنفع على الحرصتستوجبالنفس فى

:الثانيالتمرین

:وغیرھما،مسعودبن هللا وعبد،عفانبنكعثمان،القرآنیقرئونناكانواذینالحدثنا:قالالسلمىالرحمنعبدابوروى
:قالوا،والعملالعلممنفیھا ما یتعلموا حتى بجاوزوھالمآیاتعشروسلمعلیھ هللا صلى النبىمنتعلمواإذاكانواأنھم

.جمیعاً والعملوالعلمالقرآن فتعلمنا
عملیة فى األكیدةوألھمیتھ،واقعیةحقائقالىالقیمیجسدعامالً لكونھالنبویةالتربیة فى اساسیاً عنصراالعملكانلقد

،بالسلوكوالعقائد،بالعملالمفاھیمربط على وسلمعلیھ هللا صلى الرسولحرصھناومن،الحضارىوالتكوینالبناء
المنفذھواإلنسانوأن،وقدره هللا بقضاء بشریة صناعة لتاریخاانیرىالذىالقرآنىللمنھجفھمھمنمنبثقاً كلھھذاوكان

التىالمصالحوجلب،المنافعلتحقیقوسائلمنلدیھلھ مع بفاعلیةیعملانعلیھیجبوأنھ،والقدر للقضاء الحقیقى
.األرضوعمارةاإلستخالفیقتضیھا

:الثالثالتمرین

:العملسجن منالجزاءأنالحیاةواقعمنأمثلة
:السالمعلیھإبراھیمالخلیل ـ1
عز هللا بدینقامالذيالرجل،ذلكالسالمعلیھإبراھیمالخلیل مع كان ما القاعدھذهتحقق على تدلالتيالعملیةاألمثلةمن ـ

قومھوألقاهوجلعز هللا ذات في البالء على صبر لما ،فإنھللقربانوولدهللضیفانوطعامھللنیرانبدنھفقدمقیامخیروجل
(إِْبَراِھیمَ َعلَىَوَسالماً َبْرداً ُكوِنيَنارُ َیاقُْلَنا:(عملھجنسمنجزاؤهكانالنار في .69:االنبیاء) (

(إِْبَراِھیمَ َعلَىَسالمٌ (عملھجنسمنجزاؤهكانواألحقادوالغلالشركمنقلبھسلمولما ـ وتركھاجرولما).الصافات)
ْیَناهُ (عینھبھتقر ما الولدمنلھووھب،المباركةاألرض هللا أسكنھووطنھقرابتھوأھلھ الَِّتياْألَْرِض إِلَىَولُوطاً َوَنجَّ

(َصالِِحینَ َجَعْلَناَوُكّالً َناِفلَةً َوَیْعقُوبَ إِْسَحاقَ لَھُ َوَوَھْبَنا.لِْلَعالَِمینَ ِفیَھاَباَرْكَنا األرض في بیتاͿ بنى لماو).72 ـ71:األنبیاء)
سبعونیومكلبھیطوفالذيالسماءأھل قبلة المعمورالبیتإلىظھرهمسنداوسلمعلیھ هللا صلى النبيرآهالناسیحجھ
.ملكألف

"فإنعملھجنسمنجزاؤهكانالكفارید على ثیابھمنتجریده على السالمعلیھالخلیلصبرولما ـ منیكسىمنأول:
.وسلمعلیھ هللا صلى النبيأخبر كما" .  إبراھیمالقیامةیومالخالئق

:عنھا هللا رضيخدیجةالمؤمنینأم ـ2
،اإلسالمإلىالسابقینمنوكانت،ومالھابنفسھاوواستھ،صحبتھأحسنتالتيوسلمعلیھ هللا صلى هللا رسولزوج

والفیھصخب ال ،قصبمنالجنة في ببیتخدیجةبشر:"لھقولیوسلمعلیھ هللا صلى النبيإلىجبریل جاء فقد
.نصب    ال بیتھوثم،اإلسالمإلىالسبققصبمنلھاكان لما نظراقصبمنالجنة في فبیتھا،اللؤلؤھووالقصب"

رفعأوكثیركالم ىإلتحوجھلم كما وسلمعلیھ هللا صلى هللا رسولإجابة في تتلكأ لمأنھاذلك ؛ نصبوالفیھصخب
.وأرضاھاعنھا هللا رضيعملھاجنسمنجزاؤھافكان،صوت

كنعانبنالنمرود ـ3
أنا:قالالذيكنعانبنالنمرودفھذا،والمنافقینالكافرین هللا أعداء في القاعدةنفستحققنرىاآلخرالجانبوعلى
   ـ أنفھ في دخلتبعوضةعلیھ هللا سلط،علیھمویتكبراألعلىربكمأنا:للناسیقولالسنینمئاتوظل،وأمیتأحیي

بالنعالحولھمنضربھإذاإالبراحةیشعر ال كانوجعالھفسببتدماغھإلىتسللتثم ـ والشموخالعزةرمزواألنف



).وفاقاجزاء(رأسھ على والمطارق
زنیرةمعذبة ـ4
وشھدتفآمنتلإلسالمزنیرةصدر هللا شرح،قریش نساء منواحدةلدىأمةكانتفقدعنھا هللا رضيزنیرةأما

،زنیرةبصرذھب حتى ففعلنرأسھا على زنیرةیضربنأنالجواريوتأمرتعذبھاسیدتھافكانت،الحقشھادة
العذابیھاعل طالولما،تتعثرفكانت،عنھ فابحثي أمامكالماء:متھكماتلھاقلنالماءوطلبتعطشتإذاوكانت

التيسیدتھاأما،بصرھاعلیھافردربھافدعت،بصركعلیكیردفادعیھ حقا بھتؤمنین ما كانإن:سیدتھالھاقالت
ضربتإذاإالیھدأ ال وكانالرأس في شدیدبوجعأصیبتفإنھا،الدنیا في جزائھامنشیئاالقتفقدتعذبھاكانت
جنسمنوالجزاء،بصرھاذھب حتى الوجعیھدأ كي رأسھا على ھایضربنالجواريفظل،رأسھا على

الكبرىالغزوات
:األولالتمرین

:الجھادیةالمرحلة–النبویةالسیرةدراسةفوائدبعض
 على وقفواإذا خاصة..  العزائمویقويالھممیشحذللدعاة نافع زادالنبویةالسیرة في الجھادیةالمرحلةدراسةإن–1
.العالمینربرایةورفعالدینإلعزازبذلتالتيوالدماءالعظیمةلجھودا

.رایتھلرفعوالجھادلھوالدعوةإلیھباالنتسابالشرفومدى،الدینلھذاالھدایة نعمة قدر منا الواحدیعّرف–2
من نبي فیھابعثحالأسوأ في وسلمعلیھ هللا صلى النبيبعثفقد،والمسلمیناإلسالمعزإلىالطریقمعرفة–3

بفضلكلھوذلك،المسلمین على النعمةوتمتالدینلھوجلعز هللا أكمل حتى مرحلةإلىمرحلةمنبھمفانتقل..األنبیاء
وكیف،البشریةلقیادةعنھم هللا رضيالصحابةأّھلتالتيالمؤھالتمعرفة–4..والنفیسالغاليفیھبذلالذيالجھاد
.سبیلھمواتباعمنوالھم على والنسجمحبتھمإلىیدعو مما وھذا،وسلمعلیھ هللا صلى النبيرباھم

والسیاسةالتربویةوالدروسالفقھیةاألحكاممنكثیر على الوقوفالمسلمتفیدالنبویةللسیرةالجھادیةالمرحلةدراسة–5
.الجندیةتكونكیفلتیعلمالجنديعنھایستغنيوال،دةالقیاتكونكیفلیتعلمالقائدعنھایستغني فال ،الشرعیة

بدریوممعھتقاتلالمالئكةنزلتوكیفالناسمنوجلعز هللا عصمھوكیفوسلمعلیھ هللا صلى النبيشرفمعرفة–6
.أحدیومالكریمشخصھعنیدافعانومیكائیلجبریلنزلوكیف،وحنینواألحزاب

واألخذإلیھوالتضرععلیھوالتوكلعزوجلͿΎΑالثقةالنصرأسبابفمن،الھزیمةوأسبابالنصرأسبابمعرفة–7
.بالكثرةاالغتراروالدنیاإلىالتطلعمنأحدیومحدث ما الھزیمةأسبابومن..النصرإلىالموصلةباألسباب

:الثانيالتمرین

:األنفالبدروسورةغزوة
بعضھاوصدرتفیھم،بقیتقدكانتالتياألخالقیةوالتقاریظالتقصیراتإلى-أوالً -المسلمینارأنظلفت تعالى هللاَّ إن ـ

.التقاریظھذهعنوتزكیتھانفوسھمتكمیل في لیسعوامنھم،
ͿΎԩϧΛ́˰ اعتھمبشج یغتروا لئال ذلكلھمذكر.للمسلمینبالغیبونصرهوعونھهللاَّ تأییدمنالفتحھذا في كانبمن تعالى

.والسالمالصالةعلیھرسولھویطیعواویطیعوههللاَّ  على لیتوكلوابلوالكبریاءالغطرسةنفوسھمفتملكوبسالتھم،
الرھیبة،الدامیةالمعركةھذهألجلھاوسلمعلیھ هللا صلى الرسولخاضالتيالنبیلةواألغراضاألھدافلھم تعالى هللا بین ـ

.المعارك في الفتوح في تسببتالتيواألخالقالصفات على ودلھم
والتقیدللحقاالستسالمإلىتھدیھمبلیغة،موعظةوعظھمالمعركة،وأسارىوالیھودوالمنافقینالمشركین تعالى خاطب ـ

.بھ
.المسألةھذهوأسسمبادىءلھموقننالغنائم،موضوعحولالمسلمین تعالى خاطب ـ 
ھذه في اإلسالمیةالدعوةدخولبعدإلیھاتمسالحاجةكانت ما والسلمالحربوانینق منلھموشرع تعالى هللا بین  ـ

.الجاھلیةأھلحروبعنالمسلمینحروبتمتاز حتى المرحلة،
یسكنونوالذینحدودھا،داخلیسكنونالذینالمسلمینبینالفرقتقیمالتياإلسالمیةالدولةقوانینمنبنوداً قررتعالى ـ

.خارجھا



:الثالثالتمرین

:بدرغزوةمنإیمانیةمواقف
ویردهوسلمعلیھ هللا صلى هللا رسولیراه ال حتى المعركةقبلالمسلمینالمقاتلینخلفوقاصأبيبنعمیراختفىلقد ـ

كاناعمیرً ولكنیرجع،أنوأمرهفاستصغرهرآه،جنودهیستعرضوسلمعلیھ هللا صلى هللا رسولوبینماصغیر،ألنھ
یبكيوسلمعلیھ هللا صلى الرسولرآه فلما عمیر، فبكى هللا،سبیل في الموتیحبألنھالمعركة؛ في االشتراك على حریًصا
.عاًماعشر ستة ابنوھوشھیًدا،فماتتركھ،

علیھ هللا صلى هللا رسولیسبكانأنھ علما فقدجھل،أبيمكانعنعوفبنالرحمنعبدیسأالناألنصارمنفتیان جاء ـ
بنعمروبنمعاذھماالبطالنوھذانقتاله، حتى بالسیفویضربانھإلیھ،یسرعانبھماوإذامكانھ على فدلھماوسلم،

[عفراءبنومعاذالجموح، ].علیھمتفق.
فقالھ،یدییقیداألنصاروأحدالمسلمین،أسر في وقعالذيعمیربنعزیزأبيالمشركبأخیھعمیربنمصعبمرَّ  ـ

یقصد-إنھ:مصعبفقالبأخیك؟وصاتكأھذه:عزیزأبوفقالمنك،تفدیھلعلھامتاعذاتأمھفإنبھ،یدكشد:لألنصاري
.دونكأخي-األنصاري

(وسلمعلیھ هللا صلى الرسولقولاألنصاريالحمامبنعمیر سمع عندما ـ )واألرضالسماواتعرضھا جنة إلىقوموا:
(وسلمعلیھ هللا صلى هللا رسولقالبخ،..  بخ: فقال..نعم:قالواألرض؟السماواتعرضھا جنة ،هللا رسولیا:قال وما:

(قالأھلھا،منأكونأنرجاءإالهللا،رسولیاوهللا ال: قال) بخ؟..  بخ قول على یحملك تمرات،فأخرج)أھلھامنفإنك:
المشركینقاتلثمالتمر،منمعھكان ما فرمىطویلة،لحیاةإنھاھذه، يتمراتآكل حتى حییتلئن:قالثمیأكلھا،وأخذ
[قتل حتى ].مسلم.

عودفأعطاهوسلمعلیھ هللا صلى هللا رسول فأتى شدةالقتال،منیده في انكسر حتى بسیفھبدریوممحصنبن عكاشة قاتل ـ
(فقالحطب شدیدالقامة،طویلیده في سیًفافعادھزه،وسلمعلیھ هللا صلى هللا رسولمنأخذه فلما) عكاشة یابھذاقاتل:
یسعدواأنلھمفحقالنصر،للمسلمین تعالى هللا كتبوھكذاالمسلمین، على هللا فتح حتى بھفقاتلالحدیدة،أبیضالمتن،

.والعارالخزيبھمفحلالھزیمة،المشركین على وأوجبویستبشروا،
العدد في عدوھممنأقلكانواأنھمرغمالتخطیطبحسنثماإلیمان،بقوةحققوهالذيلنصرابھذاالمسلمیندولةقویتوقد

[تشكرونلعلكم هللا فاتقواأذلةوأنتمببدر هللا نصركمولقد: (تعالى قالوالعدة، ].123:عمرانآل)

:الرابعالتمرین

:بدرغزوة نتائج
.للمشركین  فاصال حداوجعلتللناسارامزبدراواديوأصبحالیومذلكعالمغیرتلقد ـ
 في ونقصأعدائھمسخریةمثارفأصبحتشأنھموعلووقوتھمقیمتھممنوالرفعالحفالت إلقامة استعدواالذینالمشركون-

.أعینھم
.قطف البشر بني بینلیستالمعركةوأنالكبیرةالعدةتغلبالقلیلةفالعدةالموازینانقالبمنلھبأبوتیقن-
الخوفودببھ،یدینونوماالمسلمینرفعةعلوذلكعن،وترتبالھشیم في كالنارالقبائل في قریشھزیمةخبرانتشار-

.غیرھمقلوب في والفزع
إلىالدعوةإلىمباشراوسببا،أعظمونصرا،كبرىغنیمةأرادھاͿΎϓ،لالستیالءوإنماللقتالتكنلماألولىالدوافع-
أن هللا ویرید،لكمتكونالشوكةذاتغیرأنوتودونلكمأنھاالطائفتینإحدى هللا یعدكموإذ: " تعالى هللا قال.الحقندی

"المجرمونولوكرهالباطلویبطلالحقلیحقالكافریندابرویقطعبكلماتھالحقیحق
.اإلسالم في الشورىمبدأالمعركةھذه في تأسس-
.والمراقبینبالعیونلحربا في االستعانة-
.ومكیدةخدعةألنھالحرب في والخبرةالتجربةبأھلاالستعانة-
.الشدةوقتوخاصةوقتكل في هللا إلىالتضرعأھمیة-
.وطغیانھمالمشركینلسحقالسماءمنالمالئكةإنزال-
یأخذ حتى والطیبوالنساءالماءالیمسأنانسفیأبووأقسمالمشركینقلوب في والكراھیةالحقدالھزیمةازدادعقب-

.وأصحابھمحمدالثأرمن

:الخامسالتمرین



:أحدغزوة
:أحدغزوةمنبطولیةصور

یا:یقول فجاء حانت،قدالفرصةأنوأیقنیقتلھ،أنحلفقدوكانوسلمعلیھ هللا صلى النبي على یقبلخلفبنأبيھذا ـ 
(وسلمعلیھ هللا صلى فقالبسیفھ،وسلمعلیھ هللا صلى الرسول على ملوحتفر؟أینكذاب، وطعنھ) هللا شاء إنقاتلھأنابل:
[ماتأنلبث فما منھا،وقعطعنةوسلمعلیھ هللا صلى ].البیھقي.

(ویقولالمعركةبدءقبلبسیفھوسلمعلیھ هللا صلى هللا رسولیمسك ـ أبوفقالالقوم،فتأخر)بحقھ؟السیفھذایأخذمن:
(وسلمعلیھ هللا صلى فقال هللا؟ رسولیاحقھوما:دجانة آخذهأنا:دجانةأبوفقال)ینحني حتى العدو في بھتضربأن:
[إیاهفأعطاهبحقھ، فإنھبھااعتصبإذاحمراء عصابة لھوكانتالحرب،عندیختالشجاًعارجالدجانةأبووكان]مسلم.
:یقولوھوالسیفدجانةخذأبوفأ الموت، حتى یقاتل

فـْحِ وَنحـنُ َخلیلـيَعاَھـدنيالذيأنـا ھـرَ أقُـومأالالنَّخیــللـَديبالسَّ والرسولِ اللـھِ بسیــفأْضـربُ الُكیـول في الدَّ
.السیفھذاأحملدمت ما المقدمة في إالأبًداأكونلن:یقولفكأنھالصفوف،مؤخرةھيوالكیول

 صلى الرسولأندجانةأبورأيالمعركةوأثناءوسلم،علیھ هللا صلى هللا رسولبسیفالمشركینیضرب)دجانةأبو(خذوأ
وسلم،علیھ هللا صلى الرسولواحتضندجانةأبوفأسرعالمسلمون،فرَّ أنبعدالمشركینلنبالھدًفاأصبحقدوسلمعلیھ هللا

[المعركةانتھت حتى وسلمعلیھ هللا صلى الرسولجسم على منحنوھودجانةأبيظھر على یقعالنبلفصار ].أحمد.
عنامتناعھمسببعنسألھموعندماالیقاتلون،فوجدھمالصحابةبعض على -عنھ هللا رضي-)النضربنأنس(مرَّ  ـ

علیھمات ما على فموتواقوموا!بعده؟بالحیاةتصنعون ما: أنسفقالوسلم،علیھ هللا صلى هللا رسولقتل:قالواالقتال،
(وقال تعالى هللا إلىتوجھثموسلم،علیھ هللا صلى هللا رسول )الفارونالمسلمون(ھؤالء صنع مما إلیكأعتذرإنياللھم:
 ما جرًحاوثمانینبضًعاجسده في فوجدواقتل، حتى یقاتلأنسوظل)المعتدونالمشركون(أيھؤالء صنع مما إلیكوأبرأ

.إصبعھ في تعرفھاكانت بعالمة أختھإالأحدعرفھ فما بسھم،رمیةأوبسیفضربةأوبرمحطعنةبین
لزواجھالتاليالیوموفيسلول،بنأبيبن هللا عبدبنتجمیلةتزوجالذي)عامرأبيبنحنظلة(المالئكةغسیلوھذا ـ

(وسلمعلیھ هللا صلى هللا رسولفقالُیقتل، حتى هللا سبیل في ویقاتلالنداء،ملبًیاجنبوھوفیخرجالقتال،نداءیسمع إن:
_[المالئكةتغسلھصاحبكم ].إسحاقابن).

 هللا صلى هللا رسولفأخذوسلم،علیھ هللا صلى هللا رسول فأتى خده، على ووقعتعینھ،أصیبت)النعمانبنقتادة(وھذا ـ
(وقالموضعھا،إلىوردھابیده،عینھوسلمعلیھ ھماعینیھ،أحسنفكانت)جماالً أكسبھاللھم: ترمد ال وكانتنظًراوأحدَّ

_[األخرىرمدتإذا ].والبیھقيالدارقطني.
منبعضھموفرانھزموا،قدالمسلمینرأت لما) المطلبعبدبنتصفیة(فھذهالرجال،منبطولةأقلالنساءولیست ـ

حمزةأخیھابمقتلعلمتولماالقتال،إلىالعودة على وتحثھالمسلمین،منفرمنبھتضربرمًحاأمسكتالمعركة،میدان
 بلغني وقدولَِم؟:قالتترجعي،أنیأمركوسلمعلیھ هللا صلى هللا رسولإنأمھ،أي:فقال:الزبیرفلقیھاإلیھ،لتنظرذھبت

أخبرهوسلم،علیھ هللا صلى هللا رسولإلىلزبیرا جاء فلما.هللا شاء إنوأحتسبنألصبرن،هللا، في وذلكبأخي،ُمثِّلقدأنھ
(قالبذلك، [لھواستغفرتواسترجعتعلیھ،فصلتإلیھ،فنظرت)سبیلھاخلوا: ]إسحاقابن.

علیھ هللا صلى هللا رسول مع وأبوھاوأخوھا،زوجھاأصیبوقددینار، بني منبامرأةوسلمعلیھ هللا صلى هللا رسولمر ـ
بحمدھوخیًرا،:قالواوسلم؟علیھ هللا صلى هللا رسولفعل فما: قالتولزوجھاوألبیھاألخیھاحدث ما لھاذكروا فلما وسلم

)!!صغیرة(جللبعدكمصیبةكل:قالترأتھإذا حتى إلیھ،فأشارواإلیھ،أنظر حتى أرونیھ:قالتتحبین، كما هللا
.واألزواجواألبناءاآلباءحبفوقیعلوحبإنھحب،كلقفووسلمعلیھ هللا صلى للرسولالمسلمینحبیسمووھكذا

:السادسالتمرین

:القائد)ص(الرسول
وقام،المعركةأرض-وسلمعلیھ هللا صلى - النبيواختار،ھناكوعسكرأحدجبلإلىالجیشوصلالسبتیوم في

أُسیدبقیادةاألوسوكتیبة،عنھ هللا رضيعمیربنبمصع بقیادةالمھاجرینكتیبة:كتائبثالثإلىالجیشأفرادبتقسیم
علیھ هللا صلى - النبيعرجثم،عنھ هللا رضيالمنذربنالُحبابلواءھایحملالخزرجوكتیبة،عنھ هللا رضيحضیربن

"لھُیقالجبل لىع وجعلھم، هللا رضيُجبیربنعبدهللاعلیھموأّمر،رامیاً خمسینمنھمفانتخبأصحابھإلى-وسلم
(لھموقال،أحدجبلیقابل"عینْین رأیتموناوإن،إلیكمأرسل حتى ھذامكانكمتبرحوا فال الطیرتْخطفنارأیتموناإن:
مث ،)مكانكمثبتم ما غالبیننزاللنإنا، خلفنا منیأتونا ال بالنبل عنا وانضحوا،إلیكمأرسل حتى تبرحوا فال القومَھَزْمنا

أحدٌ ُیقاتلنّ  ال: (  وقال،مقّدمتھم في المؤمنینأشّداءووضع،فسّواھاالصفوفإلى-وسلمعلیھ هللا صلى - النبيتقّدم
.بالقتالنأمره حتى (



:السابعالتمرین

:أحدغزوةنھایة
قریشتقھقرومع،القتال في واستبسالھمالمسلمونأظھرھاالتيالبطولّیةالمواقفخاللمنتظھرالنصر مالمح بدأت

منھانصیبھمنیل في طمعاً نفوسھمفتحركتكثیرةغنائممنخلّفتھ ما ورأوا،المعركةانتھاءالرماةظنّ األمرأّولوفرارھم
"قائلینفتنادوا، "رجبیبن هللا عبدأمیرھمفقال،"  ؟ تنتظرون فما أصحابكمظھر،الغنیمةَ ،القومأیھاالغنیمةَ : أنسیتم:

"وقالواإلیھیلتفتوافلم،"-وسلمعلیھ هللا صلى - هللا رسوللكمقال ما فغادروا"الغنیمةمنفلنصیبنّ الناسلنأتینوهللا:
،المشركین لصالح المعركةدّفةیدیر كي سانحة فرصةً ذلك في الولیدبنخالدفوجد.الواديصوبمتجھینأماكنھم
المسلمونففوجئ،الطرفین كال منبھمویحیطواالمسلمینحوللیلتّفواالفرسانمنمجموعة مع انطلقوبالفعل

االتصالانقطعاألثناءھذهوفي،جرحىمنھمالكثیروتساقط،فرّ منمنھموفرّ ،فیھمالقتلواستحرّ ،بمحاصرتھم
 هللا رضيعمیربنمصعبإلىَعِمدَ "  قمئة ابن"لھقالیُ رجلٌ المشركین في وكان-وسلمعلیھ هللا صلى - هللا برسول

"یصیحالرجلفجعل،-وسلمعلیھ هللا صلى - بالنبي مصعباً وشبھ،علیھفأجھزعنھ ھذهوسرت،"محمداً قتلتُ قد:
أناآلخروناستطاعحین في ،المفاجأةأذھلتھموقدالقتالعنبعضھموقعد،المسلمونفتفّرق،سریعاً الناسبیناإلشاعة

 هللا رضيالنضربنأنسمنھم،-وسلمعلیھ هللا صلى - هللا رسولعلیھمات ما على الموتویطلبوا،رشدھمإلىیثوبوا
لمأختھإن حتى ،سھمرمیةأو،رمحطعنةأو،سیفٍ ضربةبین ما وثمانونبضعٌ جسدهوفي هللا لقي والذي،عنھ

(أمثالھوفيفیھ هللا وأنزل،بإبھامھكانت عالمةب إالعلیھتتعّرف منفمنھمعلیھ هللا عاھدوا ما صدقوارجالالمؤمنینمن:
(تبدیالبدلواوماینتظرمنومنھمنحبھ قضى .23:األحزاب) (

:الثامنالتمرین

.العظیمةأحدغزوةمنالمستفادةالربانیةوالحكمالفوائدبعض
الرماةفیھاخالفواحدةمعصیةفبسبب،األمةعنالنصرتخلف في والتنازعوالفشلالمعصیةأثرظھرأحدغزوة في ـ

،أسبابھانعقدتأنبعدالمسلمینعنالنصرذھب،الغنائمحولواالختالفالتنازعوبسب،وسلمعلیھ هللا صلى النبيأمر
(سبحانھفقال،بوادرهوالحت ونھمإذوعده هللا صدقكمولقد: بعدمنوعصیتماألمر في وتنازعتمفشلتمإذا حتى بإذنھتُحسُّ

(عنكم عفا ولقدلیبتلیكمعنھمصرفكمثماآلخرةیریدمنومنكمالدنیایریدمنمنكمتحبون ما أراكم ما 152عمرانآل)
 . ؟ وتمكینھ هللا نصرعلیھایتنزلأنكلمتھاوتفرقت،نبیھاأمروخالفت،ربھاعصتأمةترجوفكیف،)
ابنقال،وتأییدهونصره هللا عوناألمةیفقد مما ذلكوأن،اآلخرة على الدنیاإیثارخطورةكذلك تعلمنا الغزوةھذه ـ

منمنكم(أحدیومفینانزل حتى الدنیایرید-وسلمعلیھ هللا صلى - هللا رسولأصحابمنأحداً أرىكنت ما: "  مسعود
"اآلخرةیریدمنومنكم االدنییرید اإلیمانأھلقلوبإلىیتسللقدبھاوالتعلقالدنیاحبأنیبینعظیمدرسذلكوفي،)

،خبایاھا في یفتشوأننفسھیتفقدأنالمرء على یوجب مما ، هللا عند ما على فآثروھا،ذلكعلیھم خفى وربما،والصالح
.ونواھیھ هللا ألوامراالستجابةوبینبینھایحولأنشأنھمن ما كلیزیلوأن

عبادهمنیتخذأنوجلعزفأراد،والدرجاتالمراتبأعلىمنھيالتي،الشھادةبنیلعبادهبعض هللا إكرامالحكمومن ـ
(سبحانھقال،نفوسھم على ورضاهمحبتھویؤثرون،سبیلھ في دماؤھمتراقشھداء (شھداءمنكمویتخذ: :عمرانآل)
140. (

أنوأتباعھمرسلھ في هللا سنة جرتفقد،والضاللوالھدى،والباطلالحقبینالصراع في هللا لسنة تأكیدأحدغزوة في ـ
انتفشولئن،النھایة في العاقبةلھمتكونثم،أخرىعلیھمویدالمرةفیدالوا،أعدائھموبینبینھمسجاالً الحربتكون

قیامإلىالحقودولة ساعة الباطلفدولة،للمؤمنینوالغلبة،للمتقینالعاقبةأنإال،وجوالتصوالتلھوكانیوماً الباطل
.تبدیال هللا لسنة تجدولن هللا سنة ،الساعة

تھقیمالناسیدركوال،یدوم ال السھلالرخیصوالنصر،والمتاعبالمشاقمنجسر على إالُتنال ال غالیةعزیزةالجنة ـ
(الصابرینویعلممنكمجاھدواالذین هللا یعلمولماالجنةتدخلواأنحسبتمأم: ( هللا قالولذلك، )142عمرانآل)
علیھ هللا صلى النبيظاھرفقد،علیھواالعتماد هللا على التوكل مع والمعنویةالمادیةالنصربأسباباألخذمنأیضاً بد ال ـ

عصمھ هللا أنرغم،القتالأشدومیكائیلجبریلعنھوقاتل،الصحابةمعھوكافح،الحربْألَمةولبس،درعینبینوسلم
.القتلمن

قولھ في كلھذلك هللا جمع وقد،وعقابھ هللا غضبباستحقاھمالكافرینومحق،المنافقینعنوتمییزھمالمؤمنینتمحیص ـ
) بیننداولھااألیاموتلك،مثلھقرحالقوممسفقدقرحیمسسكمإن،مؤمنیننتمك إناألعلونوأنتمتحزنواوالتھنواوال:

(الكافرینویمحقآمنواالذین هللا ولیمحص،الظالمینیحب ال وهللا،شھداءمنكمویتخذآمنواالذین هللا ولیعلم،الناس آل)
.لذكرھاالمقامیتسع ال التيالكثیرةوالفوائدالحكممنذلكغیرإلى)140-139عمران



:الثامنالتمرین

:الخندقغزوة
و،النفاقأھلیبطنھكان ما أظھروأولیائھقلوب في اإلیمانثبتو،زلزلھموالمؤمنینعبادهفیھا هللا ابتلىالخندقغزوة

وقىو،بغیظھمالكفرةورد،جندهأعزو،وحدهاألحزابوھزم،عبدهنصرو،نصرهأنزلثم.قرعھموفضحھم
والمغلوبینجعلبل،بعدھاالمؤمنینیغزواأنقدراً وشرعاً علیھموحرم.منھوبفضلھذلكو،كیدھمشرالمؤمنین

.الغالبینھمحزبھجعل
(وقالالسماءإلىیدیھ-وسلمعلیھ هللا صلى – النبيفرفع،البالءواشتدّ ،الحصارطال سریع،كتابالمنزلاللھم:

فأقبل،یحتسب ال حیثمنالفرجلھوساق،نبّیھدعاء هللا فاستجاب،)وزلزلھماھزمھماللھم،األحزاباھزم،الحساب
(-وسلمعلیھ هللا صلى – هللا رسوللھوقال،المسلمینلخدمةواستعدادهإسالمھمعلناً الغطفانيمسعودبننعیم أنتإنما:
أخذبضرورةإقناعھمواستطاعقریظة بني إلىنعیمفذھب،)خدعةالحربفإن ؛ استطعتإنعّنافخّذل،واحدرجلفینا

قریشٍ إلىذھبثم،الحرباستمراریضمنونوبذلك،منھممفاجيءٍ انسحابٍ أليتحّسباً وحلفائھاقریشِ منرھائن
 صلى – النبيوإبالغھم،للعھدنقضمنمنھمكان ما على الیھودبندموأخبرھم،ونصحھإخالصھلھموأظھروغطفان

بینالشكوكیزرعأناستطاعوھكذا،نّیتھملحسنإظھاراً إلیھودفعھاقریشٍ منرھائنأخذ على بالعزم–وسلمعلیھ هللا
.عزیمتھموضعف،كلمتھمتفّرقإلىأّدى مما ،المتحالفةاألطراف

المالئكة هللا وأنزل،قدورھموقلبتنیرانھموأطفأتالكفّارخیاماقتلعتشدیدةواصفُ ع ھّبتعندماللمؤمنینالنصروتم
فأرسلناجنودجاءتكمإذعلیكم هللا نعمة اذكرواآمنواالذینأیھایا: ( تعالى قال كما ،قلوبھم في الرعبوُتلقي،تزلزلھم

.9:األحزاب()بصیراتعملون بما هللا وكانتروھالموجنوداریحاعلیھم (
الناسیناديوھوسفیانأبافرأىاألخبار،یستطلععنھ هللا رضيالیمانبنحذیفة-وسلمعلیھ هللا صلى – النبيوأرسل

وحمد،عظیماً فرحاً بذلكالمسلمونففرح،الكفّاربانسحاب–وسلمعلیھ هللا صلى – النبيُیبّشرحذیفةفعاد،بالرحیل
.وحدهاألحزابوھزم،عبدهونصر،جندهأعزوحده هللا إالإلھ ال: (  وقالرّبھ–وسلمعلیھ هللا صلى – النبي (

دولة على القضاءمنمّكةكّفارقلوب في الیأسودخل،عدّوھمكثرةمنالرغم على المسلمینبانتصارالمعركةوانتھت
منالمسلمینموقفتحّول في سبباً وكانت،وخبثھمالمنافقینومكر،وحقدھمالیھودحقیقةعنالغزوةوكشفت،اإلسالم
.اإلسالمرایةتحتالعربوتوحید، مكة فتح منقلیلةسنینخاللاستطاعوا حتى الھجومإلىالدفاع

التكویرسورة

:األولالتمرین

"ھماھامتینحقیقتین تعالج وھيالمكیة،السورمنالتكویرسورة منوكالھما"والرسالةالوحي"وحقیقة"القیامةحقیقة:
.اإلِیمانلوازم

والبحار،والجبال،والنجوم،الشمس،یشملھائل،كونيانقالبمنیصاحبھاوماالقیامةببیانالكریمةالسورةابتدأت
یبقىوالالوجود،كلفیھینتثرطویالً،عنیفاً ھزاً الكونویھزالبشر،یشمل كما والوحوش،واألنعام،والسماء،واألرض،

لوقدإِال شيء َرتْ الشَّْمسُ إَِذا(الرھیبالیومذلك في یحدث ما ھولمنوتغیَّرتبدَّ اْلِجَبالُ َوإَِذا*انَكَدَرتْ النُُّجومُ َوإَِذا*ُكوِّ
لَتْ اْلِعَشارُ َوإَِذا*ُسیَِّرتْ  َرتْ اْلِبَحارُ َوإَِذا*ُحِشَرتْ اْلُوُحوشُ َوإَِذا*ُعطِّ .ُسجِّ (

الشركظلماتمنلینقلھمنزلالذيالوحيبھذاالمخاطبینالقومشأنثمیتلقاه،الذيالنبيوصفةالوحي،حقیقةتناولثم
ْبحِ *َعْسَعسَ إَِذاَواللَّْیلِ *اْلُكنَّسِ اْلَجَوارِ *بِاْلُخنَّسِ أُْقِسمُ َفال(واإلِیمانالعلمنورإِلىوالضالل، َرُسولٍ لََقْولُ إِنَّھُ *سَ َتَنفَّ إَِذاَوالصُّ

.َكِریمٍ  (
َفأَْینَ {لعباده تعالى هللا منموعظةٌ أنھوذكرتالعظیم،القرآنحولالمشركینمزاعمبطالنببیانالكریمةالسورةوختمت
ُ َیَشاءَ أَنْ إِالاُءونَ َتشَ َوَما*َیْسَتِقیمَ أَنْ ِمْنُكمْ َشاءَ لَِمنْ *لِْلَعالَِمینَ ِذْكرٌ إِالُھوَ إِنْ *َتْذَھُبونَ  }.اْلَعالَِمینَ َربُّ هللاَّ

:الثانيالتمرین

یكورفلماذاوجازاھم،الخلقبعث-وعالجل- هللا أنھب:لھفقالسائلفسألھعقیل،ابنالوفاءأبيالتكویرعندسورةقرئت
..الجبالویسیرالنجوم،ویذھبالشمس، غیرھا؟إلى.



-وعالجل- هللا وكذلكخربت،أھلھاذھب فلما سكانا،لھاوخلقالدار،ھذهخلق-وعالجل- هللا أنب عقیلابنعنھأجاب
جل- هللا لیظھرفیھ؛ومایخربالكونھذافإنالقیامةیومكانفإذا،-وعالجل- هللا على العبادبھلیستدلالكون؛ھذاخلق
كانواالتيالحجارةأویعبدونھا،كانواالتيالشمسأویعبدونھا،كانواالتيالنجومھذهأنوالكافرینللملحدین-وعال

ھو-وعالجل- هللا أن على بھلیستدل-وعالجل- هللا إالیبقولموتالشت،ذھبتأنھا-وعالجل-  هللا دونمنیعبدونھا
.فیھوماالكونھذامدبر

:الثالثالتمرین

:فوائدمنالتكویرسورة في ورد ما
.الحیةالقلوبلھتتفطر مما القیامةیوموأحداثأھوالبشدةالواضحالبلیغ،واالعالنالتصریح ـ
الخ....فانكدرتوالنجومفكورتالشمسأمرحیثوملكھإرادتھبطشھ،وتمامجبروتھ،وشدةوسعة تعالى هللا قدرةعظمة ـ
.األطفال ةالبنات،وقتلوأدةرأسھموعلىمعتدباغظالملكلالشدیدالوعید ـ
.األعمالوكتابةالصحفونشرالحساببدقةالتذكیر ـ
.شھیدوھوالسمعألقىأوقلبلھكانلمنالملتھبةوالنارالمستعرةالجحیممنالشدیدالتخویف ـ
.العملأحسنلمنالباقيالخالدة،ونعیمھ هللا بجنة المشوقوالوعدالمبھجالتبشیر ـ
.الرسالةتبلیغ في وأمانتھماالسالمعلیھماومحمدلجبریل تعالى هللا تزكیة ـ
.للعالمینذكروأنھالشیاطینعبثمنالقرآنصیانة ـ
  .تعالى هللا لمشیئة خاضعة مشیئةاالختیار،ولكنھا على وقدرتھمالعبادمشیئةإثبات ـ

:الرابعالتمرین

).قُِتلَتْ َذْنبٍ ِبأَيِّ تْ ُسئِلَ اْلَمْوُءوَدةُ َوإَِذا:(التكویرسورة في وعالجل-قال
:الجاھلیة في البناتوأد
قتلتنفسوھذهبحق،إالنفستقتلأنیحل ال ألنھعلیھم؛ذلك-وعالجل- هللا فحرمأحیاء،وھنبناتھمیدفنونالعربكان
القیامةیومأصحابھایسأل-وعالجل- هللا فإنعلیھا،الباعث في أوتنفیذھا، في سواءالجریمةھذهولبشاعةحق،بغیر

یعلمألنھالمستعلم؛سؤالیسألھم ال -وعالجل-وهللاعندھم،جواب ال ألنھماألشھاد؛رءوس على لھموتقریعتبكیتسؤال
.العظیمالیومذلك في ویوبخھملیقرعھم-وعالجل-یسألھموإنماذلك،

َوْجُھھُ َظلَّ بِاْألُْنَثىأََحُدُھمْ ُبشِّرَ َوإَِذا:-وعالجل-قولھ في النحل،سورة في للبناتوأدھمسبب-وعالجل- هللا بینلقد
ا ھُ أَمْ ُھونٍ َعلَىأَُیْمِسُكھُ ِبھِ ُبشِّرَ َماُسوءِ ِمنْ اْلَقْومِ ِمنَ َیَتَواَرىَكِظیمٌ َوُھوَ ُمْسَوّدً كانوافھمَیْحُكُمونَ َماَساءَ أََال التَُّرابِ فِيَیُدسُّ
الذكوروربماالبنات،یئدونكانواأنھم-أیضا-العلماءبعضوذكرذلك،أجلمنفیئدونھاأھلھا، على عاراتالبنیرون
َنْرُزقُُكمْ َنْحنُ إِْمَالقٍ ِمنْ أَْوَالَدُكمْ َتْقُتلُواَوَال :األنعامسورة في-وعالجل- هللا قال كما الفقر،خشیةوھوآخرألمرمعھم

اُھمْ  اُكمْ َنْرُزقُُھمْ َنْحنُ إِْمَالقٍ َخْشَیةَ أَْوَالَدُكمْ َتْقُتلُواَوَال :اإلسراءسورة في - وعالجل-وقالَوإِیَّ َكِبیًراِخْطًئاَكانَ َقْتلَُھمْ إِنَّ َوإِیَّ
.

والصحبةالقدوة

:األولالتمرین

:الحسنةالصحبةإلىاالنسان حاجة
لتحقیق،ونوعھجنسھ بني مع االحتكاكخاللمناجتماعیةعالقات النشاء  یسعىواجتماعي حي كائناالنسانإن

تحقق حتى  صحیحبشكلاالرتواءالىتحتاجالدوافعھذهكانت لما و.ترویھاالتيالعضویةللدوافعمتكاملتوازن
الصحبةباتخاذالمسلمالفرد  تعالى  هللا  ،أمرالشارعرسمھالذيالقویمالمنھج مع التتناقضالتيالكاملةالمصلحة

المسلمللمرءینبغيالتيالمواضیعأخطرمنالصحبةانثم.الطریقبتلكاالخاللدونالھدفھذالھتحققالتيالخیرة
انھسبح هللا مع عالقاتھالیومي،سلوكھ(جوانبھجمیعمنیخاللممنوبصیرةعلم على ویكونمنھاحذرایكونان



صداقتھسلمھمالناسصحبتھضحیةذھبامرئمنفكم.خلیلھیتبصر حتى)  جمیعاالناس مع عالقاتھوتعالى،
وكفرأھلھوخاصماحالمھفقدامرئمنوكم.المثلىبالطریقلھویصورونھا،معوجةطریقابھفسلكواومشاعره

الذيالعظماءأولئكمثلیكونأنوتمنىالحیاةھذه على عینیھ فتح امرئنم وكم،االصدقاءبسبب)ͿΎΑوالعیاذ(بربھ
یلقونالتيالشیطانیةالزخرفةخاللمنأحالمھجمیع على فقضواسوءأصدقاءفصادفعصركل في عنھمویسمع سمع
وھذه.ذكراذا هللا على وتعینھ  نسي اذاͿΎΑتذكرهالتيالصالحةالصحبةیتخذأنبنیغيفالمسلم.عینیھ على غشاوةبھا
ظلھاالالظلیوم هللا یظلھمالذيالسبع في الشیخانأخرجھالذيالحدیث ففي  والحبالصداقة في  االعلىوالمثلالقمةھي
))علیھوافترقاعلیھ،اجتمعا هللا في تحابا رجالن:((

:الثانيالتمرین

:األصحاباختیاروكیفیة.االنسانحیاة في الصحبةأھمیة
 على أفاضتأخیار صحبة كانتفإنالطریق؛معالمورسمالشخصیةتكوین في األساسیةالمؤثراتمنالصحبةإن

حیاة في المھمةاألمورمنوالصداقة.بصماتھاستتركأنھاالمؤكدفمنأشرار صحبة كانتوإنالخیر،كلاألصحاب
غنیة ساحة فھي.واالجتماعیةالنفسیةاحتیاجاتھموتلبيالمحیطة،لبیئةا مع والتكیفبالتوافقتشعرھمفھيالشباب؛

واالطمئناناألنسالصداقةوتوفر.اآلخرینومشاركة للجماعة االنتماءخاللمنالقدراتوصقلوالتجارببالخبرات
 في المساعدةوتلقىم،والھموالمشاكلبعضوعنالذاتعنواإلفصاحالوجدانیة،والمشاركةباألمانوالشعورالنفسي،
ملوثةبیئة في یعیشفمنكالبیئة،الصحبةالعلماءأحدوشّبھ.المجتمعلمواجھةالشخصوإعدادوالتنمیة،واالكتسابالشدة،

.مأمن في یبقَ نظیفةبیئة في یترعرعومن.التلوثمنوافرانصیباینل
مثلالصداقة؛بدءعنداالعتباربنظرالشخصیأخذھانوأبد ال التيوالمعاییراألموربعضإلىالنفس علماء یشیر

الثقةجانبإلىاإلنسانیة؛واالھتماماتالعقلیةوالقدراتالشخصیةسماتمنبینھمالتماثلمنقدروتوافرالعمريالتقارب
.الرفیعاإلنسانيوالخلقالتدینشرطتوافرضرورة على اإلسالمأكدوقد.الشخصیةوقوةبالنفس

:الثالثمرینالت

:الحسنةالقدوةأھمیة
،والمحبةوالتقدیرواإلعجاباالستحسانمنكبیراً قدراً العاقلالبصیرنفس في یثیرالصالحةوالقدوةالحيالمثالإن-1

.الكمالمراتبإلىویتطلع،الخیرإلىفیمیل
الممكنةاألمورمنالصالحةواألعمالالفضائلھذهلوغب بأن قناعة اآلخرینتعطيبالفضائلالمتحلیةالحسنةالقدوةإن-2

.المقالشاھدمنأقوىالحالوشاھداإلنسانیةالقدراتمتناول في ھيالتي
،مجھریةرقابةتحتأنھھویعلمأندوندقیقةنظرةإلیھینظرونالداعیةویدعوھمیربیھمالذینوالمدعویناألتباعإن-3

.لھمقدوةیعدونھألنھم،الكبائرمننظرھم في یكون باال لھیلقي ال خالفاتالممنبھیقومعملفرب
،المجردةبالعینالرؤیةأمامیستوونالجمیعولكن،تتفاوتالناسعندللكالمالفھممستویاتإنالقولمنأبلغالفعل-4

.بھالمقتدینللناسإیصالھاالداعیةیریدالتيالمفاھیمإیصال في أیسروذلك
حالكثیرةأحادیث في وسلمعلیھ هللا صلى فبین،یقولون لما المخالفةمنالدعاةحذرقدوسلمعلیھ هللا صلى النبيإن-5

.أنفسھموینسونوینھونھمالناسیأمرونالذینالدعاة
 على یدلوھذا،قوامھمأل حسنة قدوةكانواآخرھمإلىأولھممنوالسالمالصالةعلیھموالمرسلیناألنبیاءجمیعإن-6

.الحسنةالقدوةوأھمیةِعظم

:الرابعالتمرین

:الحسنةالقدوةوجوب
إلىویدعو،بلسانھ هللا إلىیدعو صالح عملذایكونأنینبغي–وجلعز - هللا إلىالداعيأنا لنا تبینالعظیمةاآلیةھذه
إلىالدعاةھم،الناسمنداعیةیكون–وجلعز – هللا إلىفالداعي،]صالحاً وعمل[بعدهقالولھذا،أیضاً بأفعالھ هللا
.وسیرتھموأعمالھمأقوالھم في صالحة قدوةفصارواواألعمالبأقوالھمالناسیوجھونوھم،الطیبةبأقوالھم هللا



 حتى فاضلخلقوذا، صالح عملوذا حسنة سیرةذایكونأنحقھ في المھماتأھممن-وجلعز - هللا إلىفالداعي
قولھمحققواإذاقوالً الناسأحسنھم–وجلعز – هللا إلىالدعاةأنتفیدالكریمةاآلیةھذهفإنأیضاً .وأقوالھبفعالھیقتدى
.علیھاویحبونھمبھاوینتفعونبدعوتھمالناسیتأثروبذلك،ومحبةإیمانعناإلسالموالتزموا،الصالحبالعمل

[الیھودموبخاً  هللا قال كما  في – سبحانھ–فأرشد،]تعقلونأفالالكتابتتلونوأنتمأنفسكموتنسونبالبرالناسأتأمرون:
.عقلأودینلھمنبذلكیرضىفكیفالشرعیخالفأنھ كما العقلیخالفأمریقول لما الداعي مخالفة أنإلىاآلیةھذه

:الخامسالتمرین

عنوالبعد-الثناء-البذل-الصدق-األمانة-الوفاء:صالحاً صدیقاً یكون حتى الصدیقبھایتحلىأن غيینبالتيالصفاتمن
.واألحادیثاألیاتتوضح كما عداوة،إلىالقیامةیومتنقلبفإنھاالطاعة على تكنلمإذاوالصداقة.الصفاتمنذلكضد

عدیدةأحادیثوالسالمالصالةأفضلعلیھالنبيعنوجاء]67:الزخرف[)اْلُمتَّقِینَ إِالَّ وٌّ َعدُ لَِبْعٍض َبْعُضُھمْ َیْوَمِئذٍ األَِخالَّءُ (
«وسلمعلیھ هللا صلى هللاَِّ َرُسولُ َقالَ  : َومنھاالصالحةالصحبةالختیارالمسلمینتحثُ  الِحالجلیسَمَثلُ : الَجلیسوالصَّ

ْوءِ  اِد،َوِكیرِ اْلِمْسِك،َصاِحبِ َكَمَثلِ السَّ ااْلِمْسكِ َصاِحبِ ِمنْ َیْعَدُمكَ الَ اْلَحدَّ ادِ َوِكیرُ ِریَحُھ،َتِجدُ أَوْ َتْشَتِریِھ،إِمَّ َبَدَنكَ ُیْحِرقُ اْلَحدَّ
«قالخیر؟ جلسائنا أيهللا،رسولیاوقیلعلیھمتفق.»َخِبیَثةً ِریحاً ِمْنھُ َتِجدُ أَوْ َثْوَبكَ أَوْ  ركممن:  في وزادرؤیتھͿΎΑذكَّ

.عملھباآلخرةوذكركممنطقھعلمكم .الموصليیعلىأبورواه»
بأخالقھموبھمتأثرسوءأصدقاءكانوافإنأخالقھم،وبعملھمیتأثرألنھأصدقائھ،اختیاریحسنأنمنھمطلوبالمسلمإن

المولىطاعة على عوناً لھوكانواعزوجل،Ϳالمرضیةوأعمالھمالحمیدةبأخالقھمتأثرخیرأصدقاءكانواإنوالسیئة،
والقبروأجلھ،بالموتویذكره هللا بتقوىیذكرهمنھناكألننفسھ،إصالحإلىفیعمدالعللمواطنلھیبینونووجل،عز

.نعیمھاووالجنةوعذابھاوالنارأھوالھا،ووالقیامةوظلمتھ

:السادسالتمرین

«وسلمعلیھ هللا صلى هللاَِّ الَرُسولَ فقال  هللا لمحبة جالبة األخیار مجالسة أنذكرهیمكن ما أفضل ُ َقالَ : َوَتَعالَىَتَباَركَ هللاَّ
،لِْلُمَتَحابِّینَ َمحبِتيَوَجَبتْ  .ِفيَّ َواْلُمَتَباِذلِینَ ِفيَّ َواْلُمَتَزاِوِرینَ فِيَّ َواْلُمَتَجالِِسینَ ِفيَّ .مالكرواه»

علیھ هللا صلى هللا رسولولقدشبھبركتھم على حصولھأیضاً،األخیار مجالسة في المسلمیجنیھاالتياألخرىالفوائدمنو
المنكرعنوینھاكبالمعروفیأمرك فاضلة أخالقمنیحملھ لما الطیبةبریحھیصیبكالمسككحاملالصالحالصدیقوسلم
السر في هللا مراقبة على ویحثكالخطأ في وقعتإذاینصحكالقرآنتحفیظزمراكوإلىالدینیةالمحاضراتإلىكیأخذ

ویضعفوالفواحشبالمعصیةبالجھریأمركومعروفعناالبالمنكروالینھاكاالیأمركالسوءالرفیقوالعلن،بینما
بعدلكرفقتھبركةتمتد صالحالالوریدوالرفیقحبلمنإلیكأقربوھونفسكبھتوسوس ما یعلموإنھلك هللا مراقبعندك
یقبلدعاھلالدعاءوإنیعرف فال األخروالمغفرةأماوالعفوبالثباتلكویدعوهللافراقك على یبكيقبركعندفتجدهموتك

.وموبقات معاصي منفیھ ما على وھومنھ هللا

الصــدقةأنواع
:األولالتمرین

:الصدقةفضل على تدلوأحادیثآیات
(نبیھآمراً  تعالى هللا قال الَةَ ُیِقیُمواْ آَمُنواْ الَِّذینَ لِِّعَباِديَ قُل: اَوُینِفقُواْ الصَّ الَّ َیْومٌ َیأِْتيَ أَنَقْبلِ مِّنَوَعالنَِیةً ِسّراً َرَزْقَناُھمْ ِممَّ
[ِخالَلٌ َوالَ ِفیھِ َبْیعٌ  ].31:إبراھیم)

(وعالجلیقول ـ [هللاِّ َسبِیلِ ِفيَوأَنفِقُواْ : ( ].195:البقرة...
(وتعالىسبحانھقال ـ َھاَیا: اأَنِفقُواْ آَمُنواْ الَِّذینَ أَیُّ [َرَزْقَناُكمِممَّ ].254:البقرة)
(سبحانھقال ـ َھا: َباتِ ِمنأَنفِقُواْ آَمُنواْ الَِّذینَ أَیُّ [َكَسْبُتمْ َماَطیِّ ].267:البقرة)
قُ :سبحانھقال ـ َ واَفاتَّ َنفُِسُكمْ َخْیراً َوأَنفِقُواَوأَِطیُعواَواْسَمُعوااْسَتَطْعُتمْ َماهللاَّ اْلُمْفلُِحونَ ُھمُ َفأُْولَئِكَ َنْفِسھِ ُشحَّ ُیوقَ َوَمنألِّ
]16:التغابن[

منھأیمنفینظرترجمان،وبینھبینھلیسهللا،سیكلمھإالأحدٍ منمنكم ما: (  قولھالصدقةفضل على الدالةاألحادیثومن
بشقولوالنارفاتقواوجھھ، تلقاء النارإالیرى فال یدیھبینفینظرقدم، ما إالیرى فال منھأشأمفینظرقدم، ما إالیرى فال



 ال قدالذيالفضلمنللصدقة ما یدركفیھامرغبةبالصدقةآمرةجاءتالتيللنصوصوالمتأمل].الصحیحین في) [ تمرة
(عنھ هللا رضيعمرقال حتى األعمال،منغیرھامثلھإلىیصل أفضلكمأنا:الصدقةفتقولتباھي،األعمالأن لي ذكر:

] .]الترغیبصحیح)

:الثانيالتمرین

:فوائدللصدقة
وتعالىسبحانھ هللا غضبتطفىءأنھا:أوالً 

.نارھاوتذھبالخطیئة،تمحوأنھا:ثانیاً .
.النارمنیةوقاأنھا:ثالثاً 

.القیامةیومصدقتھظل في المتصدقأن:رابعاً 
.البدنیةلألمراضدواءالصدقة في أن:خامساً 
(قلبھقسوةإلیھ شكى لمنقولھ في كما القلبیةلألمراضدواءفیھاإن:سادساً  وامسحالمسكین،فأطعمقلبكتلیینإردتإذا:
[الیتیمرأس على .]أحمدرواه)

.إسرائیل لبني السالمعلیھیحیىوصیة في كما البالءمنأنواعاً بالصدقةیدفع هللا أن:سابعاً 
اُتنِفقُواْ َحتَّىاْلبِرَّ َتَنالُواْ لَن:  (تعالى قولھ في جاء كما بالصدقةالبرحقیقةیصلإنماالعبدأن:ثامناً  [ُتِحبُّونَ ِممَّ آل)

.]92:عمران
ینزالنملكانإالفیھالعبادیصبحیوممن ما: (  یقولذلكوفيالممسكبخالفیومكلالملكلھیدعوالمنفقأن:تاسعاً 
.]الصحیحین في) [ تلفاً ممسكاً أعطاللھم:اآلخرویقولخلفاً،منفقاً أعطاللھم:أحدھمافیقول
صحیح في) [ مالمنصدقةنقصت ما: (بقولھذلكعنالنبيأخبر كما مالھ في لھیباركالصدقةصاحبأن:عاشراً 
].مسلم

)َفألنفُِسُكمْ َخْیرٍ ِمنْ ُتنِفقُواْ َوَما: ( تعالى قولھ في كما بھتصدق ما إالمالھمنالماللصاحبیبقى ال أنھ:عشرالحادي
].272:البقرة[

(وجلعزقولھ في كما أجرهللمتصدقیضاعف هللا أن:عشرالثاني ِقیإِنَّ : دِّ َقاتِ نَ اْلُمصَّ دِّ َ َوأَْقَرُضواَواْلُمصَّ َحَسناً َقْرضاً هللاَّ
[َكِریمٌ أَْجرٌ َولَُھمْ لَُھمْ ُیَضاَعفُ  ].18:الحدید)

.الصدقةبابلھیقالالجنةأبوابمنخاصبابمنیدعىصاحبھاأن:عشرالثالث
.الجنةلصاحبھذلكأوجبإالواحدیوم في ریضالموعیادةالجنازةواتباعالصیام مع اجتمعت ما متى أنھا:عشرالرابع

.وطمأنینتھالقلبوراحةالصدر،انشراحفیھاأن:عشرالخامس
  . هللا عندالمنازلبأفضلفھوالعلماءمنكانإذاالمنفقأنَّ :عشرالسادس
.بھالقیام مع القرآنبمنزلةاإلنفاق مع الغنىجعلالنبَّيأنَّ :عشرالسابع
  . هللا سبیل في ومالھنفسھبذل ما متى معھعقدھاالتي للصفقة ومتممٌ  هللا وبینبینھالذيبالعھدموفٍ العبدأنَّ :عشرالثامن
(قولھ في كما وإیمانھالعبدصدق على دلیلٌ الصدقةأنَّ :عشرالتاسع [برھانوالصدقة: .]مسلمرواه)

خنمنتخلصھللمال،مطھرةالصدقةأنَّ :العشرون .والغفلةوالكذب،والحلف،اللغو،جراءمنیصیبھالذيالدَّ

:الثالثالتمرین

:الصدقاتأفضل
.المعلنةمناإلخالصإلىأقربألنَّھاالخفیة؛الصدقة:األول
.واالحتضارالمرضحالأوالموتبعدالوصیةمنأفضلوالقوةالصحةحال في الصدقةُ :الثانیة
(وجلعزقولھ في كما الواجبأداءبعدتكون لتياالصدقة:الثالثة [الَعْفوَ قُلِ ُینِفقُونَ َماَذاَوَیْسَئلُوَنكَ : ].219:البقرة)

[تعولبمنوابدأالُمقل،جھدالصدقةأفضل:(لقولھوالحاجة؛القلة مع ویطیقھیستطیعھ ما اإلنسانبذل:الرابعة أبورواه)
].داود

(قولھ في كما األوالد على اإلنفاق:الخامسة ].الصحیحین في) [ صدقةلھكانتیحتسبھاأھلھ على النفقةأنفقإذاالرجل:
(ص(فقالالقریب، على الصدقة:السادسة : )وصلةصدقةاثنتانالرحمذي على وھيصدقة،المسكین على الصدقة)

  ].ماجة وابنوالترمذيوالنسائيأحمدرواه[
دقة:السابعة (بقولھوتعالىسبحانھ هللا بھأوصىفقدالجار؛ على الصَّ [الُجُنبِ َواْلَجارِ القُْرَبىِذيَواْلَجارِ : ]36:النساء)
  .هللا سبیل في والصدیقالصاحب على الصدقة:الثامنة

  . هللا سبیل في الجھاد في النفقة:التاسعة



منإالعملھانقطعاإلنسانماتإذا:(لقولھعلیھ؛أجرهویستمرالعبد،موتبعدیبقى ما وھي:الجاریةالصدقة:العاشرة
[لھیدعو صالح ولدأوبھ،ینتفععلمأوجاریة،صدقة:ثالث ].مسلمرواه)

:الرابعالتمرین

:الجاریةالصدقةمجاالت
(لقولةاآلبار؛وحفرالماء سقي ـ  1 [الماء سقي الصدقةأفضل: صحیح:ماجة وابن يوالنسائداودوأبوأحمدرواه)

.]الجامع
(قالخیر؟اإلسالمأي:ُسئل لما  النبيفإنالطعام؛إطعام ـ  2 )تعرفلمومنعرفتمن على السالموتقرأالطعام،ُتطعم:

.]الصحیحین في[
(لقولھالمساجد؛ بناء ـ  3 ،]صحیحینال في) [ الجنة في بیتاً لھ هللا بنى هللا،وجھبھیبتغيمسجداً  بنى من:

ونحوھما،واألرملةكالیتیمحكمھ في كانومنالسبیل،البنالبیوتوبناءالمصاحف،وتوزیعالعلم،نشر على اإلنفاق ـ   4
(قال:قالھریرةأبيفعن أوتركھ،صالحاً ولداً أوونشره،علمھعلماً موتھبعدوحسناتھعملھمنالمؤمنیلحق مما إن:

تلحقھوحیاتھصحتھ في مالھمنأخرجھاصدقةأوأجراه،نھراً أوبناه،السبیلالبنبیتاً أوبناه،جداً مس أوورثھ،مصحفاً 
[موتھبعد ].الترغیبصحیح:ماجة ابنرواه)

:الخامسالتمرین

):ص(الرسولعنھاأخبرالتيالصدقةأنواع
وعیادتك،صدقةالطریقإلىالرجلوإرشادك،صدقةقالطریعناألذىإماطتك:(وسلمعلیھ هللا صلى الرسولقال  ـ

).صدقةالسالموردك،صدقةالمنكرعنونھیك،صدقةبالمعروفوأمرك،صدقةالمریض
(وسلمعلیھ هللا صلى(  هللا رسولقال- : .)صدقةالصالةإلىتخطوھاخطوةوكل،صدقةالطیبةالكلمة)
(وسلمیھعل هللا صلى(  هللا رسولقال ـ : المنكرعنونھیك،صدقةبالمعروفوأمرك،صدقةأخیكوجھ في تبسمك)

وإفراغك،صدقةلكالطریقعنوالعظموالشوكالحجروإماطتك،صدقةلكالضاللأرض في الرجلوإرشادك،صدقة
.)صدقةأخیكدلو في دلوكمن

المسلمشیممن
:األولالتمرین

 في تحقیقھ على وحرص’اإلسالمعلیھحضالذيالمسلمینبینالتعاونوالتكافلورص منصورةالحدیثیوضح
 في الحرصھذاظھروقد’والتعاونوالتسامحالتراحممنرفیعمستوىإلىاإلنساني بالمجتمع اإلرتفاعثمومن’المجتمع
ھمومھموإزالةالناسقلوب في السعادةشرن تعالى هللا إلىاألعمالأحبومن. معا واآلخرويالدنیويالجزاء في الترغیب

إدخال هللا إلىاألعمالأحبإن:(قالأنھوسلمعلیھ هللا صلى النبيعنعنھما هللا رضيعمرابنفعنمعنویاتھممنبالرفع
الطبرانيرواه)جوعمنیطعمھأو’دیناعنھیقضيأو’ غما عنھیفرجأنأو’المؤمنقلب على السرور
التجاوزأوعلیھمبالصدقةإما’والمساعدةبالعوناألغنیاءأیديإلیھمتمتدأنإلىالشدیدةالضوائقأصحابواءالفقریحتاج

أومعسرعنفلینفس’القیامةیومكربمن هللا ینجیھأنسرهمنبأنھوسلمعلیھ هللا صلى هللا رسولأوصىفقددیونھمعن
ویكون’إخوانھمعیوبمنیروه ما یسترواأنوأحب’لعبادهأحبھلذلك’الستریحبستار تعالى وسبحانھͿΎϓعنھیضع
 هللا سترهإالالدنیا في عبداعبدیستر ال: (قالأنھوسلمعلیھ هللا صلى النبيعنھریرةأبيفعنوحفظھالعیببكتمالستر

)القیامةیوم

:الثانيالتمرین

:التواضع
أقلأو ضعفاء أوفقراءكانوامھماالجمیعیحترمأنالمسلم على بلالناس،منأحد على بروالتكالتعاليعدمھوالتواضع

(فقالبالتواضع، - تعالى- هللا أمرناوقد.منھمنزلة [المؤمنینمناتبعكلمنجناحكواخفض: تواضعأي،]215:الشعراء)
[للمتقینوالعاقبةفساًداوالاألرض في علًواریدونی ال للذیننجعلھااآلخرةالدارتلك: (تعالى وقال.جمیًعاللناس :القصص)

83.[



وسلمعلیھ هللا صلى النبيفاختاررسوال،ملًكاأورسوال،عبًدایكونأنبینوسلمعلیھ هللا صلى نبیھ-سبحانھ- هللا خیرلقد
تدلالتيوالنماذجوسلم،علیھ هللا ىصل الرسولأخالقأبرزمنوالتواضع.-وجلعز-Ϳتواضًعارسوال؛عبًدایكونأن

:منھاكثیرة،وسلمعلیھ هللا صلى تواضعھ على
(فقالتأھلھ؟ في یصنعالنبيكان ما: ُسِئلَتْ -عنھا هللا رضي- عائشة السیدةأن حضرتفإذا،)یساعدھم(أھلھمھنة في كان:

[الصالةإلىقامالصالة ].البخاري).
:التواضعأنواع ـ

والسبحانھ،لھویخضعدینھ،یتقبلبأن هللا مع یتواضعفالمسلمأجمعین؛الخلقومعرسولھومع هللا مع كونیوالتواضع
وھدیھ،بسنتھیتمسكبأنوسلمعلیھ هللا صلى هللا رسول مع ویتواضعھواه،أوبرأیھ هللا أوامر على یعترضوالیجادل
حقوقھم،یعرفوأنعلیھم،یتكبر بأال الخلق مع یتواضعوالمسلم.اھیھونوألوامره مخالفة ودونوطاعة،أدب في بھفیقتدي

.مصدرهكانمھمابھویرضىالحقإلىیعودوأندرجتھم،كانتمھماإلیھمویؤدیھا
:التواضعفضل ـ

نھم،بیالترابطوینشرالناس،بینوالمساواةوالمحبةالمودةإلىوتدعوالنفس،طھارة على تدلمحمودة صفة التواضع
.-سبحانھ-المولىرضاإلىیؤديالتواضعفإنكلھھذاوفوقالناس،قلوبمنوالكراھیةوالبغضالحسدویمحو

ا،إالبعفوعبًدا هللا زادومامال،منصدقةنقصت ما: (وسلمعلیھ هللا صلى هللا قال ) هللا رفعھإالͿأحدتواضعوماعّزً
].مسلم[

:الثالثالتمرین

:الوفاء
(شأنھجلفقالبالعھد،بالوفاء -تعالى- أمرهللاوقدوواجبات،ووعودعھودمنعلیھ بما اإلنسانیلتزمأنالوفاء وأوفوا:
[مسئوالً كانالعھدإنبالعھد ].91:النحل).[عاھدتمإذا هللا بعھدوأوفوا: (تعالى وقال].34:اإلسراء)
:الوفاءأنواع
:منھاكثیرة،أنواعلھالوفاء

عبادةعنیبتعدوأنشیًئا،بھیشرك ال وحدهیعبدهأنھومقدسعظیمعھد-سبحانھ-  هللا وبیناإلنسانبین: هللا مع الوفاء ـ
(وجلعز هللا یقولسبیلھ،واتباعالشیطان ھذااعبدونيوأن.مبینعدولكمإنھالشیطانتعبدواأالآدم بني یاإلیكمأعھدألم:
[مستقیمصراط ].61-60:یـس)

بینناالذيالعھدھووھذا،-سبحانھ- هللا ھوللعبادةمستحقًّاواحًداإلًھاالكونلھذاأنوعقلھالسلیمةبفطرتھیدركفاإلنسان
 .هللا وبین

علیھ هللا صلى النبيقالوقدعلیھا،االتفاقتمالتيالشروطوتنفیذالعقودباحترامیوصياإلسالم:والعھودبالعقودالوفاء ـ
(وسلم [شروطھمعندالمسلمون: ].البخاري)

تبخسواوالبالقسطوالمیزانالمكیالأوفوا:(قال -تعالى-  هللا ألنینقصھ، فال بالوزن،یفيفالمسلم:والمیزانبالكیلالوفاء ـ
[أشیاءھمالناس ].85:ھود)
ومن.-سبحانھ-Ϳطاعةبفعلاإلنسانیلتزمأنھو:النذرو.أدائھ على هللا عاھد ما ویؤديبنذرهیفيوالمسلم:بالنذرالوفاء

].7:اإلنسان).[مستطیًراشرهكانیوًماویخافونبالنذریوفون: (تعالى یقولبالنذر،یوفونأنھمالجنةأھلصفات
منالوعدإخالفأنیعلمألنھیخلف؛ولمبوعدهوفيأحًدا،وعد ما فإذایخلفھ،والبوعدهیفيالمسلم:بالوعدالوفاء ـ

(وسلمعلیھ هللا صلى الرسولقال.المنافقینصفات ثإذا:ثالثالمنافقآیة: )خانائتمنوإذاأخلف،وعدوإذاكذب،حدَّ
].علیھمتفق[

:والخیانةالغدر
إن: (-تعالى- هللا یقول.ذلكشابھوما..والمیزانالكیل في الغشوھيبالعھود،الوفاءعدمھيوالخیانةذمیم،خلقالغدر

[الخائنینیحب ال هللا یوصلأنبھ هللا أمر ما ویقطعونمیثاقھبعدمن هللا عھدینقضونالذین:( تعالى وقال].58:األنفال)
[الخاسرونھمأولئكاألرض في ویفسدون ]27:البقرة)

:الرابعالتمرین

أوبالذلاإلنسانیرضيأنیعني ال وھو. بالحسنة السیئة ةومقابلالغضب،عنوالبعدالغیظ،وكظمالنفس،ضبطھوالحلم
.وعیبھمسبھمعنالنفسوتنزیھالناس،شتمعنالترفعھووإنماالھوان،یقبل

یسارعوالفیمھلھم،ألوامرهومخالفتھمالعاصینمعصیةیرىالحلیم،ھو-سبحانھ-ͿΎϓ -تعالى- هللا صفاتمن صفة والحلم
[حلیمغفور هللا أنواعلموا: (تعالى قال.منھمباالنتقام ].235:البقرة)



(إبراھیمعن تعالى قالاألنبیاء،أخالقمنخلقوالحلم [حلیمألواهإبراھیمإن: (إسماعیلعنوقال،]114:التوبة) فبشرناه:
[حلیمبغالم ].101:الصافات)
یعلموكانأخطاء،منالمسلمینبعضعنیصدر بما صدرهیضیق فال الناس،أحلموسلمعلیھ هللا صلى الرسولوكان

.الغیظوكظمالنفسضبطأصحابھ
:الحلمفضائل

(الصحابةألحدوسلمعلیھ هللا صلى قال،-وجلعز- هللا یحبھا صفة الحلم* )واألناةالحلم: هللا یحبھماخصلتینفیكإن:
].مسلم[
(وسلمعلیھ هللا صلى بيالنقالفقدوجنتھ، هللا برضاللفوزوسیلةالحلم*  هللا دعاهُیْنفَِذْه،أن على قادروھوغیًظاكظممن:
].والترمذيداودأبو) [شاء ما العینالحورمنیخیرهالقیامة،یومالخالئقرءوس على -وجلعز-
(وسلمعلیھ هللا صلى النبيقالفقدانفعاالتھ، في وتحكمھصاحبھ،إرادةقوة على دلیلالحلم* ْرَعةالشدیدسلی: بالصُّ
[الغضبعندنفسھیملكالذيالشدیدإنما،)وضربھمالناس مغالبة( ].مسلم)
الذيفإذاأحسنھي بالتي ادفع: (تعالى قالأصدقاء،إلىوتحویلھمشیاطینھم على والتغلبالخصوملكسبوسیلةالحلم*

[حمیموليكأنھعداوةوبینھبینك .عقاًباوأوجعَتھجواًبا،أوسعَتھفقدالجاھلعنسكتَّ إذا:قیلوقد].34:فصلت)
ض ما أول:قیلفقدواحترامھم،الناس محبة لنیلوسیلةالحلم* .أنصارهالناسأنحلمھعنالحلیمُیعوَّ
.علیھیسیطر لكي للشیطانالفرصةیعطيوالاألخطاء، في الوقوعصاحبھُیجنِّبالحلم*

:الخامسالتمرین

.االحسانالمسلمشیممن
 .هللا مرضاتوابتغاءوجھ،أكمل على الخیراتفعلوھووالعمل،القولوفيوالعلن،السر في هللا مراقبةھواإلحسان

:اإلحسانأنواع
(وسلمعلیھ هللا صلى الرسولیقولذلكوفي.ویؤدیھبھیقومعملكل في المسلممنمطلوباإلحسان كتب هللا إن:
[ذبیحتھفْلُیِرحَشْفرتھ،أحدكموْلیحدالذبح،فأحسنواذبحتموإذاالقِْتلَة،فأحسنواقتلتمفإذاشيء،كل على اإلحسان ].مسلم)

:اإلحسانأنواعومن
،-وجلعز-Ϳعبادتھعند خاصة حال،كلوفيلحظة،كل في معھ هللا وجوداإلنسانیستشعرأنوھو: هللا مع اإلحسان ـ

.إلیھینظرویراهكأنھفیستحضره
(وسلمعلیھ هللا صلى قال [یراكفإنھتراهتكنلمفإنتراه،كأنك هللا تعبدأناإلحسان: ].علیھمتفق)

: تعالى قالإلیھما،اإلساءةعنویبتعدبحقھما،ویقومیطیعھما،لوالدیھ،والبراإلحساندائمالمسلم:الوالدینإلىاإلحسان ـ
[إحساًناوبالوالدینإیاهإالتعبدواأالربكوقضى( ].23:اإلسراء)
ویصلھم،یزورھموالدیھ،وأقارببیتھوأھلإخوانھوبخاصةألقاربھ،معاملتھ في رحیمالمسلم:األقاربإلىاإلحسان ـ

[واألرحامبھتساءلونالذي هللا واتقوا:( تعالى هللا قال.إلیھمویحسن ].1:النساء)
یوصینيجبریلزال ما: (وسلمعلیھ هللا صلى النبيلقولامتثاالویكرمھمجیرانھ،إلىسنیحالمسلم:الجارإلىاإلحسان ـ

ثھأنھظننتُ  حتى بالجار ].علیھمتفق).[سیورِّ
 على بمالھیبخلالذيالغنيوعلىعلیھم،بمالھیبخلوالعلیھم،ویتصدقالفقراء،إلىیحسنالمسلم:الفقراءإلىاإلحسان ـ

وسدَّ معروفھ، منعني لِمَ  -للغني مشیًرا-ھذاسلرب،:یقولوھوالقیامةیومبرقبتھیتعلقسوفالفقیرأن سىینأالالفقراء
دوني؟بابھ

إلیھویحسنالیتیم،یكرممنوبشَّراألیتام،إلىباإلحسانوسلمعلیھ هللا صلى النبيأمرنا:والمساكینالیتامىإلىاإلحسان ـ
(فقالبالجنة، جوالوسطى،السبابة،:بأصبعیھوأشار)ھكذاالجنة في الیتیمفلوكاأنا: ].علیھمتفق.[شیًئابینھماوفرَّ

نفسھیطھِّربذلكوھوهللا،یرضي ما إالیفعلوالالحرام،عنفیبعدھانفسھ؛إلىیحسنالمسلم:النفسإلىاإلحسان ـ
)ألنفسكمأحسنتمأحسنتمإن: (تعالى قالاآلخرة، في والعذاب ءالشقاومنالدنیا، في والحیرةالضاللمنویریحھاویزكیھا،

].7:اإلسراء[
وھدوا: (تعالى یقولالحسن،الطیبالكالمإالمنھیخرج فال القول، في المسلممنمطلوباإلحسان:القول في اإلحسان ـ

[القولمنالطیبإلى [حسًناللناسوقولوا: (تعالى وقال،]24:الحج) ].83:البقرة)
إخوانھ على ویرداإلسالم،بتحیةیلتزمأنالمسلم فعلى التحیة، في المسلممنمطلوبواإلحسان:التحیة في اإلحسان ـ

[ردوھاأومنھابأحسنفحیوابتحیةحییتموإذا: (-تعالى- هللا قال.تحیتھم ].86:النساء)
(وسلمعلیھ هللا صلى قالعلیھ،ویجزیھمنھ، هللا یتقبلھ حتى عملھأداء في یحسنوالمسلم:العمل في اإلحسان ـ یحب هللا إن:

[یتقنھأن عمال أحدكمعملإذا ].البیھقي)
[مسجدكلعندزینتكمخذواآدم بني یا: (تعالى قال:والملبسالزینة في اإلحسان ـ ].31:األعراف)



:السادسالتمرین

قال.واآلخرةالدنیا في عبادهویسترالستر،یحبِستِّیر-سبحانھ-ͿΎϓ.وعیوبھمالناسزالتمنیظھر ما إخفاءھوالستر
(وسلمعلیھ هللا صلى هللا رسول :فیقولوكذا؟كذاعملت:ویقول.نعم:فیقولوكذا؟كذاأعملتَ :فیقولربھ،منأحدكمیدنو:

[الیوملكأغفرھاوأناالدنیا، في علیكسترتُ إني:یقولثمفیقرره،.نعم ].لبخاريا)
(وسلمعلیھ هللا صلى وقال [والسترالحیاءیحبستِّیر،َحِیي-وجلعز- هللا إنَّ : ].وأحمدوالنسائيأبوداود)
:السترأنواع
:منھاكثیرة،أنواعلھالستر

.یراھاأنلھیحل ال ألحدیكشفھاوالعورتھ،یسترالمسلم:العوراتستر ـ
[ملومینغیرفإنھمأیمانھمملكت ما أوأزواجھم على إال.حافظونجھملفروھموالذین: (تعالى- هللا قال ].6-5:المؤمنون)

لع ال حتى یستتر؛أنیستحمأویغتسلأنأرادإذاالمسلم على یجب:االغتسالعندالستر ـ لھیحق ال أحدعورتھ على یطَّ
.اغتسلثمالناس،عناستتریغتسلأنأرادإذاوسلمعلیھ هللا صلى النبيكانولقدعلیھا،االطالع

فیھیراه ال مكان في یقضیھاأنفعلیھ،)براز(غائطأوبولمنحاجتھیقضيأنالمسلمأرادإذا:الحاجة قضاء عندالستر ـ
.الناسألنظارعرضةیكون ال حتى البشر؛منأحد

أمرناخاصة،أمورمنزوجتھوبینبینھیحدث بما ثیتحد فال أھلھ،وبینبینھیدور ما یسترالمسلم:الزوجیةأسرارستر ـ
ھابكتمانھا،الحنیفالدین .یسترھاأنعلیھوإنمابكشفھا،یخونھاأنللمرءیجوز ال أمانةوسلمعلیھ هللا صلى الرسولوعدَّ
(وسلمعلیھ هللا صلى قال َیْنُشرُ ثمإلیھوُتْفِضي،امرأتھإلىُیْفِضيالرجلالقیامةیوممنزلة هللا عندالناسأشرمنإن:

[سرھا ].وأبوداودمسلم)
عز- هللا سوىأحدیراھا ال حتى ویخفیھایسترھافھولذا،-سبحانھ- هللا وجھإالبصدقتھیبتغي ال المسلم:الصدقةستر ـ

اوالنھارباللیلأموالھمینفقونالذین: (- تعالى-  هللا قالوقد،-وجل والعلیھمخوفوالربھمدعن أجرھمفلھموعالنیةسّرً
[یحزنونھم ].274:البقرة)

،نفسھ في المؤمنتحدثإذا:الشیطانوساوسستر ـ یذكرأالعلیھفإنرشده؛إلىعادلكنھبمعصیة،یقومأننوىأوبَشرٍّ
(وسلمعلیھ هللا صلى النبيقال.الشرمننفسھبھحدثْتھومابخاطرهجال ما بھحدثتْ  عما ألمتي اوزتج -وجلعز- هللا إن:

[بھتتكلمأوتعمللم ما أنفسھا ].علیھمتفق)
:السترفضل
[القیامةیوم هللا سترهإالالدنیا في عبًداعبدٌ یستر ال: (فقالالعورات؛ستر على وسلمعلیھ هللا صلى النبيحثَّ  وقال].مسلم)

(وسلمعلیھ هللا صلى [القیامةیومورتھع هللا سترالمسلمأخیھعورةسترمن: ].ماجھابن)
 صلى قالفقدأیًضا،الدنیا في یكونوالثوابالدنیا، في ألخیھسترمنالمسلمبھیقوم لما نتیجةاآلخرة في الستریكونفھكذا

(وسلمعلیھ هللا [واآلخرةالدنیا في هللا سترهمسلًماسترومن: ].الترمذي)

الطاعة
:األولالتمرین

لألوامراالمتثالوجوب في یتمثلالطاعةوحقالطاعة،حقالمرأة على وفرضھاللرجلالشارعأعطاھا تيالاألمورمن
(التنزیلمحكم في سبحانھالمولىوتنفیذھا،فیقولالزوجیة بعض على بعضھم هللا فضل بما النساء على قوامونالرجال:

[أموالھممنأنفقواوبما كانالقرآنيالنصبموجبرئاستھلدیناوتحققتأھلھ على لرجلابقوامة سلمنا فإذا]34/النساء)
وذلكاألسریة،القوامةمتطلبات على یعینوهأناألبناءبأصغروانتھاءالزوجةمنابتداءاألسرةأفرادجمیع على لزاما

شرعاووجوبھطاعةالحقبیان في الكثیرةاألحادیثجاءتوقد بالحكمة النصیحةوإسداءالمعروف في الطاعةبالتزام
:الزوجة على للزوج

"وسلمعلیھ هللا صلى هللا رسولقال:قالھریرةأبيعن-1 تسجدأنالمرأةألمرتألحدیسجدأنأحداً آمراً كنتلو:
".لزوجھا

".ساخطلیھاع وزوجھاباتتوامرأة..شبرارؤوسھمفوقصالتھمترفع ال ثالثة: "وسلمعلیھ هللا صلى هللا رسولقال-2



وتتمرد-الزوجأي-طاعتھعنتخرجأنللمرأةیحل فال: "والحرامالحاللكتابھ في القرضاويیوسفالدكتوریقول كما
 في التوازنتحققأنوالحدودالضوابطھذهشأنومنتحدھاوحدوداً تضبطھاضوابطالطاعةلھذهأنإال"سلطانھعن

.الزوجیةالعالقة

:الثانيالتمرین

:الطاعةضوابط
.الخالقمعصیة في لمخلوقطاعة فال المعروف في الطاعةتكونأن-1
.وسعھاإال نفسا هللا یكلف فال واالستطاعةاإلمكانحدود في الطاعةتكونأن-2
.شرعاأداؤهالمرأة على یجبفیماالطاعةتكونأن-3
جمیععلیھتعارفأيومعتبراً  عاما العرفیكونأنبشرطعرفاأداؤهالمرأة على یجبفیماالطاعةتكونأن-4

.الشارعیلغھولمالمسلمین

تحققطاعةھيبلوكرامتھا،المرأةشخصیة تلغي مطلقةطاعةولیستالضوابطبھذهمقیدةطاعةلزوجھاالمرأةفطاعة
ممارستھاتمت ما إذااألسرةأفرادبینباطاالنض على التربیةمننوعوھيواألسري،النفسياالستقراروألسرتھالھا

.واألدبیةوالعرفیةالشرعیةالضوابطحسب

:الثالثالتمرین

:لألمیروالطاعةالسمعوجوب في أحادیث
فیماالمسلمالمرء على والطاعةالسمع(وسلمعلیھ هللا صلى هللا رسولقال:قالعنھما هللا رضيعمربن هللا عبدعن ـ1

.الشیخانرواه)طاعةوال سمع فال بمعصیةأمرفإذابمعصیة،یؤمرلم ما وكره،أحب
منشطنا في والطاعة،السمع على وسلمعلیھ هللا صلى هللا رسولبایعنا:قالعنھ هللا رضيالصامتبنعبادةعن ـ2

(قالأھلھ،األمرننازع ال وأنعلینا،وأثرةویسرنا،وعسرناومكرھنا، )برھان هللا منفیھعندكمبواحاً راً كف ترواأنإال:
.الشیخانرواه

(قالوسلمعلیھ هللا صلى هللا رسولأنعنھ هللا رضيأنسعن ـ3 رأسھكأن حبشي عبدعلیكمأمروإنوأطیعوااسمعوا:
.البخاريرواه)زبیبة

(قالعنھ هللا رضيھریرةأبيعن ـ4 مسلمرواه).األطرافمجدوعحبشیاً عبداً كانوإنوأطیعأسمعأنخلیليأوصاني:
(یقولالوداع حجة في یخطبوسلمعلیھ هللا صلى هللا رسولسمعتأنھاعنھا هللا رضيالحصینأمعن ـ5 استعملولو:

.مسلمرواه)وأطیعوالھاسمعوا هللا بكتابیقودكم حبشي عبدعلیكم

:الرابعالتمرین

:اآلیةفوائدمن
.وسلمعلیھ هللا صلى الرسولوطاعةوجلعز هللا طاعةوجوب ـ1
.استقالالً تجبوسلمعلیھ هللا صلى ورسولھ هللا طاعة ـ2
.وأمراءحكاممنالمسلمینوالةطاعةوجوب ـ3
.طاعةوال سمع فال بمعصیةأمرفإذاوسلمعلیھ هللا صلى ورسولھ هللا لطاعة تابعة األمروليطاعة ـ4
.والسنةالكتابإلى قضاء أوعبادةأوعقیدةفیھزعالمتناردوجوب ـ5
.الردذلك في الحسنوالمآلالحمیدةالعاقبة ـ6

:الخامسالتمرین

ُ َصلَّى-النبيطاعةمنالفوائد :َوَسلَّمَ َعلَْیھِ هللاَّ
 . تعالى Ϳطاعةطاعتھ-1

ُسولَ ُیِطعِ َمنْ : ﴿تعالى قال َ أََطاعَ َفَقدْ الرَّ ].80:النساء﴾ [َحفِیظاَعلَْیِھمْ أَْرَسْلَناكَ َفَماَتَولَّىَوَمنْ هللاَّ
.اإلیمانأركانمنطاعتھ-2



ُموكَ َحتَّىُیْؤِمُنونَ  ال َوَربِّكَ َفال: ﴿ تعالى قال اَحَرجاً أَْنفُِسِھمْ ِفيَیِجُدوا ال ُثمَّ َبْیَنُھمْ َشَجرَ فِیَماُیَحكِّ ﴾ َتْسلِیماواَوُیَسلِّمُ َقَضْیتَ ِممَّ
].65:النساء[
.الھدایة في سببطاعتھ-3

ِبُعوهُ: ﴿تعالى قال ].158:األعراف﴾ [َتْھَتُدونَ لََعلَُّكمْ َواتَّ
.الرحمة في سببطاعتھ-4

َ َوأَِطیُعوا: ﴿تعالى قال ُسولَ هللاَّ َفَسأَْكُتُبَھاَشْيءٍ ُكلَّ َوِسَعتْ ِتيَوَرْحمَ : ﴿ تعالى وقال،]132:عمرانآل﴾ [ُتْرَحُمونَ لََعلَُّكمْ َوالرَّ
َكاةَ َوُیْؤُتونَ َیتَّقُونَ لِلَِّذینَ  ِبُعونَ الَِّذینَ ﴾ 156﴿ ُیْؤِمُنونَ ِبآیاتَِناُھمْ َوالَِّذینَ الزَّ ُسولَ َیتَّ ِبيَّ الرَّ يَّ النَّ ].157-156:األعراف﴾ [ اْألُمِّ

.للعبد تعالى هللا ُحب في سببطاعتھ-5
َ ُتِحبُّونَ ُكْنُتمْ إِنْ قُلْ : ﴿عالىت قال بُِعوِنيهللاَّ ُ ُیْحبِْبُكمُ َفاتَّ ].31:عمرانآل﴾ [ هللاَّ

.األرض في لھالقبولووضعللعبد،السماءأھلِ حبُ  في سببطاعتھ-6
ُ َصلَّى-النبيعن-عنھ هللا رضي-ھریرةأبيعن (قال-َوَسلَّمَ َعلَْیھِ هللاَّ ُ بَّ أَحَ إَِذا: َ إِنَّ ِجْبِریلَ َناَدىاْلَعْبدَ هللاَّ فَُالًناُیِحبُّ هللاَّ

َماءِ أَْھلِ ِفيِجْبِریلُ َفُیَناِديِجْبِریلُ َفُیِحبُّھُ َفأَْحِبْبھُ  َ إِنَّ السَّ ھُ َفأَِحبُّوهُفَُالًناُیِحبُّ هللاَّ َماءِ أَْھلُ َفُیِحبُّ ِفياْلَقُبولُ ھُ لَ ُیوَضعُ ُثمَّ السَّ
[اْألَْرِض  ].البخاريصحیح)

.الذنبمغفرة في سببطاعتھ-7
َ ُتِحبُّونَ ُكْنُتمْ إِنْ قُلْ : ﴿تعالى قال بُِعوِنيهللاَّ ُ ُیْحبِْبُكمُ َفاتَّ ُ ُذُنوَبُكمْ لَُكمْ َوَیْغفِرْ هللاَّ ].31:عمرانآل﴾ [ َرِحیمٌ َغفُورٌ َوهللاَّ

.والصالحینوالشھداءوالصدیقینالنبیین مع المطیع تجمع طاعتھ-8
َ ُیِطعِ َوَمنْ : ﴿تعالى قال ُسولَ هللاَّ ُ أَْنَعمَ الَِّذینَ َمعَ َفأُولَِئكَ َوالرَّ بِیِّینَ ِمنَ َعلَْیِھمْ هللاَّ یِقینَ النَّ دِّ َھَداءِ َوالصِّ الِِحینَ َوالشُّ َوَحُسنَ َوالصَّ

ِ ِمنَ ْضلُ اْلفَ َذلِكَ ﴾ 70﴿ َرفِیقاً أُولَِئكَ  ].69:النساء﴾ [ َعلِیماً ͿΎ˶Α˶͉�َوَكَفىهللاَّ
َ ُیِطعِ َوَمنْ : ﴿تعالى قال.الجنةدخولوالفوز في سببطاعتھ-9 َخالِِدینَ اْألَْنَھارُ َتْحِتَھاِمنْ َتْجِريَجنَّاتٍ ُیْدِخْلھُ َوَرُسولَھُ هللاَّ

َ ُیِطعِ َوَمنْ : ﴿ تعالى وقال،]13:ءالنسا﴾ [اْلَعِظیمُ اْلَفْوزُ َوَذالِكَ ِفیَھا َ َوَیْخشَ َوَرُسولَھُ هللاَّ ْقھِ هللاَّ ﴾ اْلَفائُِزونَ ُھمُ َفأُولَئِكَ َوَیتَّ
].52:النور[

:السادسالتمرین

...................)إحساناوبالوالدینإیاهإالتعبدواأالربكوقضى:(تعالى هللا قال
والطاعةإلیھماباإلحسانالشركعنوتنزیھھوتوحیدهعبادتھقرنعندمالوالدیھالطاعةحدودلإلنسان تعالى هللا رسملقد

"قائلمنعزَّ فقالبطاعتھماطاعتھووصلرضاھما،منرضاهجعلوقدلھما، "الرحمةمنالذلّ جناحلھماواخفض:
"قالعندما)ص(النبيأشارذلكوإلى  ".هللا سبیل في والجھادوالعمرةوالحجصوموالالصالةمنأفضلالوالدینبر:
فوقصوتكترفعوالورقة،برحمةإالّ إلیھماالنظرمنعینیكتمل ال: "عنھ هللا رضي علي اإلمامیقول:االیةتفسیروفي

ایاتھ في الوالدینطاعةعندهتقفالذيالحد تعالى هللا بیَّنالمقابلوفي".قّدامھماتقّدموالأیدیھما،فوقیدكوالأصواتھما،
"الكریمة األمریصلفعندما"معروفاً الدنیا في وصاحبھماتطعھما فال علمبھلكلیس ما بي تشركأن على جاھداكوإنّ :

طاعة ال: "المعصومالحدیثبحسبألنَّھأمرافیمایطیعھما فال الحدھذاعنداإلنسانیتوقفبھوالشرك هللا معصیةإلى
یستمراالیةسیاقألناألمور باقي دون هللا معصیةیشكل ما على فقطمتوقفاألمرھذاولكن".لخالقامعصیة في لمخلوق

"بالتوضیح ".معروفاً الدنیا في وصاحبھما:

والتسامحالحوار

:األولالتمرین

:التسامحدیناإلسالم
.السمحةبالحنفیةبعثت"التسامح في) ص(هللا رسولقالحیثوالسالمالتسامحدیناإلسالم  في كبرىقیمةوللتسامح"
 حثنا بحیث،عنصريتمییزأو  جنسي تفوقغیر في  مساواةمنوحریةمنتعنیھ ما بكلالسماحةمن نابع فھواإلسالم

وربھنم إلیھانزل بما الرسولآمن"..البقرةسورة في تعالى هللا قالحیثالدیناتبجمیعاالعتقاد على الحنیفدیننا
أوالتساھلأوالتنازلھولیسالتسامحو".رسلھمنأحدبیننفرق ال رسلھوكتبھومالئكتھوͿΎΑآمنكلالمومنون



بالحریاتوللشخص،العالمیةبالحقوقاالعترافوالمتبادلاالحترامإنھ.باآلخراالعترافھوبلالغیر،الحیاداتجاه
االختالف،والتنوعیطبعھاشعوببینالمشتركالعیشبتحقیقلكفیلاوحدهوإنھلآلخریناألساسیة

"قالانھالصامتبنعبادةعنرويو "قالأفضل،العملأي هللا نبي یا: "سبیلھ في الجھادوبھالتصدیقوͿΎΑاالیمان:
"قال هللا رسولیاذلكمنأھونأریدقال ".الصبروالسماحة:

:الثانيالتمرین

لھاویوفرالقیمةھذهیحميوإجرائيقانونيسیاجإلى بحاجة االجتماعي فضائنا في القیمةھذهوغرستعمیمأنشك ال
:التالیةباألموروااللتزامالعنایة منا یتطلبوھذا.االجتماعیةتربتنا في تستنبت لكي الحقیقیةاإلمكانیة

جمیعا منا تتطلبالتاریخیةفاللحظة..الواحدوالمجتمعالوطنأبناءنبیوالحقدالكراھیةبثأشكالكلتجریمضرورة-1
والحقدوالكراھیةالفرقةبثمحاوالتكلضدبحزمالوقوفیتطلبالحالبطبیعةوھذاواستقرارنا،وحدتنا على القبض

..الواحدالوطنأبناءبین
الثقافيخطابھا في تكریسھا على وتعملالقیمة،بھذه مجتمعنا في والتوعیةوالتثقیفاإلعالموسائل تعتني أن-2

.واالجتماعيالثقافينسیجھامنجزءاالقیمة،ھذهتكون لكي المناسبالمناخیتوفر حتى واإلعالمي،
الجھاتھذهفإنلذلك.الصعیدھذا على كبرىمسؤولیةتتحملالمجتمع، في الدینیةوالشخصیاتوالمعاھدالمؤسساتإن-3

..والسیاسيوالثقافياالجتماعيواقعنا في التسامحمتطلباتوتعمیقإشاعةبضرورةومالیمعنیة
ورفعمحاربتھابلالمجتمع، في الكراھیةوممارساتأشكالوتسویغتبریرلیسوالجھات،المؤسساتھذهمنفالمطلوب

حقوقوصیانةوالتسامحالحوارمقیلتعمیقالوسائلمختلفوعبرالمواقعمختلفمنوالعملعنھا،الشرعيالغطاء
..المجتمع في اإلنسان

:الثالثالتمرین

:اإلسالم في التسامحأسس
خلقد-1 خفلقدكثیرة،أشیاءَ التسامحعنوانتحتاإلسالمرسَّ َمعینٍ من تستقي السماویةالدیاناتأنَّ المسلمینقلوب في رسَّ

ینمنَ لكمشرع(:الكریمالقرآنفقالالتسامح،أجلمنواحد، ى ما الدِّ یناوماإلیكأوحیناً◌والذينوحابھوصَّ بھوصَّ
ینأقیمواأنْ وعیسىوموسىإبراھیم .فیھتتفرقواوالالدِّ (

خ-2 حیثومنالرسالة،حیثِمنْ بینھمتفاضلَ  ال إخوة،األنبیاءأنَّ المسلمینقلوب في التسامحأجلمناإلسالمرسَّ
(الكریمالقرآنفقال،بھماإلیمان واألسباطویعقوبوإسَحقوإسماعیلإبراھیمإلىأنزلوماإلیناأنزلوماͿΎΑآمنَّاقولوا:

ق ال قبلھمِمنْ النبیونأوتيَ وماوعیسىموسىأوتيَ وما ق ال) .  مسلمونلھونحنمنھمأحدٍ بیننفرِّ  ال منھم،أحدٍ بیننفرِّ
ق .مسلمونلھونحنأنبیاء،نظرنا في كلُّ فال اإلطالق، على نفرِّ

خلقد-3 واضح،بشكلٍ والعقلالقلبیستقبلھاأنْ ینبغيفالعقیدةالدین، في إكراه ال أنْ التسامحقنطرةتحتاإلسالمرسَّ
ین في إكراه ال: (  تعالى قالجليٍّ وبشكل شدتبیَّنَ قدالدِّ بالعروةاستمسكَ فقدͿΎΑمنْ ویؤبالطاغوتیكفرفَمنْ الَغيِّ منَ الرُّ
.لھاانفصام ال الوثقى (

خلقد-4 (یقولالقرآنھوفھاالمسلمین،نظر في محترمةٌ اختالفھا على العباداتأمكنةأنَّ التسامحأجلمناإلسالمرسَّ :
متْ ببعضبعضھمالناسَ  هللا دفعُ ولوال .كثیرا هللا اسـم افیھیذَكرومساجدُ وصلواتٌ وِبـَیعٌ صوامعُ لھدِّ (

خلقد-5 ھي بالتي یجادلونھمبشر،أنَّھم على غیرھمإلىینظرواأنْ ینبغيالمسلمینھؤالءأنَّ التسامحأجلمناإلسالمرسَّ
(الكریمالقرآنفقالأحسن، )أحسنھي بالتي إالالكتابأھلَ تجادلواوال:

خلقد-6 یقولالقرآنھوفھالھم،الضیافةوُحْسنَ الكتاب،بأھلالبِرالتسامحلأجمنالمسلمینقلوب في اإلسالمرسَّ
.لھمحلٌّ وطعامكم،لكمحلٌّ الكتابَ أوتواالذینوطعام:(للمسلمین ( ...

خلقد-7 دغیرھم،وبینالمسلمینبینعداوة ال أنْ المسلمینقلوب في اإلسالمرسَّ األمروتركَ مسلمین،غیركونِھملمجرَّ
.المسلمین على ھؤالءاعتدىإذاإالاللھمَّ القیامة،لیوم

:الرابعالتمرین

:التسامحفوائد



والسماح هللا مننطلبأنیمكن فال, تعالى وسبحانھ هللا منالمستمدالرائعالشعوروالروحانیةالقوة:الروحانیةالقوة-1
.الناس مع التسامح فى نحننبدأأندونمنالمغفرة

اإلنسانیتزنفعندما.العقلىوالذھنىاإلتزانإالىسیصلروحانیاً متزناً أصبحالفردأنطالما:الذھنیةالقوة-2
و,الصحیحالكالمإلىسیدفعھالصحیحالتفكیرو,صحیحةبطریقةالتفكیرإلىسیدفعھھذاو,ذھنیاً ذلكسیؤثر,روحانیاً 

ردأنشك بال و,رائعفعلرد على الحصولإلىسیدفعھالسلیمالتصرفو,السلیمفالتصرإلىسیدفعھالصحیحالكالم
.أیضاً صحیحالعكسو,رائعةأحاسیسوبشعورعلیھسیعودھذاالفعل

الذھنیةالقوةكانتفلو.األحاسیسوالشعورإلىسنصل,الذھنىوالروحانىاإلتزانإكتمالعند:العاطفیةالقوة-3
.العاطفىاإلتزانإلىسنصلرائعةوإیجابیة

العلیاالذاتإلى بنا سیصلھذاو.بأسرهالجسمانىاإلتزانسیحدثالعاطفیةالقوةإلىالوصولعندو:الجسمانیةالقوة-4
 هللا منالقربإلىبھستصلبدورھاالتىودنیاه فى اإلنسانإلیھیصلقدشعورأذكىوأفضلھىالتىالبالراحةو

 .تعالى وسبحانھ

:الخامسالتمرین

:الحوارأصول
حةأوالُمثبِتةاألدلةتقدیم-:الطرقھذهومن،والتزامھاالعلمیةالطرقسلوك ـ1  في النقلتقدیم صحة - . للدعوىالمرجِّ

.المنقولةاألمور
.بداھةساقطفالمتناقض ؛ التناقضمنودلیلھالمناظركالمِ  سالمة ـ2
.أخرىوصیغبألفاظللدعوىاعادةولكنھ،دلیالً یكنلمكذلككانإذاألنھ،الدعوىعینھوالدلیلیكونأال ـ3
النقاشتقبل ال بحتة عقلیةأنھا ؛ مرجعھایكونقدوالثوابتالُمَسلَّماتوھذه.ُمَسلَّمةوقضایا ثابتة منطلقات على االتفاق ـ4

.الُمذنبومعاقبة،الُمحسنوُشكر،الكذبوقُبحِ ،الصدقكُحْسنِ  ؛ المتجردینالعقالءعند
د ـ5 .الحواربآدابوااللتزام،التعصبعنوالبعد،الحقوقصد،التجرُّ
:المحاورأھلیة ـ6
الحكمةمنأن كما ،یستحقھ ال لمنالحقھذایعطىأالالحقفمن،حقھعنالحقصاحبیمنعأالالحقمنكانإذا
.كفؤاً فیھھولیسفیمایدخلوال،أھالً لھلیس ما على یعترضأالالرجل في واألدبعقلوال
تھاالنتائجقطعیة ـ7 :ونسبیَّ

ھمالخطأعلیھمیجوز ال والذي،الخطأأوالصواب على الداللةنسبيُّ الفكريالرأيأنإدراكاألصلھذا في المھممن
صوابرأیي(المشھورةالمقولةتحتفیندرجذلكعداوما.وتعالىسبحانھربھمعنغونیبلفیماالسالمعلیھماألنبیاء
.الصوابیحتملخطأاآلخرورأي،الخطأیحتمل (

.علیھایترتبوبما،بھاالجادّ وااللتزام،المتحاورونإلیھایتوصلالتي بالنتائج والقبولالرضا ـ8
:الحوارآداب

.واإلفحامالتحديمنھجوتجنب،سنالحالقولالتزام-1
ویسترسل،الحدیث في ویستطیل،بالكالمیستأثرأالالُمحاورذھن في یستقرأنینبغي:الكالم في محددبوقتااللتزام-2

.الرفیعوالذوقواألدباللباقةحدودعنبھیخرج بما
.المقاطعةوتجنباإلنصاتوأدباالستماعحسن-3
حقھحقذيكلوإعطاء،األطرافمنالمتبادلاالحترام على التأكدالحوارمجلس في ینبغي:واحترامھصمالختقدیر-4

.المھذبةواألسالیب،المستحقةواأللقاب،الالئقةبالعباراتفیخاطب،ومقامھبمنزلتھواالعتراف
:محدودمكان في المناظراتحصر-5

،والفھمللفكرأجمعوذلك:قالوا ؛ الحضورمحدودةخلوات في یكونأنینبغيلجدلواالُمحاوراتأنالعلمأھلیذكر
الغلبة على والحرص،الریاءدواعيیحرك ما الغفیرالجمعحضور في وإن،القصدلحسنوأسلم،الذھن لصفاء وأقرب
.بالباطلأوبالحق

مة األدبمنالخصلةھذه:اإلخالص–6 نانالُمحاور فعلى ،الحقطلب في التجردصلأمنذكر لما متمِّ ،نفسھیوطِّ
ضھا .وحلبتھالحوارمیدان في یذرومایأتي ما كل في Ϳاإلخالص على وُیروِّ

االسالم في البیئة على المحافظةركائزمن

:األولالتمرین



والمحافظةالشكرتستوجب نعمة وانھفیھا،التفكراالنسان على یتوجب هللا آیاتمنآیةانھ على) البیئة(الكونالمسلمیرى
منعدداالفقھاءوضعوقدالخالق، صنع بدیعفیھیظھرالبیئة في شئ كلو،.وتنمیتھفیھاالجمالبعنصرواالستمتاععلیھا

.ضراروالضرر ال( مقولةوفقوعلىبالبیئةاالنسان عالقة تنظمالتيالقواعد (

:الثانيالتمرین

:البیئةلحمایةالمعاصرةوسائلال
عبرالجماھیروتثقیفورعایتھا،البیئةمناألصیلاإلسالميالموقفبحقیقةوتبصیرهالبیئي،الوعي على النشءتربیة  ـ

.البیئةرعایة في الدینيالضمیروإیقاظالمختلفة،التثقیفوسائل
بعضسن مع الشأن،ھذا في دورهلیمارسالعامالرأي يف المتمثلاالجتماعيالضمیرأمامالفرصةإتاحةضرورة  ـ

المؤسسات مع الفعالالتعاونمنقنواتإیجادإلى باإلضافة العابثین،عبثمنالبیئة على تحافظالتيوالتشریعاتالقوانین
.بالبیئةالمھتمةواإلقلیمیةالدولیة

:الثالثالتمرین

:البیئةلرعایةأساسیةركائز
نصبمن"وسلمعلیھ هللا صلى النبيیقولوالزرع،الغرس على تحضكثیرةوأحادیثآیاتفھناك:والتخضیرالتشجیر ـ

رواه"وجلعز هللا عندصدقةثمرھامنیصاب شيء كل في لھفإنتثمر، حتى علیھاوالقیامحفظھا على فصبرشجرة،
أحمد

الراغباإلماماعتبرولذاالموارد،وتنمیةالثرواتوتثمیرواتالماألرضإحیاءمقدمتھا في ویأتي:والتثمیرالعمارة ـ
النبويالحدیثكانولذااإلنسان،خلقمقاصدأحداألرضعمارةأن"الشریعةمكارمإلىالذریعة"كتابھ في األصفھاني

(لھفھيمیتةأرضاأحیامن" إلىمقطوعةكانتأرضاانتزععنھ هللا رضيالخطاببنعمرإن حتى ،)داودأبورواه"
.كلھایعمرھاأنیستطعلمألنھ"المزنيالحارثبنبالل"یسمىرجل

مقولةالمسلمینبینشاعتولذاالصالة، خاصة العباداتبعضشروطمنالطھارةأناعتبار على: والتطھیرالنظافة ـ
المناسبات في خاصة الھنداموحسنوالتطیبسالواالغتالنظافة في كثیرةآداباالنبویةالسنةوأوردت"اإلیمانمنالنظافة"

.الطریقعناألذىإماطة على وحثتوالعیدین،الجمعةكصالةالعامة
باإلتالفیكونواإلفساد)56:األعراف"(إصالحھابعداألرض في تفسدواوال" تعالى یقول:الموارد على المحافظة ـ

یذبحأنرجالوسلمعلیھ هللا صلى النبينھىولذاوالشر،والباطلالظلم بإشاعة أوواإلسراف،التلویثأوالمنافعوتفویت
بھاأن كما علیھ،للتصویبھدفاروحفیھشیئایتخذأو منفعة بغیرحیواناأوطیرایقتللمنإنذارالسنةوفي.حلوباشاةلھ

.المیتةبجلداالستفادة على حثا
بدءاالصحة على الحفاظإلىیدعووسنةقرآنمناإلسالمیةالنصوصمنكبیرحشدوھناك:اإلنسان صحة على الحفاظ ـ

المرض مع اإلیجابيالتعاملوحتىالبدن سالمة على وتحافظالعافیةتجلبالتيبالوسائلومروراالعافیةبطلبالدعاءمن
.اآلخرینإلىالمرضعدوىتنتقل ال حتى البیئة على والمحافظةوقوعھ حالة في

اإلناءللقطةُیمیلوسلمعلیھ هللا صلى النبيكانفقدواإلكرام،والشفقةاإلتقانتتضمن كلمة واإلحسان:البیئةإلىناإلحسا ـ
 ال ما فوقاإلبلُیحّملواأالعمالھإلىیكتبالعزیزعبدبنعمرمثلالخلفاءبعضوكانبفضلھا،یتوضأثمتشرب حتى

.بالحدیدیضربوھاوأالتطیق
أنضرورةمن"رحالبن علي أبو"المغربيالعالمةكتبھ ما الطیرإلىاإلحسان في المسلمینفقھاءحدیث عروائومن
الوقوفیضر ال حتى الطائرعلیھالیركب خشبة الطیرلھذایضعوأنأوالده،یتفقد كما یحبسھالذيالطیراإلنسانیتفقد
).اإلسالمشریعة في للطائروالبیئيالنفسيالبعدمراعاةھناالحظ(بالطائراألرض على

بدافعذلككانسواءوالعمرانوالنباتاتلألحیاءالبیئياإلتالفعناإلسالمونھى:اإلتالفمنالبیئة على المحافظة ـ
 ما: "یقول"لوبونجوستاف"الفرنسيالمؤرخكانلذاالحربیة؛العملیات في أواإلھمالأوالعبثأوالغضبأوالقسوة
المسلمینرحمةمنیتأكدوالعراقفیتنام في األمریكیةالجرائمیتابعومن"العربمنأرحموالأعدل فاتحا التاریخعرف

.والحروبالعسكریةالعملیاتأثناءوبالبیئةبغیرھم

:الرابعالتمرین

:التشجیر



ھذاإلىالقرآنأشاروقدوالزرع،بالغرساألرضوتحفیربالتشجیرالعنایة:اإلسالم في البیئة على المحافظةركائزمن
"منھاموضعمنأكثر في َماءِ ِمنَ أَْنَزلَ الَِّذيَوُھوَ : َحّباً ِمْنھُ ُنْخِرجُ َخِضراً ِمْنھُ َفأَْخَرْجَناَشْيءٍ ُكلِّ َنَباتَ بِھِ َفأَْخَرْجَناَماءً السَّ

ْیُتونَ أَْعَنابٍ ِمنْ َوَجنَّاتٍ َداِنَیةٌ ِقْنَوانٌ َطْلِعَھاِمنْ النَّْخلِ َوِمنَ ُمَتَراِكباً  انَ َوالزَّ مَّ إَِذاَثَمِرهِ إِلَىاْنُظُرواُمَتَشاِبھٍ َوَغْیرَ ُمْشَتِبھاً َوالرُّ
(ُیْؤِمُنونَ لَِقْومٍ َآلیاتٍ َذلُِكمْ فِيإِنَّ َوَیْنِعھِ أَْثَمرَ  الزرعفوائدمنمھمینعنصرین على الكریمالقرآننبھوقد).99:األنعام"

:وھماوالخضرة،والشجر
اَیَرْواأََولَمْ :" تعالى قال.المنفعةعنصراألول، َوأَْنفُُسُھمْ أَْنَعاُمُھمْ ِمْنھُ َتأُْكلُ َزْرعاً ِبھِ َفُنْخِرجُ اْلُجُرزِ اْألَْرِض إِلَىاْلَماءَ َنُسوقُ أَنَّ

.ُیْبِصُرونَ أََفال "
نْ "منھاكثیرةآیات في ھذاوضحوقد.الجمالعنصرالثاني، َماَواتِ َخلَقَ أَمَّ َماءِ ِمنَ لَُكمْ َوأَْنَزلَ َواْألَْرضَ السَّ َفأَْنَبْتَناَماءً السَّ

ِ َمعَ أَإِلَھٌ َشَجَرَھاُتْنِبُتواأَنْ لَُكمْ َكانَ َماَبْھَجةٍ َذاتَ َحَداِئقَ ِبھِ  (َیْعِدلُونَ َقْومٌ ُھمْ َبلْ هللاَّ ).60:النمل"
:والزرعبالغرستأمرالسّنة

رسولقال:قالأنسعنالشیخانرواه ما األحادیث،ھذهومنالقرآن في ما على وتزیداألمرھذاتؤكدالنبویةواألحادیث
صدقةبھلھكانإالبھیمةأوإنسانأوطیرمنھفیأكلزرعاً یزرعأوغرساً یغرسمؤمنمن ما:" وسلمعلیھ هللا صلى هللا
] .الشیخانعلیھاتفقفیما].والمرجاناللؤلؤ"

من:"یقولھاتینبأذنيوسلمعلیھ هللا صلى هللا رسولسمعت:قالوسلمعلیھ هللا صلى النبيأصحابمنرجلوعن
[وجلعز  هللا عندصدقةثمرھامنھیصاب شيء كل في لھفإنتثمر حتى علیھاوالقیامحفظھا على فصبرشجرةنصب "

].أحمداهرو
أخرىفوائدلھالتشجیرأنالحدیثالعلم لنا بینولقدالحدیث،ھذامنأقوىوالتشجیرالغرس على تحریضھناكولیس
وامتصاصالبیئيالتوازنحفظ في كالمساعدةوغیرھا،الحرارةوتخفیفوالظلالثمرمنقدیماً الناسعرفة ما غیر

.األقل على منھاالتخفیفأو عللتصنیالضارةاآلثارومقاومةالضوضاء

:الخامسالتمرین

:الماء
َماءِ ِمنَ َوأَْنَزْلَنا( اهُ ِبَقَدرٍ َماءً السَّ ااْألَْرِض ِفيَفأَْسَكنَّ [لََقاِدُرونَ ِبھِ َذَھابٍ َعلَىَوإِنَّ ].18:المؤمنون)
َیاحَ َوأَْرَسْلَنا( َماءِ ِمنَ َفأَْنَزْلَنالََواِقحَ الرِّ ].22:الحجر)[ِبَخاِزنِینَ لَھُ أَْنُتمْ َوَماَفأَْسَقْیَناُكُموهُءً َماالسَّ
َ أَنَّ َترَ أَلَمْ ( َماءِ ِمنَ أَْنَزلَ هللاَّ ].21:الزمر)[اْألَْرِض ِفيَیَناِبیعَ َفَسلََكھُ َماءً السَّ
[فَُراًتاَماءً َوأَْسَقْیَناُكمْ َشاِمَخاتٍ َرَواِسيَ ِفیَھاَوَجَعْلَنا( .]27:رسالتالم)
لَ َوالَِّذي( َماءِ ِمنَ َنزَّ [ِبَقَدرٍ َماءً السَّ .]الزخرف)

:الشجر
(تسیمونفیھشجرومنھشرابمنھلكم" )10النحل"
(یُعرشونومماالشجرومنبیوتاً الجبالمنإتخذيأن" )68النحل"
(ناراً األخضرالشجرمنلكمجعلالذي" " )80یس....
(یسجدانوالشجروالنجم" )6الرحمن"
(المنشئوننحنأمشجرتھاأنشأتمأأنتم" )72الواقعة"

:الحیوان
ِ َعلَىإِالَّ اْألَْرِض ِفيَدابَّةٍ ِمنْ َوَما( َھاَوَیْعلَمُ ِرْزقَُھاهللاَّ (نٍ ُمِبیِكَتابٍ ِفيُكلٌّ َوُمْسَتْوَدَعَھاُمْسَتَقرَّ ھود)6)
(ُخلَِقتْ َكْیفَ اإلبلإِلَىَیْنُظُرونَ أََفال( )17:الغاشیة)

(َتْعلَُمونَ  ال َماَوَیْخلُقُ َوِزیَنةً لَِتْرَكُبوَھاَواْلَحِمیرَ َواْلِبَغالَ َواْلَخْیلَ ( )8:النحل)
اُنْسِقیُكمْ لَِعْبَرةً اْألَْنَعامِ ِفيلَُكمْ َوإِنَّ ( اِربِینَ َسائِغاً َخالِصاً لََبناً َوَدمٍ َفْرثٍ َبْینِ ِمنْ ھِ ُبُطونِ ِفيِممَّ (لِلشَّ )66:النحل)

:المعادن
لِلنَّاسِ َوَمَناِفعُ ِدیدٌ شَ َبأْسٌ ِفیھِ اْلَحِدیدَ َوأَْنَزْلَناِباْلِقْسطِ النَّاسُ لَِیقُومَ َواْلِمیَزانَ اْلِكَتابَ َمَعُھمُ َوأَْنَزْلَنابِاْلَبیَِّناتِ ُرُسلََناأَْرَسْلَنالََقدْ (

ُ َولَِیْعلَمَ  َ إِنَّ بِاْلَغْیبِ َوُرُسلَھُ َیْنُصُرهَُمنْ هللاَّ [َعِزیزٌ َقِويٌّ هللاَّ ].25:الحدید)
بيیاجبالُ فْضالً ِمنَّاداودَ آتیناولقد( یرَ مَعھُ أَوِّ رْ سابغاتٍ اعملْ أنِ *الحدیدلھوأَلَنَّاوالطَّ رْ  في وقدِّ إنِّيصالحاً واعملوادِ السَّ
)11ـ10آیة سبأ) (بصیرَتعملون بما
لھیعملون*السَّعیرعذابِ  من نُذْقھُ أمِرنا عن منھمیَِزغْ ومنربِّھبإذنیدیھبینیعملُ  من الجنِّ ومنَ القِْطرِ عینَ لھوأَسْلنا(..
آیة سبأ) (الشَّكورعباديَ  من وقلیلٌ ُشكراً داودَ آلملوااعراسیاتٍ وقدورٍ كالَجوابِ وِجفانٍ وتماثیلَ محاریبَ  من یشاءُ  ما
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