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األسس الخلقیة للحیاة االجتماعیة
التمرین األول:

نبیھ، فقال: {وإنك  - تعالى- س المسلمین علیھا. وقد مدح هللا اإلسالم دین األخالق الحمیدة، دعا إلیھا، وحرص على تربیة نفو

].4لعلى خلق عظیم}.[القلم: 

اكتب فقرة تبین فیھا أھمیة األخالق الفاضلة في حیاة الفرد المسلم ،مستدال بآیات قرآنیة.

التمرین الثاني:

من األسس الخلقیة للحیاة االجتماعیة األلفة.وضح ذلك.

التمرین الثالث:

أولى اإلسالم  الكلمة أھمیة بالغة،حیث جعل لھا الدور الكبیر والمھمة العظمى، وضمنھا أعمق المعاني وأسلمھا، فالكلمة 

ین. سكین ذو حدَّ

اكتب فقرة تبین فیھا أھمیة الكلمة الطیبة ومساوئ الكالم البذئ .

التمرین الرابع:

القبیحة منھا.اربط بین كل خلق وما یوافقھ من معنى ومیز الحسنة من

الغیبة ـ البھت ـ النمیمة ـ الصدق ـ القول الحسن ـ خفض الصوت ـ الستر ـ السخریة ـ التجسس ـ التأني ـ األمل ـ العفو ـ 

الكتمان ـ التواضع ـ  الحیاء.

قل الكالم من عدم التعالي والتكبر على أحد من الناس ـ القول المتأدب الجمیل الخالي من الخشونة والشتم وسوء األمر ـ ن

ل ـ ذكرك أخاك بما فیھ مما یكره ـ الكالم بصورة ھادئة دون  َثبُّت والتمھُّل وعدم التعجُّ شخص إلى آخر بغرض اإلفساد ـ التَّ

جدال وصخب وصیاح ـ البحث عن باطن أمور الناس ـ القول المطابق للواقع دون زیادة ومبالغة، وال نقصان ـ ذكرالناس 

بھم بقول أو إشارة أو فعل ـ انشراح النفس في وقت الضیق واألزمات ـ التجاوز عن الذنب والخطأ، بما یحقّرھم ویستھین 

وترك العقاب علیھ ـ حفظ األسرار، وإخفاء ما ال یجب أن یعرفھ الناس من األمور الخاصة ـ ذكرك أخاك بما لیس فیھ مما 

من العیب والخطأ.یكره ـ إخفاء ما یظھر من زالت الناس وعیوبھم ـ أن تخجل النفس

التمرین الخامس:

من األخالق المذمومة التي حاربتھا الشریعة االسالمیة سوء الظن.

ما المقصود بسوء الظن وما ھي أسبابھ وما أثره على الفرد والمجتمع ثم بین كیف نعالج ھذا السلوك القبیح.

التمرین السادس:

.مبینا مجاالتھا مستدال بنصوص شرعیةمن السلوكات االسالمیة الفاضلة الرحمة.عرفھا
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مواقف من حیاة نوح علیھ السالم
التمرین األول:

إن المتأمل في أحوال األنبیاء علیھم السالم یرى أن الشجاعة صفة بارزة في مواقفھم, فھذا نبي هللا نوح علیھ الصالة السالم 

مواقفھ كلھا شجاعة وثبات على الحق.اذكر واحدا منھا.

ن الثاني:التمری

من صفات األنبیاء التي تمیزھم عن باقي البشر قوة التحمل والصبر في سبیل الدعوة إلى هللا.

ما الدلیل على صبر سیدنا نوح علیھ السالم وثباتھ.

التمرین الثالث:

فیھم.كان نوح بمقیاس العظمة أعظم إنسان في عصره.فلم یكن ملكا في قومھ، وال رئیسا علیھم، وال أغنى واحد

أین تتجلى لك عظمتھ علیھ السالم؟

التمرین الرابع:

تعرض سیدنا نوح علیھ السالم للمساومة من طرف فئة كافرة من قومھ.

كیف كان موقفھ علیھ السالم؟

التمرین الخامس:

كان نوح علیھ السالم یناقش كل حجج الكافرین بمنطق األنبیاء الكریم الوجیھ. 

المبینة لحجاجھ لقومھ واشرحھا. اكتب آیة من اآلیات 

ْزَدِري أَْعُیُنُكْم (َوالَ أَقُوُل لَُكْم ِعنِدي َخَزآئُِن ّهللاِ َوالَ أَْعلَُم اْلَغْیَب َوالَ أَقُوُل إِنِّي َملٌَك َوالَ أَقُوُل لِلَِّذیَن تَ :(قال تعالى في سورة ھود

الِِمیَن(لَن ُیْؤِتَیُھُم ّهللاُ َخْیًرا ّهللاُ أَْعلَُم ِبَما  ))31ِفي أَنفُِسِھْم إِنِّي إًِذا لَِّمَن الظَّ

الصبر
التمرین األول:

-�Ύѧϣϣ�έѧϳΧ�Ϫѧο ϭϋ�Ύѧϣ�ϥΎѧϛ�ϻ·�ˬέΑλ ϟ�ΎϬϧΎϛϣ�Ϫο ϭόϓ�ˬϪϧϣ�ΎϬϋί ΗϧΎϓ�ˬΔϣόϧ�ΩΑϋ�ϰϠϋ�ௌ�ϡόϧ�Ύϣ��ί ϳί όϟ�ΩΑϋ�ϥΑ�έϣϋ�ϝΎϗ

انتزعھ .

عرف الصبر وبین ما لھ من فضل.

التمرین الثاني:

ت اآلتیة في مكانھا المناسب كي تتحصل على أقوال مأثورة في الصبر.ضع الكلما
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كتمانا ـ قناعة ـّ  الخطوب ـ تیسیر ـ  تمنـى ـ   جواد ـ  صدراـ   ایماناً   ـ محارم ـ  وفاء

الصبرعند المصیبة یسمى........-

الصبرعند االكل یسمى...........-

الصبرعند حفظ السر یسمى ........-

ن اجل الصداقة یسمى...........الصبرم-

اصبر قلیال فبعد العسر .......وكل أمر لھ وقت وتدبیر.-

صبرك عن .......هللا أیسر من صبرك على عذاب هللا.-

الصبر ........ال یكبو وصارم ال ینبو وحصن حصین ودرع متین-

....ـ إذا ما أتاك الدھر یوماً بنكبة فأفرغ لھا صبراً ووسع لھا.........

ـ مــن صبر وتـأنــي نـال ما .........

ـ الصـبر ستـر للكروب وعون على ............

التمرین الثالث:

اذكر بعض ما جاء في القرآن عن فضائل الصبر. 

التمرین الرابع:

ما ھي مجاالت الصبر؟

التمرین الخامس:

اذكر بعض األسباب المعینة على الصبر.

التمرین السادس:

لقد ُضرب لنا في القرآن نماذج رائعة تجسدت فیھم حقیقة الصبر، واستحقوا أن یذكروا بصبرھم فیقتدى بھم الصابرون.اذكر 

بعضا منھا.

الشكر
التمرین األول:

الشكر ھو المجازاة على اإلحسان، والثناء الجمیل على من یقدم الخیر واإلحسان.ماھي أنواعھ؟

التمرین الثاني:

ة من القصص التي تبین أھمیة الشكر في حیاة االنسان.اكتب قص
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التمرین الثالث:

صلوات هللا علیھم.ابحث عن اآلیات واألحادیث التي أخبرتنا عن ذلك.-كان الشكر خلًقا الزًما ألنبیاء هللا 

الحدیبیة حصل
التمرین األول:

 صلى هللا علیھ وسلم من المدینة متوجًھا إلى بیت هللا في العام السادس من الھجرة، وفي شھر ذي الحجة، خرج رسول هللا

الحرام في مكة المكرمة.

عم تدل ھذه المواقف؟

ـ  خروج المسلمین ولیس معھم من السالح إال السیوف، وقد ساقوا معھم الھدي (الذبائح).1

فقال: (أشیروا علي أیھا الناس).ـ تعجب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم من وقوف قریش في وجھ من قصد زیارة الكعبة،2

ـ عقد الرسول(ص) العزم على الجھاد، ولكنھ لم یرد الصدام مع قریش، فقال صلى هللا علیھ وسلم: (من رجل یخرج بنا 3

على طریق غیر طریقھم التي ھم بھا) فقال رجل: أنایا رسول هللا. فسلك بالمسلمین طریًقا غیر الذي خرجت إلیھ جیوش 

المشركین

وبینما َرْكُب الرسول صلى هللا علیھ وسلم وأصحابھ یسیر بأمر هللا تعالى بركت الناقة التي یركبھا الرسول صلى هللا علیھ ـ 4

وسلم في مكان قریب من مكة یسمى الحدیبیة.

م (بصق)(محمد) نخامة إال و5 قعت في ـ قال عروة بن مسعود الثقفي عم الصحابي المغیرة ابن شعبة لكفار قریش: ما َتنخَّ

ون النظر إلیھ. كف رجل منھم فدلَّك بھا وجھھ وجلده، وإذا أمرھم ابتدروا أمره، وما یحدُّ

لیشرح لقریش ما یریده المسلمون، وإذا بالمشركین -رضي هللا عنھ-ـ وأرسل النبي صلى هللا علیھ وسلم عثمان بن عفان 6

وحده دون المسلمین.یعرضون على عثمان أن یطوف وحده بالبیت، ولكنھ رفض أن یطوف 

التمرین الثاني:

أجب عن ھذه األسئلة باختصار كي تتعرف على تفاصیل صلح الحدیبیة.

متى كانت الحدیبیة؟ـ 1

ـ ما سببھا؟2

ـ كم كان عدد المسلمین في الحدیبیة؟3

ـ ماذا فعلت قریش عند ما علمت بخروج النبي صلى هللا علیھ وسلم؟4

علیھ وسلم لتفادي االشتباك مع قریش؟ـ ماذا فعل الرسول صلى هللا5

ـ أین بركت ناقة النبي صلى هللا علیھ وسلم القصواء؟6

ـ ماذا قال الناس لما خألت؟ وماذا قال الرسول صلى هللا علیھ وسلم؟7

ـ ماذا فعل الرسول صلى هللا علیھ وسلم بعد ذلك؟ 8

بة قلة الماء؟ـ ماذا فعل الرسول صلى هللا علیھ وسلم لما شكا إلیھ الصحا9

ـ بدأت المفاوضات بین الرسول صلى هللا علیھ وسلم وقریش، فمن الذي أرسلتھ قریش وتعجب من حب الصحابة للنبي 10

صلى هللا علیھ وسلم؟ 

ـ من ھو الذي أرسلھ الرسول صلى هللا علیھ وسلم لقریش لیؤكد لھم أنھ صلى هللا علیھ وسلم لم یأت لقتال وإنما معتمًرا؟11

ماذا قال لما أذنوا لھ بالطواف بالبیت؟ـ 12

ـ ماذا أشیع عن عثمان عند ما ذھب إلى قریش؟13

ـ ماذا فعل رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم عند ما بلغھ ھذا الخبر؟14

ـ ماذا فعل الرسول صلى هللا علیھ وسلم لعثمان لینال أجر البیعة؟15
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شر بھ النبي صلى هللا علیھ وسلم وتفاءل؟ ـ من ھو الرسول الذي أرسلتھ قریش للصلح فاستب16

ـ اذكر بعض بنود الصلح الذي تم بین النبي صلى هللا علیھ وسلم وبین قریش؟17

ـ ما ھي السورة التي نزلت في طریق العودة من الحدیبیة؟18

ـ اذكر بعض الحكم المستنبطة من صلح الحدیبیة؟19

التمرین الثالث:

ن في مكة بمقامھم بعیًدا عن الرسول صلى هللا علیھ وسلم والمسلمین في المدینة، ففر منھم أبو لقد ضاق المسلمون المعذبو

بصیر عبید هللا بن أسید، وھاجر إلى المدینة یبغي المقام فیھا مع المسلمین.

اكتب قصة ھذا العظیم.

التمرین الرابع:

سالم أعظم من صلح الحدیبیة، ولكن الناس قصر رأیھم عما قال أبو بكر الصدیق رضى هللا عنھ یوماً: ما كان فتح فى اإل

كان بین رسول هللا وبین ربھ، والعباد یعجلون وهللا تعالى ال یعجل لعجلة العباد حتى تبلغ األمور ما أراد. 

بین أھم المكاسب التي تحققت للمسلمین من خالل شروط ھذا الصلح. 

احترام النظام واآلداب العامة
ول:التمرین األ

اھتم االسالم باآلداب العامة لما لھا من أھمیة.اكتب فقرة توضح فیھا ھذا المعنى مستدال بنصوص شرعیة.

التمرین الثاني:

لقد دعا اإلسالم إلى أخالق فاضلة ، وآداب سامیة ، تسمو باإلنسان وُتزكِّي روحھ .. ومن جملة ھذه األخالق : خلق الحیاء .

.ما ھي فضائل خلق الحیاء

التمرین الثالث:

أولى االسالم أھمیة كبیرة للصحة وسالمة االنسان واعتبرھا من النعم الكبرى وكلفھ بالحفاظ علیھا من خالل حفاظھ على 

سالمة محیطھ.

اكتب األحادیث الشریفة الدالة على ذلك.

التمرین الرابع:

وخدماتھا.من اآلداب اإلسالمیة العامة "المحافظة على المرافق العامة" 

ماھي ھذه المرافق وكیف نحافظ علیھا؟
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التمرین الخامس:

إن لالھتمام باآلداب اإلسالمیة العامة ثمرات عظیمة في حیاة الفرد والمجتمع.اذكرھا. 

االیمان والدعاء
التمرین األول:

وص شرعیة.من ثمار االیمان الصحیح الحیاة الطیبة.توسع في توضیح ھذا األمر مدعما كالمك بنص

مرین الثاني:تال

ما حقیقة الدعاء وما ھي شروطھ وآدابھ؟

االیمان بالكتب السمویة
التمرین األول:

عرف االیمان بالكتب السمویة مبیناما یتضمنھ من معاني.

التمرین الثاني:

اذكر معلومات عن الكتب السمویة التي أنزلت قبل القرآن الكریم.

التمرین الثالث:

تب معلومات عن آخر الكتب السمویة وما یمیزه عن غیرھا من الكتب.اك

التمرین الرابع:

لقد جاء في القرآن ما تعرضت لھ الكتب السمویة من تحریف.اذكرھا.

التمرین الخامس:

كناً من أركان دینھ، ال أنزل هللا عز وجل كتبھ ھدایة للعباد، وجعل لھا المنزلة السامیة، والمكانة الرفیعة، وجعل اإلیمان بھا ر

یصح إیمان العبد إال باإلیمان بھا.  وقد رتب سبحانھ على اإلیمان بكتبھ ثمرات عظیمة.ماھي؟

الحلم
التمرین األول:

عرف الحلم مبینا صوره.
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التمرین الثاني:

ماھي فضائل الحلم؟

التمرین الثالث:

الفاقد لھذا الخلق.ما الذي یدفع ویقوي صفة الحلم لدى الفرد؟ انصح أخاك 

اإلحسان
التمرین األول:

عرف االحسان وما ھي أنواعھ؟

التمرین الثاني:

بم یكون االحسان؟وما ھو جزاؤه؟

التمرین الثالث:

اذكر نصوصا شرعیة موضوعھا االحسان.

التمرین الرابع:

ماھي فوائد االحسان؟

التمرین الخامس:

الحسان؟ماھي الوسائل التي تعین على ا

  فتح مكة
التمرین األول:

من األحداث العظیمة في التاریخ االسالمي بعد صلح الحدیبیة فتح مكة.

اكتب فقرة تلخص فیھا ھذا الحدث العظیم.
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التمرین الثاني:

من المواقف العظیمة للرسول (ص) یوم فتح مكة ما أظھره من عفو تجاه أھل مكة.

(ص) في العفو.عرف العفو واذكر مواقف للرسول

التمرین الثالث:

ما ھي فضائل العفو كما جاءت في القرآن والسنة .

التمرین الرابع:

تتدفق باإلنسانیة -دون استثناء-إن مواكبة الرسول(ص)من المدینة إلى مكة لفتحھا والتأمل في أعمالھ وأقوالھ، فنجدھا جمیًعا

نتشاء التي تستبدُّ بالقادة في مواقف النصر.الحانیة، بعیًدا عن الصلف والغرور ومشاعر اال

.اذكر ھذه المواقف النبویة اإلنسانیة

سورة عبس
التمرین األول:

سورة َعَبَس من السور المكیة، وھي تتناول مواضیع تتعلق بالعقیدة وأمر الرسالة، كما أنھا تتحدث عن دالئل القدرة، 

ام، وفیھا الحدیث عن القیامة وأھوالھا، وشدة ذلك الیوم العصیب.والوحدانیة في خلق اإلِنسان، والنبات، والطع

توسع في شرح ما ترشد إلیھ ھذه السورة.

التمرین الثاني:

في سورة عبس فوائد عظیمة. عددھا.

االیمان باألنبیاء والرسل
التمرین األول:

من أركان اإلیمان: اإلیمان بأنبیاء هللا و رسلھ.

ھذا الركن معددا أسماء األنبیاء المذكورین في القرآن.ما معنى االیمان ب

التمرین الثاني:

ما ھو موضوع رسالة األنبیاء؟
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التمرین الثالث:

ما ھي واجباتنا نحو األنبیاء والرسل؟

التمرین الرابع:

عجزات، وھي أموٍر خارقة للعادة أید هللا تعالى األنبیاء والرسل باألدلة والبراھین التي تؤكد صدق رسالتھم، وأعطاھم الم

یجریھا هللا على ید الرسول.

اذكر ھذه المعجزات.

التمرین الخامس:

ما ھي الحكمة من إرسال الرسل ؟

التمرین السادس:

ذات فوائد كثیرة.اذكرھا. -علیھم الصالة والسالم -إن اآلیات(المعجزات) التي جاء بھا األنبیاء 

الحج
التمرین األول:

لحج ركن من أركان اإلسالم الخمسة , قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم : ( بني اإلسالم على خمس : شھادة أن الإلھ ا

إالهللا وأن محمداً رسول هللا , وإقام الصالة , وإیتاء الزكاة , وصوم رمضان ,وحج بیت هللا لمن استطاع إلى ذلك 

سبیالً)البخاري ومسلم .

أھمیة ھذا الركن وفضائلھ.اكتب فقرة تبین فیھا

التمرین الثاني:

للحج أركان أربعة وواجبات .ماھي؟

التمرین الثالث:

للحج فوائد ومنافع عظیمة.ماھي؟

التمرین الرابع:

�ௌ�ϝϳΑγ�ϲϓ�ΩΎϬΟϟ����ϝΎϗ�ˮ�ΫΎϣ�ϡΛ��ϝϳϗ��Ϫϟϭγέϭ�ͿΎΑ�ϥΎϣϳ·����ϝΎϗ�ˮ�ϝο ϓ�ϝΎϣϋϷ�ϱ���ϪϳϠϋ�ௌ�ϰϠλ �ϲΑϧϟ�ϝγ :قیل

ثم ماذا؟ قال: ثم الحج المبرور).

ماھو فضل: التلببیة ـ الطواف ـ یوم عرفة ـ عشر ذي الحجة ـ 
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مواقف من حیاة إبراھیم علیھ السالم

التمرین األول:

اكتب نبذة عن سیدنا ابراھیم علیھ السالم.

التمرین الثاني:

عنھا في القرآن.اذكر ما جاء من بیان ھذه المنزلة.لسیدنا إبراھیم علیھ السالم منزلة كبیرة أخبرنا هللا

التمرین الثالث:

اكتب ما ورد في القرآن عن قصة الذبیح ثم اشرحھا.

التمرین الرابع:

ماذا تعرف عن مناظرة إبراھیم الخلیل مع النمرود؟

التمرین الخامس:

قال تعالى: 

مَ  ا َجنَّ َعلَْیِھ اللَّْیُل َرأَى َكْوَكباً َقاَل َھَذا َربِّي َفلَمَّ {َوَكَذلَِك ُنِري إِْبَراِھیَم َملَُكوَت السَّ ا أََفَل َواِت َواْألَْرِض َولَِیُكوَن ِمَن اْلُموِقنِیَن * َفلَمَّ

ا أََفَل َقاَل لَئِْن لَْم  ا َرأَى اْلَقَمَر َباِزغاً َقاَل َھَذا َربِّي َفلَمَّ ا َقاَل َال أُِحبُّ اْآلفِلِیَن * َفلَمَّ الِّیَن * َفلَمَّ َیْھِدنِي َربِّي َألَُكوَننَّ ِمَن اْلَقْوِم الضَّ

ا ُتْشِرُكو ا أََفلَْت َقاَل َیاَقْوِم إِنِّي َبِريٌء ِممَّ ْمَس َباِزَغًة َقاَل َھَذا َربِّي َھَذا أَْكَبُر َفلَمَّ ْھُت َوْجِھَي لِلَِّذي َفَطَر َرأَى الشَّ َن * إِنِّي َوجَّ

َمَواِت وَ  اْألَْرَض َحِنیفاً َوَما أََنا ِمَن اْلُمْشِرِكیَن }. السَّ

اشرح ھذ اآلیات.

حقوق اإلنسان من  خالل وثیقة خطبة حجة الوداع

األول:التمرین

اكتب معلومات عن خطبة الوداع للرسول(ص).

التمرین الثاني:

تضمنت خطبة الوداع مبادئ وتوصیات قیمة وعدیدة.ماھي؟
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ث:التمرین الثال

في خطبة الوداع یقول رسول هللا : ((فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم علیكم حرام، كحرمة یومكم ھذا، في بلدكم ھذا، في 

شھركم ھذا)) أخرجھ البخاري ومسلم.

اشرح الحدیث مبینا ما أرشد إلیھ االسالم بشأن حقوق االنسان.

التمرین الرابع:

اتقوا هللا في النساء، فإنكم أخذتموھن بأمان هللا)) رواه مسلم.یقول الرسول(ص)في خطبة الوداع : ((ف

لمقصودة في الحدیث وما ھي أھمیتھا؟اما ھي الحقوق

السلوك الجتماعي القویم
التمرین األول:

وتدعوه قال عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ: ثالٌث ُیْصفِین لك ُودَّ أخیك: أن تسلم علیھ إذا لقیتھ، وتوسع لھ في المجلس،

بأحب أسمائھ إلیھ.

من السلوكات االجتماعیة القویمة إفشاء السالم.

ماذا یعني ھذ السلوك وما أھمیتھ؟

التمرین الثاني:

ما ھي فضائل السالم وآدابھ؟

التمرین الثالث:

ما ھي أھمیة االلتزام بالسلوكات االجتماعیة القویمة؟

التمرین الرابع:

ى التمسك بالسلوكات االجتماعیة القویمة االعداد الخلقي .إن ما یدفع بالشباب إل

ماھي أھم أھداف اإلعداد الخلقي للشباب وما ھي وسائل التغلب على التلوث الخلقي؟

التمرین الخامس:

من السلوكات االجتماعیة القویمة عیادة المریض.اكتب فقرة تبین فیھا اھتمام االسالم بھذا السلوك.
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ادس:التمرین الس

لعیادة المریض آداب عدیدة  ینبغي أن ُتراعى عند زیارتھ ما ھي؟

التمرین السابع:

من لوازم األخوة في هللا ، أن تجیب دعوة أخیك في شتى المناسبات. 

بین أھمیة إجابة الدعوة وبعض آدابھا.

فضائل العبادات
التمرین األول:

األعمال واألقوال الصالحة التي تكون سببا لفوز صاحبھا وفالحھ.اذكرھا.أرشدنا الرسول(ص) في أحادیث كثیرة إلى أھم 

التمرین الثاني:

للصدقة فضل بین األعمال والذي قد ال یصل إلى مثلھ غیرھا من األعمال، حتى قال عمر رضي هللا عنھ: ( ذكر لي أن 

األعمال تباھي، فتقول الصدقة: أنا أفضلكم ) [صحیح الترغیب].

ت قرآنیة تأمر وترغب في الصدقة.اذكر آیا

التمرین الثالث:

تمعن في ھذه األحادیث النبویة واستخرج ما ورد فیھا من فوائد الصدقة.

قال الرسول(ص):

ـ (فاتقوا النار، ولو بشق تمرة)1

ـ (كل امرىء في ظل صدقتھ، حتى یقضى بین الناس)2

رأس الیتیم)ـ (إذا إردت تلیین قلبك فأطعم المسكین، وامسح على3

ـ (ما نقصت صدقة من مال)4

ـ (والصدقة برھان)5

التمرین الرابع:

.مسلمأخرجھ))برھانوالصدقةنور،والصالة):((ص(الرسولقال

.المسلمحیاة في وأھمیتھاالصالةفضلفیھاتبینفقرةاكتب،الحدیثھذاضوء على

:الخاسالتمرین

.واآلخرةالدنیا في خیراالمؤمنبھاینال تيالالفاضلةاألعمالمن هللا ذكر
فوائده؟ھيوما هللا ذكرھو ما
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العمرة

:األولالتمرین

العمرة؟تشریعمنالحكمة ما

التمرین الثاني:

ھناك أمور تنبغي لمن عزم على السفرللعمرة .ماھي؟

التمرین الثالث:

ى یتحلل من إحرامھ ماھي؟ إذا أحرم المسلم بالعمرة حرم علیھ أحد عشر شیئاً حت

التمرین الرابع:

�ϥΎϛ�ϥϣϓ�ϪϠΣϣ�ϱΩϬϟ�ώϠΑϳ�ϰΗΣ�ϡϛγϭ̈́ έ�ϭϘϠΣΗ�ϻϭ�ϱΩϬϟ�ϥϣ�έγϳΗγ�Ύϣϓ�ϡΗέλ Σ�ϥΈϓ�Ϳ�Γέϣόϟϭ�ΞΣϟ�ϭϣΗϭ���ϰϟΎόΗ�ϝΎϗ

منكم مریضاً أو بھ أذى من رأسھ ففدیة من صیام أو صدقة أو نسك ....الخ) .

في اآلیة فوائد عن العمرة.ماھي؟

التمرین الخامس:

إن أحسن ما یؤدي بھ المسلم مناسك العمرة أن یؤدیھا على الوجھ الذي جاء عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم لینال بذلك 

ُ َوَیْغِفْر لَُكْم ُذُنوَبُكْم) ( بُِعونِي ُیْحِبْبُكُم هللاَّ َ َفاتَّ ).31آل عمران:محبة هللا ومغفرتھ (قُْل إِْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن هللاَّ

ماھي صفةالعمرة؟

التمرین السادس:

بماذا توصي المحرم بعمرة؟

المسارعة في الخیرات
التمرین األول:

تأتي المسارعة في الخیرات بمعنى المبادرة والمسابقة إلیھا.

ما معنى المبادرة في الخیرات مستدال بنصوص شرعیة.

التمرین الثاني:

ألواناً من المبادرات الخّیرة ودلل أسالفنا على أنھم أھُل مبادراٍت ومسارعِة إلى الخیرات.لقد شھد تاریُخنا المجید 

اكتب فقرة تبین فیھا مبادرات الرسول(ص) ومسارعتھ للخیرات.



- 15 -

التمرین الثالث:

المسارعة إلى الخیرات ھي المبادرة إلى الطاعات والسبق إلیھا .

ة في الخیرات وما لھا من فضل.اكتب آیات من القرآن تدعو إلى المسارع

التمرین الرابع:

إن في المسارعة إلى الخیرات فوائد كثیرة ما ھي؟

التمرین الخامس:

بین ما ترشد إلیھ ھذه اآلیات في موضوع المسارعة إلى الخیرات.

قال تعالى :

1�˶ϑ ϭέ˵ό˸˴ϣ˸ϟΎ˶Α�˴ϥϭέ˵ϣ́˴˸˵ϳϭ˴�˶έΧ˶ϵ�˶ϡϭ˸˴ϳϟ˸˴ϭ�˶˷ͿΎ˶Α�˴ϥϭ˵ϧ˶ϣ̈́˸ϳ˵���˰ الِِحیَن" [آل َوَیْنَھْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُیَساِرُعوَن ِفي اْلَخْیَراِت َوأُْولَـئَِك ِمَن الصَّ

]114عمران:

ُھْم َكاُنوا ُیَساِرُعوَن ِفي اْلَخْیَراِت 2 باً َوَرَھباً َوَكاُنوا لََنا َوَیْدُعوَنَنا َرغَ ـ  "َفاْسَتَجْبَنا لَُھ َوَوَھْبَنا لَُھ َیْحَیى َوأَْصلَْحَنا لَُھ َزْوَجُھ إِنَّ

]90َخاِشِعیَن" [األنبیاء:

]، وقال تعالى بعد ذكره للعدید من األنبیاء: "َوَجَعْلَناُھْم 61ـ  "أُْولَئَِك ُیَساِرُعوَن ِفي اْلَخْیَراِت َوُھْم لََھا َساِبقُوَن" [المؤمنون: 3

ًة َیْھُدوَن ِبأَْمِرَنا َوأَْوَحْیَنا إِلَْیھِ  َكاِة َوَكاُنوا لََنا َعاِبِدیَن" [األنبیاء:أَِئمَّ َالِة َوإِیَتاء الزَّ ].73ْم ِفْعَل اْلَخْیَراِت َوإَِقاَم الصَّ

المثابرة و ترك الكسل

:األولالتمرین

لنجاح في لقد خلق هللا تعالى االنسان في كبد ، و جعلھ یسعى و یتعب في ھذه الدنیا ، و لقد تأكد عند أولي العقل الراجحة أن ا

الحیاة ال ُینال بالكسل و ترك العمل ، و إنما ُینال بالجد و المثابرة .

ما معنى المثابرة و ترك الكسل ؟

التمرین الثاني:

لماذا  یحثنا الدین اسالمي علىالمثابرة و ترك الكسل ؟

:الثالثالتمرین

ائف مناسبة!!؛ فیخلدون إلى الراحة والنوم والكسل، یشكو كثیر من الشباب من البطالة، وقلّة الفرص، وعدم وجود وظ

وترك العمل، مّما یجعلھم عالة على أھلھم وعلى المجتمع.

الكسل؟ھؤالء لعلّھا تكون سبباً في بعثھم على العمل والنشاط، وطرد لما ھي النصائح والوصایا التي تقدمھا 
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التمرین الرابع:

التخلص منھا.. خلقا العجز و الكسل.. و قد كان رسول هللا (صلى هللا علیھ و من األخالق الذمیمة التي حث اإلسالم على

سلم) یتعوذ منھما.اكتب فقرة تبین نھي االسالم وذمھ للمتصف بھما.

التمرین الخامس:

اذكر بعض مظاھر العجز و الكسل في حیاة بعض الشباب الغافل.

التمرین السادس: 

ما ھو السبیل إلى المثابرة؟

ورة النازعاتس
التمرین األول:

لخص ما ترشد إلیھ سورة النازعات.

التمرین الثاني:

إن المتدبرفي آیات سورة النازعات یجد فیھـا بعض من فیض العلم الرباني و الھدى اإللھي الجلي فى كل كلمة و كل حرف 

فیھا.

اكتب بعضا من صور االعجاز العلمي الواردة فیھا.

:التمرین الثالث

استنتج الفوائد التي جاءت في سورة النازعات.
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األجوبة

األسس الخلقیة للحیاة االجتماعیة
التمرین األول:

:أھمیة األخالق الفاضلة في حیاة الفرد المسلم 

وسارعوا إلى مغفرة من : {-تعالى-األخالق الفاضلة سبًبا للوصول إلى درجات الجنة العالیة، یقول هللا -سبحانھ-جعل هللا 

ربكم وجنة عرضھا السموات واألرض أعدت للمتقین . الذین ینفقون في السراء والضراء والكاظمین الغیظ والعافین عن 

].134-133الناس وهللا یحب المحسنین} [آل عمران: 

].34داوة كأنھ ولي حمیم} [فصلت: وأمرنا هللا بمحاسن األخالق، فقال تعالى: {ادفع بالتي ھي أحسن فإذا بالذي بینك وبینھ ع

وحثنا النبي صلى هللا علیھ وسلم على التحلي بمكارم األخالق، فقال: (اتق هللا حیثما كنَت، وأتبع السیئَة الحسنَة َتْمُحھا، 

وخالِق الناَس بُخلُق َحَسن) [الترمذي].

صلى هللا علیھ وسلم الذي كان أحسن الناس فعلى المسلم أن یتجمل بحسن األخالق، وأن یكون قدوتھ في ذلك رسول هللا 

خلًقا، وكان خلقھ القرآن، وبحسن الخلق یبلغ المسلم أعلى الدرجات، وأرفع المنازل، ویكتسب محبة هللا ورسولھ والمؤمنین، 

وبدخول الجنة.-سبحانھ-ویفوز برضا هللا 

التمرین الثاني:

:من األسس الخلقیة للحیاة االجتماعیة األلفة

إلنسان ُخلق اجتماعیاً، وكلما ازدادت ألفة اإلنسان لبني نوعھ، ظھرت كنوز نفسھ، وكنوز نفس المجتمع الذي یعیش فیھ، إن ا

إذ النفوس إنما تظھر كوامنھا عند حب االجتماع، وعند تآلف بعض األفراد مع بعض، ولذا ورد في الحدیث (المؤمن ألف 

مألوف، وال خیر فیمن ال یألف وال ُیؤلف).

التمرین الثالث:

:أھمیة الكلمة الطیبة ومساوئ الكالم البذئ

یرید االسالم من اإلنسان أن یكون صالح المنطق مھّذب الكالم، ال فحش وال لغو وال عبث، بل جدیة مثمرة ونطق صائب، 

تر كیف ضرب هللا مثالً لذلك عّبر تعالى عن أھمیة الكلمة وعظیم أثرھا واستمرار نتاجھا الطیب في قولھ عزَّ وجّل: "ألم

كلمة طیبًة كشجرٍة طیبة أصلھا ثابت وفرعھا في السماء تؤتي أُكلُھا كّل حین بإذن ربِّھا... ومثل كلمٍة خبیثٍة كشجرة خبیثة 

ین إذا كانت حسنة وھادفة تنطلق من إرادة واعیة ونیة خیر  اجتثت من فوق األرض ما لھا من قرار"فالكلمة سكین ذو حدَّ

ھ الناس نحو الخیر والبناء والصالح. وإذا كانت سیئة تنطلق من للبشر، ف ھي تصنع الحضارة والرقي وتبني المجتمع وتوجِّ



- 18 -

ل المسؤولیة، فھي تقضي على كل صالح وخیر، وتھدم ما تبقى من سالمة في نفوس البشر  إرادة العبث واللھو وعدم تحمُّ

وتعیث الفساد في ربوع البالد وبین العباد.

ن الرابع:التمری

األخالق الحسنة:

ـ الصدق:القول المطابق للواقع دون زیادة ومبالغة، وال نقصان .

ـ القول الحسن:القول المتأدب الجمیل الخالي من الخشونة والشتم وسوء األمر.

ـ خفض الصوت:الكالم بصورة ھادئة دون جدال وصخب وصیاح.

ـ الستر:إخفاء ما یظھر من زالت الناس وعیوبھم.

ل. َثبُّت والتمھُّل وعدم التعجُّ ـ التأني : التَّ

ـ األمل: انشراح النفس في وقت الضیق واألزمات.

ـ العفو:التجاوز عن الذنب والخطأ، وترك العقاب علیھ.

ـ الكتمان:حفظ األسرار، وإخفاء ما ال یجب أن یعرفھ الناس من األمور الخاصة.

ن الناس.ـ التواضع:عدم التعالي والتكبر على أحد م

ـ الحیاء: أن تخجل النفس من العیب والخطأ.

األخالق القبیحة:

ـ الغیبة : ذكرك أخاك بما فیھ مما یكره.

ـ البھت: ذكرك أخاك بما لیس فیھ مما یكره.

ـ النمیمة: نقل الكالم من شخص إلى آخر بغرض اإلفساد.

و فعل .ـ السخریة:ذكرالناس بما یحقّرھم ویستھین بھم بقول أو إشارة أ

ـ التجسس:البحث عن باطن أمور الناس.

التمرین الخامس:

سوء الظن : ھو الشك والتھمة ،من غیر دلیل وال برھان .وأسبابھ: 

عدم تربیة النشء على المبدأ الصحیح في الحكم على األشیاء واألشخاص .-كثرة مالحظة الناس -الحسد .-سوء النیة -

الوقوع في الشبھات سواء عن قصد أو عن غیر قصد ، وعدم تبریر -على تفشي ھذه المشكلة المحیط والبیئة المعینة -

الوقوع في ھذه الشبھة . 

أثره على الفرد : 

الوقوع في اإلثم والكذب " كفى بالمرء كذباً أن یحدث بكل ما سمع " -

القعود عن أعمال البر واالضطراب النفسي .-

. كما حصل لمن وقع في حادثة اإلفك .الحسرة والندامة والعقوبة-

أثره على الجماعة : 

الفرقة وتمزیق الصف " وال تكونوا كالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءھم البینات وأولئك لھم عذاب عظیم " -

عدم التمییز بین الحق والباطل ، وبین العدو والصدیق .-

الحلول .

-ϋ�ΔϣΎϘϟ�ΔϣϳϠγϟ�ΓΩϳϘόϟ�˯ΎϧΑ��ϥϳϧϣ̈́ϣϟΎΑϭ�ϡϠγϭ�ϪϳϠϋ�ௌ�ϰϠλ �Ϫϟϭγέϭ�ͿΎΑ�ϥυϟ�ϥγΣ�ϰϠ

ترك المعاصي وفعل الطاعات .-

معاملة الناس بالظاھر وإیكال السرائر إلى هللا .-

.تجنب الوقوع في الشبھات ، والحرص على دفعھا إن حصلت -
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مرء تركھ ما ال یعنیھ " .االنشغال بعیوب النفس وإصالحھا وترك مالحظة الناس " من حسن إسالم ال-

.التربیة على المنھج القرآني في قبول اآلخبار والتثبت منھا -

التمرین السادس:

سلوكات االسالمیة الفاضلة الرحمة:من ال

الرحمة ھي الرقة والعطف والمغفرة. والمسلم رحیم القلب، یغیث الملھوف، ویصنع المعروف، ویعاون المحتاجین، ویعطف 

.راء والمحرومین، ویمسح دموع الیتامى؛ فیحسن إلیھم، ویدخل السرور علیھمعلى الفق

:ـ رحمة هللا

واسعة، وال یعلم مداھا إال ھو، فھو القائل: {ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبھا للذین یتقون} -سبحانھ-فرحمة هللا 

جزٍء، فأمسك تسعة وتسعین، وأنزل في ]. ویقول النبي صلى هللا علیھ وسلم: (جعل هللا الرحمة مائة 156[األعراف: 

.[األرض جزًءا واحًدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخالئق؛ حتى ترفع الدابة حافرھا عن ولدھا خشیة أن تصیبھ) [متفق علیھ

:ـ رحمة النبي صلى هللا علیھ وسلم

الكریم بذلك، فقال تعالى: {لقد جاءكم الرحمة والشفقة من أبرز أخالق النبي صلى هللا علیھ وسلم، وقد وصفھ هللا في القرآن 

]. وقال تعالى عن النبي صلى 128رسول من أنفسكم عزیز علیھ ما عنتم حریص علیكم بالمؤمنین رءوف رحیم} [التوبة: 

.[107هللا علیھ وسلم: {وما أرسلناك إال رحمة للعاملین} [األنبیاء: 

:ـ رحمة البشر

من في األرض، یرَحْمك من في السماء) [الطبراني والحاكم]، وقال صلى هللا علیھ قال الرسول صلى هللا علیھ وسلم: (ارحم

وسلم: (مثل المؤمنین في توادھم وتراحمھم وتعاطفھم؛ مثل الجسد؛ إذا اشتكى منھ عضو، تداعى لھ سائر الجسد بالسھر 

.[والحمى) [مسلم

د األعمى في الطرقات لیجنِّبھ الخطر، ویرحم الخادم؛ بأن والمسلم رحیم في كل أموره؛ یعاون أخاه فیما عجز عنھ؛ فیأخذ بی

.یحسن إلیھ، ویعاملھ معاملة كریمة، ویرحم والدیھ، بطاعتھما وبرھما واإلحسان إلیھما والتخفیف عنھما

یقسو والمسلم یرحم نفسھ، بأن یحمیھا مما یضرھا في الدنیا واآلخرة؛ فیبتعد عن المعاصي، ویتقرب إلى هللا بالطاعات، وال

على نفسھ بتحمیلھا ما ال تطیق، ویجتنب كل ما یضر الجسم من أمراض، فال یؤذي جسده بالتدخین أو المخدرات... إلى غیر 

ذلك. والمسلم یرحم الحیوان، فرحمة المسلم تشمل جمیع المخلوقات بما في ذلك الحیوانات.

مواقف من حیاة نوح علیھ السالم

التمرین األول:

:وح علیھ الصالة السالم مواقفھ كلھا شجاعة وثبات على الحقنبي هللا ن 

�ϪѧΑ�έѧϣϳϭ��˱ΩΟ�ϝϳϭρϟ�Εϗϭϟ�ϕέϐΗγΗ�ϲΗϟ�Δϧϳϔγϟ�˯ΎϧΑΑ�ϰϟΎόΗ�ϪΑέ�έϣ�ϝΛΗϣ�ϡϼγϟ�ϪϳϠϋ�˱ΎΣϭϧ�ϥ�ϡϳϛΣϟ�ϥέϘϟ�Ύϧϟ�έϭλ ϳϓ

ϥϭέΧѧγϳϓ�ϪΗϟΎѧγέϭ�ϡϼѧγϟ�ϪѧϳϠϋ�ΡϭѧϧΑ�ΏϳΫѧϛΗϟ�ϰѧϠϋ�ϭ̈́ ϟΎϣΗ�ϥϳΫϟ�ΔϋΎϣΟϟ�ϡϫϭ�Ϫϣϭϗ�ϥϣ�ϸϣ�ϥѧϛϳ�ϡѧϟ�ϭ��ϊ ϧѧλ ϳ�Ύѧϣϣϭ�Ϫѧϧϣ

�ΩѧѧϳϔΗ��ΎѧѧϣϠϛ�ϭ��̂Ϫѧѧϧϣ�ϭέΧѧѧγ�Ϫѧѧϣϭϗ�ϥѧѧϣ�ϸѧѧϣ�ϪѧѧϳϠϋ�έѧѧϣ�ΎѧѧϣϠϛϭ�̀�ϰϟΎѧѧόΗ�ௌ�ϝΎѧѧϗ�ϝѧѧΑ��ΓΩѧѧΣϭ�Γέѧѧϣ�ϡϼѧѧγϟ�ϪѧѧϳϠϋ�ΡϭѧѧϧΑ�ϡϫέϭέѧѧϣ

االستمرار والدیمومة. 

یھ فما كان جواب نوح علیھ السالم الخضوع أو السكوت أو التراخي أو التراجع عما یعمل أو السب أو الشتم, حاشاه عل

الصالة والسالم, بل كان موقفھ موقف الشجاع الثابت على دین هللا تعالى, قال لھم بقوة وثبات { قال إن تسخروا منا فإنا 

نسخر منكم كما تسخرون, فسوف تعلمون من یأتیھ عذاب یخزیھ ویحل علیھ عذاب مقیم}. إنھا الشجاعة والثبات على دین 

  هللا تعالى.
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التمرین الثاني:

:على صبر سیدنا نوح علیھ السالم وثباتھالدلیل

لبث سیدنا نوح في قومھ یدعوھم إلى اإلسالم ألف سنة إال خمسین عاًما قال تعالى: {فلبث فیھم ألف سنة إال خمسین عاًما} 

)، وكان قومھ یبطشون بھ فیخنقونھ حتى یغشى علیھ، حتى تمادوا في معصیتھم وعظمت منھم الخطیئة 14(سورة العنكبوت 

فال یأتي قرن إال كان أخبث من الذي كان قبلھ، حتى إن كان االخر لیقول: قد كان ھذا مع ءابائنا وأجدادنا مجنوًنا ال یقبلون 

)34منھ شیًئا. ومن جملة ما قال لھم {وال ینفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان هللا یرید أن یغویكم} (سورة ھود 

اء ویضل من یشاء، ولكن الیأس لم یدخل قلب نوح بل أخذ یجاھد في إبالغ الرسالة ویبسط أي أن هللا ھو الذي یھدي من یش

لھم البراھین، ولم یؤمن بھ إال جماعة قلیلة استجابوا لدعوتھ وصدقوا برسالتھ.

التمرین الثالث:

:نوح علیھ السالمعظمة

ϘΗόϳ�ΎϣϠΛϣ�ϰϧϐϟ�ϭ�ΔγΎέϟ�ϭ�ϙϠϣϟ�ϲϓ�Εγϳϟ�ΔϘϳϘΣϟ�Δϣυόϟ�ϥ·�Ϳ�ΏϠϘϟ�ωϭο Χ�ϲϓ�Δϣυόϟ�ΩΟϭΗ�Ύϣϧ·��ϥϵ�ν όΑϟ�Ω

ونقائھ، وطھارة الضمیر، وقیمة األفكار التي یحملھا العقل، وقدرة ھذا العقل على تغییر الحیاة حولھ. وكان نوح ھذا كلھ 

�ϰϟΎόΗ�ͿΎΑ�ϥϭϧϣ̈́ϣ�˯ΎϳΑϧϷ�ϝϛϭ�ˬα.وأكثر Ύϧϟ�ϰϟ·�ϪΗΛόΑ�ϝΑϗ��ϰϟΎόΗ�ͿΎΑ�Ύϧϣ̈́ϣ�Γέρϔϟ�ϰϠϋ�ϥΎϛϓ�ΏΑγ�ϙΎϧϫϭ��ϡϬΗΛόΑ�ϝΑϗ

آخر لعظمة نوح. كان إذا استیقظ أو نام أو شرب أو أكل أو لبس مالبسھ أو خرج أو دخل، یشكر هللا ویحمده، ویذكر نعمتھ 

ُھ َكاَن َعْبًدا َشُكوًرا)).:علیھ، ویعاود الشكر، ولھذا قال هللا تعالى عن نوح ((إِنَّ

التمرین الرابع:

:لسالم للمساومة من طرف فئة كافرة من قومھتعرض سیدنا نوح علیھ ا

اندلع الصراع بین نوح ورؤساء قومھ. ولجأ الذین كفروا إلى المساومة. قالوا لنوح: اسمع یا نوح. إذا أردت أن نؤمن لك 

.فاطرد الذین آمنوا بك. إنھم ضعفاء وفقراء، ونحن سادة القوم وأغنیاؤھم.. ویستحیل أن تضمنا دعوة واحدة مع ھؤالء

فاستمع نوح إلى كفار قومھ وأدرك أنھم یعاندون، ورغم ذلك كان طیبا في رده. أفھم قومھ أنھ ال یستطیع أن یطرد المؤمنین، 

ألنھم أوال لیسوا ضیوفھ، إنما ھم ضیوف هللا.. ولیست الرحمة بیتھ الذي یدخل فیھ من یشاء أو یطرد منھ من یشاء، إنما 

قال تعالى في سورة ھود:.من یشاءالرحمة بیت هللا الذي یستقبل فیھ

َیْت َعلَْیكُ  ْن ِعنِدِه َفُعمِّ بَِّي َوآَتاِني َرْحَمًة مِّ َنٍة مِّن رَّ ) َوَیا 28ْم أَُنْلِزُمُكُموَھا َوأَنُتْم لََھا َكاِرُھوَن (((َقاَل َیا َقْوِم أََرأَْیُتْم إِن ُكنُت َعلَى َبیِّ

الَقُو َربِِّھْم َولَـِكنَِّي أََراكُ َقْوِم ال أَْسأَلُُكْم َعلَْیِھ َماالً  ُھم مُّ )29ْم َقْوًما َتْجَھلُوَن (إِْن أَْجِرَي إِالَّ َعلَى ّهللاِ َوَمآ أََناْ بَِطاِرِد الَِّذیَن آَمُنوْا إِنَّ

ُروَن ( ُھْم أََفالَ َتَذكَّ )30َوَیا َقْوِم َمن َینُصُرنِي ِمَن ّهللاِ إِن َطَردتُّ

التمرین الخامس:

:لقومھنوحیة من اآلیات المبینة لحجاجآ

ْزَدِري أَْعُیُنُكْم (َوالَ أَقُوُل لَُكْم ِعنِدي َخَزآئُِن ّهللاِ َوالَ أَْعلَُم اْلَغْیَب َوالَ أَقُوُل إِنِّي َملٌَك َوالَ أَقُوُل لِلَِّذیَن تَ :(قال تعالى في سورة ھود

الِِمیَن(لَن ُیْؤِتَیُھُم ّهللاُ َخْیًرا ّهللاُ أَْعلَمُ  ))31ِبَما ِفي أَنفُِسِھْم إِنِّي إًِذا لَِّمَن الظَّ

�ϲϋΩϳ�ϻ�ϭϬϓ�ˬϝΟϭ�ί ϋ�Ϳ�Ϫόο ϭΗϭ�Ϫ˰ϠϟΫΗΑ�ϡϫέΑΧϭ�ˬϕΣ�ϥϣ�Ϫϟ�Ύϣϣ�έΛϛ�Ϫγϔϧϟ�ϰϋΩϳ�ϻ�Ϫϧ�ϪϣϭϘϟ�ϡϼγϟ�ϪϳϠϋ�Ρϭϧ�ϝΎϗ

ب، ألن الغیب علم اختص هللا تعالى لنفسھ ما لیس لھ من خزائن هللا، وھي إنعامھ على من یشاء من عباده، وھو ال یعلم الغی

وحده بھ. أخبرھم أیضا أنھ لیس ملكا. بمعنى أن منزلتھ لیست كمنزلة المالئكة وإن الذین تزدري أعینكم وتحتقر وتستثقل إن 
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ھ ھؤالء المؤمنین الذي تحتقرونھم لن تبطل أجورھم وتضیع الحتقاركم لھم، هللا أعلم بما في أنفسھم. ھو الذي یجازیھم علی

ویؤاخذھم بھ.. أظلم نفسي لو قلت إن هللا لن یؤتیھم خیرا.

الصبر
التمرین األول:

:الصبر وما لھ من فضل

الصبر ھو أن یلتزم اإلنسان بما یأمره هللا بھ فیؤدیھ كامال، وأن یجتنب ما ینھاه عنھ، وأن یتقبل بنفس راضیة ما یصیبھ من 

مل المشاق، وال یجزع، وال یحزن لمصائب الدھر ونكباتھ. یقول هللا تعالى: مصائب وشدائد، والمسلم یتجمل بالصبر، ویتح

].ولقد أعد هللا للصابرین الثواب العظیم 153{یا أیھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصالة إن هللا مع الصابرین} [البقرة: 

�ϡϬϳϠϋ�ϙϟϭ���ϥϭόΟέ�Ϫϳϟ·�Ύϧ·ϭ�Ϳ�Ύϧ·�ϭϟΎϗوالمغفرة الواسعة، یقول تعالى: {وبشر الصابرین . الذین إذا أصابتھم مصیبة

]. ویقول: {إنما یوفي الصابرون أجرھم بغیر حساب} 157-155صلوات من ربھم ورحمة وأولئك ھم المھتدون} [البقرة: 

].ویقول صلى هللا علیھ وسلم: (ما أُْعِطي أحد عطاًء خیًرا وأوسع من الصبر)[متفق علیھ]. 10[الزمر: 

  اني:التمرین الث

الصبرعند المصیبة یسمى ایماناً.-

الصبرعند االكل یسمى قناعة.-

الصبرعند حفظ السر یسمى كتماناً.-

الصبرمن اجل الصداقة یسمى وفاء.-

اصبر قلیال فبعد العسر تیسیر وكل أمر لھ وقت وتدبیر.-

صبرك عن محارم هللا أیسر من صبرك على عذاب هللا.-

ارم ال ینبو وحصن حصین ودرع متینالصبر جواد ال یكبو وص-

ـ إذا ما أتاك الدھر یوماً بنكبة فأفرغ لھا صبراً ووسع لھا صدرا

ـ مــن صبر وتـأنــي نـال ما تمنـى

ـ الصـبر ستـر للكروب وعون على الخطوب.

التمرین الثالث:

فضائل الصبر في القرآن الكریم: 

لذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا هللا لعلكم تفلحون)). علق هللا الفالح بھ في قولھ: ((یاأیھا ا-1

اإلخبار عن مضاعفة أجر الصابرین على غیره: ((أولئك یؤتون أجرھم مرتین بما صبروا)) -2

ظفرھم بمعیة هللا لھم : ((إن هللا مع الصابرین)). -3

لوات من ربھم ورحمة وأولئك ھم المھتدون)). أنھ جمع لھم ثالثة أمور لم تجمع لغیرھم: ((أولئك علیھم ص-4

أنھ جعل الصبر عوناً وعدة، وأمر باالستعانة بھ : ((واستعینوا بالصبر والصالة)). -5

6-�ϡόϧѧϓ�ϡΗέΑѧλ �ΎѧϣΑ�ϡϛϳѧϠϋ�ϡϼγ�ΏΎΑ�ϝϛ�ϥϣ�ϡϬϳϠϋ�ϥϭϠΧΩϳ�Δϛϼϣϟϭ���ϡϫέΑλ Α�ϥϳϧϣ̈́ϣϟ�ϰϠϋ�ΔϧΟϟ�ϲϓ�ϡϠγΗ�Δϛϼϣϟ�ϥ

عقبى الدار)). 

بحانھ جعل الصبر على المصائب من عزم األمور: ((ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم األمور)). أنھ س-7

أنھ سبحانھ جعل محبتھ للصابرین: ((وهللا یحب الصابرین)). -8
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إیجاب الجزاء لھم بأحسن أعمالھم ((ولنجزین الذین صبروا أجرھم بأحسن ماكانوا یعملون)). -9

التمرین الرابع:

لصبر :مجاالت ا

الصبر على بالء الدنیا. -أ 

الصبر على مشتھیات النفس. -ب 

الصبر على طاعة هللا تعالى. -ج 

الصبر على مشاق الدعوة إلى هللا. -د 

ھـ الصبر حین البأس. 

التمرین الخامس:

األسباب المعینة على الصبر: 

المعرفة بطبیعة الحیاة الدنیا. -أ 

�Ύϣϭ�ϙϧ́Α�ϙΗϓέόϣ��Ϫϳϟ·�ϙόΟέϣϭ�ϰϟΎόΗ�Ϳ�ϙϠϣ�ϙΩϳΑ-ب 

الیقین بحسن الجزاء عند هللا تعالى. -ج 

الثقة بحصول الفرج. -د 

��ͿΎΑ�ΔϧΎόΗγϻ-ھـ 

االقتداء بأھل الصبر. -و 

اإلیمان بقدر هللا. -ز 

التمرین السادس:

مواقف خالدة في الصبر:

�ΎϧΩϳѧѧγ�ϪѧѧϳΑϷ�ϡϼѧѧγϟ�ϪѧѧϳϠϋ�ϝϳϋΎϣѧѧγ·�ΎϧΩϳѧѧγ�ϝϭѧѧϗ�ѧѧ˰�ϥѧѧϣ�ௌ�˯Ύѧѧη�ϥ·�ϲϧΩΟΗѧѧγ�έϣ̈́ѧѧΗ�Ύѧѧϣ�ϝѧѧόϓ�ΕѧѧΑ�Ύѧѧϳ����ϡϼѧѧγϟ�ϪѧѧϳϠϋ�ϡϳϫέѧѧΑ

الصابرین)) وھو صبر على طاعة هللا.

�˱έέρѧο �ΎѧϬΑ�ϲѧϠΗΑ�ϲѧΗϟ�ϪѧΗϧΣϣ�ϲѧϓ�ϑ ѧγϭϳ�έѧϳϬυ�έΑѧλ ϟ�ϥΎѧϛ�ΩϘϟ�ˬί ϳί όϟ�Γέϣ�ΓΩϭέϣ�ϰϠϋ�ϡϼγϟ�ϪϳϠϋ�ϑ γϭϳ�έΑλ ��˰

�ϻ�ௌ�ϥΈѧϓ�έΑѧλواختیاراً وكشف عن ھذا حین عثر إخوتھ علیھ فقال: ((أن ϳϭ�ϕѧΗϳ�ϥϣ�Ϫϧ·�ΎϧϳϠϋ�ௌ�ϥϣ�Ωϗ�ϲΧ�Ϋϫϭ�ϑ γϭϳ�Ύ

یضیع أجر المحسنین)) وھو صبر عن معصیة هللا.

��ϰϟΎѧόΗ�ௌ�ϝΎѧϘϓ�ϥέѧϘϟ�ϲѧϓ�ϩέѧϛΫ�ΩѧϠΧϓ�ˬέΑѧλ ϓ�ϪѧϟΎϣϭ�ϪѧϠϫϭ�ϪѧϧΩΑ�ϲѧϓ�ϡϳѧυϋ�έѧο �ϪΑΎѧλ �ΩѧϘϟ�ˬϡϼѧγϟ�ϪѧϳϠϋ�Ώϭѧϳ�ௌ�ϲΑϧ�˰

�ϲϧγϣ�ϲϧ�ϪΑέ�ϯ ΩΎϧ�Ϋ·�Ώϭϳ�ΎϧΩΑϋ�έϛΫϭ���Ϫѧϟ�ΎѧϧΑϫϭϭ�ˬΏέѧηϭ�ΩέΎѧΑ�ϝѧγΗϐϣ�Ϋѧϫ�ϙѧϠΟέΑ�ν ϛέ�ΏΫϋϭ�Ώλ ϧΑ�ϥΎρϳηϟ

�Ϫѧϧ·�ΩΑόϟ�ϡόϧ�˱έΑΎλ �ϩΎϧΩΟϭ�Ύϧ·�ˬΙ ϧΣΗ�ϻϭ�ϪΑ�Ώέο Ύϓ�˱ΎΛϐο �ϙΩϳΑ�ΫΧϭ�ˬΏΎΑϟϷ�ϲϟϭϷ�ϯ έϛΫϭ�Ύϧϣ�ΔϣΣέ�ϡϬόϣ�ϡϬϠΛϣϭ�ϪϠϫ

أواب))،وھو صبر على أقدار هللا المؤلمة.

الشكر
التمرین األول:

أنواع الشكر:
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:شكر كل من قدم إلیھ خیًرا، أو صنع إلیھ معروًفا، ومن أنواع الشكرالمسلم ی

ـ شكر هللا: المسلم یشكر ربھ على نعمھ الكثیرة التي أنعم بھا علیھ، وال یكفر بنعم هللا إال جاحد، قال تعالى: {فاذكروني 

.]152أذكركم واشكروا لي وال تكفرون} [البقرة: 

ث بنعمة هللا شكر، وتركھا كفر، ومن ال یشكر القلیل ال یشكر الكثیر، ومن ال یشكر الناس وقال صلى هللا علیھ وسلم: (التحدُّ 

ال یشكر هللا) [البیھقي]. 

بشكر الوالدین واإلحسان إلیھما، یقول تعالى: {أن اشكر لي ولوادیك إلي المصیر} -عز وجل-ـ شكر الوالدین: أمر هللا 

.یھ بطاعتھما، وبرھما، واإلحسان إلیھما، والحرص على مرضاتھما، وعدم إغضابھما]. فالمسلم یقدم شكره لوالد14[لقمان: 

ر المعروف، ویعرف للناس حقوقھم، فیشكرھم على ما قدموا لھ من خیر. قال هللا صلى هللا علیھ  ـ شكر الناس: المسلم یقدِّ

وسلم: (ال یْشُكُر هللاَ من ال یْشُكُر الناَس) [أبو داود والترمذي]. 

تمرین الثاني:ال

قصة تبین أھمیة الشكر في حیاة االنسان.

َك أنك أعمى ولك عشرة آالف درھم؟ فقال الرجل:  یحكى أن رجال ذھب إلى أحد العلماء، وشكا إلیھ فقره، فقال العالم: أَیُسرُّ

نك مجنون ولك عشرة ال. فقال العالم: أیسرك أنك أخرس ولك عشره آالف درھم؟ فقال الرجل: ال. فقال العالم: أیسرك أ

آالف درھم؟ فقال الرجل: ال. فقال العالم: أیسرك أنك مقطوع الیدین والرجلین ولك عشرون ألًفا؟ فقال الرجل: ال. فقال 

.العالم، أما تستحي أن تشكو موالك ولھ عندك نعم بخمسین ألًفا

.أحد أبًدافعرف الرجل مدى نعمة هللا علیھ، وظل یشكر ربھ ویرضى بحالھ وال یشتكي إلى

التمرین الثالث:

:صلوات هللا علیھم-كان الشكر خلًقا الزًما ألنبیاء هللا 

����·�ϩΎΑΗΟ�ϪϣόϧϷ�˱έϛΎη��ϥϳϛέηϣϟ�ϥϣ�ϙϳ�ϡϟϭ�Ύ˱ϔϳϧΣ�Ϳ�Ύ˱ΗϧΎϗ�Δϣ�ϥΎϛ�ϡϳϫέΑ·�ϥ-عن إبراھیم  -تعالى- ـ یقول هللا ϡϼγϟ�ϪϳϠϋ

)121-120وھداه إلى صراط مستقیم))(النحل: 

بأنھ شاكر، فقال: ((ذریة من حملنا مع نوح إنھ كان عبًدا شكوًرا)) [اإلسراء: -علیھ السالم-نوًحا -عز وجل-هللا ـ وصف 

3.[

: ((قال ھذا من فضل ربي لیبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما یشكر لنفسھ ومن -علیھ السالم-ـ قال هللا تعالى عن سلیمان 

)40كفر فإن ربي غني كریم)) (النمل:

�ϰΗΣ�ϥϳϣϟΎόϟ�Ώέ�Ϳ�ϲϠλ-رضي هللا عنھا-ـ تحكي السیدة عائشة  ϳϭ�ˬϝ ϳϠϟ�ϡϭϘϳ�ϥΎϛ�ϡϠγϭ�ϪϳϠϋ�ௌ�ϰϠλ �ϝϭγέϟ�ϥ

تتشقق قدماه من طول الصالة والقیام؛ فتقول لھ: لَِم تصنع ھذا یا رسول هللا، وقد غفر هللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟! 

یھ وسلم قائال: (أفال أكون عبًدا َشُكوًرا)[متفق علیھ].فیرد علیھا النبي صلى هللا عل

الحدیبیة حصل
التمرین األول:

في العام السادس من الھجرة، وفي شھر ذي الحجة، خرج رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم من المدینة متوجًھا إلى بیت هللا 

الحرام في مكة المكرمة.

أنھم جاءوا حاجین إلى البیت وزائرین لھ، ولم یأتوا لحرب أو قتال، بل ألداء ـ لیظھروا حسن نیتھم وُیْعلِموا أھل مكة1

العمرة.
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ـ أعظم مواقف الرسول(ص) في الشورى.2

ـ موقف للرسول(ص) في السلم.3

ـ قدرة هللا تعالى ومالزمة الوحي والعنایة االلھیة للرسول(ص).4

ـ تعظیم وطاعة الصحابة وكل المسلمین للرسول(ص).5

نفیذ الصحابي ألمر الرسول(ص) وقوة إیمانھ.ـ ت6

التمرین الثاني:

:تفاصیل صلح الحدیبیة

للھجرة في ذي القعدة.  6ـ سنة 1

ـ أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم خرج وأصحابھ ألداء العمرة وال یریدون القتال.2

الحدیبیة: أنتم خیر أھل األرض، وكنا ألًفا ـ وجاء عن جابر أنھ قال: (قال لنا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یوم3

.وأربعمائة). صحیح البخاري

ـ قررت صد المسلمین عن مكة، وأرسلت خالد بن الولید بمائتي فارس یتلقون النبي صلى هللا علیھ وسلم وأصحابھ 4

ویردونھ.

قال: (من یصعد الثنیة ثنیة المرار فإنھ ـ لتفادي االشتباك مع المشركین سلك طریًقا وعرة عبر ثنیة المرار، وعندما وصلھا 5

یحط عنھ ما حط عن بني إسرائیل). 

ـ بركت في ثنیة المرار.6

ـ قالوا: خألت القصواء.وقال النبي صلى هللا علیھ وسلم: (ما خألت القصواء وما ذاك لھا بخلق، ولكن حبسھا حابس الفیل) 7

ا حرمات هللا إال أعطیتھم إیاھا). صحیح البخاري ثم قال: (والذي نفسي بیده ال یسألوني خطة یعظمون فیھ

ـ زجرھا فوثبت بھ حتى نزل بأقصى الحدیبیة، على ثمٍد (بئر )قلیل الماء. صحیح البخاري 8

ـ نزع سھًما من كنانتھ، ثم أمرھم أن یجعلوه في البئر، فجاش لھم بالري، فارتووا جمیًعا. صحیح البخاري 9

رجع إلى قریش قال لھم: (أي قوم، وهللا لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قیصر وكسرى ـ عروة بن مسعود، فإنھ لما10

والنجاشي، وهللا ما رأیت ملًكا قط یعظمھ أصحابھ مثل ما یعظم أصحاب محمٍد محمًدا، وهللا إن تنخم نخامة إال وقعت في 

بخاري كف رجل منھم فدلك بھا وجھھ وجلده، وإذا أمرھم ابتدروا أمره). صحیح ال

ـ عثمان بن عفان.11

ـ قال: (ما كنت ألفعل حتى یطوف بھ رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم).12

ـ أشیع أنھ قد قتل.13

ـ دعا صلى هللا علیھ وسلم أصحابھ للبیعة تحت الشجرة، فبایعوه على الموت. صحیح البخاري14

عثمان) فضرب بھا على یده الیسرى وقال: (ھذه لعثمان). ـ أشار صلى هللا علیھ وسلم إلى یده الیمنى، وقال: (ھذه ید 15

صحیح البخاري 

.ـ سھیل بن عمرو، وقال النبي صلى هللا علیھ وسلم متفائالً: (لقد سھل لكم أمركم). صحیح البخاري16

بنود الصلح الذي تم بین النبي صلى هللا علیھ وسلم وبین قریش: ـ17

من عامھ فال یدخل مكة، وإذا كان العام القادم دخلھا المسلمون فأقاموا فیھا ثالًثا.ـ الرسول صلى هللا علیھ وسلم یرجع 1

ـ وضع الحرب بین الطرفین عشر سنین، یأمن فیھا الناس، ویكف بعضھم عن بعض.2

ـ من أحب أن یدخل في عقد محمد وعھده دخل فیھ، ومن أحب أن یدخل في عقد قریش وعھدھم دخل فیھ.3

من قریش من غیر إذن ولیھ ـ أي ھارًبا ـ رده علیھم، ومن جاء قریًشا ممن مع محمد ـ أي ھارًبا منھ ـ لم ـ من أتى محمًدا4

یرد علیھ . صحیح البخاري  ومسلم 

ـ سورة الفتح، قولھ تعالى: {إنا فتحنا لك فتًحا مبیًنا}.18

لیھ الشمس، ثم قرأ: {إنا فتحنا لك فتًحا مبیًنا}. قال صلى هللا علیھ وسلم: (لقد أنزلت علي اللیلة سورة أحب إلي مما طلعت ع

صحیح البخاري
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بعض الحكم المستنبطة من صلح الحدیبیة: ـ19

ـ  أنھا كانت مقدمة بین یدي الفتح األعظم الذي أعز هللا بھ رسولھ وجنده.

ار وبادءوھم بالدعوة.ـ أن ھذه الھدنة كانت من أعظم الفتوح، فإن الناس أمن بعضھم بعًضا واختلط المسلمون بالكف

ـ آیة النبوة المحمدیة المتجلیة في َجَیَشان الماء في البئر التي أدخل فیھا سھم النبي صلى هللا علیھ وسلم.

ـ  بیان مدى إجالل الصحابة للنبي صلى هللا علیھ وسلم، األمر الذي أدھش سفیر المشركین عروة بن مسعود.

ن یطوف بالبیت دون رسـول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وفي بیعة الرسول لھ وھو ـ بیان فضیلة عثمان في كونھ لم یرض أ

غائب.

ـ بیان فضل أھل بیعة الرضوان.

ـ استحباب التفاؤل لقولھ صلى هللا علیھ وسلم: (سھل أمركم).

التمرین الثالث:

:أبو بصیر عبید هللا بن أسید

عودا بھ إلیھا تنفیًذا لشروط الصلح، فقال الرسول صلى هللا علیھ وسلم: أرسلت قریش وراء أبي بصیر اثنین من رجالھا، لی

(یا أبا بصیر، إنا قد أعطینا ھؤالء القوم ما قد علمت، وال یصلح لنا في دیننا الغدر، وإن هللا جاعل لك ولمن معك من 

المستضعفین فرًجا ومخرًجا، فانطلق إلى قومك) _[ابن إسحاق].

رسول هللا أتردني إلى المشركین لیفتنوني في دیني؟ فلم یزد النبي صلى هللا علیھ وسلم عن تكرار وحزن أبو بصیر وقال: یا

رجائھ في الفرج القریب، ثم أرسل أبا بصیر مع القرشیین لیعودوا جمیًعا إلى مكة، فاحتال أبو بصیر أثناء الطریق على 

لمدینة یخبر النبي صلى هللا علیھ وسلم بما وقع من أبي سیف أحد الحارسین وقتلھ بھ، ففر اآلخر مذعوًرا، ورجع إلى ا

بصیر، وإذا بأبي بصیر یطلع شاھًرا السیف یقول: یا رسول هللا، وفت ذمتك وأدى هللا عنك، أسلمتني بید القوم وامتنعت 

ُر حرب (أي مشعل ح رب) لو كان معھ بدیني أن أفتن أو یعبث بي، فقال صلى هللا علیھ وسلم: (ویل أمھ (كلمة مدح) ُمَسعِّ

رجال) _[أحمد].

وأدرك أبو بصیر أنھ ال مقام لھ في المدینة، وال مأمن لھ في مكة، فانطلق إلى ساحل البحر في ناحیة تدعي (العیص) وشرع 

یھدد قوافل قریش بطریق الساحل وسمع المسلمون بمكة عن مقامھ، فتالحقوا بھ حتى اجتمع إلیھ نحو سبعین ثائًرا كان منھم 

جندل بن سھیل بن عمرو، وكونوا جیًشا َضیَق على قریش فال یظفر بأحد إال قتلھ، وال تمر بھم قافلة إال اقتطعوھا، أبو 

فأرسلت قریش إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم تناشده أن یؤوي إلیھ ھؤالء فال حاجة لھا بھم.

التمرین الرابع:

:ھذا الصلحأھم المكاسب التي تحققت للمسلمین من خالل شروط 

أوال: كان إبرام الصلح في حد ذاتھ مكسباً للمسلمین فھو اعتراف من قریش بمكانة المسلمین التي أصبحوا علیھا وأنھم أھل 

ألن تبرم معھم معاھدات، وأن محمدا لم یعد فى نظر قریش مجرد ثائر خارج عن التقالید واألوضاع وفى ھذا اعتراف 

ول السیاسیة. بالدولة اإلسالمیة وزعامة الرس

ثانیا: بالنسبة للشرط األول وھو وقف القتال عشر سنوات فإن ھذا الشرط قد أتاح للمسلمین ھدنة استراحوا فیھا من الحروب 

التي شغلتھم واستھلكت قواھم.كذلك استطاع الرسول أن یغتنم ھذه الھدنة لیقوم بدعوة ملوك العالم كقیصر وكسرى والمقوقس 

رب إلى اإلسالم وتبلیغ دین هللا إلى كل مكان تمشیاً مع عالمیة الدعوة ووجوب تبلیغھا إلى كل مكان من والنجاشى وأمراء الع

أرض هللا.

ـ كذلك أتاح ھذا الصلح الفرصة للمسلمین والمشركین أن یختلطوا بعضھم ببعض فیطلع المشركون عن قرب على حقیقة 

مع بعد أن كان المشركون یتخذون منھ موقفا معادیا عصبیة منھم .اإلسالم ومحاسنھ وكیف أنھ جاء إلصالح الفرد والمجت
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ثالثا: بالنسبة للشرط الخاص (من أتى محمدا من قریش بغیر إذن ولیھ رده ومن جاء قریشاً ممن مع محمد لم یردوه علیھ) 

فإن ھذا الشرط أیضا كان فى مصلحة المسلمین ألنة سد باب التجسس .

الذین یرغبون فى الذھاب إلى المدینة فإن ردھم إلى مكة كما إقتضى شرط الصلح قد جعل منھم أما بالنسبة للمسلمین حقاً 

طائفة قویة فى مكة إزداد عددھا مع األیام .

وأما بالنسبة للشرط الثانى من الشرط وھو (من جاء قریشاً ممن مع محمد لم یردوه علیھ) فإن المصلحة واضحة فى ذلك كل 

حاجة للمسلمین بھ.الوضوح فالذي یرتد ال

رابعا: بالنسبة للشرط الخاص بأن (من أحب ان یدخل فى عقد محمد وعھده دخل فیھ ومن أحب أن یدخل فى عقد قریش و 

عھدھم دخل فیھ) فإنھ شرط خدم المسلمین أكثر من القرشیین فقد شج القبائل المترددة على الدخول فى اإلسالم كما أنھ حدد 

ن المسلمین تحدیدا عرفوا منھ العدو من الصدیق.موقف القبائل العربیة م

فإن ھذا الشرط قد أظھر –خامسا: بالنسبة للشرط الخاص برجوع المسلمین فى عامھم ھذا ومجیئھم فى العام الذي یلیھ 

فھم قریشا بمظھر المعتدین الذین یصدون الناس عن سبیل هللا وعن المسجد الحرام وفى ھذا خروج على تقالید العرب وأعرا

كما أنھ أبان عن وجھ اإلسالم المشرق فى السماحة والصفح والسلم.

احترام النظام واآلداب العامة
التمرین األول:

:اھتم االسالم باآلداب العامة 

إن اآلداب التي شرعھا هللا على لسان رسولھ محمد صلى هللا علیھ وسلم، آداب شاملة وعامة، آداب في األكل، وآداب في 

وآداب في اللباس والنوم، وآداب في معاملة الناس وآداب في كل شيء.وتمثل ھذه اآلداب اإلسالمیة في شتى نواحي الشرب، 

الحیاة، حضارة رائعة، ألنھا شرعت لترتقي بالحیاة اإلنسانیة إلى أعلى مراتب الكمال الخلقي والنفسي واالجتماعي.

من هللا تعالى على خلقھ، ومن أھم شرایین الحیاة التي ال یمكن من ھذه اآلداب العامة: "أدب الطریق"، والطریق نعمة

االستغناء عنھا، فدعا اإلسالم إلى عدم الجلوس في الطرقات إال  لضرورة، فإن ھم جلسوا فعلیھم االلتزام بآداب الطریق 

"إیاكم والجلوس في عن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: –رضي هللا عنھ –وقانونھ الصارم، فعن أبي سعید الخدرى 

الطرقات، فقالوا: یا رسول هللا ما لنا من مجالسنا بد، نتحدث فیھا فقال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: فإذا أبیتم إال المجلس 

فأعطوا الطریق حقھ فقالوا وما حق الطریق یا رسول هللا؟ قال: غض البصر، وكف األذى، ورد السالم، واألمر بالمعروف 

م التبول أو التبرز في المیاه، سواء كانت المیاه قلیلًة أوكثیرًة، راكدًة في مجراھا أو والنھي عن ا لمنكر" متفق علیھ.كما حرَّ

ھات، أو تحت األشجار التي َیتفیَّؤ  م التبول أو التبرز في الطریق العام، أو على أرض الحدائق والمتنزَّ جاریًة فیھ. كما حرَّ

ُروي عن ابن عباس قال: سمعت رسول هللا ـ صلى هللا علیھ وسلم ـ یقول: "اتقوا .غیَر مثمرةالناس ظاللَھا، مثمرًة كانت أو

الَمالَعَن الثالَث" أي األمور التي تجلب اللعن، قیل: ما المالعن الثالث یا رسول هللا؟ قال: "أن یقعد أحدكم في ظّل ُیستَظل 

م إلقاء المستقَذرات والنجاسات في األماكن التي َیقصدھا .بھ، أو في طریق، أو نقع ماء" أي فیقضَي حاجتھ فیھا كما حرَّ

الناس للعبادة أو غیرھا، كما حرم االعتداء على الطرق العامة، سواء كان ھذا بإلقاء المستقَذرات أو النجاسات أو األشواك أو 

م تلویث الغالف الجوّي األحجار أو األتربة علیھا، أو التسبب في ضیقھا عن مرور الناس فیھا بیسر وسھولة.  كما حرَّ

.بالغازات السامة أو النُّفایات الضاّرة بالكائنات الحیة أو العوادم المتبخرة الضاّرة بھذه الكائنات

التمرین الثاني:

:فضائل خلق الحیاء

سنة نبینا صلى الحیاءخلق حمید یبعث على ترك القبیح ، ویمنع من التقصیر في حق ذي الحق وللحیاء فضائل عدیدة ، دلت

هللا علیھ وسلم علیھا ، فمن ذلك : 

ـ أنھ خیٌر كلُّھ ، فعن عمران بن حصین رضي هللا عنھ قال : قال النبي صلى هللا علیھ وسلم : ((الحیاء ال یأتي إال بخیر )) 

((أخرجاه في الصحیحین ))

وقال : ((الحیاء كلھ خیر )) ((صحیح مسلم ))
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ا هللا ، قال الرسول صلى هللا علیھ وسلم :(( إنَّ هللا حیي ِستِّیر یحب الستر والحیاء )) ((سنن أبي ـ ھو من األخالق التي یحبھ

داود والنسائي )).

ـ الحیاء من اإلیمان ، وكلما ازداد منھ صاحبھ ازداد إیمانھ ، فعن أبي ھریرة رضي هللا عنھ عن النبي صلى هللا علیھ وسلم 

أفضلھا قول ال إلھ إال هللا ، وأدناھا إماطة األذى عن الطریق ، والحیاء شعبة من اإلیمان)) ((اإلیمان بضع وسبعون شعبة ، 

((أخرجاه في الصحیحین )). 

ـ ھو خلق اإلسالم ؛ لقول سیِّد األنام علیھ الصالة والسالم : (( إنَّ لكل دین خلقاً ، وخلق اإلسالم الحیاء )) ((موطأ مالك ، 

وسنن ابن ماجھ ))

اء یحمل على االستقامة على الطاعة ، وعلى ترك المعصیة ونبذ طریقھا ، وھل أدل على ذلك من قول نبینا صلى هللا ـ الحی

علیھ وسلم : ((إن مما أدرك الناس من كالم النبوة األولى إذا لم تستح فافعل ما شئت)) ((صحیح البخاري ))

السماوات واألرض ، فعن أبي ھریرة رضي هللا عنھ قال : قال ـ إنَّ من أعظم فضائلھ أنھ یفضي بأصحابھ إلى جنة عرضھا 

رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم :((الحیاء من اإلیمان واإلیمان في الجنة ، والبذاء من الجفاء والجفاء في النار)) ((الترمذي)) 

التمرین الثالث:

:أولى االسالم أھمیة كبیرة للصحة وسالمة االنسان 

حمد في مسنده، من حدیث ابن عباس قال، قال رسول هللا(ص): " نعمتان مغبون فیھما كثیر من الناس ـ  روى اإلمام أ

الصحة والفراغ "

من أصبح معافى ، في "ـ  روى ابن ماجھ في سننھ من حدیث عبد هللا بن محصن األنصاري قال: قال رسول هللا(ص): 

نیا بحذافیرھا ". جسده آمنا في سربھ عنده قوت یومھ فكأنما حیزت لھ الد

ـ روى الترمذي من حدیث أبي ھریرة عن النبي (ص)أنھ قال: " أول ما یسأل عنھ العبد یوم القیامة من النعیم أن یقال لھ. ألم 

نصح لك جسمك ونروك من الماء البارد) . 

أحد بعد الیقین خیرا من العافیة ـ عن أبي بكر الصدیق قال سمعت رسول هللا (ص)یقول " سلوا هللا الیقین والمعافاة فما أوتي 

"

یشمل التھیر باإلضافة إلى أشخاص المسلمین بیوتھم وطرقھم فقد نبھ اإلسالم إلى تخلیة البیوت من -وفي مجال صحة البیئة

الفضالت والقمامات، حتى ال تكون مباءة للحشرات ومصدرا للعلل فقد كان الیھود یفرطون في الواجب، فحذر الرسول 

ن التشبھ بھم، عندما قال: " إن هللا تعالى طیب یحب الطیب، نظیف یحب النظافة، كریم یحب الكرم ، جواد یحب الكریم م

الجود فنظفوا أفنیتكم وال تشبھوا بالیھود " 

التمرین الرابع:

:من اآلداب اإلسالمیة العامة "المحافظة على المرافق العامة" وخدماتھا

یاة للناس على مختلف أنواعھا ودرجاتھا، فمنھا (الماء) الذي بھ حیاة كل شيء، قال تعالى: المرافق العامة ھي شرایین الح

َماَواِت َواْألَْرَض َكاَنَتا َرْتقاً َفَفَتْقَناُھَما َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماء  ) 30اء: ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ أََفَال ُیْؤِمُنوَن} (األنبی{أََولَْم َیَر الَِّذیَن َكَفُروا أَنَّ السَّ

ٍد وُكلُوْا فعلینا أن نحافظ علیھ وال نسرف فیھ حتى ال نحرم من حب هللا تعالى القائل: {َیا َبنِي آَدَم ُخُذوْا ِزیَنَتُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسجِ 

).31َواْشَرُبوْا َوالَ ُتْسِرفُوْا إِنَُّھ الَ ُیِحبُّ اْلُمْسِرِفیَن} (األعراف: 

ألھمیة لكل الناس، إذ ینتفع بھا كل صغیر وكبیر، فواجب علینا شرعاً المحافظة علیھا بال ومنھا الكھرباء وھي في غایة ا

إتالف أو إسراف.

وھناك مرافق عامة كثیرة، كالوزارات والمستشفیات والمدارس والجامعات، وكل المؤسسات التي أنشئت لمصالح الناس، 

ما نتعامل مع أشیائنا الخاصة، قال رسول هللا صلى هللا علیھ فعلینا أن نحافظ علیھا وأن نتعامل معھا بالرفق والحرص ك

وسلم: "إن هللا رفیق یحب الرفق في األمر كلھ" متفق علیھ.
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التمرین الخامس:

أھم الثمرات التي تجتنى عن طریق التخلق بتلك اآلداب: 

Α�Ι ϳΩΣ�ϥϣ�ϥΎΧϳηϟ�ΝέΧ�ΩϘϓ�ΔϧΟϟ�ϝϭΧΩϟ�ΏΑγϭ�ϝΟϭ�ί ϋ�Ϳ�ΓΎο έϣϭ�ΔϋΎρ�ΎϬϧ�˰�ϲΑϧϟ�ϥϋ�Ϫϧϋ�ௌ�ϲο έ�Γέϳέϫ�ϲ

صلى هللا علیھ وسلم قال: "بینما رجل یمشي في طریق إذ وجد غصن شوك فأخره فشكر هللا لھ فغفر لھ".

ـ أنھا صالح للفرد وعون لھ على التمسك بالسنن والواجبات قال عبدهللا بن المبارك رحمھ هللا تعالى: من تھاون باألدب 

ھاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض ومن تھاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة.عوقب بحرمان السنن، ومن ت

ـ أنھا صالح للمجتمع، تورثھ التراحم والتعاطف والتوادد، وتنقیھ من الشحناء والبغضاء.

حسن إسالم المرء ـ توجیھ اھتمام األفراد وطاقاتھم إلى ما ینفعھم في الدنیا واآلخرة، قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم (من 

تركھ ما ال یعنیھ) أخرجھ مالك وأحمد.

ـ أنھا دعوة إلى فضائل القیم ومحاسن األخالق، تشیع في المجتمع النظافة والطھارة الحسیة والمعنویة، بما فیھا من معاني 

"من أكل من ھذه الشجرة المروءة والنبل واتقاء ما یشین من األخالق والعادات، ومن ذلك القبیل قولھ صلى هللا علیھ وسلم: 

فال یقرب مساجدنا یؤذینا بریح الثوم" أخرجھ الشیخان وغیرھما.

االیمان والدعاء
التمرین األول:

اإلیمان سبب في الحیاة الطیبة:

حده إن العبرة في الحیاة الطیبة والحیاة السعیدة للفرد والمجتمعات في الدنیا واآلخرة، لیست أبداً في ذلك الجانب المادي و

�˴�˸ϥϣ˴˴ϭ�ϰϘ˸˴ηϳ˴�ϻϭ˴�͊ϝο˶ ϳ˴�ϼϓ˴�˴ϱ˴Ω˵ϫ�˴ϊ Α͉˴Η�˶ϥϣ˴˴ϓͽ��ϰϟΎόΗ�ϝΎϗ�ˬϪΑΎΗϛΑ�ϙγϣΗϟϭ�ͿΎΑ�ϥΎϣϳϹ�ϲϓ�ϲϫ�Ύϣϧ·ϭ�˭ϥϭϣϋί ϳ�ϱΫϟ�˸ϥϋ˴�˴ν έ˴ϋ˸

هللا ال یضل وال یشقى، فھو ] أي: أن الذي یتبع ھدى124-123ِذْكِري َفإِنَّ لَُھ َمِعیَشًة َضْنكاً َوَنْحُشُرهُ َیْوَم اْلقَِیاَمِة أَْعَمى﴾ [طھ:

على الصراط والطریق المستقیم وعلى الحق؛ وأیضاً ال یشقى بتسلیط أعداء هللا علیھ، وال بفقر، وال ببلیة الحقة بعذاب من 

عند هللا یرسلھ علیھ، وأیضاً إن من لم یسر على الصراط المستقیم وأعرض عن ذكر هللا فلھ من المعیشة الضنك بقدر 

ُھ َحَیاًة َطیِّبَ إعراضھ عن ذ ًة﴾ كر هللا، وعكس ذلك قولھ تعالى: ﴿َمْن َعِمَل َصالِحاً ِمْن َذَكٍر أَْو أُْنَثى َوُھَو ُمْؤِمٌن َفلَُنْحیَِینَّ

] إذن فإن طیبة الحیاة وسعادتھا بقدر اإلیمان، وشقاوتھا ونكدھا بقدر اإلعراض عن ذكر هللا تبارك وتعالى، فھذه 97[النحل:

ولیست العبرة بكثرة ذات الید وال بالقلة؛ مع أن لھا جانباً كبیراً ال یغفل، لكن لیست العبرة واألساس بھا، وإنما قاعدة مقررة،

ھو في اتباع ھدى هللا ُسْبَحاَنُھ َوَتَعالَى واتباع ما أنزل هللا عز وجل.

مرین الثاني:تال

:حقیقة الدعاء و شروطھ وآدابھ

Ϳ�έΎϘΗϓϻ�έΎϬυ·�ϭϫ˯ ΎϋΩϟ ،تعالى، والتبرؤ من الَحْول والقوة، واستشعار الذلة البشریة، كما أن فیھ معنى الثناء على هللا

اِع  إَِذا َدَعاِن} واعتراف العبد بجود وكرم مواله. یقول هللا تعالى: {َوإَِذا َسأَلََك ِعَباِدي َعنِّي َفإِنِّي َقِریٌب أُِجیُب َدْعَوَة الدَّ

 تعالى من الدعاء عبادة وقربى، وأمر عباده بالتوجھ إلیھ لینالوا عنده منزلة رفیعة ، فأمر بالدعاء ].كما جعل هللا186[البقرة:

وجعلھ وسیلة الرجاء، فجمیع الخلق یفزعون في حوائجھم إلیھ، ویعتمدون عند الحوادث والكوارث علیھ.

شروط وآداب الدعاء:: 

1�˰�ϰϟΎόΗ�Ϳ�ι ϼΧϹ����2 صلى هللا علیة وسلم ویختم بذلك.–والثناء علیھ ثم بالصالة على النبي )   أن یبدأ بحمد هللا

)   حضور القلب في الدعاء .5)   اإللحاح في الدعاء وعدم اإلستعجال .4)   الجزم في الدعاء والیقین باإلجابة .ـ3

ل والمال والولد والنفس.)   عدم الدعاء على األھ8)   ال یسأل إال هللا وحده.7)   الدعاء في الرخاء والشدة .6
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)اإلعتراف بالذنب واالستغفار منھ واإلعتراف بالنعمة وشكر هللا 10)   خفض الصوت بالدعاء بین المخافتھ والجھر.9

)تحري أوقات اإلجابھ والمبادرة الغتنام األحوال واألماكن التي ھي من مظان إجابة الدعاء.11علیھا.

)كثرة األعمال الصالحة فإنھا سبب عظیم في 14ضرع والخشوع والرغبھ والرھبة .)الت13)عدم تكلف السجع في الدعاء.12

)الوضوء قبل 19)رفع األیدي في الدعاء.18)استقبال القبلة.17)الدعاء ثالثـًا.16)رد المظالم مع التوبھ .15إجابة الدعاء.

)أن یتوسل إلي هللا بأسمائھ الحسني 22غیره .)أن یبدأ الداعي بنفسھ إذا دعا ل21)أن ال یعتدي في الدعاء.20الدعاء إن تیسر.

)التقرب إلى هللا بكثرة النوافل بعد الفرائض 23وصفاتھ العلى أو بعمل صالح قام بھ الداعي نفسھ أو بدعاء رجل صالح لھ .

حم .)ال یدعو بإثم أو قطیعة ر25)أن یكون المطعم والمشرب والملبس من حالل .24وھذا من أعظم أسباب إجابة الدعاء .

)أن یدعو إلخوانھ المؤمنین ویحسن بھ أن یخص الوالدان والعلماء والصالحون والعباد بالدعاء وأن یخص بالدعاء من 26

في صالحھم صالح المسلمین كأولیاء األمور وغیرھم ویدعو للمستضعفین والمظلومین من المسلمین.

)اإلبتعاد عن جمیع المعاصي.29ى عن المنكر .)أن یأمر بالمعروف وینھ28)أن یسأل هللا كل صغیرة وكبیرة .27

االیمان بالكتب السمویة
التمرین األول:

:االیمان بالكتب السمویة

�Ϫϟϭγέϭ�ͿΎΑ�ϭϧϣ�ϭϧϣ�ϥϳΫϟ�ΎϬϳ�Ύϳ�̀��ϰϟΎόΗ�Ϫϟϭϗ�ϙϟΫ�ϰϠϋ�ϝΩ�ˬϡϼγϹ�ΓΩϳϘϋ�ϥΎϛέ�ϥϣ�ϥϛέ�ΔϳϭΎϣγϟ�ΏΗϛϟΎΑ�ϥΎϣϳϹ

�ϝοوالكتاب الذي نزل على رسولھ والكتاب �ΩϘϓ�έΧϵ�ϡϭϳϟϭ�ϪϠγέϭ�ϪΑΗϛϭ�ϪΗϛϼϣϭ�ͿΎΑ�έϔϛϳ�ϥϣϭ�ϝΑϗ�ϥϣ�ϝί ϧ�ϱΫϟ

أن اإلیمان بالكتب السماویة ، جزء من -في حدیث جبریل -) وقد أخبر صلى هللا علیھ وسلم 136ضالال بعیدا }(النساء:

�ϩϭέ���ϪΑΗϛϭ�ϪΗϛϼϣϭ�ͿΎΑ�ϥϣ̈́Η�ϥ�ϥΎϣϳϹ����ϪϟϭϘΑ�ϙϟΫϭ�ˬ�ϥΎϣϳϹ�ΔϘϳϘΣ��ϡϠγϣϭ�ϱέΎΧΑϟ

ویتضمن اإلیمان بالكتب عدة أمور نذكر منھا :

اإلیمان بأنھا كالم هللا تعالى ال كالم غیره، وأن هللا تعالى تكلم بھا حقیقة كما شاء، وعلى الوجھ الذي أراد .-1

ا فیھا كما قال تعالى بعد ذكر اإلیمان بأنھ كان واجباً على األمم الذین نزلت علیھم تلك الكتب االنقیاد لھا ، والحكم بم-2

).44إنزال التوراة : { ومن لم یحكم بما أنزل هللا فأولئك ھم الكافرون }(المائدة: 

اعتقاد أن جمیع الكتب السماویة یصدق بعضھا بعضــــــاً وال یكذبھ ، فكلھا من عند هللا سبحانھ ، قال تعالى : { أفال -3

).82هللا لوجدوا فیھ اختالفا كثیرا }(النساء اآلیة:یتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر

اعتقاد أن كل من كّذب بھا أو بشيء منھا فقد كفر ، كما قال تعالى: { والذین كذبوا بآیاتنا واستكبروا عنھا أولئك أصحاب   -4

.36النار ھم فیھا خالدون } ( األعراف: (

یرھا من الكتب السابقة حق ، كما نسخت بعض شـــــرائع التوراة باإلنجیل. اإلیمان بأَنَّ نسخ الكتب السماویة الالحقة لغ-5

التمرین الثاني:

:معلومات عن الكتب السمویة التي أنزلت قبل القرآن الكریم

:-علیھما السالم-صحف إبراھیم وموسى

لم ینبأ بما في صحف موسى. وإبراھیم قال تعالى: {أم-علیھما السالم-على إبراھیم وموسى -عز وجل-ھي التي أنزلھا هللا 

].19-18]. وقال سبحانھ: {إن ھذا لفي الصحف األولى. صحف إبراھیم وموسى}[األعلى: 37-36الذي وفى} [النجم: 

التوراة:

م أرسلھ-عز وجل-وأمر النبیین من بعده أن یقیموا أحكامھ، ألن هللا -علیھ السالم-وھي الكتاب الذي أنزلھ هللا على موسى 

ولم یرسل معھم كتًبا، بل جعل التوراة، كتابھم وشرعتھم، قال تعالى : إنا أنزلنا التوراة فیھا ھدى ونور یحكم بھا النبیون 

].44الذین أسلموا للذین ھادوا والربانیون واألحبار بما استحفظوا من كتاب هللا وكانوا علیھ شھداء} [المائدة: 
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الزبور:

]. وكان 55قال تعالى: {وآتینا داود زبوًرا} [اإلسراء: -علیھ السالم-على داود -عز وجل-هللا من الكتب السماویة، أنزلھ 

-علیھ السالم-داود كثیر القراءة في الزبور، الذي سماه الرسول ( قرآًنا للتشابھ بینھما في اإلعجاز، فقال (: (ُخفِّف على داود 

بل أن تسرج دوابھ، وال یأكل إال من عمل یده) [البخارى].القرآن، فكان یأمر بدوابھ فتسرج، فیقرأ القرآن ق

اإلنجیل:

قال تعالى: {وقفینا على آثارھم بعیسى بن مریم مصدًقا لما بین یدیھ من التوراة وآتیناه -علیھ السالم-أنزلھ هللا على عیسى 

].46لمائدة: اإلنجیل فیھ ھدى ونور ومصدًقا لما بین یدیھ من التوراة وھدى وموعظة للمتقین} [ا

التمرین الثالث:

:آخر الكتب السمویة وما یمیزه عن غیرھا من الكتب

القرآن الكریم ھو السبیل الوحید الذي نتعرف بھ على التعالیم اإللھیة الصحیحة، فھو الكتاب الذي ُحفَِظت أصولھ، وسلمت 

نزلھ على الرسول (، وھذا األمر الذي لم یتوفر الذي -علیھ السالم-تعالیمھ، وتلقتھ األمة عن طریق أمین الوحي جبریل 

لكتاب غیره، وأنھ یشتمل على أسمى المبادئ والمناھج والنظم. وفیھ كل ما یحتاجھ اإلنسان من العقائد والعبادات واآلداب 

ن حكم بھ والمعامالت، وصالح لكل زمان وكل مكان، وھو كفیل بأن یخلق فرًدا مسلًما وأسرة فاضلة، ومجتمًعا صالًحا، فم

عدل، ومن قال بھ صدق، ومن سار على نھجھ ھداه هللا إلى صراط مستقیم، قال تعالى: {قد جاءكم من هللا نور وكتاب مبین. 

-15یھدي بھ هللا من اتبع رضوانھ سبل السالم ویخرجھم من الظلمات إلى النور بإذنھ ویھدیھم إلى صراط مستقیم} [المائدة: 

تمیزه عن الكتب السماویة التي سبقتھ، ومنھا أنھ جاء متضمًنا لخالصة التعالیم اإللھیة التي أنزلھا ].وللقرآن الكریم مزایا 16

في التوراة واإلنجیل وسائر ما أنزل هللا من وصایا، وأنھ مؤید للحق الذي جاء في ھذه الكتب من عبادة هللا -عز وجل-هللا 

امة الحق، والتخلق بمكارم األخالق، قال تعالى: {وأنزلنا إلیك الكتاب وحده، واإلیمان برسلھ، والتصدیق بالجزاء، ووجوب إق

بالحق مصدًقا لما بین یدیھ من الكتاب ومھیمًنا علیھ فاحكم بینھم بما أنزل هللا وال تتبع أھواءھم عما جاءك من الحق لكل 

].48جعلنا منكم شرعة ومنھاًجا} [المائدة: 

التمرین الرابع:

لسماویة:صور تحریف الكتب ا

لقد أخذ التحریف في ھذه الكتب صوًرا شتى، وقد ذكر منھا القرآن بعض الصور، مثل:

ـ إخفاء اآلیات:

].15قال تعالى: {یا أھل الكتاب قد جاءكم رسول یبین لكم كثیًرا مما كنتم تخفون من الكتاب ویعفو عن كثیر} [المائدة: 

ـ التأویل الخاطئ لآلیات:

م لفریًقا یلوون ألسنتھم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما ھو من الكتاب ویقولون ھو من عند هللا وما ھو قال تعالى: {وإن منھ

].78من عند هللا ویقولون على هللا الكذب وھم یعلمون} [آل عمران: 

ـ نقل اآلیات من أماكنھا:

].46[النساء: قال تعالى: {من الذین ھادوا یحرفون الكلم عن مواضعھ ویقولون سمعنا وعصینا}

ـ إضافة شيء لیس من الكتاب:

قال تعالى: {ومنھم أمیون ال یعلمون الكتاب إال أماني وإن ھم إال یظنون. فویل للذین یكتبون الكتاب بأیدیھم ثم یقولون ھذا 

].79-78من عند هللا لیشتروا بھ ثمًنا قلیالً فویل لھم مما كتبت أیدیھم وویل لھم مما یكسبون} [البقرة: 

التمرین الخامس:

ثمرات االیمان بالكتب السمویة:
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ـ  السعادة في الدنیا والفوز في اآلخرة، ذلك أنَّ من لم یؤمن بتلك الكتب فقد خالف أمر هللا تعالى، وضل ضالال بعیداً، قال 

�˯Ύγϧϟ���̂�ΩϳόΑ�ϻϼο �ϝο �ΩϘϓ�έΧϵ�ϡϭϳϟϭ�ϪϠγέϭ�ϪΑΗϛϭ�ϪΗϛϼϣϭ�ͿΎΑ�έϔϛϳ�ϥϣϭ�̀��ϰϟΎόΗ136 فقد قرن سبحانھ (

اإلیمان بكتبھ باإلیمان بھ، وجعل عاقبة الكفر بھا كعاقبة الكفر بھ، سواء بسواء.

ـ  استشعار المسلم لنعم هللا علیھ وآالءه التي ال تعد وال تحصى، فقد جعل لھ كتباً تھدیھ سبل الرشاد، فلم یتركھ سبحانھ ھمالً 

والرغبات، بل ھیأ لھ من األسباب ما یصلح أمره ویسدد وجھتھ. تتخطفھ األھواء والشھوات، وتتقاذفھ المیول 

ـ  یمنح المؤمن الشعور بالراحة والطمأنینة، وذلك بمعرفتھ أن هللا سبحانھ قد أنزل على كل قوم من الشرائع ما یناسب حالھم، 

منكم شرعة ومنھاجا } (المائدة: ویحقق حاجتھم، ویھدیھم لما فیھ صالح أمرھم في الدنیا واآلخرة، قال تعالى:{ لكل جعلنا 

48.(

الحلم
التمرین األول:

و صوره:الحلم 

الحلم ھو ضبط النفس، وكظم الغیظ، والبعد عن الغضب، ومقابلة السیئة بالحسنة. وھو ال یعني أن یرضي اإلنسان بالذل أو 

یقبل الھوان، وإنما ھو الترفع عن شتم الناس، وتنزیھ النفس عن سبھم وعیبھم.

حلم هللا: ـ

ھو الحلیم، یرى معصیة العاصین ومخالفتھم ألوامره فیمھلھم، وال یسارع -سبحانھ-�ͿΎϓ - تعالى-الحلم صفة من صفات هللا 

].235باالنتقام منھم. قال تعالى: {واعلموا أن هللا غفور حلیم} [البقرة: 

ـ حلم األنبیاء:

]، وقال عن إسماعیل: {فبشرناه 114یم: {إن إبراھیم ألواه حلیم} [التوبة: الحلم خلق من أخالق األنبیاء، قال تعالى عن إبراھ

].101بغالم حلیم} [الصافات: 

وكان الرسول صلى هللا علیھ وسلم أحلم الناس، فال یضیق صدره بما یصدر عن بعض المسلمین من أخطاء، وكان یعلم 

أصحابھ ضبط النفس وكظم الغیظ.

التمرین الثاني:

م:فضائل الحل

، قال صلى هللا علیھ وسلم ألحد الصحابة: (إن فیك خصلتین یحبھما هللا: الحلم واألناة) -عز وجل-* الحلم صفة یحبھا هللا 

[مسلم].

* الحلم وسیلة للفوز برضا هللا وجنتھ، فقد قال النبي صلى هللا علیھ وسلم: (من كظم غیًظا وھو قادر على أن ُیْنفَِذْه، دعاه هللا 

على رءوس الخالئق یوم القیامة، یخیره من الحور العین ما شاء) [أبو داود والترمذي].-عز وجل-

ْرَعة  * الحلم دلیل على قوة إرادة صاحبھ، وتحكمھ في انفعاالتھ، فقد قال النبي صلى هللا علیھ وسلم: (لیس الشدید بالصُّ

سلم].(مغالبة الناس وضربھم)، إنما الشدید الذي یملك نفسھ عند الغضب) [م

* الحلم وسیلة لكسب الخصوم والتغلب على شیاطینھم وتحویلھم إلى أصدقاء، قال تعالى: {ادفع بالتي ھي أحسن فإذا الذي 

]. وقد قیل: إذا سكتَّ عن الجاھل فقد أوسعَتھ جواًبا، وأوجعَتھ عقاًبا.34بینك وبینھ عداوة كأنھ ولي حمیم} [فصلت: 

ض الحلیم عن حلمھ أن الناس أنصاره.* الحلم وسیلة لنیل محبة الناس و احترامھم، فقد قیل: أول ما ُیعوَّ

* الحلم ُیجنِّب صاحبھ الوقوع في األخطاء، وال یعطي الفرصة للشیطان لكي یسیطر علیھ.
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التمرین الثالث:

:صفة الحلم لدى الفردتقویة

الرحمة بالجھال وھكذا كان النبي صلى هللا علیھ وسلم.-أوال

:أن كظم الغیظ مع القدرة على االنتصار دلیل على سعة الصدر، وحسن الثقة.ثانیاً 

ثالثا: الترفع عن السباب وذلك من شرف النفس وعلو الھمة. 

أخي الحبیب: كن صبوراً وإیاك أن تستفزك كلمة, وعود نفسك على ذلك اقتداًء بنبیك علیھ الصالة والسالم. الذي أوصى 

الوصیة قال: ال تغضب.. وكم من موقف فقد اإلنسان فیھ حلمھ وغضب واشتد غضبھ وتصرف ذلك الرجل عندما طلب منھ

تصرفاً ندم علیھ سنین عدیدة.وتذكر وصیة لقمان الحكیم: ثالثة ال یعرفون إال عند ثالثة: ال یعرف الحلیم إال عند الغضب، 

وال الشجاع إال عند الحرب، وال األخ إال عند الحاجة إلیھ.

اإلحسان
التمرین األول:

:االحسان وأنواعھ

اإلحسان ھو مراقبة هللا في السر والعلن، وفي القول والعمل، وھو فعل الخیرات على أكمل وجھ، وابتغاء رضى هللا.

أنواع اإلحسان:

اإلحسان مطلوب من المسلم في كل عمل یقوم بھ ویؤدیھ. وفي ذلك یقول الرسول صلى هللا علیھ وسلم: (إن هللا كتب

اإلحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِْتلَة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وْلیحد أحدكم َشْفرتھ، فْلُیِرح ذبیحتھ) [مسلم].

ومن أنواع اإلحسان:

�Ϳ�ϪΗΩΎΑϋ�Ωϧϋ�Δλ ΎΧ�ˬϝΎΣ�ϝϛ�ϲϓϭ�ˬΔυΣϟ�ϝϛ�ϲϓ�Ϫόϣ�ௌ�ΩϭΟϭ�ϥΎγϧϹ�έόηΗγϳ�ϥ�ϭϫϭ��ௌ�ϊ ϣ�ϥΎγΣϹ�˰-عز وجل- ،

حضره كأنھ یراه وینظر إلیھ.فیست

قال صلى هللا علیھ وسلم: (اإلحسان أن تعبد هللا كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنھ یراك) [متفق علیھ].

ـ اإلحسان إلى الوالدین: المسلم دائم اإلحسان والبر لوالدیھ، یطیعھما، ویقوم بحقھما، ویبتعد عن اإلساءة إلیھما، قال تعالى: 

].23تعبدوا إال إیاه وبالوالدین إحساًنا} [اإلسراء: {وقضى ربك أال

ـ اإلحسان إلى األقارب: المسلم رحیم في معاملتھ ألقاربھ، وبخاصة إخوانھ وأھل بیتھ وأقارب والدیھ، یزورھم ویصلھم، 

].1ویحسن إلیھم. قال هللا تعالى: {واتقوا هللا الذي تساءلون بھ واألرحام} [النساء: 

الجار: المسلم یحسن إلى جیرانھ، ویكرمھم امتثاال لقول النبي صلى هللا علیھ وسلم: (ما زال جبریل یوصیني ـ اإلحسان إلى 

ثھ).[متفق علیھ]. بالجار حتى ظننُت أنھ سیورِّ

ى ـ اإلحسان إلى الفقراء: المسلم یحسن إلى الفقراء، ویتصدق علیھم، وال یبخل بمالھ علیھم، وعلى الغني الذي یبخل بمالھ عل

لَِم منعني معروفھ، وسدَّ -مشیًرا للغني-الفقراء أال ینسى أن الفقیر سوف یتعلق برقبتھ یوم القیامة وھو یقول: رب، سل ھذا 

بابھ دوني؟

ـ اإلحسان إلى الیتامى والمساكین: أمرنا النبي صلى هللا علیھ وسلم باإلحسان إلى األیتام، وبشَّر من یكرم الیتیم، ویحسن إلیھ 

ج بینھما شیًئا.[متفق علیھ].بالجنة ، فقال: (أنا وكافل الیتیم في الجنة ھكذا) وأشار بأصبعیھ: السبابة، والوسطى، وفرَّ

ـ اإلحسان إلى النفس: المسلم یحسن إلى نفسھ؛ فیبعدھا عن الحرام، وال یفعل إال ما یرضي هللا، وھو بذلك یطھِّر نفسھ 

لدنیا، ومن الشقاء والعذاب في اآلخرة، قال تعالى: {إن أحسنتم أحسنتم ألنفسكم} ویزكیھا، ویریحھا من الضالل والحیرة في ا

].7[اإلسراء: 
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التمرین الثاني:

أوجھ االحسان:

ـ اإلحسان في القول: اإلحسان مطلوب من المسلم في القول، فال یخرج منھ إال الكالم الطیب الحسن، یقول تعالى: {وھدوا 

].83]، وقال تعالى: {وقولوا للناس حسًنا} [البقرة: 24إلى الطیب من القول}[الحج:

ـ اإلحسان في التحیة: واإلحسان مطلوب من المسلم في التحیة، فعلى المسلم أن یلتزم بتحیة اإلسالم، ویرد على إخوانھ 

].86: {وإذا حییتم بتحیة فحیوا بأحسن منھا أو ردوھا} [النساء: -تحیتھم. قال هللا ـ تعالى

ن في العمل: والمسلم یحسن في أداء عملھ حتى یتقبلھ هللا منھ، ویجزیھ علیھ، قال صلى هللا علیھ وسلم: (إن هللا یحب ـ اإلحسا

إذا عمل أحدكم عمال أن یتقنھ) [البیھقي].

].31ـ اإلحسان في الزینة والملبس: قال تعالى: {یا بني آدم خذوا زینتكم عند كل مسجد} [األعراف: 

جزاء اإلحسان:

]. وقال: {إنا ال نضیع أجر 60لمحسنون لھم أجر عظیم عند هللا، قال تعالى: {ھل جزاء اإلحسان إال اإلحسان} [الرحمن: ا

].195]. وقال: {وأحسنوا إن هللا یحب المحسنین} [البقرة: 30من أحسن عمالً} [الكھف: 

التمرین الثالث:

شرعیة موضوعھا االحسان.نصوص 

من القرآن :ـ 

ُروَن } (النحل: نَّ ّهللاَ َیأُْمُر ِباْلَعْدِل َواإلِْحَساِن َوإِیَتاء ِذي اْلقُْرَبى َوَیْنَھى َعِن اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر َواْلَبْغيِ یَ { إِ  )90ِعُظُكْم لََعلَُّكْم َتَذكَّ

)28{ َھْل َجَزاء اْإلِْحَساِن إِالَّ اْإلِْحَساُن } (الكھف: 

ّهللاَ ُیِحبُّ اْلُمْحِسِنیَن} { َوأَْحِسُنَوْا إِنَّ 

ماذا قال الرسول(ص):

حین سأل جبریل علیھ السالم رسولنا علیھ الصالة والسالم عن اإلحسان قال صلى هللا علیھ وسلم: "أن تعبد هللا كأنك تراه 

فإن لم تكن تراه فإنھ یراك"

ھ فقال لعبد هللا بن عمر رضي هللا عنھما: "اعبد هللا وكان الرسول صلى هللا علیھ وسلم یوصي أصحابھ بمراقبة هللا وخشیت

كأنك تراه"

ُ َعلَیِھ َوَسلَّم قال:  ِ َصلَّى هللاَّ ُ َعنُھ عن َرُسول هللاَّ إن هللاَّ كتب اإلحسان على كل شيء، (وعن أبي یعلى شداد بن أوس َرِضَي هللاَّ

رواه ُمسلٌِم.)حد أحدكم شفرتھ، ولیرح ذبیحتھفإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، ولی

التمرین الرابع:

من فوائد اإلحسان:

محبة هللا، فیقول هللا سبحانھ وتعالى: {َوأَْحِسُنَوْا إِنَّ ّهللاَ ُیِحبُّ اْلُمْحِسنِیَن}.·

الَِّذینَ · َقوْا وَّ ْحِسُنون}.معیة هللا بالنصر والتأیید {إِنَّ ّهللاَ َمَع الَِّذیَن اتَّ ُھم مُّ

ینقذ هللا العبد من المھالك ویجعل لھ من كل بالء عافیة ومن كل ضیق فرجاً، كما في قصة نبي هللا یوسف فیقول هللا ·

ِق َویِْصبِْر َفإِنَّ ّهللاَ الَ ُیِضیُع أَْجَر اْلُمْحِسِنیَن}. ُھ َمن َیتَّ تعالى: {إِنَّ

ا یھب هللا لصاحب اإلحسان فرقاناً ی· فرق بھ بین الحق والباطل وبین طریق الھدى وطریق الشر، فیقول هللا تعالى: {َولَمَّ

هُ َواْسَتَوى آَتْیَناهُ ُحْكًما َوِعْلًما َوَكَذلَِك َنْجِزي اْلُمْحِسِنیَن}. َبلََغ أَُشدَّ
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عالى: {َسالٌم َعلَى إِْبَراِھیَم * َكَذلَِك اإلحسان ُخلق یكسب أھلھ الثناء من هللا ثم الثناء من عباده، ویقول هللا سبحانھ وت·

َنْجِزي اْلُمْحِسنِیَن}.

صاحب اإلحسان یسرع في التوبة عند المعصیة.·

یبلغنا أجر الطاعة كامالً، حتى في األعمال المباحة یصحح النیة فتكون عبادة یؤجر علیھا، ویعین على عدم اإلسراف في ·

ُكْم}.المباحات، ویؤدي شكر هللا علیھا فی كون ذلك سبباً في زیادة النعم، وفي ھذا یقول هللا تعالى: {لَئِن َشَكْرُتْم ألَِزیَدنَّ

التمرین الخامس:

* الوسائل التي تعین على اإلحسان:

ِفي األَْرِض َوالَ ِفي ـ الیقین الكامل بأن هللا تعالى عالم بكل ما یقع من العبد في السر والعلن {إِنَّ ّهللاَ الَ َیْخَفَى َعلَْیِھ َشْيءٌ 1

َماء}. السَّ

ـ الیقین الكامل بأن هللا یحصى علینا أعمالنا وسیحاسبنا علیھا ففي الحدیث القدسي "یا عبادي إنما ھي أعمالكم أحصیھا لكم 2

ثم أوفیكم إیاھا فمن وجد خیراً فلیحمد هللا ومن وجد غیر ذلك فال یلومن إال نفسھ".

لتي تعین على الخوف من هللا ومراقبتھ "ال تصاحب إال مؤمنا وال یأكل طعامك إال  تقي"، وخیر ـ مالزمة الصحبة الطیبة ا3

األصحاب من إذا نسیت هللا ذكرك ومن إذا ذكرت هللا أعانك.

ـ اإلخالص والحرص على الحصول على ثواب هللا في كل عمل.4

لتابعین واتخاذ القدوة الحسنة منھم في القول والعمل. ابة واحـ التفقد في سیرة الرسول صلى هللا علیھ وسلم وسیرة الص5

ـ وأخیرا.. من األمور المھمة في التخلق بخلق اإلحسان: الصبر والتدرج فیھ، والمجاھدة.6

  فتح مكة
التمرین األول:

:من األحداث العظیمة في التاریخ االسالمي بعد صلح الحدیبیة فتح مكة

ھـ تتفاعل لصالح النبي ( 6ُعـقد بین النبي ( صلى هللا علیھ وآلھ وسلم ) وقریش في سنة استمرت نتائج صلح الحدیبیة الذيا

صلى هللا علیھ وآلھ وسلم )، فانضّمـت قبیلة خزاعة إلى معسكر رسول هللا ( صلى هللا علیھ وآلھ وسلم )، وانضّمت قبیلة 

م.كنانة إلى معسكر قریش، فاصبح ھناك حلفان خالل فترة الصلح والسال

وأخذ الرسول ( صلى هللا علیھ وآلھ وسلم ) وأصحابھ یتجّھزون لقتال كّفار مكة حتى بلغ تعدادھم عشرة آالف مقاتل. وكان ( 

صلى هللا علیھ وآلھ وسلم ) یخطط لئال یقع القتال بینھ وبین قریش في داخل مكة ألنھا حرم هللا اآلمن، وفي الثاني من شھر 

ي ( صلى هللا علیھ وآلھ وسلم ) وجیشھ نحو مكة، وقاموا بتطویقھا واشعال النیران في ھـ توّجھ النب10رمضان سنة 

الصحراء على مقربة منھا، مما أثار الرعب في نفوس الطغاة وعلى رأسھم أبو سفیان.

صلى هللا علیھ وآلھ واخیراً استسلم أبو سفیان للنبي ( صلى هللا علیھ وآلھ وسلم ) ونطق بالشھادتین خوفاً ورعباً وأمر النبي ( 

وسلم ) العباس بن عبد المطلب أن یقف بأبي سفیان حیث تمر جنود هللا لیرى بعینھ عظمة اإلسالم، فیقول أبو سفیان للعباس: 

( لقد اصبح ملك ابن أخیك عظیماً ) فیرد علیھ العباس: ( ویحك إنھا النبوة ).

لیھ وآلھ وسلم ) مكة المكرمة فاتحاً منتصراً من غیر قتال، وال وھكذا تحقق النصر الكبیر ودخل رسول هللا ( صلى هللا ع

سفك دماء، متواضعاً مستغفراً مسبحاً بحمد ربھ، قال عزوجل: ( اذا جاء نصر هللا والفتح * ورأیت الناس یدخلون في دین 

هللا أفواجاً * فسبح بحمد ربك واستغفره إّنھ كان تّوابا ) سورة النصر.

التمرین الثاني:

:من المواقف العظیمة للرسول (ص) یوم فتح مكة ما أظھره من عفو تجاه أھل مكة



- 35 -

�ͿΎϓ�ϪϳϠϋ�ΏΎϘόϟ�ϙέΗϭ�ˬ́ρΧϟϭ�ΏϧΫϟ�ϥϋ�ί ϭΎΟΗϟ�ϭϫ�ϭϔόϟ-یعفو عن ذنوب التائبین، ویغفر لھم، وكان من دعاء -سبحانھ

رمذي].ومن عفو الرسول صلى هللا علیھ وسلم:النبي صلى هللا علیھ وسلم: (اللھم إنك عفو كریم تحب العفو فاعُف عني) [الت

ما ضرب رسول هللا صلى هللا علیھ (عن خلق رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فتقول: -رضي هللا عنھا-تحكي السیدة عائشة 

. [مسلم].)وسلم شیًئا قط بیده وال امرأة، وال خادًما، إال أن یجاھد في سبیل هللا

اًنا، وإنما بعثُت رحمة) [مسلم].وقد قیل للنبي: ( اْدُع على  المشركین، فقال: (إني لم أُْبَعْث لَعَّ

ویتجلى عفو الرسول صلى هللا علیھ وسلم حینما ذھب إلى الطائف لیدعو أھلھا إلى اإلسالم، ولكن أھلھا رفضوا دعوتھ، 

بن حارثة، ویقذفونھما بالحجارة حتى وسلَّطوا علیھ صبیانھم وعبیدھم وسفھاءھم یؤذونھ صلى هللا علیھ وسلم ھو ورفیقھ زید 

ومعھ ملك الجبال، واستأذن النبي صلى هللا علیھ -علیھ السالم-سال الدم من قدم النبي صلى هللا علیھ وسلم.فنزل جبریل 

وسلم في ھدم الجبال على ھؤالء المشركین، لكن النبي صلى هللا علیھ وسلم عفا عنھم، وقال لملك الجبال: (ال بل أرجو أن 

ُیْخِرُج هللا من أصالبھم من یعبد هللا وحده، وال یشرك بھ شیًئا) [متفق علیھ].

وعندما دخل النبي صلى هللا علیھ وسلم مكة منتصًرا، جلس صلى هللا علیھ وسلم في المسجد، والمشركون ینظرون إلیھ، 

حابھ. فقال لھم النبي صلى هللا علیھ وسلم: وقلوبھم مرتجفة خشیة أن ینتقم منھم، أو یأخذ بالثأر قصاًصا عما صنعوا بھ وبأص

(یا معشر قریش، ما تظنون أني فاعل بكم؟).قالوا: خیًرا، أخ كریم، وابن أخ كریم.. قال: (اذھبوا فأنتم الطلقاء)

التمرین الثالث:

فضل العفو:

].14قال تعالى: {وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن هللا غفور رحیم} [التغابن: 

].22لى: {ولیعفوا ولیصفحوا أال تحبون أن یغفر هللا لكم وهللا غفور رحیم} [النور: وقال تعا

على ُرُءوس الخالئق حتى -عز وجل-ویقول النبي صلى هللا علیھ وسلم: (من كظم غیًظا وھو قادر على أن ُیْنِفَذهُ دعاه هللا 

یخیِّره هللا من الحور ما شاء).[أبو داود والترمذي وابن ماجھ].

لیعلم المسلم أنھ بعفوه سوف یكتسب العزة من هللا، وسوف یحترمھ الجمیع، ویعود إلیھ المسيء معتذًرا.و

]. ویقول النبي صلى هللا علیھ 34یقول تعالى: {ادفع بالتي ھي أحسن فإذا الذي بینك وبینھ عداوة كأنھ ولي حمیم} [فصلت: 

Α�˱ΩΑϋ�ௌ�Ωί �Ύϣϭ�ˬϝΎϣ�ϥϣ�ΔϗΩλ �Ελ Ϙ˴ϧ�Ύϣ���ϡϠγϭ�>ϡϠγϣ@��ௌ�Ϫόϓέ�ϻ·�Ϳ�ΩΣ�ϊ ο ϭΗ�Ύϣϭ�ˬ͉ί ϋ�ϻ·�ϭϔό

التمرین الرابع:

تتدفق باإلنسانیة -دون استثناء-إن مواكبة الرسول(ص)من المدینة إلى مكة لفتحھا والتأمل في أعمالھ وأقوالھ، فنجدھا جمیًعا

:قادة في مواقف النصرالحانیة، بعیًدا عن الصلف والغرور ومشاعر االنتشاء التي تستبدُّ بال

لقد كان ضمن الجیش الزاحف ما ُیسمَّى بـ"الكتیبة الخضراء" أو "كتیبة الحدید"، وھي كما نسمیھا الیوم "الكتییبة -1

ْھو، فصاح: "الیوم یوم الملحمة، الیوم ُتستَحل الحرمة، الیوم  المدرعة"، وكان علیھا "سعد بن عبادة" الذي أخذه شيٌء من الزَّ

وأعطى الرایة لـ"علي بن أبي طالب"، وقال: "ال یا سعد، بل الیوم یوم -صلى هللا علیھ وسلم- قریًشا"، فغضب النبيأذلَّ هللا

س الحرمة، الیوم أعز هللا قریًشا". المرحمة، الیوم ُتقدَّ

یشعروا، فأمر وبینما كان الجیش یزحف إلى مكة رأى (كلبًة) ُترضع أوالدھا، فخشى أن َیسحقھا الزاحفون دون أن -2

"جعیل بن سراقة" أن یقوم حذاءھا؛ حتى ال یْعِرض لھا أحد من الجیش وال ألوالدھا، وأمر المسلمین أن یدخلوا مكة بروح 

الموادعة والرحمة والمسالمة بال قتال.

ن دخل البیت : "من دخل داره فھو آمن، وم-صلى هللا علیھ وسلم-ووسع المالذ لمن یرید األمان من المشركین، فأعلن-3

الحرام فھو آمن، ومن دخل دار أبي سفیان فھو آمن".

ودخل مكة في تواضع عجیب؛ حیث كان یركب ناقتھ القصواء وقد أحنى رأسھ على َرحلھ تواضًعا، حتى كادت تمس -4

لحیتھ الرحَل من شدة التواضع، وھو یقول: "ال عیش إال عیش اآلخرة".
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أثناء طوافھ، فكشف هللا للنبي خبیئتھ، وعفا عنھ بعد -صلى هللا علیھ وسلم-أراد "فضالة بن عمیر اللیثي" أن یغتال النبي-5

أن أعلن إسالمھ، ودعا لھ بالخیر.

مفتاح -رضي هللا عنھ-بأن تكون الِحجابة لھم، وقد انتزع "علي"-كرم هللا وجھھ-ورفض عرض "علي بن أبى طالب"-6

المفتاح، وأعاده لـ"عثمان"، وأبقى -صلى هللا علیھ وسلم-فأخذ النبي-سادنھا في الجاھلیة-لكعبة من "عثمان بن طلحة"ا

سدانة البیت لھ ولقومھ، وقال: "ھاك مفتاحك یا عثمان، فالیوم یوم بر ووفاء".

الطلقاء".وأعلن العفَو العامَّ عن قریش بمقولتھ الكریمة المشھورة: "اذھبوا فأنتم -7

وأعلن في خطابھ ألھل مكة أصوَل القیم اإلنسانیة العلیا: "أیھا الناس، لقد أذھب هللا عنكم نخوة الجاھلیة, وتعظمھا -8

ا بآبائھا؛ فالناس رجالن: َبرٌّ تقيٌّ كریم على هللا, وفاجر شقي ھین على هللا، والناس بنو آدم، وخلق هللا آدم من تراب.. ﴿َیا أَیُّھَ 

ا َخلَْقَناُكم مِّن َذَكٍر َوأُْنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْنَد هللاِ النَّ  ).. حّقًا، لقد 13 أَْتَقاُكْم..﴾ الحجرات: اُس إِنَّ

كان فتح مكة فتًحا حقیقّیًا آلفاق من الخیر والحّق والبر والنور واإلنسانیة.

سورة عبس
تمرین األول:ال

:شرح ما ترشد إلیھ ھذه السورة

* ابتدأت السورة الكریمة بذكر قصة ذلك الصحابي األعمى "عبد هللا بن أُم مكتوم" رضي هللا عنھ الذي جاء إِلى رسول هللا 

ن كبراء قریش صلى هللا علیھ وسلم یطلب منھ أن یعلمھ مما علمھ هللا، ورسوُل هللا صلى هللا علیھ وسلم مشغول مع جماعة م

یدعوھم إِلى اإلِسالم، فعبس صلى هللا علیھ وسلم وجھھ وأعرض عنھ، فنزل القرآن بالعتاب {َعَبَس َوَتَولَّى* أَْن َجاءهُ 

ا َمْن اْسَتْغَنى* َفأَْنَت لَھُ  ْكَرى* أَمَّ ُر َفَتْنَفَعُھ الذِّ كَّ ى* أَْو َیذَّ كَّ ى} اآلیات. تَ األَْعَمى* َوَما ُیْدِریَك لََعلَُّھ َیزَّ َصدَّ

ٍء * ثم تحدثت عن جحود اإلِنسان، وكفره الفاحش بربھ مع كثرة نعم هللا تعالى علیھ {قُِتَل اإلِْنَسان َما أَْكَفَرهُ * ِمْن أَيِّ َشيْ 

َرهُ..} اآلیات. بِیَل َیسَّ َرهُ * ُثمَّ السَّ َخلََقُھ* ِمْن ُنْطَفٍة َخلََقُھ َفَقدَّ

ر هللا لِإلنسان ُسُبل العیش فوق سطح ھذه المعمورة {َفْلَیْنُظْر اإلِنَساُن إِلَى * ثم تناولت دالئل القدرة ف ي ھذا الكون، حیث یسَّ

ا* َوِعَنًبا َوَقْضبً  یات.ا* َوَزْیُتوًنا َوَنْخالً} اآلَطَعاِمِھ* أَنَّا َصَبْبَنا اْلَماَء َصّبًا* ُثمَّ َشَقْقَنا األَْرَض َشّقًا* َفأَْنَبْتَنا ِفیَھا َحّبً

* وختمت السورة الكریمة ببیان أھوال القیامة، وفرار اإلِنسان من أحبابھ من شدة الھول والفزع، وبینت حال المؤمنین وحال 

ِھ َوأَِبیِھ* َوَصاحِ  ُة* َیْوَم َیِفرُّ اْلَمْرُء ِمْن أَِخیِھ* َوأُمِّ اخَّ یِھ* لُِكلِّ اْمِرٍئ َبِتِھ َوَبنِ الكافرین في ذلك الیوم العصیب {َفإَِذا َجاءْت الصَّ

َغَبَرةٌ* َتْرَھقَُھا َقَتَرةٌ* أُْولَِئَك ُھْم اْلَكَفَرةُ ِمْنُھْم َیْوَمئٍِذ َشأٌْن ُیْغنِیِھ* ُوُجوهٌ َیْوَمئٍِذ ُمْسِفَرةٌ* َضاِحَكٌة ُمْسَتْبِشَرةٌ* َوُوُجوهٌ َیْوَمِئٍذ َعلَْیَھا

اْلَفَجَرةُ}.

التمرین الثاني:

س:فوائد من سورة عب

الھدایة بید هللا وحده، یھدي من یشاء وُیضل من یشاء.-1

التعریف المختار للصحابي: أنھ من لقي النبي صلى هللا علیھ وسلم مؤمناً بھ ومات على اإلسالم وإن تخللت ردة على -2

األصح، ولیس كما قیل: ھو من رأى النبي صلى هللا علیھ وسلم.

ترك أمر معلوم ألمر موھوم، وال مصلحة متحققة لمصلحة متوھمة.اإلشارة للقاعدة المشھورة: ال یُ -3

أن العالم ھو الذي ُیؤتى إلیھ ولیس العكس.-4

على العالم أن یكون لین الجانب بشوشاً ضحوكاً وخاصة لمن یأتیھ یطلب أن یعلمھ مما علمھ هللا تعالى.-5

وسؤال العلماء.على طالب العلم أن یزكي نفسھ باإلستزادة من طلب العلم -6

شرف العلم وفضلھ فھو یؤدي إلى زكاة النفس وزیادة اإلیمان.-7
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من استكثر من العلم ولم یزدد خشیة وتقى وصالحاً وابتعاداً عن المعاصي والذنوب فلیعلم أن طلبھ للعلم مدخول، ولذا -8

قیل: إنما العلم خشیة هللا.

إثبات المشیئة للعباد .-9

للمالئكة، فعلى المؤمن اإلیمان بھم وتقدیرھم واالستحیاء منھم.مدح هللا تعالى-10

أكثُر بني البشر كافرون لنعمة هللا تعالى الظاھرة والباطنة مع أنھم من أضعف الخلق وأھونھم.-11

امتنان هللا عز وجل بنعمة الدفن للموتى، ولو بقي األموات على وجھ األرض لما استلذ الناس بمعیشتھم.-12

على المرء المؤمن أن یقلب الطرف بعینھ وأن یتفكر ببصیرتھ لنعمة الطعام الذي یتناولھ في الیوم واللیلة عدة مرات، -13

من الذي أوجده؟ وكیف أوجده وخلقھ؟ 

تنوع الغذاء والطعام الذي تنبتھ األرض بمشیئة هللا لتتناسب مع أذواق الناس وأمزجتھم.-14

وجعل هللا لھا قوتاً تقتات بھ.ما من دابة في األرض إال -15

یوم القیامة یوٌم عصیب ال أنساب فیھ وال تعارف، وكل إنسان في ذلك الیوم یقول: نفسي نفسي.-16

ظھور عالمات وسمات أھل اإلیمان وأھل الشقاوة على الوجوه، فأھل اإلیمان وجوھھم مستنیرة بیضاء تبرق أساریرھم -17

ھل الشقاوة وجوھھم كالحة سوداء، نسأل هللا تعالى أن یبیض وجوھنا. من البشاشة والفرح والسرور، وأ

االیمان باألنبیاء والرسل
التمرین األول:

:من أركان اإلیمان: اإلیمان بأنبیاء هللا و رسلھ

 عز و جل أرسل اإلیمان بأنبیاء هللا و رسلھ ھو اإلیمان بمن سمى هللا تعالى في كتابھ من رسلھ و أنبیائھ, و اإلیمان بأن هللا

رسال سواھم, و أنبیاء ال یعلم عددھم و أسماءھم إال هللا تعالى. و قد ذكر ھذا المعنى في القرآن الكریم في قولھ تعالى: "و لقد 

).78أرسلنا رسال من قبلك, منھم من قصصنا علیك و منھم من لم نقصص علیك" ( غافر, اآلیة 

مسة و عشرون من األنبیاء و الرسل و ھم: آدم, نوح, ادریس, صالح, ابراھیم, ھود, لقد ذكر هللا تعالى في القرآن الكریم خ

لوط, یونس, اسماعیل, اسحاق, یعقوب, یوسف, أیوب, شعیب, موسى, ھارون, الیسع, ذو الكفل, داوود, زكریا, سلیمان, 

یاء یجب اإلیمان برسالتھم و نبوتھم إلیاس, یحیى, عیسى, محمد صلوات هللا و سالمھ علیھم أجمعین. فھؤالء الرسل و األنب

تفصیال, فمن أنكر نبوة واحد منھم أو أنكر رسالة من بعث منھم برسالة, كفر. و أما األنبیاء و الرسل الذین لم یقصصھم 

في القرآن علینا, فقد أمرنا أن نؤمن بھم إجماال. و لیس لنا أن نقول برسالة أحد من البشر أو نبوتھ مادام أن ذكره لم یرد 

القرآن أو من الرسول صلى هللا علیھ و سلم.

التمرین الثاني:

موضوع الرسالة:

قال تعالى: "و ما نرسل المرسلین إال مبشرین و منذرین, فمن آمن و أصلح فال خوف علیھم و ال ھم یحزنون, و الذین كذبوا 

ھذا فإنھ یجب علینا أن نؤمن بأن هللا بعث رسلھ إلى ). و على49-48بآیاتنا یمسھم العذاب بما كانوا یفسقون" (األنعام, اآلیة 

الخلق لتبشیرھم و إنذارھم, و أن هللا سبحانھ بعث ھؤالء الرسل جمیعا  لتحقیق غرض واحد ھو عبادة هللا عز و جل و إقامة 

).36ل, من اآلیة دینھ و توحیده. قال تعالى: "و لقد بعثنا في كل أمة رسوال أن اعبدوا هللا و اجتنبوا الطاغوت" (النح

التمرین الثالث:

الواجب علینا نحو الرسل:
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1-�ϥϭϘϳΩλ ϟ�ϡϫ�ϙϟϭ�ϪϠγέϭ�ͿΎΑ�ϭϧϣ�ϥϳΫϟϭ���ϰϟΎόΗ�ϝΎϗ�ˬϝΟϭ�ί ϋ�ௌ�Ωϧϋ�ϥϣ�ϪΑ�ϭ˯ ΎΟ�ΎϣΑϭ�ϡϬΗϭΑϧΑ�ϕϳΩλ Ηϟ

).19)(الحدید:

2-�ϥϣ�Ϫϳϟ·�ϝί ϧ�ΎϣΑ�ϝϭγέϟ�ϥϣ�̀��ϰϟΎόΗ�ϝΎϗ�Ύϣϛ�ϡϬϧϣ�ΩΣ�ϥϳΑ�ϕϳέϔΗϟ�ϡΩϋ�ϪΑΗϛϭ�ϪΗϛϼϣϭ�ͿΎΑ�ϥϣ�ϝϛ�ϥϭϧϣ̈́ϣϟϭ�ϪΑέ

.285ورسلھ ال نفرق بین أحد من رسلھ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإلیك المصیر } (البقرة: (

3-�Ηϔϟ��̂�ϼϳλ ϭ�ΓέϛΑ�ϩϭΣΑγΗϭ�ϩϭέϗϭΗϭ�ϩϭέί όΗϭ�Ϫϟϭγέϭ�ͿΎΑ�ϭϧϣ̈́Ηϟ�̀��ϰϟΎόΗ�ϝΎϗ��ϡϬϣϳυόΗϭ�ϡϫέϳϗϭΗ9(

ئعھم: وذلك في حق كل أمة لنبیھا، وال یخفى أن ذلك قبل بعثة نبینا صلى هللا علیھ وسلم التي نسخت وجوب العمل بشرا-4

شریعتھ كل شریعة.

اعتقاد عصمتھم في تبلیغھم الوحي، و عصمتھم من الكبائر والصغائر التي تدل على خسة الطبع وسفول الھمة.-5

التمرین الرابع:

من معجزات األنبیاء والرسل:

الناقة العجیبة (معجزة "صالح" علیھ السالم):  ـ

تحدى قوم "ثمود" نبیھم "صالح" أن یخرج لھم ناقًة من جبل صخري، فلما دعا "صالح" ربھ أخرج لھم الناقة التي طلبوھا، 

ولكنھم استمروا على كفرھم وعنادھم، وتآمروا على قتل الناقة، فعاقبھم هللا على كفرھم وطغیانھم.

"إبراھیم" علیھ السالم:ـ من معجزات

الطیور األربعة: سأل نبي هللا "إبراھیم" ربھ أن یریھ كیف یحیي الموتى؟! فأمره هللا أن یذبح أربعة من الطیر، وأن یجعل كلَّ 

ا فعل ذلك إذا بھا تأتي إلیھ مسرعة.  جزء منھا على جبٍل، ُثمَّ ینادیھا، فلمَّ

ضي على نبي هللا "إبراھیم"، فأمر بإشعال نار فلما ارتفع لھیبھا في السماء ألقاه نار ال تحرق: أراد الملك "النمرود" أن یق

فیھا، لكن هللا أمر النار أن تكون برًدا وسالًما على "إبراھیم"، فلم تحرق منھ إال وثاقھ، فخرج منھا أمام القوم، وھم ینظرون 

إلیھ متعجبین.

ـ في بطن الحوت (معجزة "یونس" علیھ السالم): 

ج نبي هللا "یونس" من بلده بعد أن یئس من إیمان قومھ بدعوتھ، دون یأذن لھ ربھ في الخروج، فركب أول سفینة قابلتھ، خر

فلما صار في وسط البحر، اشتدت الریح، وأوشكت السفینة على الغرق، فقرروا إلقاء واحٍد منھم في الماء لینجو الباقون، 

ٍة على "یونس"، فألقى بنفسھ في الماء، فأرسل هللا حوًتا ضخًما ابتلعھ.وحینما أجروا القرعة بینھم كانت تخرج ف ي ُكلِّ مرَّ

وراح یونس  یستغفر ربھ وھو في بطن الحوت، فاستجاب هللا دعاءه وأمر الحوت أن یخرجھ على الشاطئ، فلما عاد 

"یونس" إلى قومھ وجدھم قد ندموا على ما فعلوا، وآمنوا بھ وبدعوتھ.

"موسى" علیھ السالم:ـ من معجزات 

العصا الحیة: أیَّد هللا تعالى نبیھ "موسى" بمعجزة عجیبة، ھي عصاه التي تحولت في لحظة معینة إلى حیة عظیمة، أكلت كلَّ 

ما ألقاه سحرة فرعون من حبال وعصى، سحروا بھا أعین الناس فظنوھا حیات وثعابین حقیقیة، وحینما ضرب بھا "موسى" 

ن حتى عبر ھو ومن آمن معھ بسالم، فلما أراد فرعون وجنوده العبور خلفھم لمالحقتھم، انطبق الماء البحر، انفلق قسمی

علیھم وماتوا مغرقین.  

ـ قتیل یتكلم: قُِتَل رجٌل في زمن "موسى" علیھ السالم، واتھم بعض أقاربھ جیراًنا لھم بقتلھ، فلما احتكموا إلى "موسى" طلب 

ا أنھ یسخر منھم، وظلوا یسألونھ عن أوصاف تلك البقرة، حتى وجدوا بقرة تنطبق علیھا، فلما منھم أن یذبحوا بقرة، فظنو

ًة  ذبحوھا أمرھم أن یأخذوا قطعة منھا، ویضربوا بھا جسد القتیل، فإذا بھ یتكلم ویرشدھم عن القاتل الحقیقي ثم یموت مرَّ

أخرى!!

ـ الجبال ُتَسبُِّح (معجزة "داود" علیھ السالم): 

�ϩ˯ΎϋΩ�Ϫόϣ�ΩΩέΗϭ�ˬϪΣϳΑγΗ�έϭϳρϟϭ�ϝΎΑΟϟ�ΩΩέΗ�ˬͿ�˯ΎϋΩϟΎΑ�ϡ͉ϧέΗ�Ϋ·�ϥΎϛϓ�ˬ˱έΣΎγ�Ύ˱ΑΫϋ�Ύ˱Ηϭλرزق ��ΩϭΩ��ϪϳΑϧ�ϰϟΎόΗ�ௌ

ـ من معجزات "سلیمان" علیھ السالم: 

ر هللا تعالى الریح لنبیھ "سلیمان" تنقلھ أینما شاء، كما سخر هللا لھ الجن، وعلمھ لغة الطیر، وكان جیشھ مزیًجا عجیًبا من سخَّ

اإلنس والجن وصنوف الطیر والحیوان.
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ـ من معجزات "عیسى" علیھ السالم:

المیالد العجیب: المعجزة األولى والفریدة لنبي هللا "عیسى" ھي میالده من غیر أٍب، فھو كلمة هللا التي ألقاھا إلى "مریم"، 

في المھد، وتوالت معجزاتھ بعد ذلك، فقد كان یحیي الموتى لیكون معجزة للعالمین، ثم كانت معجزتھ األخرى حینما تكلم 

بإذن هللا، ویشفي المرضي بقدرة هللا تعالى.

ـ من معجزات خاتم األنبیاء "محمد" صلى هللا علیھ وسلم: 

ة ـ القرآن الكریم: معجزة النبي "محمد" صلى هللا علیھ وسلم الخالدة، والتي تحدى بھا العرب الذین اشتھروا بالبالغ

والفصاحة، وما یزال "القرآن الكریم" یفیض بمعجزاتھ في كلِّ عصٍر، فقد كشف العلم المزید من وجوه اإلعجاز العلمي فیھ، 

سواء في مجال الطب أو الفلك أو الجیولوجیا أو النبات.

نھا بأعینھم، فجعل هللا ـ انشقاق القمر: طلب مشركوا  "مكة" من النبي "محمد" صلى هللا علیھ وسلم أن یظھر لھم معجزة یرو

القمر ینشق نصفین، حتى رأوا جبل "حراء" بینھما.

ـ حنین الجذع: كان النبي یخطب مستنًدا إلى جذع نخلة في المسجد، فلما صنعوا لھ المنبر، وقام یخطب علیھ، سمع الناس 

أنیًنا یصدر من جذع النخلة كأنین الصبي، فلما اقترب منھ النبي ووضع یده علیھ سكن.

ـ اإلسراء والمعراج: معجزة "اإلسراء والمعراج" من أعظم معجزات النبيِّ صلى هللا علیھ وسلم، وھي أول رحلة لبشر إلى 

ض لھ من اإلیذاء في"الطائف" حینما خرج یعرض على  السماء، وقد كانت تلك الرحلة مواساة للنبيِّ وتخفیًفا عنھ، بعدما تعرَّ

أھلھا اإلسالم.

:التمرین الخامس

تتلخص الحكمة في إرسال هللا رسلھ إلى العباد في أمورھي:

األول: إقامة الحجة على العباد، وتبشیر المؤمنین بنعیم هللا وجنتھ في اآلخرة، وإنذار الكافرین من عذابھ وعقابھ، قال تعالى: 

).165ما }(النساء:{ رسال مبشرین ومنذرین لئال یكون للناس على هللا حجة بعد الرسل وكان هللا عزیزا حكی

الثاني: إقامة الدین وسیاسة الدنیا بھ، فقد كان األنبیاء ھم الساسة الذین یدیرون شؤون البالد والعباد، قال صلى هللا علیھ 

وسلم: ( كانت بنو إسرائیل تسوسھم األنبیاء كلما ھلك نبي خلفھ نبي ) متفق علیھ، وكذلك كان صلى هللا علیھ وسلم ھو قائد 

أمیرھا.األمة و

الثالث: توحید األمة دینیا وسیاسیا، وذلك أن انقیاد األمة للرسل یجعلھم یدینون لھم بالطاعة ویتبعونھم فیما جاءوا بھ من الدین 

الحق، فتتحقق بذلك وحدتھم الدینیة والسیاسیة.

ھ لیس في مقدوره تطبیق تلك الرابع: تحقیق القدوة واألسوة العملیة، وھذه لھا فوائد: األولى: دحض حجة من قد یزعم أن

الشرائع، فیقال لھ: إن األنبیاء وھم بشر أیضا، قد طبقوا تلك الشرائع ومارسوھا عملیا، فكیف یصح القول بأن تطبیقھا مما ال 

یستطاع !!

ن األمور النظریة الفائدة الثانیة: تحقیق األسوة والقدوة للمؤمنین في كیفیة تطبیق تلك الشرائع، وكیفیة العمل بھا، ألن كثیرا م

تختلف األفھام في تطبیقھا، فیأتي الفعل النبوي فاصالً ومبیناً.

التمرین السادس:

ذات فوائد كثیرة. نذكر منھا ما یلي: -علیھم الصالة والسالم -إن اآلیات(المعجزات) التي جاء بھا األنبیاء 

تعذر على الناس فعلھ، فإذا أجراه هللا على ید رسلھ، كان ذلك . بیان قدرة هللا سبحانھ وتعالى، وذلك أن خرق العادة أمر م1

دلیال على سعة قدرة هللا وأنھ المتصرف في األسباب الكونیة ال أن األسباب ھي المتصرفة في الكون .

وحید، وإنما . بیان رحمة هللا بعباده، إذ لم یكتف سبحانھ بإرسال الرسل وإنزال الكتب الموافقة لما فُطر الناس علیھ من الت2

أید رسلھ بالمعجزات حتى ال یكون للناس عذر في رد ما جاء بھ الرسل من الحق والدین.
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. بیان حكمة هللا البالغة؛ إذ لم یرسل رسال دون أن یؤیدھم بالمعجزات الدالة على صدقھم، وذلك أن من غیر الحكمة أن 3

بما یدل على صحة رسالتھ من أمارة أو دلیل، فكیف برسالة یرسل المرء شخصا في أمر غایة في األھمیة من غیر أن یزوده 

عظیمة من أحكم الحاكمین ؟!

. رحمة هللا بالرسول الذي أرسلھ؛ إذ لو أرسلھ من غیر معجزات وآیات تدل على صدقھ، لما صدقھ الخلق ولكان عرضة 4

یتسنى لھ إقناع الخلق بطریقة ال یستطیعون للسخریة والھزء والتكذیب، فكان إرسالھ باآلیات المعجزات من رحمة هللا بھ؛ ل

معارضتھا، وال یمكنھم ردھا إال جحوداً وعناداً .

الحج
التمرین األول:

:وفضائلھالحجأھمیة

الحج ركن من أركان اإلسالم الخمسة , قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم : ( بني اإلسالم على خمس : شھادة أن الإلھ 

رسول هللا , وإقام الصالة , وإیتاء الزكاة , وصوم رمضان ,وحج بیت هللا لمن استطاع إلى ذلك إالهللا وأن محمداً 

سبیالً)البخاري ومسلم .وھو مدرسة إیمانیة عظیمة، یتلقى فیھ المؤمنون الدروس العظیمة والفوائد الجلیلة والعبر المفیدة في 

شتى مجاالت الحیاة 

فا واإلخالص، مما یؤدي إلى تجدید الحیاة، ورفع معنویات اإلنسان، وتقویة األمل والحج یطھر النفس، ویعیدھا إلى الص

�ϭϫϭ��ϕϭΩλ ϟ�Δλ ϟΎΧϟ�ΔΑϭΗϟ�ϰϠϋ�ΩϋΎγϳϭ�ˬௌ�ϊ ϣ�ΩϬόϟ�ΩϳΩΟΗ�ϰϠϋ�ϥϳόϳϭ�ˬϥΎϣϳϹ�ϱϭ͋Ϙ˵ϳ�ϭ��ϰϟΎόΗ�ͿΎΑ�ϥυϟ�ϥγΣϭ

إظھار العبودیة وشكر النعمة، وتعمیق األخوة اإلیمانیة.. 

�Ϳ�ΔϘϠρϣϟ�ΔϋΎρϟϭ�ΩΎϳϘϧϻϭ�ϡϼγΗγϻ�ϰϠϋ�ΞΣϟ�ϲϓ�ΩΑόϟ�ϰΑέΗϳϓ�ϩΩΣϭ�ϰϟΎόΗ�Ϳ�ωϭοوالحج تربیة على Χϟϭ�ϡϼγΗγϻ

رب العالمین، سواء في أعمال الحج نفسھا من: التجرد من المخیط والخروج من الزینة، والطواف والسعي، والوقوف، 

لى النظام االنضباط.والرمي، والمبیت والحلق، أو التقصیر وغیرھا..وھو تعوید ع

والحج فتح باب األمل ألھل المعاصي وتربیتھم على تركھا ونبذھا في تلك المشاعر ؛ حیث یتركون كثیرا من عاداتھم السیئة 

خالل فترة الحج وفي المشاعروھو شعار الوحدة فإن الحج جعل الناس سواسیة في لباسھم وأعمالھم وشعائرھم وقبلتھم 

.على أحد وأماكنھم، فالفضل ألحد

التمرین الثاني:

للحج أركان أربعة ھي:

: ( إنما األعمال بالنیات وإنما لكل امرىء ما -صلى هللا علیھ وسلَّم-اإلحرام وھو نیة الدخول في النسك لقول الرسول-1

فیھن الحج فال نوى ) ، ولھ زمان محدد وھي أشھر الحج التي ورد ذكرھا في قولھ تعالى { الحج أشھر معلومات فمن فرض

) ، ومكان محدد وھي المواقیت التي یحرم الحاج منھا .197رفث وال فسوق وال جدال في الحج } (سورة البقرة اآلیة 

: ( الحج عرفة ، من جاء لیلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك ) رواه -صلى هللا علیھ وسلم-الوقوف بعرفة لقول النبي -2

قتھ من زوال شمس یوم التاسع من ذي الحجة ویمتد إلى طلوع فجر یوم النحر ، وقیل یبتدىء من أبوداود وغیره ، ویبتدئ و

طلوع فجر الیوم التاسع .

)29طواف اإلفاضة لقولھ سبحانھ :{ثم لیقضوا تفثھم ولیوفوا نذورھم ولیطوفوا بالبیت   العتیق } (سورة الحج اآلیة -3

: ( اسعوا فإن هللا كتب علیكم السعي ) رواه أحمد -ى هللا علیھ وسلمصل -السعي بین الصفا والمروة لقولھ-4

واجبات الحج :

وأما واجبات الحج التي یصح بدونھا فھي : 

حین وقت المواقیت : ( ھن لھن ولمن أتى علیھن -صلى هللا علیھ وسلم-یكون اإلحرام من المیقات المعتبر شرعاً لقولھ -1

د الحج والعمرة ) رواه البخاري .من غیر أھلھن لمن كان یری
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وقف إلى الغروب وقال : ( لتأخذوا عني -صلى هللا علیھ وسلم-الوقوف بعرفة إلى الغروب لمن وقف نھاراً ألن النبي -2

مناسككم ) .

أمتي نسكھا بات بھا وقال : ( لتأخذ-صلى هللا علیھ وسلم-المبیت بمزدلفة لیلة النحر واجب عند أكثر أھل العلم ألنھ -3

فإني ال أدري لعلي ال ألقاھم بعد عامي ھذا ) رواه ابن ماجة وغیره ، 

بات بھا وقال: ( لتأخذوا عني مناسككم ) ، وألنھ أذن لعمھ -صلى هللا علیھ وسلم-المبیت بمنى لیالي أیام التشریق ألنھ -4

اإلبل في ترك المبیت مما دل على وجوب المبیت العباس أن یبیت بمكة لیالي منى من أجل سقایتھ ، ورخص أیضاً لرعاة

لغیر عذر .

، -صلى هللا علیھ وسلم-رمي الجمار: جمرة العقبة یوم العید ، والجمرات الثالث أیام التشریق، ألن ھذا ھو فعل النبي -5

تأخر فال إثم علیھ لمن اتقى } وألن هللا تعالى قال : {واذكروا هللا في أیام معدودات فمن تعجل في یومین فال إثم علیھ ومن 

)203(سورة البقرة  اآلیة  

أمر بھ فقال : ( ولیقصر ولیحلل ) متفق علیھ .-الحلق والتقصیر ألن النبي  صلى هللا علیھ وسلم-6

لم ، بذلك في قولھ : ( ال ینفرن أحد حتى یكون آخر عھده بالبیت ) رواه مس-صلى هللا علیھ وسلم-طواف الوداع ألمره -7

التمرین الثالث:

للحج منافع وفوائد عظیمة، فھو مؤتمر عام للمسلمین، یستفیدون منھ فوائد دینیة، وتربویة وأخالقیة بالممارسة الفعلیة 

للعالقات االجتماعیة، وھو فرصة یتداول فیھ المسلمون أوضاع بالدھم ، وشؤون شعوبھم ، وھمومھم وآمالھم ... 

ومن فوائد الحج :

نھ سبب للفوز بالجنة. أ-1

أنھ سبب لمغفرة الذنوب. -2

أنھ سبب لمرضاة هللا. -3

أنھ سبب للتقوى وتزكیة النفس. -4

أنھ سبب لتنمیة الشعور لدى الحاج بالِعزٍة والفخر لالنتماء إلى ھذه األُمة. -5

أنھ سبب لتواصل بین المسلمین وتقویة أواصر األخوة والمحبة بینھم. -6

بب لتعظیم شعائر هللا. أنھ س-7

أنھ سبب لتربیة المسلم على تحمل المشاق والسعي لمرضاة هللا .-8

أنھ سیاحة إیمانیة جمیلة. -9

التمرین الرابع:

فضل التلبیة:

قال رسول هللا صلى هللا وسلم: (ما من مسلم یلبي إال لبي من عن یمینھ وشمالھ من حجر أو شجر أو مدر، حتى تنقطع 

من ھھنا وھھنا).األرض 

فضل الطواف:

قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: (من طاف بھذا البیت سبوعاً فأحصاه كان كعتق رقبة) ، وقال : (ال یضع قدماً وال یرفع 

أخرى إال حط هللا عنھ بھا خطیئة وكتبت لھ بھا حسنة..).

فضل یوم عرفة: 

بِيَّ  َنَة الَِّتيَعْن أَبِي َقَتاَدَة رضي هللا عنھ أن النَّ ِ أَْن ُیَكفَِّر السَّ ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم َقاَل : " ِصَیاُم َیْوِم َعَرَفَة أَْحَتِسُب َعلَى هللاَّ َقْبلَُھ َصلَّى هللاَّ

َنَة الَِّتي َبْعَدهُ " أخرجھ مسلم .  َوالسَّ

ثر من أن یعتق هللا فیھ عبداً من النار من وعن عائشة ـ رضي هللا عنھا ـ عن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: "ما من یوم أك

یوم عرفة، وإنھ لیدنو ثم یباھي بھم المالئكة فیقول: ما أراد ھؤالء؟"أخرجھ مسلم 
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فضائل عشر ذي الحجة: 

.28قال هللا تعالى : ( لیشھدوا منافع لھم ویذكروا اسم هللا في أیام معلومات على ما رزقھم من بھیمة األنعام ) الحج/

ھور على أن األیام المعلومات ھي أیام العشر لما ورد عن ابن عباس رضي هللا عنھما : ( األیام المعلومات : أیام والجم

العشر ) 

مواقف من حیاة إبراھیم علیھ السالم

التمرین األول:

ذة عن سیدنا ابراھیم علیھ السالم:نب 

خلقھ، كان إبراھیم یعیش في قوم یعبدون الكواكب، فلم یكن یرضیھ ھو خلیل هللا، اصطفاه هللا برسالتھ وفضلھ على كثیر من 

ذلك، وأحس بفطرتھ أن ھناك إلھا أعظم حتى ھداه هللا واصطفاه برسالتھ، وأخذ إبراھیم یدعو قومھ لوحدانیة هللا وعبادتھ 

یم فولد لھ إسماعیل وإسحاق، قام ولكنھم كذبوه وحاولوا إحراقھ فأنجاه هللا من بین أیدیھم، جعل هللا األنبیاء من نسل إبراھ

إبراھیم ببناء الكعبة مع إسماعیل.

التمرین الثاني:

منزلة إبراھیم علیھ السالم:

ھو أحد أولي العزم الخمسة الكبار الذین أخذ هللا منھم میثاقا غلیظا، وھم: نوح وإبراھیم وموسى وعیسى ومحمد.. بترتیب 

الء مبین. بالء فوق قدرة البشر وطاقة األعصاب. ورغم حدة الشدة، وعنت البالء.. كان بعثھم. وھو النبي الذي ابتاله هللا بب

إبراھیم ھو العبد الذي وفى. وزاد على الوفاء باإلحسان.وقد كرم هللا تبارك وتعالى إبراھیم تكریما خاصا، فجعل ملتھ ھي 

دینھ. وكان من فضل هللا على إبراھیم أن جعلھ هللا التوحید الخالص النقي من الشوائب. وجعل العقل في جانب الذین یتبعون 

إماما للناس. وجعل في ذریتھ النبوة والكتاب. فكل األنبیاء من بعد إبراھیم ھم من نسلھ فھم أوالده وأحفاده. حتى إذا جاء آخر 

یبعث في األمیین رسوال منھم. األنبیاء محمد صلى هللا علیھ وسلم، جاء تحقیقا واستجابة لدعوة إبراھیم التي دعا هللا فیھا أن 

و ھو أول من سمانا المسلمین. نبي كان جدا وأبا لكل أنبیاء هللا الذین جاءوا بعده. نبي ھادئ متسامح حلیم أواه منیب.

لم یرد في كتاب یذكر لنا ربنا ذو الجالل واإلكرام أمرا آخر فیقول هللا عز وجل في محكم آیاتھ: (َواتََّخَذ ّهللاُ إِْبَراِھیَم َخلِیالً) 

هللا ذكر لنبي، اتخذه هللا خلیال غیر إبراھیم. وبذلك تعني اآلیة: واتخذ هللا إبراھیم حبیبا. فوق ھذه القمة الشامخة یجلس 

إبراھیم علیھ الصالة والسالم. 

التمرین الثالث:

قصة الذبیح:

ْعَي َقاَل قال هللا تعالى: {َوَقاَل إِنِّي َذاِھٌب إِلَى َربِّي َسَیْھِدیِني ا َبلََغ َمَعُھ السَّ ْرَناهُ ِبُغالٍم َحلِیٍم، َفلَمَّ الِِحیَن، َفَبشَّ ، َربِّ َھْب لِي ِمْن الصَّ

ُ مِ َیا ُبَنيَّ إِنِّي أََرى ِفي اْلَمَناِم أَنِّي أَْذَبُحَك َفانُظْر َماَذا َتَرى َقاَل یا أبِت اْفَعْل َما ُتْؤَمُر َسَتِجُدنِ  ا ي إِْن َشاَء هللاَّ اِبِریَن، َفلَمَّ ْن الصَّ

ا َكَذلَِك َنْجِزي اْلمُ  ْؤَیا إِنَّ ْقَت الرُّ ْحِسنِیَن، إِنَّ َھَذا لَُھَو اْلَبالُء اْلُمبِیُن، َوَفَدْیَناهُ ِبِذْبٍح أَْسلََما َوَتلَُّھ لِْلَجِبیِن، َوَناَدْیَناهُ أَْن َیا إِْبَراِھیُم، َقْد َصدَّ

ُھ ِمْن ِعَباِدَنا اْلُمْؤِمِنیَن }. َعِظیٍم، َوَتَرْكَنا َعلَیْ  ِھ ِفي اآلِخِریَن، َسالٌم َعلَى إِْبَراِھیَم، َكَذلَِك َنْجِزي اْلُمْحِسِنیَن، إِنَّ

یذكر تعالى عن خلیلھ إبراھیم أنھ لما ھاجر من بالد قومھ سأل ربھ أن یھب لھ ولداً صالحاً، فبّشره هللا تعالى بغالم حلیم وھو 

سالم، ألنھ أول من ولد لھ على رأس سٍت وثمانین سنة من عمر الخلیل. إسماعیل علیھ ال
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ھذا اختبار من هللا عز وجل لخلیلِھ في أن یذبح ھذا االبن العزیز الذي جاءه على كبر، وقد طعن في السن بعد ما أمر بأن 

مر هللا في ذلك وتركھا ھناك، ثقة یسكنھ ھو وأمھ في بالد قفر، وواد لیس بھ حسیس وال أنیس، وال زرع وال ضرع، فامتثل أ

��ϥΎΑγΗΣϳ�ϻ�Ι ϳΣ�ϥϣ�ΎϣϬϗί έϭ�ˬ˱ΎΟέΧϣϭ�˱ΎΟέϓ�ΎϣϬϟ�ௌ�ϝόΟϓ�ˬϪϳϠϋ�˱ϼϛϭΗϭ�ͿΎΑ

ثم لما أمر بعد ھذا كلھ بذبح ولده ھذا الذي قد أفرده عن أمر ربھ، وھو بكره ووحیده، الذي لیس لھ غیره، أجاب ربَّھ وامتثل 

لَك على ولده لیكوَن أطیب لقلبِھ وأھون علیھ، من أن یأخذه َقْسراً ویذبحھ قھراً {َقاَل َیا أمره وسارع إلى طاعتھ. ثم عرض ذ

قال: {َیا أََبِت اْفَعْل َما ُبَنيَّ إِنِّي أََرى ِفي اْلَمَناِم أَنِّي أَْذَبُحَك َفانُظْر َماَذا َتَرى}. فبادر الغالم الحلیم، سر والده الخلیل إبراھیم، ف

اِبِریَن}. وھذا الجواب في غایة السداد والطاعة للوالد ولرب العباد. ُتْؤَمُر َسَتجِ  ُ ِمْن الصَّ ُدِني إِْن َشاَء هللاَّ

ا أَْسلََما َوَتلَُّھ لِْلَجِبیِن} قیل: أسلما، أي استسلما ألمر هللا وعزما على ذلك و قیل: أراد أن یذبح ھ من قفاه، قال هللا تعالى: {َفلَمَّ

ل ذبحھ، أو أضجعھ كما تضجع الذبائح، وبقي طرف جبینھ الصقاً باألرض. لئال یشاھده في حا

(وأسلما) أي سمى إبراھیم وكبر، وتّشھد الولد للموت.  فعندما أَمرَّ الّسكین على حْلِقِھ لم تقطع شیئاً وهللا أعلم. 

ْؤیَ  ْقَت الرُّ ا}. أي قد حصل المقصود من اختبارك وطاعتك ومبادرتك فعند ذلك نودي من هللا عز وجل: {أَْن َیا إِْبَراِھیُم، َقْد َصدَّ

إلى أمر ربك. ولھذا قال تعالى: {إِنَّ َھَذا لَُھَو اْلَبالُء اْلُمبِیُن}. أي االختبار الظاھر البین. 

َرهُ هللا تعالى لھ من العوض عنھ.  وقولھ: {َوَفَدْیَناهُ ِبِذْبٍح َعِظیم}. أي وجعلنا فداء ذبح ولده ما َیسَّ

التمرین الرابع:

مناظرة إبراھیم الخلیل مع النمرود:

ُ اْلُمْلَك إِْذ َقاَل إِْبَراھِ  ِھ أَْن آَتاهُ هللاَّ یُم َربِّي الَِّذي ُیْحِیي َوُیِمیُت َقاَل أََنا أُْحیِي قال هللا تعالى: {أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذي َحاجَّ إِْبَراِھیَم فِي َربِّ

ُ الَوأُِمیُت َقاَل إِْبَرا َ َیأِْتي ِبالشَّْمِس ِمْن اْلَمْشِرِق َفأِْت ِبَھا ِمْن اْلَمْغِرِب َفُبِھَت الَِّذي َكَفَر َوهللاَّ الِِمیَن}. ِھیُم َفإِنَّ هللاَّ َیْھِدي اْلَقْوَم الظَّ

دلیلھ، وبین كثرة یذكر تعالى مناظرة خلیلھ مع ھذا الملك الجبار المتمرد الذي ادعى لنفسھ الربوبیة، فأبطل الخلیل علیھ

جھلھ، وقلة عقلھ، وألجمھ الحجة، وأوضح لھ طریق المحجة. 

ھذا الملك ھو ملك بابل، واسمھ النمرود بن كنعان وذكروا أن نمرود ھذا استمر في ملكھ أربعمائة سنة، وكان طغى وبغى، 

ه ال شریك لھ حملھ الجھل والضالل على إنكار وتجبر وعتا، وآثر الحیاة الدنیا. ولما دعاه إبراھیم الخلیل إلى عبادة هللا وحد

وجود هللا تعالى، فحاّج إبراھیم الخلیل في ذلك وادعى لنفسھ الربوبیة. 

فلما قال الخلیل: (ربي الذي یحي ویمیت قال: أنا أحي وأمیت). یعني أنھ إذا آتى بالرجلین قد تحتم قتلھما، فإذا أمر بقتل 

َ َیأِْتي ِبالشَّْمِس ِمْن اْلَمْشِرِق َفأِْت بَِھا ِمْن اْلَمْغِرِب} أي أحدھما، وعفا عن اآلخر، فكأنھ قد  أحیا ھذا وأمات اآلخر. َقال: {َفإِنَّ هللاَّ

ھذه الشمس مسخرة كل یوم تطلع من المشرق كما سخرھا خالقھا ومسیرھا وقاھرھا. وھو الذي ال إلھ إال ھو خالق كل 

وتمیت فأت بھذه الشمس من المغرب فإّن الذي یحي ویمیت ھو الذي یفعل ما شيء. فإن كنت كما زعمت من أنك الذي تحي

یشاء وال یمانع وال یغالب بل قد قھر كل شيء، ودان لھ كل شيء، فإن كنت كما تزعم فافعل ھذا، فإن لم تفعلھ فلست كما 

بعوضة أو تنتصر منھا. زعمت، وأنت تعلم وكل أحد، أنك ال تقدر على شيء من ھذا بل أنت أعجز وأقل من أن تخلق

فبین ضاللھ وجھلھ وكذبھ فیما ادعاه، وبطالن ما سلكھ وتبجح بھ عند جھلة قومھ، ولم یبق لھ كالم یجیب الخلیل بھ بل انقطع 

الِِمیَن}.  ُ ال َیْھِدي اْلَقْوَم الظَّ وسكت. ولھذا قال: {َفُبِھَت الَِّذي َكَفَر َوهللاَّ

التمرین الخامس:

:شرح اآلیات

ھذه مناظرة سیدنا ابراھیم الخلیل لقومھ، وبیان لھم أن ھذه األجرام المشاھدة من الكواكب النیرة ال تصلح لأللوھیة، وال أن 

تعبد مع هللا عز وجل ألنھا مخلوقة مربوبة، مصنوعة مدبرة، مسخرة، تطلع تارة، وتأفل أخرى، فتغیب عن ھذا العالم، 

تخفى علیھ خافیة، بل ھو الدائم الباقي بال زوال، ال إلھ إال ھو، وال رب سواه فبین لھم والرب تعالى ال یغیب عنھ شيء، وال 

أوالً عدم صالحیة الكواكب.، ثم ترقى منھا إلى القمر الذي ھو أضوأ منھا وأبھى من حسنھا، ثم ترقى إلى الشمس التي ھي 

ة مقدرة مربوبة. أشد األجرام المشاھدة ضیاًء وسناًء وبھاًء، فبین أنھا مسخرة، مسیر
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حقوق اإلنسان من  خالل وثیقة خطبة حجة الوداع

األول:التمرین

:علومات عن خطبة الوداع للرسول(ص)م

لقاًء بین أمة ورسولھا؛ كان لقاء توصیة ووداع. توصیَة رسول ألمتھ، -التي تخللت شعائر الحج -لقد كانت خطبة الوداع 

ه األساسیة في كلمة جامعة مانعة، خاطب بھا صحابتھ واألجیال من بعدھم، بل خاطب لخص لھم فیھ أحكام دینھم ومقاصد

البشریة عامة، بعد أن أدى األمانة وبلَّغ الرسالة ونصح لألمة في أمر دینھا ودنیھا.وكانت الخطبة كذلك لقاَء وداِع رسول 

تعب.ألمتھ، وداعاً لھذه الدار الفانیة إلى دار باقیة، ال َنَصَب فیھا وال 

-بل للبشریة جمعاء -لتسمع قولھ صلى هللا علیھ وسلم وھو ُیلخص ألمتھ -بلسان حالھا ومقالھا -لقد أنصتت الدنیا بأسرھا 

مبادئ الرحمة واإلنسانیة، ویرسي لھا دعائم السلم والسالم، ویقیم فیھا أواصر المحبة واألخوة، ویغرس بأرضھا روح 

عون -بما أطلعھ هللا علیھ - علیھ وسلم كان یعلم التراحم والتعاون؛ وكأنھ صلى هللا أنھ سیأتي على الناس حین من الدھر یودِّ

-ظلم اإلنسان ألخیھ اإلنسان -فیھ ھذه المبادئ، ویلقونھا ورائھم ظھرًیا، ویسیرون في عالم تسود فیھ معاییر القوة والظلم 

وُیقدم فیھ كل ما ھو مادي على ما ھو إنساني.

الثاني:التمرین 

تضمنت خطبة الوداع مبادئ وتوصیات قیمة وعدیدة ھي:

ـ المبدأ األول حرمة سفك الدماء بغیر حق، وفي ھذا یقول علیھ الصالة والسالم: ( أیھا الناس، إن دماءكم وأموالكم علیكم 

حرام إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة یومكم ھذا، وحرمة شھركم ھذا..) 

هللا علیھ وسلم: ( أال إن كل شيء من أمر الجاھلیة تحت قدمي موضوع، دماء الجاھلیة ـ المبدأ الثاني قولھ صلى

موضوعة...وربا الجاھلیة موضوع..) وھذا نص واضح، وتصریح صارخ أن كل ما كان علیھ أمر الجاھلیة قد َبَطل، ولم 

.یبَق لھ أي اعتبار

ء خیًرا ( واستوصوا بالنساء خیًرا ) ما أحرى باإلنسانیة الیوم ـ ثالث المبادئ في خطبتھ صلى هللا علیھ وسلم وصیتھ بالنسا

ودفعت بھا إلى مھاوي الذل -تحت مسمى حریة المرأة -أن تلتزم بھا وتھتدي بھدیھا، بعد أن أذاقت المرأة أشد العذاب 

 يء.والرذیلة، وجردتھا من كل معاني الكرامة والشرف، تحت شعارات مزیفة، ال تمت إلى الحقیقة في ش

ـ  المبدأ الرابع فكان وصیتھ علیھ الصالة والسالم ألمتھ التمسك بكتاب ربھا واالعتصام بھ، مبیًنا أنھ سبیل العزة والنجاح ( 

وقد تركت فیكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم بھ: كتاب هللا ) 

التمرین الثالث:

ما أرشد إلیھ االسالم بشأن حقوق االنسان.وشرح الحدیث 

ئ خالدة لحقوق اإلنسان، ال یبلغھا منھٌج وضعي، وال قانون بشري، فلصیانة الدماء قال تعالى: َولَُكْم ِفي اْلقَِصاِص حیاةٌ مباد

اِرَقُة َفاْقَطُعوْا أَْیِدَیُھَما [المائدة:179[البقرة: اِرُق َوالسَّ ]، ولصیانة األعراض قال 38]، ولصیانة األموال قال تعالى: َوالسَّ

اِنى َفاْجلُِدوْا ُكلَّ َواِحٍد ّمْنُھَما ِماَْئَة َجْلَدٍة [النور:تعالى: ال انَِیُة َوالزَّ ]، یحترم اإلسالم حق الحیاة احتراماً كبیراً، یحترم الحیاة 2زَّ
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الطاھرة الصالحة، ال حیاة الفجور والفتنة، وال حیاة الظلم والعدوان، وال قیمة الحترام حق الحیاة لإلنسان إذا لم یصاحب

االحتراَم تشریع عادل للحیاة وتنظیم لھا.یرعى اإلسالم حق اإلنسان في حفظ حیاتھ لتكون حیاًة كریمة، یحوطھا األمن 

واالستقرار واالطمئنان، یبني اإلسالم األمَن في نفس المسلم، ثم یبني بھ حیاتھ، فیقیم العدل بین الناس على شرع هللا، ویبني 

هللا في األرض، ویبني العالقات الكریمة بین الناس بروابط إیمانیة، تحمي األمن وتصونھ، القوة والسلطان، الذي یقیم شرع

�ϑ έΎόΗ�ϡΛ�ˬΝϭί ϭ�ϥϛγϭ�ΔΑρΧ�ˬέϭΟϟ�ϥγΣϭ�ϥϳΩϟϭϟ�έΑ�ˬௌ�ϲϓ�ϝλ ϭΗ�ϡΎΣέ�ˬΕΎϳϟϭ̈́ γϣ�ΎϬϳϠϋϭ�ϕϭϘΣ�ΎϬϟ�Ϳ�˲ΓϭΧ

الم أنھ ال یجوز أن یؤذى إنساٌن حضرَة أخیھ، وال بین الشعوب لیكون أكرم الناس أتقاھم.ومن مبادئ حقوق اإلنسان في اإلس

أن یھان في غیبتھ، سواء كان اإلیذاء للجسم أو للنفس بالقول أو الفعل، ومن ثم حّرم اإلسالم ضرب اآلخرین بغیر حق، 

كفل لھ ونھى عن التنابز والھمز واللمز والسخریة والشتم، ولم یكتِف اإلسالم بحمایة اإلنسان وتكریمھ حال حیاتھ، بل

االحترام والتكریم بعد مماتھ، ومن ھنا أمر بغسلھ وتكفینھ، والصالة علیھ ودفنھ، نھى عن كسر عظمھ أو االعتداء على جثتھ 

وإتالفھا، روى البخاري أن رسول هللا قال: ((ال تسبوا األموات، فإنھم قد أفضوا إلى ما قدموا)).

التمرین الرابع:

:و أھمیتھالمقصودة في الحدیث االحقوق

لقد حفظ الدین الحنیف للمرأة حقوقھا، وكّرمھا أماً وزوجًة وبنتاً، ُعني بھا منذ أول نفٍس لھا في الحیاة إلى أن تسلم روحھا 

إلى خالقھا وبارئھا، جعل جسدھا حرمة ال یجوز النظر من أجنبي إلیھ، بعد أن كان للجمیع حقاً مشاعاً، أعطاھا حق اإلرث، 

َمْن َعِمَل َصالِحاً ّمن َذَكٍر أَْو أُْنَثى (ى بینھا وبین الرجل في األجر والثواب والتكالیف العبادیة، قال تعالى: وحق العلم، سوّ 

]، لقد رفع اإلسالم المرأة، طھر مشاعرھا، أّدب سلوكھا، سما بمقاصدھا 97[النحل:)َوُھَو ُمْؤِمٌن َفلَُنْحِیَینَُّھ حیاًة َطّیَبةً 

وأمنیاتھا.

الجتماعي القویمالسلوك

التمرین األول:

:من السلوكات االجتماعیة القویمة إفشاء السالم

إن إفشاء السالم ھو مفتاح القلوب، فإذا أردت أن ُتفتح لك قلوب العباد فسلم علیھم إذا لقیتھم وابتسم في وجوھھم، وكن سباًقا 

ى الجنة، كما قال النبي صلى هللا علیھ وسلم: "ال تدخلوا لھذا الخیر یزرع هللا محبتك في قلوب الناس وییسر لك طریًقا إل

الجنة حتى تؤمنوا، وال تؤمنوا حتى تحابوا، أوال أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السالم بینكم".

التمرین الثاني:

فضائل السالم:

ـ السالم تحیة أھل الجنة:

ختار هللا تعالى لھم إال ما ھو أكمل وأحسن ، فقد قال هللا عز وجل عن أھل یكفي أن السالم ھو تحیة أھل الجنة الذین ال ی

ُتُھْم َیْوَم َیْلَقْوَنُھ َسالٌم} [األحزاب: ]، 44الجنة: {َتِحیَّ

ـ السالم حق المسلم على أخیھ:

یھ قول النبي صلى هللا علیھ إن إلقاء السالم ورده أحد الحقوق التي كفلھا الشرع للمسلم على أخیھ المسلم. أما إلقاء السالم فف

وسلم: "إذا لقي أحدكم أخاه فلیسلم علیھ". وأما رد السالم ففیھ قول النبي صلى هللا علیھ وسلم: "خمٌس تجب للمسلم على أخیھ: 

رد السالم، وتشمیت العاطس، وإجابة الدعوة، وعیادة المریض، واتباع الجنائز".
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ـ السالم سبب للبركة:

هللا لك في نفسك وأھل بیتك فسلم علیھم كلما دخلت بیتك؛ فإن ذلك من أعظم أسباب البركة. فعن أنس بن إذا أردت أن یبارك 

مالك رضي هللا عنھ قال: قال لي رسول هللا صلى هللا عیلھ وسلم: "یا ُبني إذا دخلت على أھلك فسلِّم یكون بركة علیك وعلى 

أھل بیتك". 

من آداب السالم:

بصوت مسموع یسمعھ الیقظان وال ینزعج منھ النائم، فعن المقداد رضي هللا عنھ قال: "كنا نرفع للنبي )  أن یكون التسلیم1(

صلى هللا علیھ وسلم نصیبھ من اللبن، فیجيء من اللیل فیسلم تسلیًما ال یوقظ نائًما ویسمع الیقظان".

كبیر، والقلیل على الكثیر؛ لقول النبي صلى هللا )   أن یسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والصغیر على ال2(

علیھ وسلم: "یسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد، والقلیل على الكثیر". وفي لفظ: "یسلم الصغیر على الكبیر ..." 

اه فلیسلم علیھ، فإن حالت )   أن یعید إلقاء السالم إذا فارق أخاه ولو یسیًرا لقولھ صلى هللا علیھ وسلم: "إذا لقي أحدكم أخ3(

بینھما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقیھ فلیسلم علیھ".

) أن یسلم على أھل بیتھ عند الدخول علیھم كما سبق.4(

) عدم االكتفاء باإلشارة بالید أو الرأس، فإنھ مخالف للسنة، إال إذا كان المسلَّم علیھ بعیًدا فإنھ یسلم بلسانھ ویشیر بیده وال 5(

باإلشارة.یكتفي 

)السالم في بدایة المجلس وعند مفارقتھ لقولھ صلى هللا علیھ وسلم: "إذا انتھى أحدكم إلى المجلس فلیسلم، فإذا أراد أن 6(

یقوم فلیسلم؛ فلیست األولى بأحق من اآلخرة".

لتواضع والرحمة، كما إن فیھ )  أن یسلم على الصبیان إذا لقیھم اقتداًء برسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وفیھ دلیل على ا7(

تربیة الناشئة على تعالیم اإلسالم وغیر ذلك من الفوائد.

)البشاشة وطالقة الوجھ والمصافحة.8(

)الحرص على السالم باأللفاظ الواردة في السنة.9(

التمرین الثالث:

:أھمیة االلتزام بالسلوكات االجتماعیة القویمة

أّن األخالق مجالھا الحیاة كلّھا، وسلوك اإلنسان كلّھ، وعالقاتھ بربھ وبنفسھ وباآلخرین؛ بل إن أھمیة اإلعداد الخلقي للشباب

وبالمخلوقات كلھا. فاإلعداد الخلقي للشباب ھو الذي یجعل من الصفات الحسنة، كالصدق واألمانة، واإلخالص والوفاء، 

شباب وحركتھ الدائبة، كما تجعلھ نافًرا في سلوكھ والشجاعة والعفة، والمروءة والعدل... وغیرھا, عادات في سلوك ال

الیومي من الصفات السیئة، كالحسد والحقد، والخیانة والكذب، والظلم والغدر وغیرھا، وبھذا اإلعداد یتجنب الشباب مظاھر 

ة، والخشونة غیر مرغوبة في السلوك اإلنساني، كالحمق والتكّبر، والصلف والتھور، والخوف والجزع، وقبول الذل والمھان

والغلظة في معاملة المؤمنین. 

التمرین الرابع:

أھداف اإلعداد الخلقي للشباب:

ـ تغییر اتجاھات الشباب النفسّیة والفكرّیة المتعارضة مع السلوك االجتماعي المرغوب فیھ إلى التغییر المرغوب فیھ، 1

والمتناسب مع عقیدة المجتمع، وقیمھ، ومظاھر سلوكھ الخلقي. 

ـ ربط التقدم االقتصادي، والتكّیف االجتماعي باألخالق، فالتقّدم االقتصادي ال یعتمد على ما تملك األمة من إمكانات مادیة، 2

وقوى بشریة متعلمة مدربة فحسب، بل على ما یتحلّى بھ األفراد العاملون المنتجون من سلوك أخالقي یحكم عالقات 

س بالمسئولیة، ویصون الحقوق العامة والخاصة، ثم ما یساعد األفراد على زیادة اإلنتاج، ویحقق التعاون، ویعمق اإلحسا

التكّیف االجتماعي والتوافق النفسي في المجتمع. 
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ـ تحقیق التوازن بین القیم األخالقّیة النظرّیة والقیم الممارسة في المجتمع، واألخذ من العادات والتقالید بما یتمشى مع قیم 3

التي یتطور الناس لیرتقوا إلیھا ولیمارسوھا في صور أفضل من ممارستھا في أجواء الجھل والتخلف. اإلسالم الثابتة؛

وسائل التغلب على التلوث الخلقــي: 

ـ البیئة االجتماعیة: حیث تبنى العالقات بین األفراد على أساس من السلوك الحسن واالحترام المتبادل، والتعود على 

ا، مثل: اإلخالص واألمانة، والمحبة والجد، والنظام والتعاون، واإلخاء، والمودة واالحترام، واالعتماد الفضائل سلوًكا وتعّبدً 

على النفس، والرحمة، والشفقة وغیر ذلك؛ لتكون البیئة عامالً موجًھا لسلوك األفراد، ومیولھم، وغرائزھم، وكل ذلك في 

المجتمع. -المسجد -نطاق التعاون بین بیئات التربیة الثالث: المدرسة 

ـ الرفقة الحسنة: إذ إن الفرد یتأّثر بمن حولھ كما یتأثر بما حولھ من بیئة یعیش فیھا، وأسرة ینشأ فیھا، ولذلك شّبھ الرسول 

صلى هللا علیھ وسلم الجلیس الصالح ببائع المسك، والجلیس السوء بنافخ الكیر، فكالھما مؤثر في صاحبھ، واإلنسان بطبعھ 

ألصدقائھ في سلوكھم ومظھرھم وملبسھم, فمعاشرة األبرار والشجعان تكسب الفرد طباعھم وسلوكھم، بینما تكسب مقلِّد 

معاشرةُ المنحرفین الفرد انحرافھم أو تقّبل انحراِفھم. 

اسة سیرة ـدراسة سیر األنبیاء والرسل واألبطال والنابغین في میادین العلم والمعرفة، والقتال والحرب، وعلى رأس ذلك در

سید الًخْلق صلوات هللا وسالمھ علیھ؛ باعتباره القدوة األولى للبشریة؛ ألن دراسة ھذه الشخصیات ھي التي تبعث الروح 

الخّیرة في الناشئة، وتجّسد فیھم معاني التضحیة والفداء في سبیل المثل العلیا، والمبادئ السامیة. 

البیت، والمدرسة، والرادیو، والمسرح، والتلیفزیون، والكتاب، ومنظمات ـ توحید جھود الوسائل التربویة المتمثلة في 

الشباب، فإذا كانت المدرسة أو كان البیت قائًما بالتربیة الُخلقیة، والمؤسسات األخرى تقوم بما یعكسھا فال قیمة لجھد البیت 

أو المدرسة. 

التمرین الخامس:

الحث على عیادة المریض:

سالم بالمریض أن جعل عیادتھ حّقًا من حقوقھ على إخوانھ المسلمین، ففي الحدیث: "خمس تجب للمسلم لقد بلغ من عنایة اإل

على أخیھ: رد السالم، وتشمیت العاطس، وإجابة الدعوة، وعیادة المریض، واتباع الجنائز".وأمر الرسول صلى هللا علیھ 

یض، وفكوا العاني (األسیر)". وعن البراء رضي هللا عنھ وسلم المسلمین بعیادة المرضى: "أطعموا الجائع، وعودوا المر

قال: "أمرنا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بسبع ونھانا عن سبع: أمرنا بعیادة المریض..." الحدیث.فلم یكتف الرسول صلى 

ل ھموم األمة یعود المرضى، یخفف عنھم هللا علیھ وسلم بحث المسلمین على عیادة المرضى، بل كان وھو الذي تحمَّ

ویسلیھم. قال عثمان بن عفان رضي هللا عنھ: "إنا وهللا قد صحبنا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في السفر والحضر، وكان 

یعود مرضانا، ویتبع جنائزنا ویغزو معنا، ویواسینا بالقلیل والكثیر".وینبغي أن یتعلم المسلمون ھذا الخلق، حتى الكبراء 

أن یعودوا آحاد الرعیة. وكان السلف رضي هللا عنھم یھتمون بعیادة المریض، فكانوا إذا فقدوا الرجل منھم، فإنھ ال یعیبھم

سألوا عنھ، فإن كان مریًضا عادوه. 

التمرین السادس:

لعیادة المریض آداب عدیدة  ینبغي أن ُتراعى عند زیارتھ؛ منھا:

باب برفق، وأال ُیبھم نفسھ، وأن یُغضَّ بصره، وأال ُیقابل الباب عند أن یلتزم باآلداب العامة للزیارة، كأن یُدقَّ ال-1

االستئذان.

أن تكون العیادة في وقٍت مالئم، فال تكوُن في وقت الظھیرة صیًفا وال في شھر رمضان نھاًرا، وإنما ُتستحبُّ بكرًة -2

وعشیًة وفي رمضان لیالً.

ا یشتھیھ.أن یدنو العائد من المریض ویجلس عند رأسھ-3 ویضع یده على جبھتھ ویسألھ عن حالھ وعمَّ

ا، أي یوًما بعد یوٍم، وربما اختلف األمر باختالف األحوال، سواء بالنِّْسَبة للعائد أو للمریض، فإذا -4 أن تكون الزیارة ِغّبً

استدعت حالُة المریض زیارَتھ یومًیا فال بأس بذلك، خاصة إذا كان یرتاح لذلك ویھشُّ لھ.

ینبغي للعائد أال ُیطیل الجلوس حتى ُیضجر المریض، أو َیشُّقَّ على أھلھ، فإذا اقتضت ذلك ضرورةٌ فال بأس.-5
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أال ُیكثر العائد من سؤال المریض، ألن ذلك یثقُل علیھ وُیْضِجُرهُ.-6

عدیدة منھا: "أسأل هللا العظیم، من آداب العیادة أن یدعو العائد للمریض بالعافیة والصالح، وقد وردت في ذلك أدعیة -7

رب العرش العظیم؛ أن یشفیك (سبع مرات)". وأن یقرأ عنده بالفاتحة والمعوذتین واإلخالص.

قة واللطف ما ُیطیُب بھ خاطره.-8 أال یتكلم العائد أمام المریض بما ُیقلِقُُھ وُیزعُجُھ، وأن یظھر لھ من الرِّ

ره من الیأس ومن الجزع لما أن ُیوسع العائد للمریض في األم-9 ل، ویشیر علیھ بالصبر لما فیھ من جزیل األجر، ویحذِّ

فیھما من الوزر.

اُد المریض من اللغط واالختالف بحضرتھ، لما في ذلك من إزعاجھ، ولھ في ھذه الحالة أن یطلب منھم -10 أال یكثر ُعوَّ

االنصراف.

عاء -11 لھ.ُیسنُّ لمن عاد مریًضا أن یسألھ الدُّ

التمرین السابع:

:أھمیة إجابة الدعوة وبعض آدابھا

من لوازم األخوة في هللا ، أن تجیب دعوة أخیك في شتى المناسبات، وتلبیة الدعوة  تحقق األخوة وتزید في الود وتصفِّي 

ء یضمن المودة ، والمحبة ، النفوس فیما بینھا ، اإلسالم حث علیھا وأرشًد إلى أن المراد من ھذه الدعوة اللقاء ، وھذا اللقا

واألُلفة ، والتفاھم ، ھناك بعض األشخاص یبنون قصوراً من األوھام إذا تم اللقاء والتواصل ذابت ھذه القصور من 

المشكالت ومن التصورات ومن اآلالم ومن الغضب ، فیبدو أن اللقاء شيٌء مھٌم جداً في عالقات األُخوة اإلسالمیة. قال 

ُدِعَي أََحُدُكْم إِلَى َطَعاٍم َفْلُیِجْب َفإِْن َشاَء َطِعَم َوإِْن َشاَء َتَرك  (رواه مسلم) الرسول'ص):إَِذا 

ومن آداب إجابة الدعوة أال یمیز الغنى باإلجابة عن الفقیر ، فمن آداب إجابة الدعوة أن تجیب دعوة أي إنسان ، أي أخ 

تمیز بین الغني والفقیر نوٌع من التكبر .ومن آداب إجابة الدعوة أیضاً أال مؤمن  أي أخ مسلم ، أال تمیز بین الغني والفقیر ، ال

تجلس مقابل باب یمكن أن یرى منھ النساء ، دائماً في غرفة الضیوف اختر مكاناً لیس مواجھاً للباب ھكذا أدب المؤمن .

فضائل العبادات

التمرین األول:

ألعمال واألقوال الصالحة التي تكون سببا لفوز صاحبھا وفالحھ.أرشدنا الرسول(ص) في أحادیث كثیرة إلى أھم ا

أھم ھذه األعمال:

الصالةوبر الوالدین والجھاد ـ صلة الرحم ـ العمل الصالح الدائم ـ العمل ابتغاء وجھ هللا ـ الرحمة ـ الصالة والصیام ـ ذكر هللا 

الصبر.

األحادیث:

 علیھ وسلم أي العمل أحب إلى هللا قال (( الصالة على وقتھا قال ثم أي قال عن عبدهللا بن مسعود قال سألت النبي صلى هللا

.بر الوالدین قال ثم أي قال الجھاد في سبیل هللا قال حدثني بھن ولو استزدتھ لزادني)) رواه البخاري 

ھ في أثره فلیصل عن أنس بن مالك أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قال (( من أحب أن یبسط لھ في رزقھ وینسأ ل

.رحمھ)) رواه البخاري

عن عائشة رضي هللا عنھا أنھا قالت سئل النبي صلى هللا علیھ وسلم أي األعمال أحب إلى هللا قال (( أدومھا وإن قل وقال 

.اكلفوا من األعمال ما تطیقون)) رواه البخاري 

 أحب هللا لقاءه ومن ! كره لقاء هللا كره هللا لقاءه)) عن أبي موسى عن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال (( من أحب لقاء هللا

.رواه البخاري 
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عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم (( أحب األعمال إلى هللا تعالى أدومھا وإن قل قال وكانت عائشة إذا 

.عملت العمل لزمتھ)) رواه مسلم 

ال قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم (( من أحب أن یظلھ هللا في ظلھ عن أبي الیسر صاحب النبي صلى هللا علیھ وسلم ق

.فلینظر معسرا أو لیضع لھ)) ابن ماجھ 

عن عبد هللا بن عمرو بن العاص قال قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم (( أحب الصیام إلى هللا صیام داود وأحب الصالة 

.ھ وینام سدسھ وكان یصوم یوما ویفطر یوما)) احمد إلى هللا صالة داود كان ینام نصفھ ویقوم ثلث

عن سمرة بن جندب قال قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم (( أحب الكالم إلى هللا تبارك وتعالى أربع ال إلھ إال هللا وهللا 

�ΩϣΣ���ΕΩΑ�ϥϬϳ Ά�ϙέο ϳ�ϻ�Ϳ�ΩϣΣϟϭ�ௌ�ϥΎΣΑγϭ�έΑϛ.

 علیھ وسلم قال (( إذا أحب هللا قوما ابتالھم فمن صبر فلھ الصبر ومن جزع فلھ عن محمود بن لبید أن رسول هللا صلى هللا

.الجزع)) احمد

التمرین الثاني:

آیات قرآنیة تأمر وترغب في الصدقة:

ا َرَزْقنَ  الََة َوُینِفقُوْا ِممَّ اُھْم ِسّراً َوَعالِنَیًة مِّن َقْبِل أَن َیأْتَِي َیْوٌم الَّ َبْیٌع قال هللا تعالى آمراً نبیھ :( قُل لِِّعَباِدَي الَِّذیَن آَمُنوْا ُیقِیُموْا الصَّ

].31ِفیِھ َوالَ ِخالٌَل )[إبراھیم:

].195ویقول جل وعال:( َوأَنِفقُوْا ِفي َسبِیِل ّهللاِ...) [البقرة:

ا َرَزْقَناُكم )[الب َھا الَِّذیَن آَمُنوْا أَنِفقُوْا ِممَّ ].254قرة:وقال سبحانھ:( َیا أَیُّ

َباِت َما َكَسْبُتْم )[البقرة: َھا الَِّذیَن آَمُنوْا أَنِفقُوْا ِمن َطیِّ ].267وقال سبحانھ:( أَیُّ

َنفُِسُكْم َوَمن ُیوَق ُشحَّ  َ َما اْسَتَطْعُتْم َواْسَمُعوا َوأَِطیُعوا َوأَنفِقُوا َخْیراً ألِّ َك ُھُم اْلُمْفلُِحوَن)  َنْفِسِھ َفأُْولَئِ وقال سبحانھ:( َفاتَّقُوا هللاَّ

].16[التغابن:

التمرین الثالث:

فوائد الصدقة:

ـ الصدقة وقایة من النار .1

ـ المتصدق في ظل صدقتھ یوم القیامة.2

ـ فیھا دواء لألمراض القلبیة كما في قولھ لمن شكى إلیھ قسوة قلبھ.3

ـ صاحب الصدقة یبارك لھ في مالھ.4

العبد وإیمانھ.ـ الصدقة دلیٌل على صدق 5

التمرین الرابع:

.مسلمأخرجھ))برھانوالصدقةنور،والصالة):((ص(الرسولقال

:المسلمحیاة في وأھمیتھاالصالةفضل

تشتمل الصالة على أسمى معانى العبودیة و االلتجاء الى هللا تعالى و االستعانة بھ و التفویض الیھ.. لھا من الفضل و التأثیر 

Ϡλ ϟ�ρΑέ�ϰϓ�ΔϳϟΎϋ�ΏΗέϣ�ϰϟ·�ΔϣϷ�ϩΫϫ�ϰϓ�ϥϭΩϫΎΟϣϟ�ϥϭλ ϠΧϣϟ�ϝλ ϭ�ΎϬΑ��έΧ�Ί ηϟ�α ϳϟ�Ύϣ�Ϫϳϟ�ΏέϘΗϟ�ϭ�ϰϟΎόΗ�ͿΎΑ�Δ

من اإلیمان و الیقین.

الصالةوالبالء،الشرأسباببھیتقينوروالھدى،الحقإلىبھیھتدينوروجھھ، في ونورالمؤمن،قلب في نورالصالة
(وعالجل هللا یقولودنیاه،دینھأمورمنیھّمھ ما كل في للمؤمنعون ْبرِ ٱبِ ْسَتِعیُنواْ ٱوَ : لَٰو ٱوَ لصَّ َھاةِ لصَّ َعلَىإِالَّ لََكبِیَرةٌ َوإِنَّ

لٰـَ أَنَُّھمَیُظنُّونَ لَِّذینَ ٱ،ِشِعینَ ْلَخٰـ ٱ [ِجُعونَ رٰ إِلَْیھِ َوأَنَُّھمْ َرّبِھمْ قُوامُّ أحزانھم،تذھب اوبھھمومھم،یفرجونبھا].46-45:البقرة)
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وحزنھبثھ هللا إلىیشكوالعالمین،ربیديبینقائماً المؤمنفیھایتمثلالتيالسعیدةاللحظاتإنھاھمومھم، تنجلي وبھا
تجعلھبربھ،صلتھوتقويیقینھ،وتقويالمؤمن،إیمانتقويالصالةتلكوإحسانھ،ورحمتھفضلھویستنزلإلیھ،ویلتجئ

.البالء في الصبروعلىالرخاء، في الشكر على تعینھوبالء،كلمنتطھرالقلبإنھا.ربھب صلة على دائماً 

:الخاسالتمرین

:واآلخرةالدنیا في خیراالمؤمنبھاینالالتيالفاضلةاألعمالمن هللا ذكر
كثیراذكرایذكروهأنمؤمنینالأمرهللاواألحزان،وقدوالھمومالغمومتذھببھاألبصارونورالقلوبحیاةھو هللا ذكر

مغفرةلھماالھأعدوالذاكراتكثیراͿوالذاكرین:(وقال)تفلحونلعلكمكثیرا هللا واذكروا:(تعالى فقالذكرهمنومدح
:ھيعظیمةفوائدوللذكر).عظیماوأجرا

.ویكسرهویقمعھالشیطانیطرد ـ
.وجلعزالرحمنیرصي ـ
.والسرورالفرحویجلبالقلبعنوالغمالھمیزیل ـ
.والقلبالوجھینور ـ
.الرزقیجلب ـ
  .هللا محبة یورث ـ
.لھوالھیبةاالھمنالقربةیورث ـ
.للساناألخرىاآلفاتوكلوالنمیمةالغیبةعناللسانالنشغالسبب ـ
.والمعادالقبروفيالدنیا في نور ـ
.القلوبلقسوةدواء ـ

العمرة

:األولالتمرین

:العمرةتشریعمنالحكمة
المقصود من تشریع العمرة أن یحضر المسلمون منافع لھم أي یحصلوھا وإقامة ذكرهللا عزوجل في تلك البقاع التي عظمھا 

سبحانھ وشرفھا وجعل زیارتھا على الوجھ الذي شرعھ من تعظیم حرماتھ وشعائر دینھ، وذلك خیر لصاحبھ في العاجلة 

جعل هللا ألھلھا البشرى في الحیاة الدنیا وفي اآلخرة وذلك من أعظم المنافع. -تقوى القلوب، التي واآلجلة، وأمارة على

قال:( قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم:  العمرة إلى العمرة كفارة لما -رضي هللا عنھ -وفي الصحیحین عن أبي ھریرة 

بینھما، والحج المبرور لیس لھ جزاء إال الجنة )  . 

ومن المنافع العظیمة: أن الحج و العمرة اجتماع عام للمسلمین یلتقون فیھ من شتى أقطاراألرض، یكون من أسباب جمع 

كلمتھم ووحدة صفھم، وإصالح ذات بینھم، وتقویة أواصرالمودة واإلخاء فیما بینھم، مع ما یحصل فیھ من التفقھ في الدین 

وطائفة بما یجب علیھ نحوإخوانھ مع الدعوة إلى هللا تعالى واألمر بالمعروف، والتعاون على مصالح الدنیا، وقیام كل شخص

والنھي عن المنكر، والتواصي بالحق والصبر والمرحمة، والتفاھم في القضایا المھمة والحوادث المستجدة وتحصیل مارتب 

هللا على القیام بھذه الطاعات من األجورالعظیمة. 

التمرین الثاني:
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ي لمن عزم على السفرللعمرة:أمور تنبغ

ینبغي لمن نوى السفر أو غیره من العبادات أن یستحضر نیة التقرب إلى هللا تعالى في جمیع أحوالھ، لتكون أقوالھ -1

وأفعالھ ونفقاتھ مقربة إلى هللا تعالى. قال صلى هللا علیھ وسلم :  إنما األعمال بالنیات، وإنما لكل امرئ ما نوى  متفق علیھ  

.

ولیحذر كل الحذر أن یقصد بعمرتھ الدنیا وحطامھا، أو الریاء والسمعة والمفاخرة بذلك، فإن ذلك من أقبح المقاصد ومن -2

الموجبات لحبوط العمل ورده وعدم قبولھ وفي الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال: ( قال تعالى: أنا أغنى 

ك معي فیھ غیري تركتھ وشركھ )  .الشركاء عن الشرك، من عمل عمال أشر

أن یتعلم ما یشرع لھ في عمرتھ، وأثناء سفره وإقامتھ من األحكام واآلداب، ویتفقھ في ذلك، -أیضا-مما ینبغي لھ-3

ویسأل أھل الذكر عما أشكل علیھ لیكون على بصیرة من دینھ، ولیجتنب الوقوع في المحظور، أو التقصیر في مشروع.

فینبغي أن یوفر ألھلھ ما یحتاجون إلیھ من مؤونة ونحوھا، حتى ال -أو أي سفر آخر-على السفر للعمرةإذا عزم -4

یحتاجوا إلى الناس ولیذكر ما صح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال:  (إذا أنفق الرجل على أھلھ نفقة وھو یحتسبھا 

فھي لھ صدقة )   متفق علیھ.  

تقوى هللا: وھي فعل أوامره واجتناب نواھیھ، رغبة ورھبة، فإن تقوى هللا سبب لحصول كل خیر وینبغي أن یوصیھم ب-5

والوقایة من كل شر في العاجلة واآلجلة، وھي وصیة هللا لألولین واآلخرین والمسافرین والمقیمین. 

ل اإلیمان بالتوبة وحقیقة التوبة االعتراف مما ینبغي لھ أیضا التوبة إلى هللا من جمیع الذنوب: فإن هللا تعالى أمر جمیع أھ-6

بالخطیئة، وتركھا، والندم على ما مضى منھا، والعزیمة على عدم الرجوع إلیھا.

ینبغي كذلك أن یھیئ لعمرتھ نفقة طیبة من مال حالل ال شبھة فیھ: فإن أكل الحالل یصلح القلب، وینشط على الطاعة، -7

ن هللا.ویكون من أسباب وجل القلب وخوفھ م

التمرین الثالث:

إذا أحرم المسلم بالعمرة حرم علیھ أحد عشر شیئاً حتى یتحلل من إحرامھ وھي: 

ـ قتل الصید البري، أما البحري فجائر. 4ـ استعمال الطیب ـ 3ـ تقلیم األظافرـ 2ـ إزالة الشعر ـ 1

لى البدن كالثوب والفانیلة والسراویل والقمیص ـ لبس المخیط ( على الرجال دون النساء ) والمخیط ھو المفصل ع5

والبنطلون والقفاز والجوارب. أما ما فیھ خیاطة ولم یكن مفصالً فال یضر المحرم؛ كالحزام أو الساعة أو الحذاء الذي فیھ 

خیوط. 

ك؛ ویجوز االستظالل ـ تغطیة الرأس أو الوجھ بمالصق ( على الرجال ) كالطاقیة والغترة والعمامة والقبعة وما شابھ ذل6

بالشمسیة والخیمة والسیارة، ویجوز حمل المتاع على الرأس إذا لم یقصد بھ التغطیة. 

ـ لبس النقاب والقفازین ( على المرأة ) فإذا كانت أمام رجال أجانب وجب ستر الوجھ والیدین بغیر النقاب والقفاز، كسدل 7

الخمار على الوجھ وإدخال الیدین في العباءة. 

ـ إنزال المني باستمناء أو مباشرة. 11ـ المباشرة لشھوة ـ 10ـ الجماع ـ 9ـ عقد النكاح ـ 8

التمرین الرابع:

الفوائد من ھذه اآلیة: 

وجوب الحج والعمرة ، وفرضیتھما . -1

(خذوا عني مناسككم) وجوب إتمامھما بأركانھما وواجباتھما التي قد دل علیھا فعل النبي صلى هللا علیھ وسلم وقولھ: -2

أن فیھ حجة لمن قال بوجوب العمرة . -3

أن الحج والعمرة یجب إتمامھما بالشروع فیھما ، ولو كانا نفالً . -4

األمر بإتقانھما وإحسانھما ، وھذا قدر زائد على فعل ما یلزم لھما . -5
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6-���ϰϟΎόΗ�Ϳ�ΎϣϬλ ϼΧΈΑ�έϣϷ�Ϫϳϓϭ

من األشیاء حتى یكملھما ، إال بما استثناه هللا وھو الحصر أنھ ال یخرج المحرم بھما بشيء-7

التمرین الخامس:

صفة العمرة:

إذا وصلت إلى المیقات وأردت اإلحرام بالعمرة فاغتسل كما تغتسل من الجنابة إن تیسر لك، ثم البس ثیاب اإلحرام إزاراً -1

" ثم قل : "لبیك عمرة، لبیك اللھم لبیك، لبیك ال شریك لك لبیك ورداء "والمرأة تلبس ما شاءت من الثیاب غیر متبرجة بزینة

، إن الحمد والنعمة لك والملك ال شریك لك".

* ومعنى "لبیك" أجبتك إلى ما دعوتني إلیھ من الحج أو العمرة.

صل ركعتین فإذا وصلت إلى مكة فطف بالبیت سبعة أشواط طواف العمرة ، تبتدئ من الحجر األسود وتنتھي إلیھ ، ثم-2

خلف مقام إبراھیم قریباً منھ إن تیسر أو بعیداً.

فإذا صلیت الركعتین فاخرج إلى الصفا واسع بین الصفا والمروة سبع مرات سعي العمرة تبتدئ بالصفا وتختم بالمروة.-3

فإذا أتممت السعي فقصر شعر رأسك.-4

وبذلك تمت العمرة ففك إحرامك والبس ثیابك.

دس:التمرین السا

نصائح للمحرم بعمرة:

یجب على المحرم بعمرة ما یلي :

أن یكون ملتزماً بما أوجب هللا علیھ من شرائع دینھ كالصالة في أوقاتھا مع الجماعة .-1

ِجَداَل ِفي أن یتجنب ما نھى هللا عنھ من الرفث والفسوق والعصیان (َفَمْن َفَرَض ِفیِھنَّ اْلَحجَّ َفال َرَفَث َوال فُُسوَق َوال-2

) (البقرة: ).197اْلَحجِّ

أن یتجنب أذیة المسلمین بالقول أو الفعل عند المشاعر أو غیرھا .-3

أن یتجنب جمیع محظورات اإلحرام .-4

المسارعة في الخیرات
التمرین األول:

:معنى المبادرة في الخیرات 

، وتشعر ب نة المبادرة لفٌظ جمیل، ومعنى عظیم توحي بالجدیةَّ العزیمة، وتنبئ عن علّو الھمة والمتأمُل في كتاب هللاِ وفي السُّ

النبویة یجد المبادرة أو ما یماثلھا وتقاربھا من األلفاظ كالمسارعة، والمسابقة كثیرًة، ولكن (المسارعة) في القرآن أكثر 

لغِة یقولون: المسارعة إلى الشيء المبادرة و(المبادرة) في الحدیث أكثر، أما (المسابقة) فقد وردت فیھما على السواء وأھل ال

إلیھ (لسان العرب ).

: -تعالى  -وقد تجتمع لفظُة (المسارعة) و(المسابقة) في آیٍة واحدة ویوصف بذلك أصحاب اإلیمان والخشیة كما في قولھ 

).61((أُْولَئَِك ُیَساِرُعوَن ِفي اْلَخْیَراِت َوُھْم لََھا َساِبقُوَن)) (المؤمنون: 
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: ((َفاْسَتبِقُوْا اْلَخْیَراِت)) (البقرة: -تعالى  - فالمبادرة والمسارعة إلى الخیرات أمٌر دعى إلیھ القرآن، وحثَّ علیھ اإلسالم قال 

بُِّكْم)) (آل عمران: 148 علیھ -). وفي ذلك حٌث واستعجال على جمیع الطاعات وقال 133). ((َوَساِرُعوْا إِلَى َمْغفَِرٍة مِّن رَّ

ة والسالم : ((بادروا باألعمال)).الصال

التمرین الثاني:

:مبادرات الرسول(ص) ومسارعتھ للخیرات

صاحب المبادرات وإمام المسارعین للخیرات.. ومن یقرأُ سیرَتھ یقف على الكثیر من -صلى هللا علیھ وسلم -لقد كان محمٌد 

ار وألوان المطاردة والحصار.. وھا ھو یدعو الخلق إلى اإلسالم المبادرات لم یتوقف عنھا في العھد المكي مع شدة وطأة الكف

وھو محصوٌر في الشَّعب.. ویفتح الفرص ألصحابھ للدعوة حتى ولو كان خارج إطاِر مكة.. والھجرتان إلى الحبشة نماذُج 

لى الطائف لدعوة ثقیف فكلُّ ذلك في المواسم.. ثم ذھابھ إ-صلى هللا علیھ وسلم -عالیة للمبادرة والدعوة.. أما دعوُتھ العرَب 

أدلٌة واضحة على قیمة المبادرة في السیرة ثم كانت الھجرة للمدینة وما استتبعھا من جھاٍد ودعوة مرحلًة متمیزًة في 

ة المبادرات النبویة.  لقد بادر وحیَّد الیھود بمعاھداٍت  حتى نقضوھا.. وبادر إلى بعث البعوث التعلیمیة والدعویة في المدین

وما جاورھا، ومھما نزل بالمسلمین من مصائب وابتالءات لھذه البعوث والمعارك فقد أدت ھذه المبادراُت دوَرھا وطار 

أرض العرِب لتصل إلى -صلى هللا علیھ وسلم -صیُت اإلسالم في أرض العرب كلَّھا.. بل تجاوزت مبادراُت الرسول 

الُرسل وكتب الكتب لملوك األرض یدعوھم إلى هللا ویشرُح -علیھ وسلم  صلى هللا -أرض الروم وفارس یوم أن بعث النبي 

لھم اإلسالم ولم ینس قریشاً إذ بادرھا بالحدیبیة، وفتح مكة ودخل الناُس في دین هللا أفواجاً. 

التمرین الثالث:

آیات من القرآن تدعو إلى المسارعة في الخیرات وما لھا من فضل:

]148 َقِدیٌر )[البقرة َو ُمَولِّیَھا َفاْسَتِبقُوْا اْلَخْیَراِت أَْیَن َما َتُكوُنوْا َیأِْت ِبُكُم ّهللاُ َجِمیعاً إِنَّ ّهللاَ َعلَى ُكلِّ َشْيءٍ (َولُِكلٍّ ِوْجَھٌة ھُ -

-�˵ϳϭ˴�˶έϛ˴ϧ˵ϣ˸ϟ�˶ϥϋ˴�˴ϥϭ˸˴Ϭ˸ϧ˴ϳϭ˴�˶ϑ ϭέ˵ό˸˴ϣ˸ϟΎ˶Α�˴ϥϭέ˵ϣ́˴˸˵ϳϭ˴�˶έΧ˶ϵ�˶ϡϭ˸ϳ˴ϟ˸˴ϭ�˶˷ͿΎ˶Α�˴ϥϭ˵ϧ˶ϣ̈́˸�˵ϱ�ϝ@��˴ϥϳΣ˶ϟ˶Ύ͉λ ϟ�˴ϥϣ˶�˴ϙ˰˴˶ϟ˸ϭ˵˴ϭ�˶Ε˴έϳ˸Χ˴˸ϟ�ϲϓ˶�˴ϥϭϋ˵έ˶Ύ˴γ

]114عمران 

ِقیَن) [أل عمر- ْت لِْلُمتَّ َماَواُت َواألَْرُض أُِعدَّ ٍة َعْرُضَھا السَّ ُكْم َوَجنَّ بِّ ]133ان (َوَساِرُعوْا إِلَى َمْغِفَرٍة مِّن رَّ

لُوَن ِمَن اْلمُ - اِبقُوَن األَوَّ ِضَي ّهللاُ َعْنُھْم َوَرُضوْا َعْنُھ َوأََعدَّ لَُھْم َجنَّا(َوالسَّ َبُعوُھم ِبإِْحَساٍن رَّ ٍت َتْجِري َھاِجِریَن َواألَنَصاِر َوالَِّذیَن اتَّ

]100َتْحَتَھا األَْنَھاُر َخالِِدیَن فِیَھا أََبداً َذلَِك اْلَفْوُز اْلَعِظیُم) [التوبة 

ُھْم َكاُنوا ُیَساِرُعوَن ِفي اْلَخْیَراِت َوَیْدُعوَنَنا َرَغباً َوَرَھب(َفاْسَتَجْبَنا لَُھ َوَوھَ - اً َوَكاُنوا لََنا ْبَنا لَُھ َیْحَیى َوأَْصلَْحَنا لَُھ َزْوَجُھ إِنَّ

]90َخاِشِعیَن) [األنبیاء 

]61(أُْولَِئَك ُیَساِرُعوَن ِفي اْلَخْیَراِت َوُھْم لََھا َساِبقُوَن )[المؤمنون -

ْقَتِصٌد َومِ - ِ َذلَِك ُھَو اْلَفْضُل (ُثمَّ أَْوَرْثَنا اْلِكَتاَب الَِّذیَن اْصَطَفْیَنا ِمْن ِعَباِدَنا َفِمْنُھْم َظالٌِم لَِّنْفِسِھ َوِمْنُھم مُّ ْنُھْم َسابٌِق ِباْلَخْیَراِت ِبإِْذِن هللاَّ

]32اْلَكِبیُر) [فاطر 

اِبقُوَن )[ال- اِبقُوَن السَّ ]10واقعة (َوالسَّ

التمرین الرابع:

فوائد المسارعة إلى الخیرات:

����˴ϥϳΣ˶ϟ˶Ύ͉λ ϟ�˴ϥϣ˶�˴ϙ˰˴˶ϟ˸ϭ˵˴ϭ�˶Ε˴έϳ˸Χ˴˸ϟ�ϲϓ˶�˴ϥϭϋ˵έ˶Ύ˴γϳ˵���ϰϟΎόΗ�ϝΎϗϭ��Ϫϟϭγέϭ�Ϳ�ΔΑΎΟΗγ���˱ϻϭ

ثانیاً : دلیل على علو الھمة ، واإلسالم حث على علو الھمة .

َكاِة َیَخافُوَن َیْوماً َتَتَقلَُّب فِیِھ اقال تعالى (ِرَجاٌل الَّ ُتْلِھیھِ  َالِة َوإِیَتاء الزَّ ِ َوإَِقاِم الصَّ ْلقُلُوُب َواْألَْبَصاُر ) ْم تَِجاَرةٌ َوَال َبْیٌع َعن ِذْكِر هللاَّ

.
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ثالثاً : أن اإلنسان ال یدري ما یعرض لھ من موت أو مرض .

بل موتك ، وصحتك قبل مرضك ، وفراغك قبل شغلك ، وشبابك قبل وقال الرسول(ص): ( اغتنم خمساً قبل خمس : حیاتك ق

ھرمك )

رابعاً : المسارعة للخیرات دلیل الحب والعبودیة الحقة .

التمرین الخامس:

:ما ترشد إلیھ ھذه اآلیات في موضوع المسارعة إلى الخیرات

دنیا والنعیم الذي ال یزول في اآلخرةـ  مدح هللا تعالى المسارعین بالخیرات وبین أن عاقبتھم الفالح في ال1

ـ  المسارعة في الخیرات من أسباب استجابة الدعاء2

المسارعة في الخیرات من صفات الموحدین الذین ھم من خشیة ربھم مشفقون.ـ 3

المثابرة و ترك الكسل

:األولالتمرین

المثابرة و ترك الكسل:

زمتھما و ترك التغافل و التثاقل عما ال ینبغي التغافل و التثاقل علیھ ھو المواظبة على خیر األفعال و األقوال و مال

وقد قیل : إیاك و الكسل و الضجر . فإنك إن كسلت لم تؤد حقا ، و إن ضجرت لم تصبر على الحق ، و ألن الفراغ یبطل 

.الھیئات االنسانیة ، فكل عضو ترك استعمالھ یبطل ، كالعین إذا عمیت ، و الید إذا عطلت

المثابرة تكون على خیر االقوال و االفعال ، و االقوال قد تتعلق بالعبادات ، كما قد تتعلق بالمعامالت ، فمن العبادات ، الذكر 

و قراءة القرآن و الصالة المفروضة و النافلة و الصوم الواجب و المسنون و الصدقة ... الخ ، و من المعامالت ، االحسان 

الناس و احترامھم و اجتناب أذیتھم .و صدق الحدیث و تقدیر 

وترك الكسل ینقسم الى قسمان : 

* االول : ترك كسل العقل في التفكیر و التدبیر و النظر في آالء هللا من ناحیة ، و في تركھ النظر الى ما یصلح شأن 

االنسان ، و من حولھ من الدنیا التي فیھا معاشھ .

علیھ من الجوارح ، و ینجم عن ھذا التكاسل تاخر االمم في مجاالت النشاط المختلفة * الثاني : ترك كسل البدن بما یشتمل

من زراعة و صناعة و غیرھا .

التمرین الثاني:

یحثنا الدین اسالمي علىالمثابرة و ترك الكسل ألن:

* المثابرة و ترك الكسل طریق موصل الى محبة هللا تعالى و رضاه .

ورث العفة و تحفظ الكرامة .*المثابرة و ترك الكسل ت

* المثابرة و ترك الكسل تھیئ المجتمع الصالح و الفرد الصالح .

* الكسل مظھر من مظاھر تاخر االمم و الشعوب و القبائل ، و یؤدي الى موت الھمم و القضاء على النبوغ.

:الثالثالتمرین
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:ي بعثھم على العمل والنشاط، وطرد الكسلھؤالء لعلّھا تكون سبباً فلقدمھا أالنصائح والوصایا التي

ـ  الوصیة األولى ـ وھي أّم ھذه الوصایا، و وأساسھا ـ: توّكل على هللا ـ عّز وجّل ـ، قال تعالى: { ومن یتوّكل على هللا فھو 

3ϭ�ˬϪϳϟ·�έϭϣϷ�νحسبھ إّن هللا بالغ أمره.. } [الطالق:  ϳϭϔΗϭ�ˬͿΎΑ��ΏϠϘϟ�ϕϠ˷όΗ��ϝϛ˷ϭΗϟ�ΔϘϳϘΣϭ�ˬ> عدم االلتفات إلى غیره

كائناً من كان، مع بذل األسباب المشروعة. 

ـ  الوصیة الثانیة: نم مبكراً لتستیقظ مبّكراً، فإّن أرزاق العباد تقّسم في أّول النھار، لما ُروي في الحدیث: " بورك ألمتي في 

متأّخراً، فال یستیقظ إال متأّخراً، وقد بكورھا"،  إال أّن معناه صحیح تشھد لھ نصوص الشریعة. وكثیر من الشباب ینام

طارت الطیور بأرزاقھا كما یقال. وإّنك لن تجد ناجحاً ینام بعد صالة الفجر.

ـ  الوصیة الثالثة: ال بّد من التفكیر والدراسة والتخطیط واالستشارة قبل اإلقدام على أّي عمل أو وظیفة، اختصاراً للوقت، 

نتفاعاً بتجارب اآلخرین وخبراتھم. وغالب الشباب تنقصھم الخبرة والدرایة، مع غلبة االندفاع وحفاظاً على الجھد والمال، وا

والحماس، والنتیجة في الغالب ھي التھّور والخسارة.

ـ الوصّیة الرابعة: علیك باالستخارة الشرعیة فھي من أعظم أسباب تقدیر األمور وتیسیرھا ومباركتھا، وحقیقتھا تفویض 

�Ϫ˷Ϡϛ�έϣϷ�ΓέΎηΗγϻϭ�ρϳρΧΗϟ�ΩόΑ�ϥϭϛΗ�Ύϣ˷ϧ·�ϲϫϭ��Ϫϧϣ�ΓέϳΧϟ�ΏϠρϭ�ˬϰϟΎόΗϭ�ϪϧΎΣΑγ�Ϳ

ـ الوصّیة الخامسة: ارَض بالقلیل في بادىء األمر، مع الجّد واالجتھاد، والصبر والمصابرة والمثابرة، فإّنك لو تأّملت ِسَیر 

قر األعمال، حتى وصل إلى ما وصل إلیھ. كبار التّجار والناجحین؛ لوجدت أّن أكثرھم بدأ من الصفر، ورضي بأح

ـ الوصیة السادسة: طّور نفسك، باكتساب مھارات جدیدة، ومعارف نافعة، تؤّھلك للترّقي في سلّم النجاح، وال تقنع بالدون، 

فتراوح في مكانك سنین طویلة، ویسبقك من جاء بعدك.

لك من أعظم أسباب التوفیق والنجاح، وسعة الرزق، وطول ـ الوصّیة السابعة: كن باراً بوالدیك، واصالً لرحمك، فإّن ذ

العمر، والبركة فیھ، فال تجد باّراً واصالً إال وھو موّفق مباَرك، والعكس صحیح.

ـ الوصّیة الثامنة: اجتنب المعاصي والذنوب، فإّنھا من أسباب حرمان الرزق، وقلّة التوفیق والبركة.

واالعتداء على حقوق اآلخرین، فإّن دعوة المظلوم ال ترّد، وقد یدعو علیك بدعوة تحول ـ الوصّیة التاسعة: ابتعد عن الظلم 

بینك وبین التوفیق والنجاح طوال الحیاة.

ـ الوصّیة العاشرة: إّیاك والحسد، فإّنك لن تجد ناجحاً موّفقاً إال وھو سلیم القلب، محّباً للخیر لكّل مسلم، وھذا ال یمنع من 

للوصول إلى أفضل النتائج.التنافس الشریف، 

ـ الوصّیة الحادیة عشرة: استعن بالدعاء، فإّن األرزاق بید هللا ـ سبحانھ ـ وھي ال تطلب إال منھ. ومن األدعیة المأثورة في 

ذلك: " اللھّم اكفني بحاللك عن حرامك، وأغنني بفضلك عّمن سواك "، 

التمرین الرابع:

العجز والكسل:

یكسل, بل یحزم و ینشط, و یعمل و یحرص, إذ العجز و الكسل خلقان ذمیمان استعاذ منھما رسول هللا المسلم ال یعجز و ال

. و أوصى )اللھم اني أعوذ بك من العجز و الكسل, و الجبن و الھرم و البخل((صلى هللا علیھ و سلم) فكثیراً ما كان یقول: 

ͿΎΑ�ϥόΗγ�ϭ��ϙόϔϧϳ�Ύϣ�ϰϠϋ�ι(بالعمل و الحرص فقال:  έΣ�ϥΎϛϟ�Ϋϛ�ΕϠόϓ�ϲϧ�ϭϟ��ϝϘΗ�ϼϓ�Ί η�ϙΑΎλ �Ϋ·�ϭ��ί ΟόΗ�ϻ�ϭ�

.)كذا, و لكن قل: قدر هللا و ما شاء فعل, فإن لو تفتح عمل الشیطان

فلھذا ال یرى المسلم عاجزاً و ال كسوالً, كما ال یرى جباناً و ال بخیالً, و كیف یقعد عن العمل أو یترك الحرص على ما 

م األسباب, و قانون السنن في الكون؟. و لم یتكاسل المسلم و ھو یؤمن بدعوة هللا إلى المسابقة في ینفعھ, و ھو مؤمن بنظا

> و یأمره بالمنافسة في قولھ: (و في 21قولھ : (سابقوا إلى مغفرة من ربكم و جنة عرضھا السموات و األرض) <الحدید:

أو یحجم, و قد أیقن بالقضاء, و آمن بالقدر, و علم أن ما أصابھ ). و لم یجبن المسلم 26ذلك فلیتنافس المتنافسون) (المطففین:

لم یكن لیخطئھ, و أن ما أخطأه لم یكن لیصیبھ بحال من األحوال. و لم یقعد المسلم عن العمل النافع و ھو یسمع ھاتف القرآن 

ھو خیراً و أعظم أجراً).بھ : (و ما یفعلوا من خیر فلن یكفروه) ( و ما تقدموا ألنفسكم من خیر تجدوه عند هللا 
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التمرین الخامس:

مظاھر العجز و الكسل في حیاة بعض الشباب الغافل:

ـ أن یسمع المرء نداء المؤذن للصالة و یتشاغل عن اإلجابة بنوم أو كالم أو عمل غیر ضروري حتى یكاد یخرج وقت 

الصالة, ثم یقوم فیصلي منفرداً في آخر وقت الصالة.

الساعة و الساعات على مقاعد المقاھي و كراسي المتنزھات أو متجوالً في الشوارع و األسواق و لدیھ ـ أن یقضي المرء

أعمال تتطلب اإلنجاز فال ینجزھا. 

ـ أن یترك المرء العمل النافع كتعلم العلم أو غراسة األراضي أو عمارة المنازل و بناء الدور, و ما إلى ذلك من األعمال 

و اآلخرة, یتركھا بدعوى أنھ كبیر السن, و أنھ غیر أھل لھذا العمل, أو أن ھذا العمل یتطلب وقتاً واسعاً و النافعة في الدنیا

زمناً طویالً, و یترك األیام تمر و األعوام تمضي, و ال یعمل عمالً ینتفع بھ في دنیاه أو أخراه.

یھ فلم یحج أوإغاثة لھفان و ھو قادر على اغاثتھ فلم ـ أن یعرض لھ باب من أبواب البر و الخیر كفرصة الحج و ھو قادر عل

یغثھ أو كفرصة دخول شھر رمضان فلم یغتنم لیالیھ بالقیام أو كوجود أبوین عاجزین أو أحدھما و ھو قادر على برھما و 

صلتھما و اإلحسان إلیھما و لم یبرھما و لم یحسن إلیھما عجزاً و كسالً, أو شحاً و بخالً, أو عقوقاً.

أن یقیم المرء بدار ذل أو ھوان, و لم یطلب لھ عجزاً أو كسالً داراً أخرى یحفظ فیھا دینھ, و یصون فیھا شرفھ و كرامتھ.ـ 

التمرین السادس: 

:السبیل إلى المثابرة

ھدف)..الھدف الواضح:  ولذلك یقول توم برادلي: (ال تستسلم أبدا، بأن تحافظ على تركیز ذھنك وأفكارك دائما على ال1

.فریق المثابرة:فأنت تحتاج في طریق نجاحك إلى صحبة خیر تأخذ بیدك نحو النجاح، وتساعدك على السیر فیھ.2

.اطرد الكسل بالعمل:فإن أعظم ما یبني المثابرة في النفس متابعة العمل واالستمرار فیھ، فكما یقول الدكتور عبد الكریم 3

، وخلق االستمرار في األعمال اإلیجابیة، فاإلنسان كالماء إذا ركد فسد)، ولذلك بكار: (نحن بحاجة ماسة إلى خلق المتابعة

فعلیك أن تلزم نفسك بمجموعة من األعمال حتى تتعود النفس على المثابرة واإلصرار ومتابعة العمل وإتقانھ وھي:

وحاول أن تجعل تلك األعمال ضمن لزم نفسك بمھمات یومیة على صعید العبادة والقراءة وإنجاز بعض األعمال النافعة،ا-

طاقاتك وقدراتك، واحذر من اإلكثار؛ حتى ال تصاب بالملل، وتجد في نفسك سببا لالنقطاع عنھا، فكما یقول النبي صلى هللا 

علیھ وسلم: (أحب األعمال إلى هللا أدومھ وإن قل).

قاوم وساوس الشیطان لك باالنقطاع عن العمل وجاھد نفسك في ذلك.-

ألزم نفسك بقضاء ما یفوتك من تلك العبادات واألعمال النافعة التي ألزمت بھا نفسك.-

رتب على نفسك بعض العقوبات الشخصیة حین تقصر في أداء ما ألزمت بھ نفسك.-

اقرأ في تراجم بعض الذین حققوا اإلنجازات الكبیرة في الحیاة لتتعلم منھم كیف ارتقوا إلى القمة.-

ال تنس الدعاء والتوكل على هللا تبارك وتعالى أن یثبتك على سبیل نجاحك ودرب تمیزك..وأخیرا 4

سورة النازعات
التمرین األول:

:ما ترشد إلیھ سورة النازعات

سورةٌ النازعات سورة مكیٌة مثیرةٌ بحركتھا الموسیقیة، في معانیھا المتحركة، التي تكاد تلھث في مالحقتھا، في ما توحي بھ 

لمات: النازعات، والناشطات، والسابحات، والسابقات، والمدّبرات. فھناك حركٌة دائبة تتنّوع ذات الیمین وذات الشمال، في ك

االمتدادات وفي حیوّیة إثارة القّوة والنشاط والتدبیر الذي یحّرك الواقع. ویفاجئك الحدیث عن یوم القیامة في رجفة الحركة، 
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ر، واالستغراق في الحفرة التي یرّد الناس إلیھا، ثم یخرجون منھا. ویثیر ھؤالء المنكرون ووجیف القلوب، وخشوع األبصا

للقیامة السؤال، ویأتیھم التأكید بأن المسألة ال تحتاج إال إلى زجرٍة واحدٍة، لیواجھوا الموقف العظیم.. 

ھا في حركتھا تنتج اللیل والنھار، وفي أرضھ ویدخل في مقارنة بین حجم اإلنسان وحجم الكون في سماء هللا التي بناھا وجعل

التي دحاھا وفّجر منھا الینابیع ومنحھا حیاة النمّو الذي یمألھا بالخضرة، وفي جبالھا التي تثبت مواقعھا وتمنعھا من 

االھتزاز.

األرض؟ ولكن، إلى فھل یثبت اإلنسان أمام ھذه المقارنة؟ وكیف ینظر إلى حجمھ لیستعلي على رّبھ الذي تخشع لھ السماء و

أین أّیھا اإلنسان؟ فمھما امتدت بك الحیاة، فسوف تأتي الطاّمة الكبرى التي ال تملك لنفسك فیھا الخالص الذاتي إال من خالل 

، فستكون الجنة مأواك، وأّما إذا »عن الھوى«، ویسیر في خّط ھداه، وینھى نفسھ »مقام ربھ«عملك، فإذا كنت ممن یخاف 

الذین یؤثرون الحیاة الدنیا على اآلخرة، فإّن الجحیم ھي مستقرك.كنت من الطغاة 

وتلك ھي الحقیقة التي ال بّد أن یؤمنوا بھا. ولیست المشكلة مشكلة توقیتھا لتدخل في جدٍل عقیم حولھا من ھذه الجھة، بل 

فإنھ ینتھي إلى هللا سبحانھ القضیة التي تتحمل مسؤولیتھا ھي أن تنذر الناس من عذاب یوم القیامة، الذي مھما تأخر،

وتعالى.

التمرین الثاني:

االعجاز العلمي في سورة النازعات:

من ینكرون قدرة هللا الحق على إعادة ـ تدحض ھذه اآلیات بأبلغ الكلمات والعبارات وبأدق األدلة العلمیة والعقالنیة حجج

تاب منیر.نشأة اإلنسان، ھؤالء الذین یجادلون بغیر علم وال ھدى وال ك

ـ یذكرالحق مقارنة بین إنشاء ھذا المخلوق الضعیف أو شدة نشأتھ مع نشأة ھذا الكون المتسع الفسیح. 

یوجھھ الخالق إلى من ینكرون قدرة الخالق على نشأتھم مرة أخرى، باستفھام یثیر الفكر ویختبر ـ تبدأ اآلیات بسؤال

لھ وال قدرة على إنكاره.المشكلة فى اإلطار الذي ال مرد المعلومة ویطرح

لیدحض كل حجج الكافرین . ـ یأتي هللا جل جاللھ بالمعلومة الصادقة والمنطق العلمي والعقالني الحق

ـ تعقد اآلیات مقارنة بین القدرة المطلوبة إلعادة ھذا المنشأ اآلدمي بشدتھ المحدودة، والقدرة التي أنشأت وسخرت ھذا الكون 

ع فیھ اإلنسان.الفسیح كي یحیا ویستمت

األرض التي یحیا علیھـا كل ھؤالء البشر ببحارھا ومحیطاتھا و جبالھا وقاراتھـا مجرد حبة رمل فى صحراء كبرى ـ ھذه

قیاسا بحجم األرض بالنسبة للسماء... من أشد خلقـا وأكبر حجمـا و أعظم بنیانا.

تي نراھا أشد خلقـا ھو وحده الذي وضع لبناتھـا و نظم بنیانھـا ـ یضع الخالق أمامنا ھذه الحقیقة القاطعة، إن ھذه السماء ال

بأمره بكلمة واحدة واضحة .

ـ حتى ال تتیھ العقول وال تنحرف األفكـار فى نظریات... یعلن الحق أنھ ھو الذي خلقھـا من العدم و وزع لبناتھـا فى

ام ال یتغیر و ال یتبدل... الكون بكل الدقة واالنتظام فجاء بنیانھا شدیداً متراصاً بانتظ

ومد ورفع سمك ھذه السماء أو عرضھـا بقدرتھ و حكمتھ و أمره... ـ إن هللا ھو الذي زاد

برحمتھ و حكمتھ و قدرتھ... ـ لم یحفظ لسمائنا ھذا االستقرار والكمال بالرغم من اتساعھا و امتدادھا إال أن الخالق غمرھا

بالرغم من النھائیتھا إال أن هللا غمرھـا نا ھذه األمن فى أرجـائھـا واالستواء فى أركانھـا.. فسواھـا... فسواھـا.یحفظ لسمائ

بعدلھ وسننھ ولطفھ... فسواھـا ... 

لیلھـا... أي أظلم لیلھـا وغطى وأغطش كل ما یمكن أن یبدد ھذه الظلمة... كما نضع الستائر فوق النوافذ لتحول ـ أغطش

الضوء إلى أعیننا..وصول

ـ  كذلك أبعد هللا عن األرض النجوم األخرى لتحول وصول ضوئھـا الكاسح إلینا وكي ال تبدد ظلمة لیلنـا، و حتى تكون لنا 

سماًء خاصة بنـا ننعم فیھـا بسكوننا و ھدوءنا و نومنا. 

أشعتھـا و ضیائھـا و لم ـ ھكذا بقدرة هللا وحكمتھ وعظمتھ ولطفھ ومحبتھ ومودتھ أبعد عنا ھذه النجوم أو الشموس األخرى ب

واحدا للدفء والطاقة والضیاء... مصدر واحد أخرجھ هللا من ھذه البالیین من الشموس التي یبقى لنـا غیر شمسا أو منبعا

الخالق كي ننعم بالضیاء ساعات الضحى...أبعدھـا... أخرجھ و أوجده لنا



- 58 -

أن شمسنا نجم حدیث السن بالنسبة لباقي النجوم التيـ النظریات العلمیة وجدت حقا أن السموات أقدم من األرض و 

نراھـا فى السماء... و أن خلق أرضنـا جاء بعد خلق الشمس كما توحي بھ تسلسل ھذه اآلیات ...

فى كلمة دحاھـا... أي صورھـا على شكل دحیـة أو بیضة... كما وجدوا أن ھذه الكلمة كما عبرت عن ـ  تنص اآلیة الكریمة

، فإنھـا تعبر أیضـا عن حركة األرض فى دحوھـا حول نفسھـا و حول الشمس، كي یتعاقب اللیل و النھـار و شكل األرض

فصول السنة... حیث تبدو األرض لمن یراھـا من مكان بعید أن الخالق قد دفعھـا فى السماء لتدور حول نفسھا و فىتتعاقب

كما تتدحرج البیضة إذا دحیت على األرض... مسار بیضاوي حول الشمس و جعلھـا فى حركتھـا تتدحرج

إال فى عصرنـا ـ من كان یدرى أن المـاء ال یأتي من خـارج األرض و لكن من داخلھـا... لم یكتشف العلم ھذه الحقیقة

الحدیث...

صور أبلھـا أن ھناك الذي أعد لھذا الخروج أسبابھ ومقوماتھ... أو ھل یتـ  أخرج منھـا ماءھـا و مرعاھـا.... أن الخالق ھو

وقدرة فائقة خططت و أملحت وخزنت وأخرجت.طبیعة بھذا العقل والرشاد بدون إلھ واحد أحد

تالیا إلخراج الماء... فالمـاء سبباً فى خروج المرعى أو النبات الذي تحیا علیھ أنعامنا و نحیا نحن بھ و ال ـ إخراج المرعى

خل فى صنع الغذاء الذي بھ ننمو و نتحرك و نحیا...األرض من دونھ... فھو الذي یدحیاة على

المرعى من ھذه األرض فسنجد أنھ كما احتفظ لنا بمخزون من الماء احتفظ لنا أیضا فى األرض ـ كیف أخرج الخالق لنـا

یر و األولیة و من المعادن و األمالح التي ال تنضب و تتجدد دائما فى دورات محكمة التدببمخزون ھائل من العناصر

یحتاجھ لصناعة الغذاء لكل األحیاء على األرض.الحساب... كي تمد النبات بما

ویمثل أیضا عنصرا رئیسیا فى تكوین غذاء النبات ویصل ـ إن فى طبقة الھواء الذي یحیط بالكرة األرضیة غاز النیتروجین

سمـاء... و تستكمل العناصر التي تشكل مرعاھـا سقوطھـا من الإلى النبات من خالل میاه األمطار التي تذیبھ بداخلھـا عند

المطلوبة لحركتنا بما یختزنھ من ضحاھا أي من طاقة الشمس أثناء أثناء عملیة التمثیل الضوئي كي یعد لنـا النبات الطاقة

.ھذه العملیة 

فاعھـا عشرات المرات فتشكل مع االرتفاع لھـا جذورا تمتد فى األرض بقدر ارتـ  إن الجبال أتى خلقھـا هللا بھذا الشموخ و

القشرة األرضیة المغلفة لألرض عند بعد ثابت عن مركز األرض...الجبال أوتادا تتماسك عندھـا و بھـا

تعالى أعد بناء ھذه السماء التي أغطش لیلھـا و أخرج ضحاھـا ثم أعد ھذه األرض التي أحكم خلقھـا و ـ إنھ سبحانھ و

قھـا من ماء و مرعى، ثم أرسى الحیاة علیـھا بكل عظمة و اقتدار بأدق الموازین و أحكم فیھـا أرزاحركتھـا و أودع

جاء نعمة و فضال لإلنسان كي ینعم بنعمة الحیاة ھو و من یساعده من النعم األخرى أو األنعام على المقاییس، كل ھذا

األرض بحیاة

كرم ھذا من إلھ كریم ذو فضل عظیم.. مستقرة و مستدامة و كریمة... أي فضل ھذا و أي عظمة و أي 

أبعاد السماء و الشمس و األرض و حركاتھم و نبضاتھم مع نبضات اإلنسان ـ كل ھذا التوافق و االنسجام الذي انضبطت بھ

و غذاء و ھواء و جاذبیة و ضغط و درجة حرارة و نوم و یقظة و نشاط و و أبعاده و حركاتھ و متطلباتھ من طاقة و ماء

بتدبیر رب كل شيء متاعا لنا... ھل یتأتى ھذا إال من خالق واحد كریم یملك ار و ثبات و نعم أو أنعام ال تحصى جاءاستقر

بین یدیھ مقادیر و أقدار كل شيء..

ھناك من یدعى أن هللا القادر على كل ھذا الخلق و التدبیر ال یقدر أن یعید خلق ھذا الجسد الضئیل و ینشأه مرة ـ ھل

...أخرى

التمرین الثالث:

:فوائد من سورة النازعات

.سبحانھتعالى لھ أن ُیقسم بما شاء من مخلوقاتھ، أما الخلق فال یجوز لھم أن ُیقسموا إال بھن هللاإ ـ1

.مكانة المالئكة عند ربھم ـ2

.فكٌل لھ عمٌل یختص بھالمالئكة تختلف وظائفھم وأعمالھم، ـ3

وأن حصل لھ شيء من الشدة فھذه الشدة ال ُتقارن بما یالقیھ افر، والمؤمن ُیخفف عنھ، فھوشدة سكرات الموت على الك ـ 4

.الكافر المكذب
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.الراجفة والطامة من أسماء یوم القیامة ـ5

.الیومتصویر یخلع القلوب لحال الناس ذلك ـ6

.أقوال الكفار في الحیاة الدنیاإلى بالغة القرآن العظیمة فالكالم ینتقل من تصویر حال الناس یوم القیامة ـ7

.یرى السماوات واألرض والجبال والنجومما أشد غباء من ینكر البعث والنشور وھو ـ8

 .بغتة سرعة قیام الساعة فھي تأتي ـ9

.الكالمالتشویق ولفت االنتباه بطرح سؤال لیكون القلب متشوقاً لما سیأتي من ـ10

وصبره علیھم لیتأسى بھ النبي صلى هللا علیھ السالم لما القاه من بني إسرائیلكثرة ذكر قصة نبي هللا موسى علیھ ـ11

.وسلم

Ϳ�ϡϼϛϟ�Δϔλ ـ 12 �ΕΎΑΛ·تبارك وتعالى من غیر تشبیھ وال تعطیل وال تكییف وال تمثیل.

.ال یمكن وقوعھا في الحیاة الدنیا وھي ثابتة یوم القیامة للمؤمنینرؤیة هللا تعالى ـ13

رسوالً من أولي العزم من الداعي أن یتأمل أن ُتتقبل دعوتھ، فھذا فرعون مع طغیانھ وتجبره أرسل هللا تعالى لھ على ـ14

.الرسل

.فھو یفتح مغالیق القلوب ویذللھااستخدام أسلوب الرفق واللین مع المدعوین، ـ15

.قلوب أتباعھعلى الداعیة والمربي االھتمام بأمر تزكیة ـ16

�ΔϳΩϬϟΔϳΩϫϭ�ˬϩΩΣϭ�Ϳ�Δλ ـ17 ΎΧ�ϲϫϭ�ϡΎϬϟ·ϭ�ϕϳϓϭΗ�ΔϳΩϫ�ˬϥΎϋϭϧ داللة وإرشاد وھي لألنبیاء والمصلحین والعلماء

.عن المنكروالدعاة واآلمرین بالمعروف والناھین

.الغایة من الھدایة ھي الحصول على خشیة هللا تعالى ـ18

 .هللا ق رسالتھم وأنھم مرسلون من عندهللا تعالى لرسلھ باآلیات والمعجزات للداللة على صدتأیید ـ19

.یعادون أولیاء هللا ویصدونھم عن السبیلبعض المكذبین مھما رأوا من اآلیات والمعجزات فقلوبھم ال تقبل الحق، بل ـ20

.وكذا غیره من الطواغیتاستخفاف العقول أسلوب اتبعھ فرعون ـ21

.بغیره، ولیحذر كل متكبر طاغیة من سخط هللا وألیم عقابھظجعل هللا فرعون عبرة للمعتبرین، فالسعید من ُوع ـ22

.على خلقھ بتعاقب اللیل والنھار وخلق السموات واألرض وإرساء الجبال الرواسيامتنان هللا تعالى ـ23

.خلق هللا تبارك وتعالى األرض ثم خلق السموات ـ24

الوفیر والنعم التي ال ُتحصى، ومن آثر شھوتھ على الخیر ھنا حصد ھناك الخیرالدنیا مزرعة لألخرة، فمن زرع ـ25

.ربھ خسر خسراناً مبیناً مرضاة

.وتحجزه عن فعل المعاصي واآلثامفضیلة عبادة الخوف من هللا تعالى، فھي تمنع العبد ـ26

.أن یجعل ھواه موافقاً لما یحبھ هللا ویرضاهاتباع الھوى داٌء عضال، فلیسأل المؤمن ربھ ـ27

.قیام الساعة، فال یعلمھا ال نبي مرسل وال ملك مقربأثر هللا تبارك وتعالى بوقتاست ـ28

.الیومیسأل عن وقت قیام الساعة، بل علیھ أن یستعد لذلك بأعمال صالحة تنجیھ من أھوال ذلكلیس للعبد المكلف أن ـ29

.المؤمن التقي الخائف الوجل ھو الذي یتذكر ویتعظ من المواعظ ـ30

.ن الدنیا على هللا تعالى وسرعة انقضائھا وفنائھاھوا ـ31


