
www.physique48.orgموقع فیزیاء غلیزان 1األستاذ الكریم: ص . كمال



www.physique48.orgموقع فیزیاء غلیزان 2األستاذ الكریم: ص . كمال

المواضیع:

االیمان.ـ أركان

ـ االیمانͿΎΑوحدانیتھ.ودالئل

الكریم.ـ القرآن

النبویة.ـ السنة

  التكلیفي.الحكمـ

  نشأتھ.و)ص(الرسولمولدـ

هللا. قدرةـ دالئل  

  ببیئتھ.یعتنيالمسلمـ

  الطھارة.ـ

  الخمس.الصلواتـ

  المسبوق.وأحكامالسھوسجودـ

  نة.األماوالصدقـ  

ومقدماتھ.ـ الوحي

الحیاة.ھوـ الوقت

االجتماعیة.اآلدابـ من

المسلم.ـ عالقات

  والعیدین.والجمعةالجماعةصالة:االسالمشعائرمنـ



www.physique48.orgموقع فیزیاء غلیزان 3األستاذ الكریم: ص . كمال



www.physique48.orgموقع فیزیاء غلیزان 4األستاذ الكریم: ص . كمال

أركان االیمان
التمرین األول:

:(الیقین االیمان كلھ )الترمذي)ص(عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنھ قال:قال رسول هللا 

خالل ھذا الحدیث اكتب فقرة تبین فیھا معنى االیمان و أركانھ.من 

التمرین الثاني:

اربط بین كل كلمة من الكلمات اآلتیة  وما یوافقھا من معنى:
هللا ـ المالئكة ـ الكتب ـ الرسل ـ الیوم اآلخر ـ القضاء والقدر.
ع شرعھ، مبشرین ومنذرین.ـ بشر اختارھم إلبالغ ما یریده هللا من األمم من عبادتھ واتبا

ـ علم هللا تعالى بما تكون علیھ المخلوقات في المستقبل.
ـ الكرام الكاتبین الذین جعلھم هللا علینا حافظین.

ـ خلق من مخلوقات هللا الغیبیة، مكلفون عقالء ال یعصون هللا أبداً ویفعلون ما یؤمرون.
لى كل شيء قدیر. ـ الخالق المدبر للكون بیده مقالید كل شيء وھو ع

ـ ما یكون بعد الموت من فتنة القبر و عذابھ و نعیمھ, و البعث و الحشر و الصحف و الحساب و المیزان و 
الحوض و الصراط و الشفاعة و الجنة و النار.

ـ ال یعلم عددھم و أسماءھم إال هللا تعالى.
السماوات واألرض و ما فیھن,  و ھو وحده ـ ھو الفاعل المطلق في الكون, ال یشاركھ أحد في فعلھ , خالق 

الجدیر بصفات الجالل و الكمال.
ـ لھم القدرة على أن یتمثلوا بصور البشر بإذن هللا تعالى.

علم كل شيء وكتب مقادیر كل شيء، وكل شيء بإرادتھ ومشیئتھ وأنھ خالق كل شيء. -تعالى- ـ هللا 
من التوحید والعبادة واألحكام التي تنظم حیاة الناس  -تعالى–عھ هللا أنزلت عن طریق الرسل على األمم تضمنت ما شر-

وتصلھم بربھم.
ـ  إیجاد هللا تعالى األشیاء حسب علمھ و إرادتھ.

ـ حیاة أخرى ھي الحیاة الحقیقیة غیر ھذه الحیاة الدنیا یكون فیھا للناس الخلود األبدي.

التمرین الثالث:

Η˰ϟ�ΕέϣΛϟϭ�Ωϭϔϟ�ϲϫ�Ύϣˮ�ϪΗΎϔλ ϭ�ϪΎϣγϭ�ϪΗϳϫϭϟϭ�ϪΗϳΑϭΑέ�ϲϓ�Ϫ˰ϟ�ϙϳέη�ϻ�ϩΩ˰Σϭ�ͿΎΑ�ϥΎϣϳϺϟ�ϪϘϳϘΣΗΑ�ϡϠγϣϟ�ΎϬ˰ϳϧΟϳ�ϲ

التمرین الرابع:

لإلیمان بالمالئكة ثمراتھ العظیمة على المؤمن ما ھي؟

التمرین الخامس:

إن لالیمان بالقضاء والقدر ثمارا جلیلة یدركھا كل مؤمن بھ,منھا:
لقھ ـ معالجة بعض أمراض المجتمع ـ بعث الشجاعة واالقدام في النفوس ـ تحرر العبد من الخوف ـ الحرص على ربط العبد بخا

األعمال الصالحة .
توسع في توضیح  ھذه الثمار .
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التمرین السادس:

لإلیمان بالكتب آثاره العظیمة على المؤمن ماھي؟

التمرین السابع:

)لیزدادوا إیمانا مع إیمانھم(قال تعالى.ذلك الكتاب والسنةاإلیمان یزید وینقص وقد دل على 
ماھي أسباب زیادة االیمان وماھي أسباب نقصانھ؟

ϪΗϳϧΩΣϭ�ϝϻΩϭ�ͿΎΑ�ϥΎϣϳϻ
التمرین األول:

.123عرض عن ذكري فإن لھ معیشًة ضنكاً) طھ/أقال تعالى: (فمن اتبع ھداي فال یضّل والیشقى ومن 
إلى اآلثار االیجابیة لالیمان في حیاة االنسان.ترشد اآلیة الكریمة

اكتب فقرة تبین فیھا ھذه اآلثار.

التمرین الثاني:

�ϪΗΎϔλ ϭ�ϪΎϣγ Άϭ�ϪΗϳϫϻΈΑϭ�ϪΗϳΑϭΑέΑ�έϘΗ�ϥ�ϭϫ�ͿΎΑ�ϥΎϣϳϻ
توسع في توضیح ھذه المعاني الثالثة.

التمرین الثالث:

ΎΟϟ�ΩΎϘΗϋϻ�ϭϫ�Ϫϟ�ϙϳέη�ϻ�ϩΩΣϭ�ͿΎΑ�ϥΎϣϳϻ�ϪϧΎΣΑγ�ϩΩέϓ·�ϭ��ϩέϳϏ�Ϫϟ·�ϻ�ϭ��ϕΣϟ�ϪϟϹ�ϭϫ�ϰϟΎόΗ�ϭ�ϪϧΎΣΑγ�ௌ�ϥ Ά�ϡί
بجمیع أنواع العبادة و أشكالھا .اذكر بعض أوجھ ھذه العبادات.

التمرین  الرابع:

سخ ویتكرر ذكرھا على مسامعھ مرات عدیدة ، تر،المؤمن وھو یطالع أسماء هللا الحسنى وصفاتھ العلى في القرآن والحدیث
ͿΎΑ�ϪϧΎϣϳ·�Ωϳί ϳϓ�Ϫγϔϧ�ϲϓ�ΎϬϳϧΎόϣ. ومعرفتھ بصفاتھ

أكمل الجدول اآلتي بما یناسب من كلمات وعبارات.

أثرھا في تكوین اإلحساس بالمسؤولیة مثالمعاني أسماء هللا الحسنى 
........، .......، ........القادر ، .معاني القدرة والجبروت والملك والتدبیر والخلق

....... ،........ ،....... ،.......
 ،...... ،.........

اإلحساس بعظمة هللا واستحقاقھ 
للطاعة والعبودیة .

........، .......، .......العلیم ، .معاني العلم ومراقبة أفعال العباد
 ،...... ،....... ،.......

تقوى بھا مراقبةالنفس لما یصدر عنھا 
وأعمال في جمیع األوقات من إرادات

والظروف .

تمأل معانیھا قلب المذنب أمالً ورجاء الحلیم ، الرحیم ، الغفور ، الحنان .........و.......و.......معاني 
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.........وقبول ........و .......في   ، المنان ، العفو ، التواب .

، الحكم ، العدل ، الحسیب .......والعدل و........معاني المحاسبة و
،.........، .........الخافض ، 

..........مالك 

تذكِّراالنسان بأن هللا سیبعثھ بعد الموت 
ویعرض علیھ أعمالھ ، من خیر وشر 

، ثم یجازیھ عنھا بعدل وإنصاف ، 
فیحملھ ذلك على مراقبة نفسھ 

والمسارعة إلى فعل الصالحات 

التمرین الخامس:

ͿΎΑ�ϥΎϣϳϺϟ�ΕΎϳϵ�ϩΫϫ�ϥϣ�ΎϬΟέΧΗγˬΓέϳΛϛ�ϝΎο ϓϭ�ˬΔϣΟ�ΓΩϭϓϭ�ˬΔϠϳϠΟ�ΕέϣΛ�
قال هللا تعالى:

).82_ [الَِّذیَن آَمُنوا َولَْم َیْلبُِسوا إِیَماَنُھْم بُِظْلٍم أُْولَئَِك لَُھْم األَْمُن َوُھْم ُمْھَتُدوَن] (األنعام: 1
ُ الَِّذیَن آَمُنوا ِمْنُكْم وَ 2 َننَّ لَُھْم _ [َوَعَد هللاَّ ُھم ِفي األَْرِض َكَما اْسَتْخلََف الَِّذیَن ِمْن َقْبلِِھْم َولَُیَمكِّ الَِحاِت لََیْسَتْخلَِفنَّ ِدیَنُھْم َعِملُوا الصَّ

ُھْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِھْم أَْمناً] (النور:  لَنَّ ).55الَِّذي اْرَتَضى لَُھْم َولَُیَبدِّ
3 َ اٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَھا األَْنَھاُر] (محمد: _ [إِنَّ هللاَّ الَِحاِت َجنَّ ).12 ُیْدِخُل الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ
َبًة] (النحل: 4 ُھ َحَیاًة َطیِّ ).97_ [َمْن َعِمَل َصالِحاً ِمْن َذَكٍر أَْو أُنَثى َوُھَو ُمْؤِمٌن َفلَُنْحیَِینَّ
ُبوا َفأََخْذَناُھْم _ [َولَْو أَنَّ أَْھَل 5 َماِء َواألَْرِض  َولَِكْن َكذَّ َقْوا لََفَتْحَنا َعلَْیِھْم َبَرَكاٍت ِمْن السَّ ِبَما َكاُنوا َیْكِسُبوَن] اْلقَُرى آَمُنوا َواتَّ

).96(األعراف: 
6�ϥΑΎϐΗϟ��>˵Ϫ˴Α˸Ϡ˴ϗ�˶Ω˸Ϭ˴ϳ�͉˶ͿΎ˶Α�˸ϥϣ̈́˶˸ϳ˵�˸ϥϣ˴˴ϭ@�B11 َُھْم ِبإِیَمانِِھْم] (یونس:). [إِنَّ الَِّذیَن آَمُنوا و الَِحاِت َیْھِدیِھْم َربُّ ).9َعِملُوا الصَّ
).17_ [َوالَِّذیَن اْھَتَدْوا َزاَدُھْم ُھًدى َوآَتاُھْم َتْقواُھْم] (محمد: 7
َ َمْولَى الَِّذیَن آَمُنوا َوأَنَّ اْلَكاِفِریَن ال َمْولَى لَُھْم (8 ).11:) ] (محمد11_ [َذلَِك ِبأَنَّ هللاَّ
الَِحاِت..... ] (العصر: 2) إِنَّ اإلِنَساَن لَِفي ُخْسٍر (1_ [َواْلَعْصِر (9 ).3_1) إِالَّ الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ

َ ُیَداِفُع َعْن الَِّذیَن آَمُنوا] (الحج: 10 ).38_ [إِنَّ هللاَّ
الَِحاِت َوآَمنُ 11 َئاِتِھْم َوأَْصلََح َبالَُھْم] _ [َوالَِّذیَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ ِھْم َكفََّر َعْنُھْم َسیِّ ٍد َوُھَو اْلَحقُّ ِمْن َربِّ َل َعلَى ُمَحمَّ وا بَِما ُنزِّ

).2(محمد:
ُ الَِّذیَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذیَن أُوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت] (المجادلة: 12 ).11_ [َیْرَفْع هللاَّ

القرآن الكریم
ین األول:التمر

لینا تواترا بین دفتي المصحف ابحث إالقرآن الكریم ھو كالم هللا المنزل على النبي المعجز بسورة منھ المتعبد بتالوتھ المنقول 
عن آیات تجسد المعاني اآلتیة: 

وصف هللا عز وجل للقرآن الكریم..1
.القرآن أدنى شيء من التحریف ىلم یتطرق إل.2
.یر كلھ، وأھدى للتي ھي أقوم، وأوفى بما ُیْسعد اإلنسانیة القرآن الكریم ھوأجمع للخ.3
.؛ لیخرج الناس من الظلمات إلى النور-صلى هللا علیھ وسلم-القرآن الكریم أنزلھ هللا على رسولھ محمد .4
.فاق ھذا الكتاب المبارك كل ما تقدمھ من الكتب السماویة، وكانت منزلتھ فوق منزلتھا.5
.من الحقائق العلمیة الكونیة في معرض االستدالل على وجود هللا وقدرتھ ووحدانیتھقرر القرآن الكریم كثیرا.6
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التمرین الثاني:

ضع الكلمات اآلتیة في مكانھا المناسب:
مجتمعاتھم ـ مبادئھ ـ عمیا ـ انتھوا ـ صما ـ السعادة ـ شرع ـ تالوتھ ـ كلماتھ ـ غلفا.

في دنیاھم وأخراھم، إذا ھم َتلَْوه .........، وضمن للمسلمین األمن و.......، وقلوبا .......، وآذانا .......أعینا القرآنفتح هللا ب
بنواھیھ، وتخلقوا بما ......، ووقفوا عند حدوده َوْأتمروا بأوامره، و.......، وتفھموا سوره وآیاتھ، وتفقھوا جملھ و.......حقَّ 

الَِّذیَن آَتْیَناُھُم اْلِكَتاَب َیْتلُوَنُھ َحقَّ تِالَوِتِھ أُولَِئَك (. قال تعالى:  ......فسھم وأھلیھم ووُمُثلھ وقیمھ على أن.......، وطبقوا........
)121البقرة : )(ُیْؤِمُنوَن ِبِھ 

التمرین الثالث:

للقرآن الكریم فضل عظیم في حفظھ أو تالوتھ أو االستماع إلیھ.
بینة لـ :اكتب ما تحفظھ من أحادیث نبویة شریفة م

فضل من قرأ ـ 4فضل من قرأ القرآن واشتد علیھ ـ 3فضل من استمع إلى القرآن ـ ـ 2فضل من قرأ القرآن واستظھره ـ ـ  1
تعلیم القرآن والترغیب فیھـ  5عشر آیات ـ 

التمرین الرابع:

.ما ھي؟لحفظ القرآن الكریم آداب ینبغي مراعاتھا والحفاظ علیھا

التمرین الخامس:

ϰϟΎόΗ�Ϳ�ϝΎϗ):نا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزیال آوقر(
على ضوء ھذه اآلیة بین لماذا نزل هللا القرآن مفرقا؟

التمرین السادس:

تكلم العلماء عن خصائص القرآن الكریم، وبینوھا، ومن تلك الخصائص التي ذكروھا أسلوب القرآن ، وذكروا خصائص 
ما ھي؟.الكریمأسلوب القرآن

التمرین السابع:

قرآن الكریم.لاكتب ما تعرفھ من معلومات حول تدوین ا

التمرین الثامن:

.اإلعجاز العلمي الحدیث
قال تعالى : (سنریھم آیاتنا في اآلفاق وفي أنفسھم حتى یتبین لھم أنھ الحق ، أو لم یكف بربك أنھ على كل شيء شھید) 

)53(فصلت:
الوعد في األزمنة األخیرة ، فرأى الناس آیات هللا في اآلفاق ، وفي جسم اإلنسان وأجسام باقي المخلوقات لقد تحقق ھذا

وأجھزتھ الحیویة ، بأدق األجھزة وأحدث الوسائل ، التي لم یتم اختراعھا إال في العصر الحدیث.
ماھي اآلیات القرآنیة التي ذكرت الظواھر التالیة:

سم في كل عام . وكلما بعد القمر عن االرض ضعف ضوئھ وكأنھ 3القمر یبتعد عن األرض بمعدل أثبت العلماء بأن ـ 1
یخسف حتى یدخل في جاذبیة الشمس وعندھا فقد جمع الشمس والقمر . 
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كون وھو یقول العلماء  انھ كما تكون العالم بانفجار فإنھ سینتھي بانسحاب وانكماش لھذا العالم ھذا االنسحاب الذي سیجعل الـ 2
.ینكمش كالسجل الذي یطوى 

یفرق العلم بین الضیاء والنور . . فالضیاء یأتي من الجسم المضئ بذاتھ بینما النور ھو إنعكاس الضوء على  الجسم .. ومما ـ 3
.ھو معلوم وثابت فالشمس تشع ضوءا بذاتھا بینما ینتج ضوء القمر من انعكاس ضوء الشمس علیھ

سنة فقط ..  ویماثل الوصف القرآني للنجم مایحدث في الطبیعة 30أو 20بمراحل حیاة النجم إال من لم یعرف العلماء ـ 4  
.من بدء لخفوت الضوء تدریجیا حتى یختفي تماما (( یطمس )) . وتنتھي حیاة النجم باإلنفجار

قة الھائلة المنبعثة من باطن األرض أثبت العلماء بأن األرض في حالة إنكماش مستمر .. یحدث ھذا اإلنكماش نتیجة الطاـ 5  
إلى خارجھا عن طریق البراكین .. تلك البراكین التي تسحب مكونات األرض إلى الخارج مما یعمل على إنكماشھا .. كما یؤكد 

ضعف األرض الحالیة التي نعرفھا . 2000العلماء بأن الكرة االرضیة كانت في بدایة نشأتھا 
مئات اآلالف من الكیلومترات على طول سطح االرض , یتخلل ھذا الغالف الصخري عدد لالرض غالف صخري یمتدـ 6  

.من الصدوع أو الشقوق المرتبطة ببعضھا إرتباطا تاما حتى لتكاد تكون صدعا واحدا 

كما الحدید ھو عصب الصناعات التشغیلیة واإلختراعات في حیاة اإلنسان بل وأنھ ھو مصدر الجذب المغناطیسي لالرض ـ 7
انھ یكون أغلب المادة الحمراء في دم اإلنسان والحیوان كما انھ ایضا یكون غالب المادة الخضراء في النباتات  . فحین یقال 

منافع للناس فنحن نقر بذلك ونشھد بان الحدید شدید البأس . 

التمرین التاسع:

وأجب عن باقي األسئلة:اختر جوابا واحدا صحیحا من بین الثالثة المقترحة لألسئلة اآلتیة 
/ كم عدد سور القرآن الكریم ؟1س
سورة.144سورة ـ   141ـ  سورة  1/114ج

/ ماأطول سورة في القرآن الكریم ؟2س 
سورة النساء ـ سورة آل عمران ـ سورة البقرة .2ج /
/ ماأقصر سورة في القرآن الكریم ؟3س
.ـ سورة اإلخالص/ سورة الكوثر ـ سورة العصر 3ج 
/ ماأطول آیة في القرآن الكریم ؟4س
من سورة مریم.30من سورة البقرة ـ آ282آیة الدین ، وھي اآلیة من سورة یونس ـ1/آ4ج 
/ كم عدد آیات القرآن الكریم ؟5س
آیة.6623آیةـ  6326ـآیة 5/6236ج 
/ ما أعظم سورة في القرآن ؟6س
  اتحة ./سورة األنبیاء ـ سورة الرحمن ـ سورة الف6ج 
/ كم عدد آیات سورة البقرة ؟7س
آیھ .286آیة ـ  268آیة ـ 7/285ج 
/ كم عدد السور المفتتحة بالحروف المقطعة ؟8س
سورة.27سورة ـ 29سورة ـ 8/39ج 
9ˮ�Ϳ�ΩϣΣϟΎΑ�ΕΩΑ�ϲΗϟ�αس  ϣΧϟ�ΔϳϧέϘϟ�έϭγϟί ϳϣ��
ـ سبأ ـ فاطر ـ القیامة ـالشورى.الفاتحة ـ الحدید ـ القلم ـ االنعام ـ الكھف ـ البروج9ج /
/ في كم سنة تم نزول القرآن الكریم على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ؟10س
  سنة.23سنة ـ25سنة ـ 21/ 10ج 
/ ما أشھر العلوم الخاصة بالقرآن الكریم ؟11س
/ التجوید ، القراءات ، التفسیر ، علوم القرآن .11ج 
كریم ؟/ كم عدد أجزاء القرآن ال12س
جزءا.35جزءا ـ 40/ ثالثون جزءاً ـ 12ج 
/ ماأسماء یوم القیامة التي وردت في القرآن الكریم ؟13س
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/ القیامة ، القارعة ، الحاقة ، الساعة ، الیوم اآلخر ، البعث ، یوم التغابن ، النبأ العظیم ، الواقعة ، یوم الفصل ، یوم 13ج 
راجفة .الجمع ، الطامة الكبرى ، الصاخة ، ال

/ ماالسورة التي ختمت باسم نبیین ؟14س
/ سورة األعلى ـ سورة الحجرات ـ سورة الجمعة.14ج 
/ من الذي رتب سور القرآن كما ھي اآلن في المصحف ؟15س
/ أبو بكر الصدیق ـ عمر بن الخطاب ـ رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم .15ج 
جاء في القرآن الكریم ؟/ ماالحشرة والطائر اللذان تكلما كما16س
/ النملة والھدھد ـ النملة والنسر ـ العنكبوت والھدھد.16ج 
/ ماالسورة التي ورد لفظ الجاللة { هللا } في كل آیة من آیاتھا؟17س
/ سورة المجادلة ـ الممتحنة ـ الغاشیة.17ج
/ كم عدد القراءات الصحیحة للقرآن الكریم ؟18س
قراءة.11راءات ـ ق10قراءات ـ 18/09ج 
/ ما أعظم آیة في القرآن الكریم ؟19س 
آیة الكرسي في سورة البقرة .من سورة النساء ـ100من سورة البقرة ـ آ12آ19ج /
/ سورة في القرآن ذكرت فیھا البسملة مرتین ، ماھي ؟20س 
سورة النمل ـ سورة الجن ـ سورة محمد.20ج /

السنة النبویة
التمرین األول:

ِتَنا َتْحِویالً) (اإلسراء : ق ُسلَِنا َوالَ َتِجُد لُِسنَّ َة َمن َقْد أَْرَسْلَنا َقْبلََك ِمن رُّ )77ال تعالى : (ُسنَّ
قال صلى هللا علیھ وسلم : ( علیكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المھدیین ) رواه الترمذي وغیره .

على ضوء اآلیة والحدیث اكتب فقرة توضح فیھا:
عریف السنة النبویة و مكوناتھا وخصائصھا . ت

التمرین الثاني:

تتحدد مقاصد السنة النبویة من خالل المھام المنوطة بالرسول (ص )وھي:
التعلیم والتربیة والتزكیة-التجسید العملي للبالغ القرآني-البیان للبالغ القرآني-تبلیغ القرآن الكریم-

عما إجابتك بآیات قرآنیة.توسع في توضیح ھذه المقاصد مد
التمرین الثالث:

السنة مصدر رباني للمعرفة مكمل للقرآن وتال لھ فھي تستقي أھمیتھا ومكانتھا كمصدر للمعرفة والتشریع والتوجیھ من عدة 
اعتبارات ماھي؟

التمرین الرابع:

السنة ھي ما روي عن النبي صلى هللا علیھ وسلم من قول أو فعل أو تقریر.
كر أمثلة عن كل نوع من ھذه األنواع.اذ

التمرین الخامس:
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-إلى رسولھ -سبحانھ-اذكربعض ما جاء بھ القرآن الكریم من اآلیات البینات التي تشھد وتصرح بأن السنة وحي من عند هللا 
باعھ ، ووجوب ووجوب حبھ ، ووجوب ات-صلى هللا علیھ وسلم -ثم آیات تصرح بوجوب طاعتھ-صلى هللا علیھ وسلم 

االحتكام إلیھ والتسلیم لھ في كل ما یحكم بھ ، لنا كان الحكم أو علینا . 

التمرین السادس:

على الرغم من كون الطب الحدیث ووسائل العالج وأنواع األدویة قد قفزت قفزات كبیرة في ھذا العصر إال أن العالج النبوي 
ة.یظل ھو العالج األنجع واألمثل في حاالت كثیر

اذكر أمثلة تدل على صحة ھذا القول.

  سابع:التمرین ال

علل ما یلي:
صلى  -كما ُدون القرآن ، ولم یأمر النبي -صلى هللا علیھ وسلم -السنة النبویة لم تدون جمیعھا تدویًنا رسمًیا في عھد النبي 

صحیح مسلم عن أبي سعید الخدري عندما قال أصحابھ بذلك . بل نھى عن كتابتھا في الحدیث الوارد في-هللا علیھ وسلم 
علیھ الصالة والسالم : ( ال تكتبوا عني ، ومن كتب عني غیر القرآن فلیمحھ ) . 

:ثامنالتمرین ال

من ُھْم األئمة ُحفَّاُظ الحدیث؟

الحكم التكلیفي
التمرین األول:

أكمل الفراغات بما یناسب من كلمات.
........ المتعلق بأفعال ........ باالقتضاء أو ............ .الحكم التكلیفي ھوخطاب

و االقتضاء  معناه : الطلب ، سواء كان أمرا أو ........ ، والتخییر معناه : ....... ، فإن العبد مخیر فیھ بین أن یفعل أوال یفعل 
بالشئ المستحب أو ......... ، كذلك یمكن أن یكون  و األَْمر یمكن في الشرع أن یكون أمرا لـ........... ویمكن أن یكون أمرا

النھي  نھیا عن .......... أو یكون نھیا عن الشئ المكروه .فاألمر في الشرع نوعان : أمر للوجوب ، وأمر لـ.......... .. 
والنھي أیضا نوعان : نھي عن .......... ، ونھي عن المكروه .

التمرین الثاني:

شرعیة الواردة في ھذه اآلیات و األحادیث.استنتج األحكام ال
أمر هللا تعالى بالصالة فقال ( وأقیموا الصالة ) .-1
.یا معشر الشباب ، من استطاع منكم الباءة فلیتزوج ”قال النبي ( صلى هللا علیھ وسلم ) : -2 ”

َنَھى هللا تعالى عن الزنا فقال ( وال تقربوا الزنا ) .. -3
نَّ أحدكم َذَكَره وھو یبول ”( صلى هللا علیھ وسلم ) : قال النبي -4 .ال َیَمسَّ ”
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التمرین الثالث:

أجب باختصار .
الحكم التكلیفي .عرف ـ1
أذكر أقسام الحكم التكلیفي.–2
عرف الواجب لغة وشرعاً  .–3
أذكر مثاال للواجب . مع الدلیل.–4
  .مثلة أذكر أقسامھ بأعتبار المكلف ؟ مع األ–5
عرف المندوب : لغة واصطالحاً .–6
أذكر مثاال على المندوب .–7
عرف المحرم : لغة واصطالحاً .–8
مثاال على المحرم .أذكر–9

عرف المكروه : لغة واصطالحاً .–10
.أذكر مثاال على المكروه–11
واصطالحاً .عرف المباح : لغة–12
.اذكر أمثلةعلى المباح–13

مرین الرابع:لتا

*الواجب اصطالحاً: ماذم تاركھ شرعا مطلقا ولھ عدة صیغ لغویة اذكر مثاال عن كل صیغة من صیغھ:

صیغ الواجب: •
_ فعل األمر .1
_ الفعل المضارع المجزوم بالم األمر.2
_ اسم فعل األمر.3
_ المصدر النائب عن فعل األمر.4
_ التصریح من الشارع بلفظ األمر.5
التصریح بلفظ اإلیجاب أو الفرض أو الكتب ._6
_ كل أسلوب یفید الوجوب في لغة العرب .7
_ ترتیب الذم والعقاب على الترك.8

التمرین الخامس:

.األحكام التكلیفیة خمسة : الواجب ، والمحرم ، والمستحب ، والمكروه ، والمباح ، وھذه األحكام الخمسة َتِرد في الصیام 
ـ المباح. 5ـ المحرم ـ 4ـ المكروه ـ 3المستحب ـ ـ 2الواجب ـ  ـ1عدد الصوم:

و نشأتھ)ص(مولد الرسول 
التمرین األول:

أیھا الملك ، إنا كنا قوما أھل جاھلیة ؛ نعبد األصنام ، ونأكل المیتة ، ونأتي (قال جعفر بن أبي طالب للنجاشي ملك الحبشة: 

)وار ، ویأكل القوي منا الضعیف....الفواحش ، ونقطع األرحام ، ونسيء الج

على ضوء ھذا القول اكتب فقرة تبین فیھا حالة الجزیرة العربیة في الجاھلیة.
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التمرین الثاني:

أكمل ھذه المعلومات عن طفولة الرسول صلى هللا علیھ وسلم.

.........., سماه جده عبد المطلب ........................ھو القاسم محمد بن عبد هللا بن عبد المطلب بن ھاشم بن عبد مناف ولد

, بقي عندھم حتى بلغ الخامسة ..........................ولم یكن في العرب یومھا أحد یسمي باسمھ ولد یتیما ألبوه واسترضع

فأعادتھ ألمھ.....................فحدثت حادثة 

وكان یقول: "إن إلبني ھذا لشأناً" لِما توّسم فیھ من البركات................................في السنة السادسة من عمره الشریف 

.دعوتھوخیر ناصر لھ في...........................التي رافقتھ منذ والدتھ. وفي السنة الثامنة من عمره الشریف توفي

.والحكمةوتمّیز بالوعي...............................................الناس بلم یبلغ محمد سّن الشباب حتى اشتھر بین

التمرین الثالث:

في حیاة المصطفى ـ ص ـ حادثة تدل على طھارتھ وصدق حدیثھ وأمانتھ قبل البعثة.

ماذا تعرف عنھا؟

التمرین الرابع:

للرسول ـ ص ـ  معجزات منذ والدتھ وآیات على نبوتھ.اذكرھا.  

التمرین الخامس:

هللا علیھ وسلم عن بقیة األنبیاء السابقین علیھم السالم بخصال عدیدة منھا:انفرد صلى

ـ 4متھ في الدنیا ـ ألما أكرمھ هللا بھ ـ 3اآلخرة ـ ما أكرمھ هللا تعالى بھ لذاتھ في ـ  2ـ  ما أكرمھ هللا تعالى بھ لذاتھ في الدنیاـ  1

.متھ في اآلخرةألما أكرمھ هللا تعالى بھ 

ل عن كل فئة.اذكر خمس خصا

التمرین السادس:

إلیك أسماء زوجات الرسول ـ ص ـ ضعھا في مكانھا المناسب .

سودةـ  زینبـ  جویریة ـ حفصةـ  صفیة ـ أم حبیبة ـ زینب  ـ میمونة ـ خدیجة ـ  أم سلمة  ـ عائشة

عنھا تزوج علیھ السالم ......بنت تزوجتھ ....... ولھ خمس وعشرون سنة،ولم یتزوج غیرھا حتى ماتت. فلما ماتت رضي هللا 
زمعة، ثم تزوج (صلى هللا علیھ وسلم) .........بنت أبي بكر الصدیق رضي هللا عنھما، ولم یتزوج بكراً غیرھا، ثم تزوج 

........بنت عمر بن الخطاب رضي هللا عنھما، ثم تزوج ........بنت خزیمة بن الحارث رضي هللا عنھا، وتزوج .........واسمھا
ھند بنت أمیة رضي هللا عنھا، وتزوج .......بنت جحش رضي هللا عنھا، ثم تزوج رسول هللا (صلى هللا علیھ وسلم) ........بنت 

الحارث رضي هللا عنھا، ثم تزوج ........رضي هللا عنھا واسمھا رملة. وتزوج إثر فتح خیبر ......بنت حیّي بن أخطب رضي هللا 
ضي هللا عنھا ثم تزوج .......بنت الحارث رضي هللا عنھا، وھي آخر من تزوج رسول هللا (صلى هللا علیھ عنھا، ثم تزوج ........ ر

وسلم). 
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التمرین السابع:

ھا المناسب كي تتحصل على جامع صفاتھ صلى هللا علیھ وسلم:نضع الكلمات اآلتیة في مكا

ھابھ  ـ ألینھم ـ أصدق ـ قبلھ ـ أحبھ ـ أجود ـ أكرمھم ـ

عن إبراھیم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال:

كان علي رضي هللا عنھ إذا وصف النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: ...... الناس صدراً و...... الناس لھجة و...... عریكة، 

وال بعده مثلھ صلى هللا علیھ و...... عشیرة ، من رآه بدیھًة ........ ، ومن خالطھ معرفًة .........، یقول ناِعتھ لم أر ....... 

وسلم

دالئل قدرة هللا
التمرین األول:

َخلََق السَماَواِت َواألرَض ِباْلَحق ُیَكوُر اللْیَل َعلَى النَھاِر َوُیَكوُر النَھاَر َعلَى اللْیِل “یقول الحق سبحانھ وتعالى في سورة الزمر: 

ُمَسمى أََال ُھَو اْلَعِزیُز اْلَغفاُر. َخلََقُكم من نْفٍس َواِحَدٍة ُثم َجَعَل ِمْنَھا َزْوَجَھا َوأَنَزَل لَُكم مْن َوَسخَر الشْمَس َواْلَقَمَر ُكل َیْجِري ِألََجٍل 

ُكْم لَُھ الُمْلُك َال إِلََھ إِال ُھَو َفأَنى ُم هللاُ َرباْألَْنَعاِم َثَماِنَیَة أَْزَواٍج َیْخلُقُُكْم ِفي ُبُطوِن أُمَھاِتُكْم َخْلقاً ِمن َبْعِد َخْلٍق ِفي ُظلَُماٍت َثالٍث َذلِكُ 

”.ُتصرفُونَ 

في ھذه اآلیات یقیم هللا سبحانھ وتعالى األدلة القاطعة على وحدانیتھ وقدرتھ .

استخرجھا على الترتیب مع توضیحھا.

التمرین الثاني:

ونیة الدالة على عظمة وقدرة هللا تعالى:ابحث في المصحف الشریف عن اآلیات القرآنیة  التي ترشد إلى ھذه اآلیات الك

خلق هللا سیدنا آدم  من تراب, ثم نحن بشر نتناسل منتشرین في األرض, نبتغي من فضل هللا. ـ 1 

أزواًجا; لتطمئن نفوسنا إلیھا وتسكن, وجعل بین المرأة وزوجھا محبة وشفقة.-الرجال-ألجلنا من جنسنا ـ خلق هللا تعالى 2

موات وارتفاعھا بغیر عمد, وَخْلُق األرض مع اتساعھا وامتدادھا, واختالُف لغاتنا وتبایُن ألواننا.َخْلُق السـ 3 

جعل هللا النوم راحة لنا في اللیل أو النھار; إذ في النوم حصول الراحة وذھاب التعب, وجعل لكم النھار تنتشرون فیھ لطلب ـ 4

الرزق .

لصواعق, ونطمع في الغیث, وینزل من السحاب مطًرا فیحیي بھ األرض بعد جدبھا یرینا هللا تعالى البرق, فنخاف من اـ 5

وجفافھا.

التمرین الثالث:

ِكن الَّ تَ قال هللا تعالى: ـٰ ْبُع َوٱألْرُض َوَمن ِفیِھنَّ َوإِن ّمن َشْىء إِالَّ ُیَسّبُح ِبَحْمَدِه َولَ ٰوُت ٱلسَّ ـٰ َم ُھ َكاَن ْفَقُھوَن َتْسبِی{ ُتَسّبُح لَُھ ٱلسَّ َحُھْم إِنَّ

].44َحلِیًما َغفُوًرا } [اإلسراء:

وناطقھ، أحیاؤه وجماداتھ، كل خاضع ھإن الناظر في الكون وآفاقھ یشعر بجالل هللا وعظمتھ، الكون كلّھ عالیھ ودانیھ، صامت

حمده.ألمر هللا، منقاد لتدبیره، شاھد بوحدانیتھ وعظمتھ، ناطق بآیات علمھ وحكمتھ، دائم التسبیح ب
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اكتب فقرة توضح فیھا ھذا المعنى الشامل لعظمة ودلیل قدرة هللا من خالل عظمة مخلوقاتھ. 

التمرین الرابع:

من نعم هللا على عباده ما ال یمكن احصاؤه وال عده ابتداء من خلقك وتكوینك إلى تسخیر الكون لك مرورا بالنعم األخرى 
سالم وكفى بھا من نعمة .كاألمن والصحة و التي على رأسھا نعمة اإل

توسع في توضیح ھذه النعم  مدعما إجابتك بآیات قرآنیة.

التمرین الخامس:

قال هللا تعالى:

(( یا أیھا الناس اذكروا نعمة هللا علیكم ھل من خالق غیر هللا یرزقكم من السماء واألرض ال إلھ إالھو فأنى تؤفكون )).
االنسان نحو صاحب ھذه النعم و ما أنعمھ علیھ؟على ضوء ھذه اآلیة بین ماھو واجب 

التمرین السادس:

ذكر النعم عبادة نسیھا الكثیر من الناس، لھا فوائد تربویة عظیمة تعود بالنفع على الفرد في الدنیا قبل اآلخرة.ما ھي ھذه 

الثمار؟

المسلم یعتني ببیئتھ
التمرین األول:

وما ھي الھیئات المسؤولة عنھا ؟سالمما ھو مفھوم التربیة البیئیة في اإل

التمرین الثاني:

تأتى أھمیة وحتمیة وجود أھداف للتربیة البیئیة من منظور إسالمي لتؤكد للجمیع أن اإلسالم دین یؤكد على احترام وتقدیر 

البیئة انطالقا من أھداف عدة  ما ھي؟ 

التمرین الثالث:

جموعة األحكام المعیاریة المنبثقة من األصول اإلسالمیة ، التي تكون بمثابة موجھات لسلوك القیم البیئیة اإلسالمیة  ھي " م

اإلنسان تجاه البیئة ، تمكنھ من تحقیق وظیفة الخالفة في األرض "وتنقسم إلى:

أوال ـ قیم المحافظة .

ثانیا ـ قیم االستغالل .

ثالثا  ـ قیم التكیف واالعتقاد .

رابعا ـ قیم الجمال .

اذكر ما تشملھ ھذه القیم من سلوكات ـ واجبات ـ تقع على الفرد المسلم كفاعل في بیئتھ.
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التمرین الرابع:

الذي یتدبر اآلیات القرآنیة من قولھ تعالى: "واألنعام خلقھا لكم فیھا دفء ومنافع ومنھا تأكلون" إلى قولھ تعالى: "وھو الذي 

ستخرجوا منھ حلیة تلبسونھا وترى الفلك مواخر فیھ ولتبتغوا من فضلھ ولعلكم تشكرون) سخر البحر لتأكلوا منھ لحًما طرًیا وت

من سورة النحل یدرك تماًما أن الكون مسخر بأمر هللا لإلنسان فیجب علیھ أن یحافظ على نظافتھ 14حتى اآلیة 5من اآلیة 

ونظامھ الدقیق البدیع الذي خلقھ هللا علیھ. 

اإلسالم قد أمر بكّل خیر ، ونھى عن كّل شّر ، وأمر بسائر اآلداب ومحاسن األخالق ، ومن األشیاء اكتب فقرة تبین فیھا أنّ 

التي أمر بھا الدین القویم المحافظة على البیئة ، وھذه المحافظة في مصلحة الفرد والمجتمع . 

التمرین الخامس:

ضع الكلمات اآلتیة في مكانھا المناسب:

إصالحھا ـ  حماقتھ وظلمھ ـ االختالل ـ  متوازنة ـ  البیئة ـ طھارتھا ـ عناصرھا ـ مشكالت ـ توازنھااإلنسان ـ األرض ـ

إن هللا جلَّ وعال قد خلق........... بكل مكوناتھا و............. صالحة طاھرة، ............ متكاملة، وإنما دخل علیھا النقص 

في عصرنا الحدیث، وباألخص في العقود األخیرة، الذي تفاقمت فیھ .......البیئة والفساد و....... بصنع اإلنسان، وخصوصاً 

على البیئة، فلوثھا بعد ............، وأفسدھا بعد -وتعاظمت أخطارھا. فقد جنى اإلنسان بغروره و.............. وجھلھ 

على إفساده في .........، بما أصبح یعاني من آثاره، ..........، وأصابھا باالضطراب والخلل في ........، فعاقبھ القدر األعلى

ذلك بما قدمت یداك وأن هللا لیس بظالم “ویشكو منھ مر الشكوى، وما ظلم هللا .........، ولكن اإلنسان ھو الذي ظلم نفسھ 

).10، (الحج:”للعبید

التمرین السادس:

لحي، الذي یجعل من ذاتھ رقیباً على ذاتھ، ویجعلھ یخشى هللا قبل أن اإلیمان ھو الذي یمنح اإلنسان الوازع الذاتي، والضمیر ا

یخشى الناس، ویعمل ما یرضي هللا تعالى، قبل أن یرضي الناس,وقال تعالى: 

)11، (الرعد: ”إن هللا ال یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسھم“

اكتب فقرة تبین فیھا ما السبیل لمواجھة معضلة إفساد البیئة.

مرین السابع:الت

ة في عناصر الحیاة، ویعتبر سرَّ استمرارھا في الحفاظ على وجود الكائنات الحیـَّة وفق  إنَّ التوازن البیئي یعدُّ ظاھرة ھامَّ

منظومة قدرھا الخالق بدقَّة عجیبة.

ره القرآن الكریم في قولھ تعالى:  (سورة ”ا َرَواِسَي َوأَْنَبْتَنا ِفیَھا ِمْن ُكلِّ َشْيٍء َمْوُزونٍ َواألََ◌ْرَض َمَدْدَناَھا َوأَْلَقْیَنا فِیھَ “وھو ما قرَّ

).19الرعد: اآلیة 

ما ھي أھمیة التوازن البیئي وما ھي نتائج اختاللھ مع ذكر مثال؟

التمرین الثامن:
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ث عن نعمة هللا وتسخیره ما في الكون ن في اآلیات التي تتحدَّ لصالح اإلنسان. والمنطق الحدیث عن البیئة في القرآن متضمَّ

یقضي أن یكون شكر النعمة بالحفاظ علیھا، واستعمالھا على الوجھ المشروع، بما ال یعود علیھا باإلبطال واإللغاء، أو التعطیل 

والفساد.

اكتب آیات و أحادیث في ھذا الموضوع.

التمرین التاسع:

ربیة البیئیة بمعناھا الشامل والمتكامل ، وربط اإلنسان بالسلوك البیئي القرآن الكریم والسنة الشریفة المسلمین على التى لقد رب

اإلیجابي برباط وثیق یترتب علیھ الحیاة اآلمنة المطمئنة في الدنیا ، والسعادة األبدیة في اآلخرة .

استنتج ما ترشد إلیھ ھذه اآلیات و األحادیث.

ْزِقِھ َوإِلَْیِھ النُُّشوُر } [الملك : أوالً: قال تعالى : { ُھَو الَِّذي َجَعَل لَُكُم اْألَ  .15ْرَض َذلُوًال َفاْمُشوا ِفي َمَناِكِبَھا َوُكلُوا ِمن رِّ [

ْحَمِن ِمن َتَفاُوٍت َفاْرِجِع اْلَبَصَر َھْل َتَرى ِمن فُُطوٍر } [الملك :  ا َتَرى ِفي َخْلِق الرَّ .3ثانیاً : قال تعالى : { مَّ [

.251َن } [البقرة : عالى : { َولَْوالَ َدْفُع هللا النَّاَس َبْعَضُھْم ِبَبْعٍض لََّفَسَدِت األَْرُض َولَـِكنَّ هللا ُذو َفْضٍل َعلَى اْلَعالَِمیثالثاً : قال ت [

.19َحِمیِر } [لقمان : رابعاً : قال تعالى : { َواْقِصْد ِفي َمْشِیَك َواْغُضْض ِمن َصْوتَِك إِنَّ أَنَكَر اْألَْصَواِت لََصْوُت الْ  [

ُعوا أَْرَحاَمُكْم ، أُ  ُھْم خامساً : قال هللا تعالى : { َفَھْل َعَسْیُتْم إِن َتَولَّْیُتْم أَن ُتْفِسُدوا ِفي اْألَْرِض َوُتَقطِّ ْولَِئَك الَِّذیَن لََعَنُھُم هللا َفأََصمَّ

.23-22َوأَْعَمى أَْبَصاَرُھْم } [محمد :  [

َك لِلنَّاِس َوَال َتْمِش ِفي اْألَْرِض َمَرًحا } [لقمان : سادساً : ْر َخدَّ .18قال تعالى : { َوَال ُتَصعِّ [

.41سابعاً : قال تعالى : { َظَھَر اْلَفَساُد ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر ِبَما َكَسَبْت أَْیِدي النَّاِس } [الروم :  [

ُكوَن } [األنعام الُِق اْلَحبِّ َوالنََّوى ُیْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَمیِِّت َوُمْخِرُج اْلَمیِِّت ِمَن اْلَحيِّ َذلُِكُم هللا َفأَنَّى ُتْؤفَ ثامناً : قال تعالى : { إِنَّ هللا فَ 

:95. [

.5[النحل : تاسعاً : قال تعالى : { َواألَْنَعاَم َخلََقَھا لَُكْم ِفیَھا ِدْفٌء َوَمَنافُِع َوِمْنَھا َتأُْكلُوَن } [

ا ِفي ُبُطوِنِھ ِمن َبْیِن َفْرٍث َوَدٍم لََّبًنا- مَّ ْسِقیُكم مِّ اِربِیَن } [النحل : وقال سبحانھ : { َوإِنَّ لَُكْم ِفي األَْنَعاِم لَِعْبَرًة نُّ َخالًِصا َسآِئًغا لِلشَّ

66. [

َھا الَِّذیَن آَمُنوْا الَ  َعِم } [الماعاشراً : قال تعالى : { َیا أَیُّ ْثُل َما َقَتَل ِمَن النَّ ًدا َفَجَزاء مِّ َتَعمِّ ْیَد َوأَنُتْم ُحُرٌم َوَمن َقَتلَُھ ِمنُكم مُّ ئدة َتْقُتلُوْا الصَّ

:95. [

ثانیاً : السنة النبویة المطھرة والتربیة البیئیة
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دقة ) ، أوالً : قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم : ( إماطة األذى عن الطریق ص

ثانیاً : قال صلى هللا علیھ وسلم : ( ال یبولن أحدكم في الماء الدائم الذي ال یجري ثم یغتسل فیھ ) . 

ثالثاً : قال صلى هللا علیھ وسلم : ( نزل نبي من األنبیاء تحت شجرة فلدغتھ نملة فأخرج متاعھ من تحتھا ثم أمر ببیتھا فأحرق 

فھلة واحدة ) . بالنار ، فأوحى هللا إلیھ فھالً 

رابعاً : قال : ( ال تتركوا النار في بیوتكم حین تناموا ) ، رواه البخاري . 

خامساً : قال صلى هللا علیھ وسلم : ( إذا سمعتم بالطاعون في أرض فال تدخلوھا وال تخرجوا منھا ) 

الطھارة
التمرین األول:

ساسیة في حیاة االنسان، واعتبر الطھور نصف االیمان.ألمور األجعلھا من ااھتم االسالم اھتماماً بالغاً بأمر الطھارة، حیث

عرف الطھارة مبینا أھمیتھا.

التمرین الثاني:

اقرأ اآلیات اآلتیة واستنتج ما ترشد إلیھ.

قال هللا تعالى:

  ـ1

َمآِء َمآًء لُِیَطھَِّرُكم ِبِھ َوُیْذِھَب َعن ُل َعلَْیُكم ِمَن السَّ ْیَطاِن َولَِیْربَِط َعلَى قُلُوِبُكْم َوُیَثبَِّت ِبِھ االَْقَداَم } (االنفال/{ َوُیَنزِّ )11ُكْم ِرْجَز الشَّ

  ـ2

الِة َفاْغِسلوا ُوُجوَھُكْم َوأَْیِدَیُكْم إِلَى اْلَمرافِِق َواْمَسُحوا بِ  َھا الذین آمُنوا إَذا قُْمُتْم إلى الصَّ لَى اْلَكْعَبْیِن َوإِْن ُرُءوِسُكْم َوأَْرُجلَُكْم إِ {َیا أَیُّ

ھَُّروا} [المائدة: ].6ُكْنُتْم ُجُنًبا َفاطَّ

  ـ3

]4{وثَِیاَبَك َفَطھِّْر} [المدثر:

  ـ4

َماِء َماًء لُِیَطھِّرُكم ِبھ} [األنفال:  َن السَّ ُل َعلَْیُكم مِّ ].11{َوُیَنزِّ

التمرین الثالث:

ن تبین لھ الصفة الصحیحة للغسل .أخبرك زمیلك عن كیفیة الغسل فارتكب أخطاءا حاول أ

صفة الغسل من الجنابة ونحوھا: أن  یسمي، ثم یغسل كفیھ ثالثا، ثم یستنجي، ثم یسیل الماء على رأسھ ثالث مرات یعممھ بھا ، 

تصح  ثم یفیض الماء على سائر بدنھ ویعممھ بھ، وال یترك منھ شیئا ال یصل إلیھ ألنھ لو بقي منھ شيء ولو قلیل لم یغسلھ لم

طھارتھ حتى یغسلھ.

التمرین الرابع:
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أكمل الفراغات بما یناسب من كلمات لتتحصل على كیفیة الوضوء.

صفة الوضوء أن ........ المقبل علیھ بقلبھ  رفع الحدث، ثم یقول: ...........، ثم یغسل كفیھ ....... مرات ، ثم یتمضض ثالث 

...... من منابت الرأس المعتاد إلى ما انحدر من الذقن طوال ، ومن ....... إلى مرات ،و......... ثالث مرات ، ثم یغسل ...

األذن عرضا ، واللحیة من الوجھ یجب غسل ظاھرھا ولو طالت ، ویستحب تخلیل باطنھا بالماء ، ثم یغسل ...... مع المرفقین 

قدم رأسھ ، ویمرھما إلى قفاه ، ثم .......... إلى ثالث مرات ، ثم یمسح  جمیع ........ بأن یضع یدیھ مبلولتین بالماء على م

المكان الذي بدأ منھ ، و......... مع الرأس یمسح ظاھرھما وباطنھما ، وذلك بأن یدخل إصبعیھ السبابتین في خرقي اذنیھ ، 

یان الماء علیھا ، فإن ویدیر إبھامیھ على ظاھرھما ، ثم یغسل ....... ثالثا مع الكعبین . ویجب .......... أعضاء الوضوء بجر

بقي منھا شيء لم یصل إلیھ الماء لم یصح وضوؤه .

التمرین الخامس:

قال تعالى:  یا أیھا الذین ءامنوا إذا قمتم إلى الصالة فاغسلوا وجوھكم وأیدیكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلَكم إلى 

ء أحد منكم من الغائط أو المستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیداً الكعبین وإن كنتم جنباً فاطھروا وإن كنتم على سفر أو جا

طیباً فامسحوا بوجوھكم وأیدیكم منھ ما یرید هللا لیجعل علیكم من حرج ولكن یرید لیطھركم ولیتم نعمتھ علیكم لعلكم تشكرون  

].6[المائدة:

أرشدت ھذه اآلیة الكریمة إلى:

ـ وسیلة الطھارة ـ رخصة في الطھارة ـ الحكمة من مشروعیة الطھارة.حكم الطھارة ـ بیان أعضاء الوضوء

توسع في توضیح ھذه االرشادات.

التمرین السادس:

ماھي الحكمة من غسل األعضاء المذكورة في صفة الوضوء؟

التمرین السابع:

الوضوء مندوب في أحوال كثیرة ما ھي؟

التمرین الثامن:

لمن یجوز التیمم؟   ـ    

متى یكون التیمم للفریضة؟ ـ 

لو كان على البدن نجاسة ولم یكن مع الشخص إال ماء قلیل یكفي للوضوء وحده أو إلزالة النجاسة ، فماذا یفعل في ھذه  ـ    

الحال؟ 

بم یكون التیمم؟ ـ 

التمرین التاسع:

اذكر ما یدل على مشروعیة التیمم.

التمرین العاشر:
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ة من الخاطئة من بین ھذه العبارات ثم صحح الخطأ.میز العبارة الصحیح

ـ بالطھارة یتخلص االنسان من االوساخ الحّسیة والنجاسات التي عّبر عنھا الفقھ االسالمي بالخبث.

ـ  یشترط في النیة التلفّظ بل یكفي احضارھا واخطارھا في القلب.

من توضا مقتصرا على األركان و لم یأت بالسنن صح وضوؤه.ـ 

كل ماء نزل من السماء أو خرج من األرض فھو طھور. ـ

ـ ینقض التیمم ما ینقض الوضوء فقط. 

ـ یكره البول في الطریق والظل ألنھ یسبب اللعنة لفاعلھ قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: اتقوا اللعانین، قالوا: وما اللعانان یا

ظلھم رواه مسلم. ومواضع الشمس في الشتاء كمواضع الظل في الصیف. رسول هللا، قال: الذي یتخلى في طریق الناس أو في 

ـ التیمم اصطالحا: ھو غسل الوجھ والیدین بوسیلة مخصوصة على وجھ مخصوص.

ـ یكره بانتقاض الوضوء الصالة والطواف بالكعبة و مس المصحف و حملھ.

.من الحملـ مما یوجب الغسل : النفاس وھو الدم الخارج بعد فراغ رحم المرأة

الوضوء الكامل قبل الغسل ولو ترك لم یكره.-ـ من فرائض الغسل

ـ النجس:ھو عبارة عن النجاسة القائمة بالشخص أو الثوب . ویعبر عنھ بالحدث أیضاً.

ـ یشترط لصحة الصالة طھارة بدن المصلي وثوبھ ومكانھ من النجاسة.

ان قلیالً، أو كان كثیراً وغّیرتھ، وھذا ال یرفع الحدث وال النجس .ـ الماء النجس ھو: الماء الذي وقعت فیھ نجاسة وك

ـ الطھارة المعنویة ھي ازالة النجاسة عن الثوب والبدن وما شابھ ذلك، وتحصل بواسطة الماء.

ورسولھ .ـ إذا فرغ المؤمن من الطھارة استحب لھ أن یقول: أشھد أال إلھ إال هللا وحده ال شریك لھ، وأشھد أن محمداً عبده

من أخطاء الطھارة اإلسراف في ماء الوضوء: { والنبي كان یتوضأ بالمد ویغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد } [أخرجھ -

البخاري]. 

ُموْا - من أخطاء الطھارة التیمم مع وجود الماء وھو قادر على استعمالھ: وھذا خطأ واضح، قال تعالى: َفلَْم َتِجُدوْا َماء َفَتَیمَّ

باً [النساء:َصعِ  ] فاآلیة صریحة في أن التیمم ال یجوز عند وجود الماء. 43یداً َطیِّ

بعض الناس یأخذه النوم في مصالة ثم إذا أقیمت الصالة أیقظھ من بجانبھ فیقوم ویصلي دون أن یتوضأ: ومثل ھذا علیھ -

یس علیھ الوضوء. الوضوء ألنھ كان مستغرقاً في نومھ، أما إذا كان ناعساً ویشعر بمن حولھ فل

ـ یكره أن ُینشف المتوضئ أعضاءه بعد الوضوء . 

یجب على المسلم في الوضوءعند غسل وجھھ أن ُیخلل لحیتھ إذا كانت كثیفة. -

ُیَسن للمسلم أن یبدأ في وضوءه بأعضائھ الیمنى قبل الیسرى ، أي أن یبدأ بغسل الید الیمنى قبل الید الیسرى ، والرجل الیمنى -

الرجل الیسرى . قبل

ـ من بین ما ینقض وضوء المسلم:  الخارج من السبیلین ، من بوٍل أو غائط . 

ما َیْحرم على الـُمْحدث : 

ـ إذا كان المسلم ُمحدثاً ، أي لیس على وضوء ، فإنھ یمكن لھ لمس المصحف. 

یجب على المكلف في عملیة الوضوء: غسل الوجھ والیدین فقط.

].6على أن من أركان التیمم مسح الوجھ والیدین، لقولھ تعالى {َفاْمَسُحوا ِبُوُجوِھُكْم َوأَْیِدیُكْم ِمْنُھ} [المائدة:ـ اتفق الفقھاء

الصلوات الخمس
التمرین األول:

للصالة مكانة عظیمة في اإلسالم. فھي:
آكد الفروض بعد الشھادتین وأفضلھا، وأحد أركان اإلسالم الخمسة.  ـ1
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الدین الذي ال یقوم إال بھ.عمودـ 2
أول ما یحاسب العبد علیھ.  ـ 3
ى بھا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أمتھ عند مفارقتھ الدنیا . ـ4 آخر وصیة وصَّ
آخر ما یفقد من الدین، فإن ضاعت ضاع الّدین كلھ.  ـ5

اكتب األحادیث النبویة الدالة على ذلك.

التمرین الثاني:

ة كان في مكة في أول اإلسالم، لوجود اآلیات المكیة التي نزلت في بدایة الرسالة تحث علیھا.أصل وجوب الصال

وأما الصلوات الخمس بالصورة المعھودة فإنھا فرضت لیلة اإلسراء والمعراج وقد ثبتت فرضیة الصلوات الخمس بالكتاب 

والسنة واإلجماع :

اكتب اآلیات الدالة على ذلك.

:التمرین الثالث

الصالة أعظم فروض اإلسالم بعد الشھادتین،وقد شرعت شكراً لنعم هللا تعالى الكثیرة، ولھا فوائد دینیة وتربویة على المستویین 

الفردي واالجتماعي.

اكتب فقرة تبرز فیھا أھمیة الصالة ببیان فوائدھا الدینیة والشخصیة واالجتماعیة مستدال على ذلك بآیات وأحادیث.

لرابع:التمرین ا

ما أحوج اإلنسان في واقعنا المعاصر الذي اشتدت فیھ األزمات أن یفزع إلى الصالة لیشعر بالسكینة و الطمأنینة .

انطالقا من ھذا المعنى اكتب فقرة توضح فیھا فوائد الصالة النفسیة.

التمرین الخامس:

ما معنى ھذه األلفاظ التي تذكرھا في صالتك عند التشھد؟

�ΕΎϳΣΗϟϥϳΣϟΎλ ϟ�˰�ΎϧϳϠϋ�˰�ϡϼγϟ�˰�ΕϭϠλ ϟ�˰�ΕΎΑϳρϟ�˰�Ϳ

التمرین السادس:

اربط بین كل عبارة من الفئة ـ أ ـ بما یتمھا من الفئة ـ ب ـ كي تتحصل على بعض فضائل الصالة.

ـ أ ـ

ـ الصلوات الخمس كفارة لما بینھن

ـ المسلم قد یبلغ بالصالة مقام

تفضیل الصالة على غیرھا ـ

الصالة نور فيـ إن

ـ كثرة السجود والصالة سبیل مرافقة

ϡϠγϣϟ�ϝόΟϳ�Γϼλ ϟ�ϲϓ�Ϳ�ΏϠϘϟ�ώϳέϔΗ�˰

ـ ب ـ
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الدنیا واآلخرة.ـ 
إذا اجتنبت الكبائر.ـ 
كیوم ولدتھ أمھ.ـ 
الصدیقین والشھداء.ـ 
النبي ـ ص ـ في الجنة.ـ 

ـ من األعمال.

التمرین السابع:

المقترحة لتتعرف على بعض ثمرات الصالة.اختر واحدة من بین العبارات
من ثمرات الصالة:

ـ سبب لقبول سائر:األقوال ـ األحوال ـ األعمال.
ـ تفرح وتقوي وتشرح: الدرب ـ القلب ـ الكرب .

ـ المحافضة علیھا سالمة من االتصاف بصفات: المرابین ـ المحسنین ـ المنافقین.
ة ل:العین ـ األذن ـ الفم.ـ مبیضة ل:الوجھ ـ اللسان ـ الید و قر

ـ منزلة ل:الفرحة ـ الرحمةـ النقمة و جالبة ل: الحذق ـ الفرق ـ الرزق.
ـ تحفظ :الدعم ـ الزعم ـ النعم و تدفع : النظم ـ النقم ـ النجم.

ركات ـ النفحات.ـ سبب لتكفیر: السیئات ـ الحسنات ـ األمنیات و زیادة :الحریات ـ الحسنات ـ اللمحات و رفع: الدرجات ـ الت
ـ دواء القلوب من:النبرات ـ الفترات ـ  الشھوات و: اللمسات ـ الفرحات ـ الشبھات.

ـ أعظم غذاء لشجرة: اإلیمان ـ الحرمان ـ الزمان.

التمرین الثامن:

لذین ھم في الخشوع في الصالة ھو حضور القلب وخضوعھ وانكساره بین یدي هللا تعالى فھو القائل:(قد أفلح المؤمنون ا
صالتھم خاشعون).

على ضوء ھذه اآلیة الكریمة اذكر ما ھي األسباب المعینة على الخشوع ؟

التمرین التاسع:

عدد شروط صحة الصالة بإیجاز.

التمرین العاشر:

لسلة قال طبیب غیر مسلم: "إن الصالة عند المسلمین وما فیھا من ركوع وسجود تقوي عضالت الظھر وتلین فقرات الس

الظھریة، وخصوصاً إذا بدأ اإلنسان بالصالة في سن مبكرة، ویترتب على ذلك مناعة ضد األمراض العصبیة التي تسبب اآلالم 

الشدیدة والتشنج في العضالت".

استنادا إلى ھذا القول اكتب فقرة تبین فیھا أن للصالة فوائد صحیة كثیرة.

التمرین الحادي عشر:

مفروضة.اذكر الصالة الموافقة لكل وقت.إلیك أوقات الصلوات ال

یبدأ من بعد الزوال بمقدار أداء فریضة الظھر وینتھي عند غروب الشمس التكویني .-1

یبدأ من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس .–2

یبدأ من زوال الشمس عند منتصف النھار إلى ما قبل الغروب بمقدار أداء صالة العصر .-3
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روب الشمس الشرعي بمقدار أداء فریضة المغرب وینتھي عند منتصف اللیل الشرعي .یبدأ من بعد غ-4

یبدأ من بعد الغروب الشرعي إلى ما قبل منتصف اللیل الشرعي بمقدار أداء فریضة العشاء-5

سجود السھو وأحكام المسبوق
التمرین األول:

ل الحاصل في صالتھ من أجل السھو ,وأسبابھ ثالثة : الزیادة سجود السھو : عبارة عن سجدتین یسجدھما المصلي لجبر الخل

والنقص والشك .

ھذه أمثلة عن كل ھذه الحاالت.اذكر ما حكم كل حالة؟

الزیـادة :ـ 1

أـ

شخص صلى الظھر (مثالً ) خمس ركعات ولم یذكر الزیادة إال وھو في التشھد.

  بـ ـ

لزیادة إال بعد السالمشخص صلى الظھر (مثالً ) خمس ركعات و لم یذكر ا

ج ـ

شخص صلى الظھر (مثالً ) خمس ركعات وتذكر الزیادة وھو في أثناء الركعة الخامسة.

السالم قبل تمام الصالة :ـ 2 

أ ـ

إذا سلم المصلي قبل تمام صالتھ متعمداً.

ب ـ

إن كان المصلي ناسیاً ولم یتذكرالسالم إال بعد زمن طویل.

ج ـ

د زمن قلیل كدقیقتین وثالث.إن تذكرالسالم بع

النقــص :ـ 3 

أ ـ

شخص نسي تكبیرة اإلحرام. 

ب ـ

شخص نسي السجدة الثانیة من الركعة األولى فذكر ذلك وھو جالس بین السجدتین في الركعة الثانیة .

ج ـ

في الركعة الثانیة.شخص نسي السجدة الثانیة والجلوس قبلھا من الركعة األولى فذكر ذلك بعد أن قام من الركوع 

د ـ

شخص رفع من السجود الثاني في الركعة الثانیة لیقوم إلى الثالثة ناسیاً التشھد األول فذكر قبل أن ینھض.

ه ـ

شخص رفع من السجود الثاني في الركعة الثانیة لیقوم إلى الثالثة ناسیاً التشھد األول وتذكر بعد أن نھض قبل أن یستتم قائماً. 

من السجود الثاني في الركعة الثانیة لیقوم إلى الثالثة ناسیاً التشھد األول وتذكر بعد أن نھض وبعد أن استتم قائماً شخص رفع 

الشــــك :ـ 3
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أ ـ

شخص یصلي الظھر فشك في الركعة ھل ھي الثانیة أو الثالثة لكن ترجح عنده أنھا الثالثة .

ب ـ

.الثانیة أو الثالثة ولم یترجح عنده أنھا الثانیة أو الثالثةشخص یصلي العصر فشك في الركعة ھل ھي 

التمرین الثاني:

اكتب أحادیث نبویة شریفة دالة على مشروعیة سجود السھوو السجود للشك في الصالة. 

التمرین الرابع:

ما حكم ھذه الحالة لمسبوق في الصالة:

غرب . إذا سبقھ اإلمام في ركعة أو ركعتین من صالة الم-1

إذا سبقھ اإلمام في ركعة أو ركعتین من الصالة الرباعیة . -2

ماذا یقرأ ؟ ھل یقرأ الفاتحة فقط أم یقرأ معھا سورة ؟ 

التمرین الخامس:

بین حكم من وجد االمام في الوقوف من الركعة الرابعة لصالة العشاء.

الصدق و األمانة

ـ الصدق:1
التمرین األول:

الحق ومطابقة الكالم للواقع وكان الصدق صفة الزمة للرسول صلى هللا علیھ وسلم ولقد أثنى هللا على كثیر من الصدق ھو قول 

أنبیائھ بالصدق.

اذكر ما یدل على ذلك في القرآن الكریم.

التمرین الثاني:

المسلم یكون صادًقا مع هللا وصادًقا مع الناس وصادًقا مع نفسھ.

بأدلة شرعیة.وضح ذلك مدعما إجابتك 

التمرین الثالث:

استنتج اآلثار الطیبة للصدق من خالل ھذه النصوص الشرعیة.
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.فإن الصدق طمأنینة والكذب ریبة))(رواه الترمذي)((…قال الرسول ـ ص ـ ـ 1

َ لََكاَن َخْیراً لَُھْم)(محمد/ـ 2 ).21قال تعالى : (َفلَْو َصَدقُوا هللاَّ

:التمرین الرابع

فوائد الصدق.ثمرات و

مما ال شك فیھ ان للصدق فوائد جلیلة وثمرات عدیدة یجنیھا الصادق بصدقھ ویسعد بھذا الخلق العظیم في الدنیا واآلخرة ماھي 

  ؟

التمرین الخامس:

اربط بین العبارة وما یوافقھا من توضیح لتتبین مظاھر الصدق في حیاة االنسان.

-6صدق الحال ـ  -5الصدق في العزم ـ -4الصدق في النیة واالرادة ـ  -3لة ـ الصدق في المعام-2صدق اللسان ـ -1

الصدق في جمیع مقامات الدین.

ـ ینبغي للمسلم ان ال یتردد في فعل ما ینبغي فعلھ من الواجبات والمأمورات والمستحبات وترك ما ینبغي علیھ تركھ من 

في عزمھ على ذلك.المحرمات والمحظورات والمكروھات وان یكون صادقاً 

ـ  أال یكون لدى المؤمن باعث في االقوال واالفعال والحركات والسكنات اال هللا تعالى.

ـ ھو اعلى الدرجات واعزھا كالصدق في الخوف والرجاء والتعظیم والزھد والرضا والتوكل والخشیة والصبر والخوف 

وغیره..

شھ وال یخدعھ وال یزور وال یغرر بحال من االحوال وھو ایضاً یصدق في ـ المسلم اذا عامل أحداً صدقھ في معاملتھ فال یغ

النصیحة واالستشارة.

ـ المسلم اذا حّدث ال یحدث بغیر الحق والصدق واذا اخبر فال یخبر اال بما ھو مطابق للواقع.

یتكلف ما لیس لھ .ـ المسلم الصادق ال یظھر خالف ما یبطنھ وال یتظاھر بما لیس فیھ من التقوى واالخالص وال 

األمانةـ 2
التمرین األول:

األمانة لھا مجاالت كثیرة منھا:

ـ ـ األمانة في العبادة ــ األمانة في حفظ الجوارح ـ األمانة في الودائع ـ األمانة في العمل ـ األمانة في الكالم ـ المسئولیة أمانة 

األمانة في حفظ األسرار ـ األمانة في البیع .

توضیح ھذه المجاالت.توسع في

التمرین الثاني:

ألداء األمانة فضل كبیر ما ھو؟

التمرین الثالث:



www.physique48.orgموقع فیزیاء غلیزان 25األستاذ الكریم: ص . كمال

اكتب اآلیة والحدیث المناسبین في المكان المناسب.

األمانة ھي أداء الحقوق، والمحافظة علیھا، فالمسلم یعطي كل ذي حق حقھ؛ یؤدي حق هللا في العبادة، ویحفظ جوارحھ عن 

د الودائع,وھي خلق جلیل من أخالق اإلسالم، وأساس من أسسھ، فھي:الحرام، ویر

فریضة عظیمة حملھا اإلنسان، بینما رفضت السماوات واألرض والجبال أن یحملنھا لعظمھا وثقلھا، یقول تعالى:  ـ1

..............................................................................................................

لقد أمرنا هللا بأداء األمانات، فقال تعالى: ........................................................... ـ2

جعل الرسول صلى هللا علیھ وسلم األمانة دلیال على إیمان المرء وحسن خلقھ، فقال صلى هللا علیھ وسلم: ............ـ 3

األنبیاء, قال تعالى على لسان كل من األنبیاء نوح وھود وصالح ولوط وشعیب وموسى علیھم السالم األمانة من أخالق-4

...........................................................................................................:

......................................قال تعالى على لسان ابنة شعیب في حق موسى علیھ السالم :..-

األمانة من أخالق المؤمنین, قال تعالى :..............................................................-5

عن أبي أمامة قال قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم :..............................................-

صلى هللا علیھ وسلم بخلق األمانة , قال تعالى:...........................................شھرة النبي-6

التمرین الرابع:

ضع عنوانا لھذه الفقرات الموضحة ألنواع األمانة.

لنھا ھي الدین والتمسك بھ  وتبلیغھ، قال تعالى : ( إنا عرضنا األمانة على السموات واألرض والجبال فأبین أبین حم-1

وأشفقن منھا وحملھا اإلنسان إنھ كان ظلوماً جھوال ). 

كل ما أعطاك هللا من نعمة فھي أمانة لدیك یجب حفظھا واستعمالھا وفق ما أراد منك المؤتمن ، وھو هللا جل وعال ، -2

اً ، فال ینفق إال فیما یرضي هللا  فالبصر أمانة ، والسمع أمانة، والید أمانة ، والرجل أمانة ، واللسان أمانة ، والمال أمانة أیض

یجب علیك أن تحفظ عرضك وال تضیعھ ، فتحفظ نفسك من الفاحشة ، وكذلك كل من تحت یدك ، وتحفظھم عن الوقوع -3

فیھا ، قال أبي كعب رضي هللا عنھ : من األمانة أن المرأة أؤتمنت على حفظ فرجھا .

  انة . حفظھ أمانة ، ورعایتھ أمانة ، وتربیتھ أم-4

العمل الذي توكل بھ أمانة ، وتضییعھ خیانة ، فعن أبي ھریرة ـ رضي هللا عنھ ـ قال : قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم : -5

" إذا ضیعت األمانة فانتظر الساعة " ، قال : كیف إضاعتھا یا رسول هللا ؟ قال : " إذا أسند األمر إلى غیر أھلھ فانتظر الساعة 

(

خیانة ، ولو حصل بینك وبین صاحبك خصام فھذا ال یدفعك إلفشاء سره ، فإنھ من لؤم الطباع ، ودناءة النفوس ، إفشاؤه -6

قال صلى هللا علیھ وسلم : ( إذا حدث الرجل بحدیث ثم التفت فھي أمانة ) ومن أشد ذلك إفشاء السر بین الزوجین ، فعن أبي 

ل هللا صلى هللا علیھ وسلم : " إن من أعظم األمانة عند هللا یوم القیامة : الرجل سعید الخدري ـ رضي هللا عنھ ـ قال : قال رسو

یفضي إلى امرأتھ وتفضي إلیھ ، ثم ینشر سرھا ). 

التمرین الخامس:

آثار أداء األمانة في المجتمع.

صنف ھذه اآلثار ألداء األمانة إلى:

اآلثار االقتصادیة ـ اآلثار العلمیة  .* اآلثار السلوكیة والنفسیة  ـ اآلثار االجتماعیة ـ

ـ (السمو الخلقي، تبادل الثقة، المظھر الحضاري).
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ـ (ضبط الموازین العلمیة، ازدھار الحركة العلمیة).

ـ (صالح الفرد واستقامتھ، اإلخالص في أداء الواجبات والمسؤولیات، نیل السعادة والفالح).

تحقق األمن االقتصادي).ـ (استقامة التعامل المالي وسالمتھ، 

التمرین السادس:

آثار تضییع األمانة في المجتمع:

صنف ھذه اآلثار لتضییع األمانة إلى:

* اآلثار السلوكیة والنفسیة  ـ اآلثار االجتماعیة ـ  اآلثار االقتصادیة ـ اآلثار العلمیة  .

ـ ( فساد األخالق، تفكك العالقات، التخلف الحضاري).

وازع األخالقي، عدم اإلخالص في أداء الواجبات والمسؤولیات، الشقاء).ـ (ضعف ال

ـ (فساد التعامل المالي، الضعف االقتصادي).

ـ (غیاب المسؤولیة التربویة، ظھور الفوضى الفكریة).

التمرین السابع:

الخیانة:

امأل الفراغات بما یناسب من كلمات وابحث عن اآلیات الواردة فیھا.

ال یحب الخائنین، قال تعالى: -سبحانھ-ال .......... ما یجب علیھ من أمانة فھو .............، وهللا كل إنسان

].107.............................................[النساء: 

]. وقد أمرنا النبي صلى 27فال: بـ...... الخیانة، فقال تعالى: ......................................[األن-عز وجل-وقد أمرنا هللا 

، هللا علیھ وسلم بأداء ....... مع جمیع ..........، وأال نخون من .........، فقال صلى هللا علیھ وسلم: (أدِّ األمانة إلى من ائتمنك

وال َتُخْن من خانك)[أبو داود والترمذي وأحمد].

ف ........بسببھا في النار، وسوف تكون علیھ خزیا و......... یوم كما بیَّن النبي صلى هللا علیھ وسلم أن خائن األمانة سو

القیامة، وسوف یأتي ........ األمانة یوم القیامة مذلوال علیھ الخزي والندامة، قال النبي صلى هللا علیھ وسلم: (لكل غادر لواء 

المسلم یحرص دائًما على األمانة، فال ........ !! تجعلیعرف بھ یوم القیامة) [متفق علیھ] ویا لھا من ........ وسط الخالئق 

بأحد، وال یخون ........، وال یغش أحًدا، وال ....... في حق هللا علیھ,فإذا كانت األمانة عالمة من عالمات ..........، فالخیانة 

ث كذ ب، وإذا وعد أخلف، وإذا اْئُتِمَن إحدى عالمات ...........، یقول النبي صلى هللا علیھ وسلم: (آیة المنافق ثالث: إذا حدَّ

خان) [متفق علیھ]. فال یضیع ........ وال ........ إال كل منافق، أما .......... فھو بعید عن ذلك.

التمرین الثامن:

.27یقول هللا عز وجل:{ یا أیھا الذین آمنوا ال تخونوا هللا والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون} األنفال 

ح ھذه اآلیة الكریمة.اشر

التمرین التاسع:

ابحث عن ھذه اآلیات.اكتبھا وبین ما ترشد إلیھ.

سورة یوسف52سورة الحج ـ آیة 38سورة األنفال ـ آیة 58ـ آیة 27آیة 



www.physique48.orgموقع فیزیاء غلیزان 27األستاذ الكریم: ص . كمال

الوحي ومقدماتھ

التمرین األول:

مّیزھم سوى ما اختّصھم بھ سبحانھ من أمور اقتضت حكمة هللا سبحانھ وتعالى أن یجعل أنبیاءه ورسلھ بشراً كغیرھم ، ال ی

تتطلبھا الرسالة وتقتضیھا النبّوة .

وضح ذلك.

التمرین الثاني:

غنّیٌة بالمواقف الدالّة على مشاركتھ لقومھ في األنشطة المختلفة ، اذكر أبرزھا.–صلى هللا علیھ وسلم –سیرة النبي 

التمرین الثالث:

سلم ھي أعظم الرساالت وأشملھا، وقد أحاطھا هللا بعنایتھ، وشملھا برعایتھ، وجعل لھا دالئل باھرة، رسالة النبي صلى هللا علیھ

وعالمات ظاھرة، قبل مبعثھ بل قبل والدتھ، وكانت ھذه الدالئل بشائر على مبعثھ صلى هللا علیھ وسلم، 

اذكر بعض ھذه الدالئل والبشارات. 

التمرین الرابع:

  حي.اكتب قصة بدء الو

التمرین الخامس:

ماذا تعرف عن كیفیة نزول جبریل علیھ السالم على الرسول صلّى هللا علیھ وسلم؟

التمرین السادس:

ما ھي آثار الوحي ومظاھره على النبي صلى هللا علیھ وسلم ؟

الوقت ھو الحیاة
التمرین األول:
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ما الدلیل على اھتمام االسالم بالوقت؟

:التمرین الثاني

ھناك آفات كثیرة تضیع على اإلنسان وقتھ ، وتأكل عمره ، إذا لم ینتبھ لخطرھا .اذكر أخطرھا وكیفیة تفادیھا. 

التمرین الثالث:

إن شعائر اإلسالم مرتبطة بالوقت ؛ فالوقت ھو محل العبادة . اذكر أمثلة على ذلك.

التمرین الرابع:

ط في لحظة من حیاتك.ماھي؟للوقت خصائص لو تتمعن فیھا جیدا لن تفر

التمرین الخامس:

العلماء من السلف الصالح رضي هللا عنھم ألفوا كتباً في عمل الیوم واللیلة من أجل أن یرجع الیھا المسلم فیتعرف كیف یقضي 

وقتھ وساعات حیاتھ فیما ینفعھ ویرضى ربھ سبحانھ وتعالى.

نستفید نحن منھم باالقتداء بھم والعمل بتوجیھاتھم النیرة؟اكتب فقرة تبین فیھا كیف اھتموا بالوقت وكیف 

التمرین السادس:

إن عوامل تضییع وخسارة األوقات كثیرة، والكثیر من الناس ال یفكر في معرفة ھذه العوامل لیتجنبھا.

ماھي أبرز عوامل تضییع األوقات؟

التمرین السابع:

المرء على االستفادة القصوى من وقتھ في تحقیق أھدافھ وخلق التوازن في حیاتھ إدارة الوقت ھي الطرق والوسائل التي تعین

ما بین الواجبات والرغبات واالھداف.

ماھي األمور المساعدة على تنظیم الوقت؟

من اآلداب االجتماعیة
التمرین األول:

نقص واإلنسان بفطرتھ طالب للكمال، متجنب اإلنسان مكلف أن یتصف بـالفضائل ویتجنب الرذائل فإن الفضائل كمال والرذائل

عن النقص. ما ھي األخالق الفاضلة التي أمرنا هللا بھا وعلمھا لنا الرسول ـ ص ـ ؟
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التمرین الثاني:

اذكر خمسة من اآلداب لكل نوع من أنواع اآلداب االجتماعیة التالیة:

آداب التعامل مع األب و األم و الجد و الجدة.1

مع العلماءآداب التعامل.2

آداب التعامل مع األقارب و األرحام.3

آداب التعامل مع األستاذ.4

آداب التعامل مع الجیران .5

آداب الحدیث و الزیارة.6

آداب التعامل مع اإلخوان و األصدقاء.7

آداب التسوق و المشي على الشارع.8

آداب الركوب في سیارة األجرة.9

آداب قیادة السیارة.10

آداب الشراء.11

بیبآداب زیارة الط.12

آداب المائدة.13

آداب استعمال الھاتف ( التلفون ).14

آداب الرحالت.15

آداب لقاء المسؤولین.16

آداب الیوم.17

التمرین الثالث:

المجتمع الحي ھو المجتمع المبني على التعاون والتكاتف، كل فرد منھ یعاضد اآلخر في حوائجھ، ویشاركھ في أحزانھ 

.وأفراحھ

ن فیھا أھمیة السعي في حوائج الناس كفضیلة من اآلداب االجتماعیة.على ضوء ھذا القول اكتب فقرة تبی

التمرین الرابع:

إن الساعي في الحوائج محبوب، كما أن الخامل ساقط، وكل خیر في من یھتم باألفراد، وقد أكد اإلسالم على السعي في 

الحاجات، ورّغب فیھ، وجعل لكل قضاء ثواباً وحسنة.

د السلف الصالح.أكمل ھذه العبارات ألح

من قضى ألخیھ حاجتھ، ,................................

ومن نّفس عن أخیھ كربة، ...............................
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ومن اُعانھ على ظالم لھ،...............................

..ومن سعى لھ في حاجة حتى قضاھا لھ، فسر بقضائھا،...............................

ومن سقاه من ظمأه، ................................

ومن أطعمھ من جوع .............................

ومن كساه من عري، .............................

ومن كساه من غیر عري، .......................

ومن عاده عند مرضھ، ........................

بھا، ویسكن إلیھا، ............................................ومن زّوجھ زوجة یأنس

ومن كفاه بما ھو یمتھنھ، ویكف وجھھ، ویصل بھ ولده، .................................

ومن حملھ من رجلة، .........................................

.......ومن كفنھ عند موتھ، ..............................

:خامسالتمرین ال

ضع الكلمات اآلتیة في مكانھا المناسب.

من حقوق المسلم على أخیھ المسلم.

زلتھ ـ صلتھ ـ یجیب ـ نصحھ ـ یصون ـ یرد ـ یتبع ـ حاجتھ ـ خلتھ ـ عثرتھ  ـ نصرتھ ـ یكره ـ عطستھ ـ یعـادیھ ـ ینصره ـ ظلم 

ـ ھدیتھ ـ  ضـالتھ ـ یسترـ یحب ـ نعمتھ ـ یشفع ـ عْبرتھ ـ معذرتھ ـ یرعى

*أن یرد تحیتھ *وأن ....... عورتھ *ویغفر ........ *ویرحم ......... *ویقیل ........ *و....... حرمتھ *ویقبل ....... *و....... 

........ *ویحسن غیبتھ *ویدیم ...... *ویحفظ ........ *و...... ذمتـھ *و....... دعـوتھ *ویقبل ......... *ویكافئ ....... *ویشكر

....... *و....... جنازتھ *ویقضي......... *و....... مسألتھ *ویشمت ....... *ویرد....... ضـالتھ *ویوالیھ وال ........  

*و........ على ظـالمھ *ویكفھ عن ...... غیره *وال یسلمھ *وال یخذلھ *ویحب لھ ما....... لنفسھ *و....... لھ ما یكره لنفسھ. 

:دستمرین الساال

عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ قال: قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم : "حق المسلم على المسلم ست: قیل: وما ھّن یا رسول 

تھ. وإذا مرض فُعْده، وإذا  هللا؟ قال: إذا لقیتھ فسلّم علیھ. وإذا دعاك فأجبھ، وإذا استنصحك فانصح لھ، وإذا عطس فحمد هللا فَشمِّ

فاْتَبعھ" رواه مسلم. مات 

.في ھذا الحدیث بیان عدة حقوق بین المسلمین

توسع في شرحھا.

:السابعالتمرین 
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یِھ ما عن أبي َحْمَزَة أَنِس بِن مالٍك رضي هللاُ عنھ خاِدم رسوِل هللا صلى هللا علیھ وسلم قال : "ال ُیؤِمُن أَحُدُكْم حتى ُیِحبَّ ألخِ 

هُ الُبخاري وُمسلم. ُیِحبُّ لَِنْفسھ". َروا

في ھذا الحدیث یبین لنا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أن اإلیمان ال ترسخ جذوره في النفس، وال یتمكن من القلب، وال یكمل 

في صدر المسلم، إال إذا أصبح إنسان خیر، بعیداً عن األنانیة والحقد، والكراھیة والحسد.

ال في نفس المسلم وما ھي ثماره؟ اكتب فقرة تبین فیھاما یحقق ھذا الكم

التمرین الثامن:

َحِیي ستِّیر، یحب الحیاء والستر) [أبوداود والنسائي وأحمد].-عز وجل-قال صلى هللا علیھ وسلم: (إنَّ هللا 

على ضوء ھذا الحدیث عرف الستر وما ھي أنواعھ؟

التمرین التاسع:

الدنیا و اآلخرة).رواه مسلم.قال الرسول (ص)(من ستر مسلما ستره هللا في

ما ھي شروط الستر؟

التمرین العاشر:

یحض االسالم على تصفیة القلوب بین المسلمین.

ما ھي وسیلة ذلك وما ھو أثرھا على الفرد و الجماعة؟

لتمرین الحادي عشر:ا

آفات اللسان:

ة سیئة فھي آفة، فیصبح معیار سعادة اإلنسان أو شقائھ ھو إن آفات اللسان عدیدة وكثیرة، ویمكن القول أنھا ال تحصى،وكل كلم

ما یجري على لسانھ.

اذكر بعضا من ھذه اآلفات مبینا آثارھا السیئة مدعما إجابتك بنصوص شرعیة..

الثاني عشر:لتمرین ا

وكل مقولة حسنة إن فضائل اللسان ومحاسنھ ال حصر لھا عند أھل الفضل واإلیمان، ولعل كل كلمة تصدر منھم ھي فضیلة

وكرامة.

اذكر بعض ما تعرفھ من ھذه الفضائل .

عالقات المسلم
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التمرین األول:

لقد نظم اإلسالم عالقات اإلنسان الثالث: عالقتھ بنفسھ، وعالقتھ بربھ، وعالقتھ بمجتمعھ، ولكل عالقة ھدفھا.

ماھي ھذه األھداف؟

التمرین الثاني:

ِ َعْن أبي ذر جندب بن جنادة وأ ُ َعْنُھما َعْن َرُسول هللاَّ قال : -صلى هللا علیھ وسلم -بي عبد الرحمن معاذ بن جبل َرِضَي هللاَّ

اَس ِبُخلٍُق َحَسٍن.. ) رواه التِّْرمِ  َئَة الَحَسَنة َتْمُحھا، وَخالِِق النَّ یِّ َ َحْیُثما ُكْنَت، وأْتبِع السَّ ِذيِّ . (اتَِّق هللاَّ

ى ھذه األسئلة ثم بین ما یرشد إلیھ من توجیھات قیمة: لشرح ھذا الحدیث أجب عل

: كیف تكون عالقة اإلنسان بالناس ؟ 3: كیف تكون عالقة اإلنسان بنفسھ ؟ س 2: كیف تكون عالقة اإلنسان بربھ ؟ س 1س 

: ما ثواب أن نكون من المتقین؟ 4أو كیف یكون خلق المسلم حسناً ؟ س

التمرین الثالث:

نا الحنیف إلى أن كل واحد منا مدعو أن یمارس دوره التربوي داخل أسرتھ لیساھم في نشر نور الدین ، وإشاعة یرشدنا دین

ما ھي الدعائم التي یبنى علیھ ھذه العملیة التربویة كل عائل لألسرة؟.الخیر والھدى بین أفراد المجتمع 

التمرین الرابع:

داب اإلجتماعیة عامة وآداب البیوت خاصة وقد وّجھت المسلمین إلى أسس الحیاة في القرآن الكریم سورة مدنیة تھتم باآل

الفاضلة الكریمة بما فیھا من توجیھات رشیدة وآداب سامیة تحفظ المسلم ومجتمعھ وتصون حرمتھ وتحافظ علیھ من عوامل 

ات لحمایة المجتمع؟التفكك الداخلي واإلنھیار الخلقي الذي یدّمر األمم.ماھي؟ ماذا جاء فیھا من ضمان

التمرین الخامس:

إن األسرة والمجتمع والمدرسة والدولة ھي مجاالت البیئة االجتماعیة التي ینشأ فیھا الطفل.

توسع في توضیح ھذه المجاالت وبین تأثیرھا على الطفل.

من شعائر االسالم:

والعیدینصالة الجماعة والجمعة
التمرین األول:

ة الجماعة.اذكر بعض فضائل صال
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التمرین الثاني:

اذكر بعض األدلة على وجوب صالة الجماعة في المساجد من كتاب هللا وسنة رسولھ صلى هللا علیھ وسلم.

التمرین الثالث:

شرع هللا سبحانھ وتعالى صالة الجماعة لِحكم عظیمة , وفوائد جسیمة  ماھي؟

التمرین الرابع:

افة الى آداب المسجد منھا ما یختص باإلمام ومنھا ما یختص بالمأموم، ومنھا ما یلزمھما معا لصالة الجماعة آداب كثیرة إض

اذكرھا. 

التمرین الخامس:

ما ھي الحكمة من صالة الجماعة؟

التمرین السادس:

أكمل الفراغات بالكلمات اآلتیة كي تتحصل على معلومات عن صالة الجمعة.

شمس ـ  مستقل ـ المرأة ـ عینأفضل ـ الصلوات ـ آكد ـ ال

صالة الجمعة فرض ........،یالم تاركھا لثبوتھا بالدلیل القطعي، وھي فرض ........ لیست بدالً عن الظھر، لعدم انعقادھا 

...بنیة الظھر ممن ال تجب الجمعة علیھ كالمسافر و........، وھي ....... من الظھر، بل ھي أفضل ........، ویومھا .....

األیام، وخیر یوم طلعت فیھ .........

التمرین السابع:

اذكر آیة و حدیثا یدالن عل مشروعیة صالة الجمعة.

التمرین الثامن:

ماذا تعرف عن صالة العیدین وما ھي آدابھا؟

التمرین التاسع:

ما ھي صفة صالة العید ؟.

التمرین العاشر:
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اذكر ما تعرفھ من سنن العیدین .
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أركان االیمان
التمرین األول:

�ͿΎΑ�ϥϳϘϳϟϭ�έέϗϹ��˱ϻΎϣΟ·�ϥΎϣϳϹ�ϰϧόϣ–وكمالھ، وعبودیتھ، وحقوقھ، وبكل ما أمر بھ وما أخبر عنھ من المالئكة،  -تعالى
مقتضى ذلك.فھو یشمل األعمال والرسل، والكتب، والیوم اآلخر، والقدر، وسائر األمور الغیبیة، وبكل ما شرعھ هللا، والعمل ب

القلبیة؛ من الیقین، والتقوى، والمحبة، والرجاء، والخوف  من هللا تعالى والتوكل علیھ، واألعمال الظاھرة: مثل فعل الخیرات، 
وإقامة الصالة، وعمل الصالحات، وترك المنھیات.

���ϣΩϧϋ�ͿΎΑ�ϥϣ̈́Η�ϥ-صلى هللا علیھ وسلم-وأركان اإلیمان ستة: وقد أخبر بھا الرسول ϝΎϘϓ�ϥΎϣϳϹ�ϥϋ�ϝϳέΑΟ�Ϫϟ́γ�Ύ
  ".-تعالى-ومالئكتھ وكتبھ ورسلھ والیوم اآلخر وأن تؤمن بالقدر خیره وشره من هللا 

التمرین الثاني:

إلبالغ ما یریده  من األمم من عبادتھ واتباع شرعھ، مبشرین ومنذرین. هللا الرسل ـ بشر اختارھم
تعالى بما تكون علیھ المخلوقات في المستقبل.القضاء والقدر ـ علم هللا 

المالئكة ـ الكرام الكاتبین الذین جعلھم هللا علینا حافظین.
المالئكة ـ خلق من مخلوقات هللا الغیبیة، مكلفون عقالء ال یعصون هللا أبداً ویفعلون ما یؤمرون.

یر. هللا ـ الخالق المدبر للكون بیده مقالید كل شيء وھو على كل شيء قد
الیوم اآلخر ـ ما یكون بعد الموت من فتنة القبر و عذابھ و نعیمھ, و البعث و الحشر و الصحف و الحساب و المیزان و 

الحوض و الصراط و الشفاعة و الجنة و النار.
الرسل ـ ال یعلم عددھم و أسماءھم إال هللا تعالى.

علھ , خالق السماوات واألرض و ما فیھن,  و ھو وحده هللا ـ ھو الفاعل المطلق في الكون, ال یشاركھ أحد في ف
الجدیر بصفات الجالل و الكمال.

المالئكة ـ لھم القدرة على أن یتمثلوا بصور البشر بإذن هللا تعالى.
علم كل شيء وكتب مقادیر كل شيء، وكل شيء بإرادتھ ومشیئتھ وأنھ خالق كل شيء. - تعالى-القضاء والقدر ـ هللا 

من التوحید والعبادة واألحكام التي تنظم حیاة الناس  -تعالى–نزلت عن طریق الرسل على األمم تضمنت ما شرعھ هللا أ-الكتب 
وتصلھم بربھم.

القضاء والقدر ـ  إیجاد هللا تعالى األشیاء حسب علمھ و إرادتھ.
للناس الخلود األبدي.الیوم اآلخر ـ حیاة أخرى ھي الحیاة الحقیقیة غیر ھذه الحیاة الدنیا یكون فیھا 

التمرین الثالث:

�ϲϫ�ϪΗΎϔλ ϭ�ϪΎϣγϭ�ϪΗϳϫϭϟϭ�ϪΗϳΑϭΑέ�ϲϓ�Ϫ˰ϟ�ϙϳέη�ϻ�ϩΩ˰Σϭ�ͿΎΑ�ϥΎϣϳϺϟ�ϪϘϳϘΣΗΑ�ϡϠγϣϟ�ΎϬ˰ϳϧΟϳ�ϲΗ˰ϟ�ΕέϣΛϟϭ�Ωϭϔϟ
�ΩΑόϟ�υΣϓ�ˬͿΎΑأن العبد ینال بذلك سعادة الدنیا واآلخرة، بل إن السعادة في الدارین متوقف الحصول علیھا على اإلیمان-1

منھا بحسب حظھ من إیمانھ بربھ وأسمائھ وصفاتھ وألوھیتھ.
أن إیمان العبد بربھ وأسمائھ وصفاتھ ھو أعظم أسباب خوفھ سـبحانھ وخشیتھ وتحقیق طاعتھ، فكلما كان العبد بربھ أعرف -2

كان إلیھ أقرب، ومنھ أخشى، ولعبادتھ أطلب، وعن معصتھ ومخالفتھ أبعد.
.ن العبد ینال بذلك طمأنینة قلبھ، وراحة نفسھ، وأنـس خـاطره، واألمن واالھتداء في الدنیا واآلخرة أ-3
4-�Δ˰ϧΟ�ϝΧΩϳϓ�ΓέΧϵ�ΏϭΛ�ΩΑόϟ�ϝΎϧϳ�Ϫϣί ϭϟ�ϕϳϘΣΗϭ�Ϫ˰ϘϳϘΣΗΑϓ�ˬϪΗΣλ ϭ�ͿΎΑ�ϥΎϣϳϹ�ϰϠϋ�ϑ ϗϭΗϣ�ΓέΧϵ�ΏϭΛ�ϝϳϧ�͉ϥ

أت وال أذن سمعت وال خطر على قلب بشر، وینجو من النار وعذابھا عرضھا السـماء واألرض فیھا من النعیم ما ال عین ر
الشدید، وأعظم من ذلك كلـھ أن یفـوز برضى الرب سبحانھ فال یسخط علیھ أبًدا، ویتلذذ یوم القیامة بالنظر إلى وجھھ الكریم 

5-�ΩέΗ�ϝΑ�ϝΑϘΗ�ϻ�ϩΩϘϔΑϓ�ˬΔϟϭΑϘϣ�ΎϬϠόΟϳϭ�ϝΎϣϋϷ�Σλ ϳ�ϱΫϟ�ϭϫ�ͿΎΑ�ϥΎϣϳϹ�ϥ��ΕϋϭϧΗϭ�ΕέΛϛ�ϥ·ϭ�ΎϬΑΣΎλ �ϰϠϋ
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6-�υϋϭϣϟ�ϲϘϠΗϟ�ϡΎΗϟ�ΩΩόΗγϻ�ΩΑόϟ�Ώγϛϳϭ�ˬϼ˱ϣϋϭ�Ύ˱˰ϣϠϋ�ϪϋΎΑΗϭ�ϕΣϟ�ϡί Ηϟ�ϰϠϋ�ϪΑΣΎλ �ϝϣΣϳ�ͿΎΑ�ϳΣλ ϟ�ϥΎϣϳϹ�ϥ
ات، النافعة والعبر المؤثـرة، ویوجـب سالمة الفطرة، وحسن القصد، والمبادرة إلى الخـیرات، ومجانبـة المحرمات والمنكر

ولزوم األخالق الحمیدة، والخصال الكریمـة، واآلداب النافعة.
أن معرفة هللا تعالى بأسمائھ وصفاتھ توجـب محبة هللا في القلوب إذ أن أسماء هللا وصفاتھ كاملة من كل وجھ والنفوس قد -7

عمـال وتحققـت الحكمة التي خلق العبد جبلـت علـى حـب الكـمال والفضل فإذا تحققت محبة هللا في القلوب انقادت الجوارح باأل
من أجلھا وھي عبادة هللا.

أن العلم باألسماء والصفات یورث قوة الیقین بـانفراد هللا تعـالى بتصریف شؤون الخلق وانفراده بذلك ال شریك لھ وھذا مما -8
بـد ونجاحھ فمن توكل على هللا فھو حسبھ.یحقق صـدق التوكل على هللا في جلب المصالح الدینیة والدنیویة وفي ذلك فالح الع

إحصاء األسماء الحسنى والعلم بھا أصل للعلم بكل معلـوم، فـإن المعلومات سواه إما أن تكون خلقا لھ تعالى أو أمرا، وھي -9
المقتضى إمـا علـم بمـا كونھ، وإما علم بما شرعھ، ومصدر الخلق واألمر عن أسمائھ الحسنى وھمـا مرتبطان بھا ارتباط 

بمقتضیھ. فمن أحصى أسماء هللا كمـا ینبغـي للمخلوق أحصى جمیع العلوم.

التمرین الرابع:

لإلیمان بالمالئكة ثمراتھ العظیمة على المؤمن فمن ذلك:
وكمال قدرتھ وسلطانھ.العلم بعظمة خالقھم-1
الئكة من یقوم بحفظھم وكتابة أعمالھم وغیر ذلك مما شكر هللا تعالى على لطفھ وعنایتھ بعباده حیث وكل بھم من ھـؤالء الم-2

تتحقق بھ مصالحھم في الدنیا واآلخرة.
محبة المالئكة على ما ھداھم هللا إلیھ من تحقیق عبادة هللا على الوجـھ األكـمل ونصرتھم للمؤمنین واستغفارھم لھم.-3

التمرین الخامس:

كھا كل مؤمن بھ,منھا:إن لالیمان بالقضاء والقدر ثمارا جلیلة یدر
ـ ربط العبد بخالقھ سبحانھ ، ذلك أن الحیاة ملیئة بالمفاجآت ، فال یدري المرء ما یحصل لھ من خیر ، أو ما یدھمھ من شر ، 1

ري فیأتي اإلیمان بالقدر لیبقي قلب المؤمن معلقاً بخالقھ ، راجیاً أن یدفع عنھ كل سوء ، وأن یعافیھ من كل بالء ، وأن یوفقھ لخی
الدنیا واآلخرة ، فتتعلق نفسھ بربھ رغبًة ورھبًة.

ـ معالجة أمراض المجتمع الناشئة عن عدم الرضا بقضاء هللا وقدره ، كالحسد الذي یدفع العبد إلى الضغینة والحقد ، فإن 2
 ، وقنع بما ُرِزق ، وعلم العبد إذا علم أن هللا ھو المعطي وھو المانع ، وأن الرزق مقسوم واألجل محدود ، سلَّم أمره إلى هللا

أن ما كتب لھ سیأتیھ . ولو لم یرد أھل األرض ، وأن مالم یكتب لن یأتیھ ولو أراد أھل األرض.
ـ یبعث في النفوس الشجاعة واإلقدام والثبات في كل ما تقدم علیھ من عمل  ، إلیمانھا بأن اآلجال محدودة ، وأن ما أصاب 3

خطأه لم یكن لیصیبھ ، فیدفعھ ذلك إلى اإلقدام   على مواجھة المصائب واألحداث فال یستسلم العبد لم یكن لیخطئھ ، وما أ
�ΎϬϧϣ�έϳΧ�ϲϟ�ϑ ϠΧϭ�ϲΗΑϳλ ϣ�ϲϓ�ϲϧέΟ�ϡϬϠϟ�ϥϭόΟέ�Ϫϳϟ·�Ύϧ·ϭ�Ϳ�Ύϧ·���ϼΎϗ�Ϳ�ϩέϣ�ϡϠγϳ�ϝΑ�ˬ�Ϫγϔϧ�ϑ όο Η�ϻϭ�ˬ�έΎϬϧϳϭ

) كما روى ذلك مسلم في صحیحھ.
 من هللا جلَّ وعال ، فإذا علم المسلم أن لكل أجل كتاب ، ولكل أمر مستقر  وأن نواصي العباد ـ  تحرر العبد من الخوف إال4

بیده سبحانھ ، لم یرھبھ ظلم ظالم ، وال تجبر جبار .
ـ الحرص على األعمال الصالحة ، لعلم العبد أن الموت قد یدھمھ في أي لحظة ، فیكون حالھ كمن یسابق الزمن في سبیل 5

عمل الخیر .التزود من

التمرین السادس:

لإلیمان بالكتب آثاره العظیمة على المؤمن فمن ذلك:
شكر هللا تعالى على لطفھ بخلقھ وعنایتھ بھم حیث أنزل إلیھم الكتب المتضمنة إرشادھم لما فیھ خیرھم وصالحھم في الدنیا -1

واآلخرة.
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ة مـا یناسبھا، وكان خاتم الكتب القرآن العظیم مناسبا لجمیع الخلق ظھور حكمة هللا تعالى حیث شرع في ھذه الكتب لكل أمـ-2
في كل عصر ومصر إلى قیام الساعة.

3-�Ϫϣϼϛ�ϝΛϣΑ�ϥΎϳΗϹ�ϥϋ�ϥϳϗϭϠΧϣϟ�ί Οϋϭ�ˬϥϳ ϗ˰ϭϠΧϣϟ�ϡϼϛ�ϪΑηϳ�ϻ�Ϫϣϼϛ�ϥϭ�ϰϟΎόΗ�Ϳ�ϡϼϛϟ�Δϔλ �ΕΎΑΛ·

التمرین السابع:

  ا:لزیادة اإلیمان أسباب منھ
.وبمقتضیاتھا، وآثارھا ازداد إیماناً بربھ وحباً لھ وتعظیماً اء هللا وصفاتھ فإن العبد كلما ازداد معرفة بھامعرفة أسمـ 1
الباھرة، والحكمة البالغة هللا الكونیة والشرعیة، فإن العبد كلما نظر فیھا وتأمل ما اشتملت علیھ من القدرةالنظر في آیاتـ 2

.ازداد إیماناً ویقیناً بال ریب
اإلیمان بھ أعظم اإلیمان یزداد بھ بحسب حسن العمل وجنسھ وكثرتھ، فكلما كان العمل أحسن كانت زیادةفعل الطاعة، فإنـ 3

.وحسن العمل یكون بحسب اإلخالص والمتابعة
مع  ن تركھاوجل وكلما قوي الداعي إلى فعل المعصیة كانت زیادة اإلیمان بتركھا أعظم، ألترك المعصیة خوفاً من هللا عز ـ 4

.تھواه نفسھقوة الداعي إلیھا دلیل على قوة إیمان العبد وتقدیمھ ما یحبھ هللا ورسولھ على ما

:أسبابوأما نقص اإلیمان فلھ

ϪΗΎϔλ ـ1 ϭ�ϪΎϣγϭ��ϰϟΎόΗ�ͿΎΑ�ϝϬΟϟ.
أو موتھ باستیالء لبواإلعراض عن النظر في آیات هللا وأحكامھ الكونیة والشرعیة، فإن ذلك یوجب مرض القالغفلةـ 2

.الشھوات والشبھات علیھ
.جنسھا، وقدرھا، والتھاون بھا وقوة الداعي إلیھا أو ضعفھفعل المعصیة فینقص اإلیمان بحسب ـ3
كانت الطاعة أوكد كان نقص اإلیمان بتركھا ترك الطاعة فإن اإلیمان ینقص بھ والنقص بھ على حسب تأكد الطاعة فكلما ـ4

.الصالةد اإلیمان كلھ كتركأعظم، وربما فق

ϪΗϳϧΩΣϭ�ϝϻΩϭ�ͿΎΑ�ϥΎϣϳϻ
التمرین األول:

Ϡϣόϟ�ΓΎϳΣϟ�ϲϓ�ΔϳΑΎΟϳ·�έΎΛ�ϥϣ�ϪΛΩΣϳ�Ύϣϟ�˱Ύο ϳ�ΏϠρϳ˵�Ϫϧ·�ϻ·�ˬΎϳϠόϟ�ΔϘϳϘΣϟ�ϩέΎΑΗϋΈΑ�ρϘϓ�ϪΗΫϟ�˱ΎΑϭϠρϣ�α ϳϟ�ͿΎΑ�ϥΎϣϳϹ�ϥ·�Δ˷ϳ
حالوتھ ماالتنالھ أبداً بدونھ، وذلك ھو مصداق قولھ تعالى: (فمن لإلنسان، إذ ھو یصبغ الحیاة كلھا بصبغتھ ویضفي علیھا من

.123اتبع ھداي فال یضّل والیشقى ومن اعرض عن ذكري فإن لھ معیشًة ضنكاً) طھ/
وهللا تعالى لما شرع لإلنسان على رأس الدین اإلیمان بھ، فإنھ لم یفعل ذلك عن حاجة اإلنسان ولكنھ شرعھ لطفاً بھ ورحمة، كي 

�νیعرف έϐΑ�ϙϟΫ�ϝόϔϳ�ϥ�ϲϐΑϧϳ�ϪϧΈϓ�ϩέϣϷ�˱ΔΑΎΟΗγ�ͿΎΑ�ϥϣ̈́ϳ�Ύϣϟ�ϥΎγϧϹϭ�ˬΔ˷ϳϠϣόϟ�ϪΗΎϳΣ�ϲϓ�ϪΑ�ϊ ϔΗϧϳ�ϲϛ�ϡΛ�ˬϪΗΫ�ϲϓ�ϕΣϟ
اإلستجابة للدعوة كقصد أّول، ولھ أن یتبع ھذا القصد األصلي بقصد تحصیل الفضیلة المتأتیة من معرفة الحق، ثم بقصد ابتغاء 

ϋ�ΏΗέΗϳ�ϱΫϟ�ϲϠϣόϟ�έϳΧϟ�ϥϳΑϭ�ϥΎϣϳϹ�ϥϳΑ�Δϗϼόϟ�ϥΈϓ�ϲϟΎΗϟΎΑϭ�ϥΎϣϳϹ�ϥί ϳϣ�ϲϓ�Δϋϭέηϣ�Ωλ ΎϘϣ�ΎϬϠϛ�ϙϠΗϓ�ˬͿΎΑ�ϥΎϣϳϹ�ϰϠ
صالح الحیاة تغدو أن تكون عالقة تالزم بین الطرفین، بحیث یكون اإلیمان مفضیاً إلى تحقیق صالح الحیاة، وھو ما یوّفر 

األرضیة لتنمیة اإلیمان في النفوس.
(واذكروا أن أنتم قلیل مستضعفون في األرض تخافون أن یتخطفكم الناس فآواكم وایدكم بنصره ورزقكم من قال هللا تعالى:

.26الطیبات لعلكم تشكرون) األنفال/

التمرین الثاني:

�ͿΎΑ�ϥΎϣϳϹ�ϰϧόϣ
اإلقرار بربوبیتھ أي أنھ الخالق المدبر للكون بیده مقالید كل شيء وھو على كل شيء قدیر. 



www.physique48.orgموقع فیزیاء غلیزان 39األستاذ الكریم: ص . كمال

وحده المستحق للعبادة والطاعة.  -تعالى-ھیتھ: أي أنھ وبإال
لھ الكمال المطلق واألسماء الحسنى والصفات العلى على جھة اإلجمال.  - تعالى- وبأسمائھ وصفاتھ: أي أنھ 

العلي، العظیم، مثل: هللا، الحي، القیوم،-صلى هللا علیھ وسلم-واإلیمان واإلقرار بكل ما سّمى هللا بھ نفسھ أو سّماه بھ رسولھ 
الرحمن، الرحیم، الملك، القدوس، العزیز، الجبار، ذو الجالل واإلكرام. 

من الصفات واألفعال مثل: الرحمة، -صلى هللا علیھ وسلم-واإلیمان واإلقرار بكل ما وصف هللا بھ نفسھ أو وصفھ بھ رسولھ 
والمحبة، والرضا، والنزول، والمجيء والكالم وغیرھا. 

�ϪΑ�ϕϠΧϠϟ�ϪϳΑηΗ�ϻϭ�ˬϕϠΧϟΎΑ�Ϳ�ϪϳΑηΗ�έϳϏكل ذلك من

التمرین الثالث:

�ϪϧΎΣΑγ�ϩΩέϓ·�ϭ��ϩέϳϏ�Ϫϟ·�ϻ�ϭ��ϕΣϟ�ϪϟϹ�ϭϫ�ϰϟΎόΗ�ϭ�ϪϧΎΣΑγ�ௌ�ϥ Ά�ϡί ΎΟϟ�ΩΎϘΗϋϻ�ϭϫ�Ϫϟ�ϙϳέη�ϻ�ϩΩΣϭ�ͿΎΑ�ϥΎϣϳϻ
بجمیع أنواع العبادة و أشكالھا , و منھا األمور التالیة:

1�Ϳ�ΔΑΣϣϟ�ι ϼΧ·��Ω�ϥϣ�ΩΑόϟ�ΫΧΗϳ�ϼϓ��ϝΟ�ϭ�ί ϋϭ�ϝΟ�ϭ�ί ϋ�ௌ�ΏΣϳ�Ύϣϛ�ϪΑΣϳ�Ωϧ�ௌ�ϥ

) إفراد هللا عز و جل في الدعاء و التوكل و الرجاء فیما ال یقدر علیھ إال ھو سبحانھ و تعالى.2

منھا فإن ذلك ) إفراد هللا عز و جل بالخوف منھ, فال یعتقد المؤمن أن بعض المخلوقات تضره بمشیئتھا و قدرتھا فیخاف3
�ͿΎΑ�ϙέη

) إفراد هللا سبحانھ بجمیع أنواع العبادات البدنیة مثل الصالة و السجود و الصوم, و جمیع العبادات القولیة مثل النذر و 4
االستغفار.

التمرین  الرابع:

أثرھا في تكوین اإلحساس بالمسؤولیة مثالمعاني أسماء هللا الحسنى 
القادر ، القاھر ، الملك ، الجبار وت والملك والتدبیر والخلقمعاني القدرة والجبر

المتكبر ، العزیز ، المھیمن ، 
ر ، الرزاق . الخالق ، المصوِّ

اإلحساس بعظمة هللا واستحقاقھ 
للطاعة والعبودیة .

العلیم ، الرقیب ، الحفیظ ، السمیع معاني العلم ومراقبة أفعال العباد
الشھید، البصیر ، الخبیر ،

تقوى بھا مراقبةالنفس لما یصدر عنھا 
من إرادات وأعمال في جمیع األوقات 

والظروف .

الحلیم ، الرحیم ، الغفور ، الحنان معاني الحلم والعفو والمغفرة
، المنان ، العفو ، التواب .

تمأل معانیھا قلب المذنب أمالً ورجاء 
في الرحمة والمغفرة وقبول التوبة .

الحسیب ، الحكم ، العدل ، المحاسبة والعقاب والعدل والحكم معاني
الخافض ، الرافع ، الحق ،

مالك الملك

تذكِّراالنسان بأن هللا سیبعثھ بعد الموت 
ویعرض علیھ أعمالھ ، من خیر وشر 

، ثم یجازیھ عنھا بعدل وإنصاف ، 
فیحملھ ذلك على مراقبة نفسھ 

والمسارعة إلى فعل الصالحات 

مرین الخامس:الت
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�ϲϫ�ΓέϳΛϛ�ϝΎο ϓϭ�ˬΔϣΟ�ΓΩϭϓϭ�ˬΔϠϳϠΟ�ΕέϣΛ�ͿΎΑ�ϥΎϣϳϺϟ

ثمرات جلیلة، وفوائدة جمة، وفضائل كثیرةاآلیة
األمن التام واالھتداء التام.1
االستخالف في األرض والتمكین والعزة.2
دخول الجنان والنجاة من النیران.3
الحیاة الطیبة.4
البركاتحلول الخیرات ونزول .5
الھدایة لكل خیر.6
زیادة اإلیمان والثبات علیھ.7
الفوز بوالیة هللا_عز وجل_.8
السالمة من الخسارة.9

10.ϪϠϫ�ϥϋ�ௌ�ωΎϓΩϟ�ΏΑγ�ͿΎΑ�ϥΎϣϳϹ
تكفیر السیئات.11
الرفعة والعلو.12

القرآن الكریم
التمرین األول:

عجز بسورة منھ المتعبد بتالوتھ المنقول الینا تواترا بین دفتي المصحف القرآن الكریم ھو كالم هللا المنزل على النبي الم
.اآلیات التي تجسد ھذه المعاني:

اآلیةالمعنى
لَْت ِمْن لَُدْن َحِكیٍم َخِبیٍر  [ھود :.1 ].1ِكَتاٌب أُْحِكَمْت آَیاُتُھ ُثمَّ فُصِّ

ُھ لَِكَتاٌب َعِزیٌز * ال َیأِْتیِھ اْلَباِطُل ِمْن  ].42-41َبْیِن َیَدْیِھ َوال ِمْن َخْلِفِھ َتْنِزیٌل ِمْن َحِكیٍم َحِمیٍد  [فصلت َوإِنَّ
ا لَُھ لََحاِفُظوَن  [الحجر :.2 ْكَر َوإِنَّ ْلَنا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ ].9إِنَّ
الَِحاِت أَنَّ لَُھْم أَْجًرا َكِبیًرا  إِنَّ َھَذا اْلقُْرآَن َیْھِدي لِلَّتِي ِھَي أَْقَوُم َوُیَبشُِّر اْلُمْؤِمنِیَن الَِّذیَن َیعْ .3 َملُوَن الصَّ

].9[اإلسراء:
ِھْم إِلَى ِصَراِط اْلَعِزی.4 لَُماِت إِلَى النُّوِر بِإِْذِن َربِّ ].1ِز اْلَحِمیِد  [إبراھیم :ِكَتاٌب أَْنَزْلَناهُ إِلَْیَك لُِتْخِرَج النَّاَس ِمَن الظُّ
ًقا لَِما َبْیَن َیَدْیِھ ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَھْیِمًنا َعلَْیِھ  [المائدة: َوأَْنَزْلَنا إِلَْیَك اْلِكتَ .5 ].48اَب ِباْلَحقِّ ُمَصدِّ
َماَواِت َواألَْرِض  [یونس: .6 ]101قُِل اْنُظُروا َماَذا ِفي السَّ

َماَواِت َوَما فِي األَْرِض َجِمیًعا ِمْنُھ إِنَّ ِفي ذَ  َر لَُكْم َما ِفي السَّ ُروَن  [الجاثیة: َوَسخَّ ].13لَِك آلَیاٍت لَِقْوٍم َیَتَفكَّ

التمرین الثاني:
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في دنیاھم وأخراھم، إذا ھم َتلَْوه حقَّ السعادة، وضمن للمسلمین األمن وغلفا، وقلوبا صما، وآذانا عمیاأعینا القرآنفتح هللا ب
، شرعبنواھیھ، وتخلقوا بما انتھواعند حدوده َوْأتمروا بأوامره، و، ووقفواكلماتھ، وتفھموا سوره وآیاتھ، وتفقھوا جملھ وتالوتھ
. قال تعالى:  الَِّذیَن آَتْیَناُھُم اْلِكَتاَب َیْتلُوَنُھ َحقَّ ِتالَوتِِھ أُولَِئَك ُیْؤِمُنوَن مجتمعاتھموُمُثلھ وقیمھ على أنفسھم وأھلیھم ومبادئھوطبقوا

121ِبِھ  [البقرة : 

التمرین الثالث:

مثل الذي یقرأ القرآن وھو حافظ لھ مع السفرة الكرام البررة ومثل الذي یقرأ وھو قال صلى هللا علیھ وسلم عن النبي ـ  1 
فتح الباري بشرح صحیح البخاريیتعاھده وھو علیھ شدید فلھ أجران 

أبي ھریرة عن  ـ  2
من استمع إلى آیة من كتاب هللا تعالى كتب لھ حسنة مضاعفة ومن تالھا كانت لھ نورا ل قا   صلى هللا علیھ وسلم أن رسول هللا 

یوم القیامة 

قالت    عائشة    عن   ـ3
علیھ یشتدالكرام البررة والذي یقرؤه وھو السفرة بھ مع ماھر الذي یقرأ القرآن وھو صلى هللا علیھ وسلم قال رسول هللا 

لھ أجران 

قال عبد هللا بن عمرو بن العاص عن  ـ 4
ومن قام القانتین من قام بعشر آیات لم یكتب من الغافلین ومن قام بمائة آیة كتب من صلى هللا علیھ وسلم قال رسول هللا 

المقنطرین بألف آیة كتب من 
قال: "خیركم من تعلم القرآن وعلمھ"-صلى هللا علیھ وسلم-عن النبي -عنھرضي هللا -عن عثمان بن عفان ـ 5

التمرین الرابع:

�ϝϣόϟ�ϥϣ�ϝΑϘΗϳ�ϻ�ௌ�ϥΈϓ�ˬͿ�ι ϼΧϹ�ΏΩϵ�ϩΫϫ�ΔϣΩϘϣ�ϲϓ�ϲΉϳϭ�ˬΎϬϳϠϋ�υΎϔΣϟϭ�ΎϬΗΎϋέϣ�ϲϐΑϧϳ�ΏΩ�ϡϳέϛϟ�ϥέϘϟ�υϔΣϟ
). وال یكن حفظك للقرآن لدنیا 5 لیعبدوا هللا مخلصین لھ الدین } (البینة:إال ما كان خالًصا لھ، قال تعالى: { وما أمروا إال

تصیبھا، أو سمعة تقصدھا، أو منصباً تبتغیھ. 
ثم یأتي بعد اإلخالص العمل بالقرآن وااللتزام بأوامره ونواھیھ، وھذا ھو المقصد األٍساس الذي نزل القرآن ألجلھ، فالحفظ لیس 

ط بالعمل ألجل الحفظ، ولكن لَِتْحَفَظ ألجل العمل، ولھذا كان القرآن حجة للعاملین بھ، غایة في ذاتھ، بل ھو وسیل ة لغایة، فال تفرَّ
وحجة على المعرضین عنھ، وقد صح في الحدیث قولھ صلى هللا علیھ وسلم: ( والقرآن حجة لك أو علیك ) رواه مسلم .

افظ كتاب هللا، أن یكون قرآناً یمشي بین الناس في سلوكھ وأخالقھ، ویدخل في موضوع العمل بالقرآن التخلق بأخالقھ، فعلى ح
��ϥϳϧϣ̈́ϣϟ�ϪϧϭΧϹ�ϝϟΫΗϟϭ�ˬͿ�ωϭο Χϟϭ�έΎϗϭϟϭ�ωϭηΧϟ�Εϣγ�ϪϳϠϋ�ϥϛϳϟ�ϝΑ�ˬௌ�ΩΎΑϋ�ϰϠϋ�˱ΎϳϠόΗγϣ�ϭ�˱έΑϛΗϣ�ϥϭϛϳ�ϼϓ

فلت منھ ما أكرمھ هللا بحفظھ. وقد ثبت في وما ینبغي لحافظ القرآن االھتمام بھ، تعاھد القرآن بالمراجعة والمدارسة، كیال ین
ه الحدیث عنھ صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال: ( تعاھدوا ھذا القرآن فوالذي نفسي محمد بیده لھو أشد تفلُّتاً من اإلبل في ُعقُلِھا ) روا

البخاري و مسلم .

التمرین الخامس:

:حكمة نزول القرآن مفرقاً 
 علیھ وسلم تثبیت قلب النبي صلى هللا-أوال:
التلطف بالنبي صلى هللا علیھ وسلم عند نزول الوحي -ثانیا:
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التدرج في تشریع األحكام السماویة  -ثالثا:
تسھیل حفظ القرآن وفھمھ -رابعا:

مسایرة الحوادث والوقائع والتنبیھ علیھا في حینھا  -خامسا:
لھم بالفضائل وتكلیفھم بالواجبات التدرج في تطھیر البشر من العادات القبیحة وتكمی-سادسا:

التمرین السادس:

تكلم العلماء عن خصائص القرآن الكریم، وبینوھا، ومن تلك الخصائص التي ذكروھا أسلوب القرآن ، وذكروا خصائص 
أسلوب القرآن الكریم ومنھا : 

ھا في قالب محكم، ومن ثم استعمالھا للداللة نظمھ :أي  طریقة تألیف حروفھ، وكلماتھ، وجملھ، وتناسقھا، وسبكھا مع أخوات-1
على المعاني، بأوضح عبارة، وفي أعذب سیاق، وأجمل نظم.

وقعھ :ویقصد بوقعھ نظامھ الصوتي، وجمالھ اللغوي، فأول ما یالقیك ویستدعي انتباھك من أسلوب القرآن العظیم وقعھ -2
وتتأثر بمختلف أسالیبھ في عرض الحقائق ومناقشة القضایا.الصوتي في شكلھ وجوھره، فال تملھ األسماع، بل تتلذذ بھ،

أسلوب القرآن مؤثر على العامة والخاصة، یقرؤه العالم فیدرك خصائصھ وبالغتھ، ویؤثر فیھ بیانھ، ودقیق علومھ -3
رآن یؤثر على الكبیر ومعارفھ،ویقرؤه العامي فیشعر بجاللھ، وحالوتھ، فیخشع قلبھ، وتدمع عینھ، فینقاد لھ ویذعن، وأسلوب الق

والصغیر، والذكر واألنثى، والملوك وسائر الناس، وھذا ال یكون إال في القرآن العظیم بأسلوبھ المؤثر في كل زمان وكل مكان 
.

أسلوب القرآن یخاطب العقل والقلب معاً ویجمع أیضاً بین الحق والجمال، فتراه مثالً في استداللھ على البعث في وجھ -4
یھز القلوب ھزاً، ویمتع العاطفة إمتاعاً، فأسلوب القرآن یغذي العقول باألدلة العقلیة، ویرفھ عنھا باللفتات العاطفیة، بل منكریھ

إن أسلوب القرآن لما جمع بین العقل والعاطفة كان أثره عظیم في ھدایة اإلنسان لسعادة الدنیا واآلخرة . 

ن مترابط األجزاء، ومتناسب تناسباً قویاً، وأسلوب القرآن یظھر فیھ ترابط أجزائھ، جودة السبك وإحكام السرد :أي أن القرآ-5
وتماسك كلماتھ وجملھ وآیاتھ، مع طول نفسھ وتنوع موضوعاتھ ومقاصده، وتنوع فنونھ البالغیة في الموضوع الواحد.

إضمار، وتكلم، وغیبة، وخطاب، عرض المعنى الواحد بعدة أسالیب  وطرق مختلفة بین إنشاء، وإخبار، وإظھار، و-6
وماض، وحاضر، ومستقبل، واسمیة، وفعلیة، واستفھام، وامتنان، ووصف، ووعد ووعید، إلى غیر ذلك مما ال یحصى.

إن أسلوب القرآن انفرد بالجمع بین اإلجمال والبیان، حیث تقرأ اآلیة القصیرة التي فیھا إجمال وعند التأمل یلوح لك معاٍن -7
ا تأمل غیرك وجد فیھا غیر ما الح لك من عظیم المعاني واألسرار، ولو تأملھا النحاة والبالغیون لوجدوا فیھا ما كثیرة، وإذ

یبھرھم، ولو تأملھا علماء الشریعة لوجدوا فیھا من المسائل الكثیر.
ادث الماضیة، والقصص، تصویر المعاني في الذھن، وإبرازھا في صورة كأنھا حاضرة، فیصور المشاھد الطبیعیة، والحو-8

واألمثال، ومشاھد یوم القیامة، وصور النعیم والعذاب وحاالت الناس فیھا كأنھا حاضرة مشاھدة بالتخییل الحسي، وھذا 
األسلوب یخاطب الحس والوجدان. 

التمرین السابع:

تدوین القرآن الكریم:
زل من القرآن ، واتخذ لذلك كتاباً من الصحابة ، فكان القرآن یكتب الكتابة في تدوین ما ین-صلى هللا علیھ وسلم -استعمل النبي 

قاع واألضالع والحجارة والسعف ( أغصان النخیل ) ، وكانت اآلیة -صلى هللا علیھ وسلم -كلھ بین یدي رسول هللا  على الرِّ
ي موضع كذا من سورة كذا ، واستمر فیأمر كاتب الوحي بكتابتھا ف-صلى هللا علیھ وسلم -من القرآن تنزل على رسول هللا 

إال والقرآن محفوظ -صلى هللا علیھ وسلم -فلم یقبض رسول هللا -صلى هللا علیھ وسلم -األمر على ھذه الحال حتى وفاة النبي 
مكتوب ال ینقصھ إال الجمع في مصحف واحد .

التمرین الثامن:
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اإلعجاز العلمي الحدیث
في اآلفاق وفي أنفسھم حتى یتبین لھم أنھ الحق ، أو لم یكف بربك أنھ على كل شيء شھید) قال تعالى : (سنریھم آیاتنا

)53(فصلت:
لقد تحقق ھذا الوعد في األزمنة األخیرة ، فرأى الناس آیات هللا في اآلفاق ، وفي جسم اإلنسان وأجسام باقي المخلوقات 

لم یتم اختراعھا إال في العصر الحدیث.وأجھزتھ الحیویة ، بأدق األجھزة وأحدث الوسائل ، التي 
9-7(( فإذا برق البصر * وخسف القمر* وجمع الشمس والقمر )) القیامة آیة ـ 1
ا ـ 2 ِعیُدهُ َوْعًدا َعلَْیَنا إِنَّ َل َخْلٍق نُّ ِجلِّ لِْلُكُتِب َكَما َبَدْأَنا أَوَّ َماء َكَطيِّ السِّ ا َفاِعلِینَ (( َیْوَم َنْطِوي السَّ 104)) األنبیاء آیة ُكنَّ
ِنیَن َواْلِحَسابَ   ـ 3 َرهُ َمَناِزَل لَِتْعلَُموْا َعَدَد السِّ ُل (( ُھَو الَِّذي َجَعَل الشَّْمَس ِضَیاء َواْلَقَمَر ُنوًرا َوَقدَّ َما َخلََق ّهللاُ َذلَِك إِالَّ ِباْلَحقِّ ُیَفصِّ

5اآلَیاِت لَِقْوٍم َیْعلَُموَن )) یونس آیة 
: (( َوإَِذا اْلَكَواِكُب انَتَثَرْت )) 8, (( َفإَِذا النُُّجوُم ُطِمَسْت  )) المرسالت آیة 2(( َوإَِذا النُُّجوُم انَكَدَرْت  )) التكویر آیة   ـ 4

.2اإلنفطار 
ا َنأِْتي األَْرَض َننقُُصَھا ِمْن أَْطَراِفَھا َوّهللاُ َیْحُكُم الَ ُمعَ ـ 5 قَِّب لُِحْكِمِھ َوُھَو َسِریُع اْلِحَساِب أََولَْم َیَرْوْا أَنَّ

.(( واألرض ذات الصدع )) الطارقـ 6

َناِت َوأَنَزْلَنا َمَعُھُم اْلِكَتاَب َواْلِمیَزاَن لَِیقُوَم النَّاُس ِباْلِقْسطِ ـ 7 َنافُِع لِلنَّاِس َوأَنَزْلَنا اْلَحِدیَد ِفیِھ َبأٌْس َشِدیٌد َومَ (( لََقْد أَْرَسْلَنا ُرُسلََنا ِباْلَبیِّ
َ َقِويٌّ َعِزیٌز )) الحدید  ُ َمن َینُصُرهُ َوُرُسلَُھ بِاْلَغْیِب إِنَّ هللاَّ .َولَِیْعلََم هللاَّ

التمرین التاسع:

سورة1/114ج
سورة البقرة .2ج /
/ سورة الكوثر3ج 
من سورة البقرة.282/آیة الدین ، وھي اآلیة 4ج 
آیة .5/6236ج 
ة الفاتحة ./ سور6ج 
آیھ .7/286ج 
/ تسع وعشرون سوره أولھا البقرة وآخرھا القلم ، ومنھا األحادیة مثل : ص ، ق ، ن ، ومنھا الثنائیة مثل : طھ ، یس ، 8ج 

ي حم ومنھا الثالثیة والرباعیة والخماسیة . ولم یثبت في تفسیرھا عن النبي صلى هللا علیھ وسلم شيء . وكونھا من المتشابھ الذ
استأثر هللا تعالى بعلمھ أقرب إلى الصواب ، لذا یقال فیھا : هللا أعلم بمراده بذلك .

الفاتحة ، االنعام ، الكھف ، سبأ ، فاطر .9ج /
/ في ثالث وعشرین سنة .10ج 
/ التجوید ، القراءات ، التفسیر ، علوم القرآن .11ج 
/ ثالثون جزءاً .12ج 
لحاقة ، الساعة ، الیوم اآلخر ، البعث ، یوم التغابن ، النبأ العظیم ، الواقعة ، یوم الفصل ، یوم / القیامة ، القارعة ، ا13ج 

الجمع ، الطامة الكبرى ، الصاخة ، الراجفة .
/ سورة األعلى .14ج 
/ رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم .15ج 
/ النملة والھدھد .16ج 
/ سورة المجادلة .17ج
./ عشر قراءات 18ج 

آیة الكرسي في سورة البقرة .19ج /
سورة النمل .20ج /

السنة النبویة
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التمرین األول:

تعریف السنة النبویة و مكوناتھا وخصائصھا . 
السنة في اللغة ما یتخذه اإلنسان لنفسھ أو لغیره من طریقة في السلوك، محمودة كانت أو مذمومة.وفي االصطالح ما صدر عن 

من قول و فعل و تقریر وتشمل أیضا صفاتھ وشمائلھ وسیرتھ. فالسنة إذن ھي المنھاج النبوي العملي المیسر رسول هللا (ص) 
لفھم الدین والمفصل لتطبیقھ في كافة شؤون الحیاة.

تنقسم السنة النبویة إلى:
ار أو التوجیھ أو الحوار أو السنة القولیة: ویقصد بھا كل ما قالھ النبي (ص) من غیر أن یكون مقترنا بفعل منھ: كاإلخب-

الدعاء....
السنة الفعلیة: ما صدر عن رسول هللا (ص) من فعل عل وجھ البیان عن هللا تعالى، أي كل أفعال النبي (ص) العملیة في -

حیاتھ الخاصة والعامة والدینیة والدنیویة.
حابة، ویعد سكوتھ وعدم إنكاره إقرارا لھن ألنھ السنة التقریریة: یقصد بھا سكوت النبي (ص) عن قول أو فعل صدر عن الص-

(ص) ال یسكت عن منكر.
صفتھ صلى هللا علیھ وسلم: من السنة التي اھتم بھا المسلمون شمائلھ (ص) والتي تشمل أوصافھ الخلقیة والخلقیة، وجانبا من -

أفعالھ وأقوالھ المجلیة لخلقھ العظیم. 
أیضا األحداث والوقائع الثابتة بالنقول والروایات الصحیحة المتعلقة بسیرتھ وسیرة سیرتھ صلى هللا علیھ وسلم: من السنة-

الواقع من حولھ من قبل الوالدة إلى ما بعد الوفاة.
یتمیز منھج الھدایة النبویة بشمولھ لحیاة اإلنسان كلھا من الوالدة حتى الوفاة، وبحضوره في مختلف مجاالت الحیاة: البیت 

د... وبإحاطتھ بكل أبعاد حیاة اإلنسان: الجسم والعقل والروح والقول والعمل والنیة... والسوق والمسج
كما یتمیز ا لمنھج النبوي للھدایة بكونھ منھجا وسطا ألمة وسط یوازن بین الروح والجسم، وبین العقل والقلب، وبین الدنیا 

تقصیر. كمایتمیز ا لمنھج النبوي للھدایة بالیسر والسھولة واآلخرة. أي منھج متوازن ال إفراط فیھ وال تفریط وال غلو وال 
والسماحة فال یوجد في سنتھ (ص) ما یحرج الناس في دینھم أو یرھقھم في دنیاھم. یقول( ص) " إنما أنا رحمة مھداة " ا" 

ویقول معلما أمتھ: " یسروا وال تعسروا وبشروا وال تنفروا"
التمرین الثاني:

النبویة من خالل المھام المنوطة بالرسول (ص )وھي:تتحدد مقاصد السنة 
تبلیغ القرآن الكریم: وھي مھمة أمر بھا الرسول ( ص ) في كثیر من آیات القرآن بلفظ البالغ ومشتقاتھ، یقول تعالى: { َیا أَیَُّھا -

بَِّك َوإِن لَّْم َتْفَعْل َفَما َبلَّ  ُسوُل َبلِّْغ َما أُنِزَل إِلَْیَك ِمن رَّ اِس إِنَّ ّهللاَ الَ َیْھِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفِریَن } المائدة الرَّ ْغَت ِرَسالََتُھ َوّهللاُ َیْعِصُمَك ِمَن النَّ
67

البیان للبالغ القرآني: البالغ یكون بتفصیل مجمل القرآن، وتفسیر إشاراتھ، وبسط كلیاتھ، وتخصیص عامھ، وتقیید مطلقھ... -
ْكَر لُِتَبیَِّن وأیضا بتوقیت الشعائر والفر ائض والمناسك، وبیان مقادیر ھا وشروطھا وأركانھا. یقول تعالى:  َ{ َوأَنَزْلَنا إِلَْیَك الذِّ

ُرون } النحل  َل إِلَْیِھْم َولََعلَُّھْم َیَتَفكَّ اِس َما ُنزِّ ُم الَِّذي اْخَتلَفُوْا فِیِھ َوُھًدى . ویقول أیضا   َ{ َوَما أَنَزْلَنا َعلَْیَك اْلِكَتاَب إِالَّ لُِتَبیَِّن لَھُ 44لِلنَّ
.64َوَرْحَمًة لَِّقْوٍم ُیْؤِمُنوَن} النحل

التجسید العملي للبالغ القرآني: تشكل حیاة الرسول(ص ) وسیرتھ معالم النموذج التطبیقي حول المنھج اإللھي عقیدة وشریعة -
وقیما وأخالقا یقول تعالى:

َ َكِثیرا} األحزابً { لََقْد َكاَن لَُكْم ِفي َرسُ  َ َواْلَیْوَم اْآلِخَر َوَذَكَر هللاَّ ِ أُْسَوةٌ َحَسَنٌة لَِّمن َكاَن َیْرُجو هللاَّ 21وِل هللاَّ

التعلیم والتربیة والتزكیة: من مھام الرسول (ص ) تعلیم الجماعة المؤمنة الكتاب والحكمة حیث یقوم بتزكیتھم وتربیتھم على -
ْن أَ فھم الدین واإلیمان ب نفُِسِھْم ھ إیمانا یدفع للعمنل بھ والعمل لھ. یقول تعالى: { لََقْد َمنَّ ّهللاُ َعلَى اْلُمؤِمنِیَن إِْذ َبَعَث ِفیِھْم َرُسوالً مِّ

یِھْم َوُیَعلُِّمُھُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوإِن َكاُنوْا ِمن َقْبُل لَِفي َضال بِیٍن }آل عمرانَیْتلُو َعلَْیِھْم آَیاتِِھ َوُیَزكِّ 164ٍل مُّ

التمرین الثالث:



www.physique48.orgموقع فیزیاء غلیزان 45األستاذ الكریم: ص . كمال

السنة مصدر رباني للمعرفة مكمل للقرآن وتال لھ فھي تستقي أھمیتھا ومكانتھا كمصدر للمعرفة والتشریع والتوجیھ من عدة 
اعتبارات وھي:

السنة وحي من هللا تعالى.-
السنة قرینة للقرآن.-
السنة المصدر الثاني لألحكام الشرعیة.-
السنة تطیبق نموذجي للبالغ القرآني.-

السنة ترسم المنھاج التفصیلي للحیاة.

التمرین الرابع:

السنة ھي ما روي عن النبي صلى هللا علیھ وسلم من قول أو فعل أو تقریر.
أذكر أمثلة عن كل نوع من ھذه األنواع:

ما نوى""أن الحالل بین وأن الحرام بین وبینھما أمور السنة القولیة  أمثال:"إنما األعمال بالنیات، وإنما لكل امرئ 
مشتبھات""من أحدث في امرنا ما لیس منھ فھو رد" ومثل قول النبي: "أُِمرت أن أقاتل الناس حتى یشھدوا أن ال إلھ إال هللا، 

وأني رسول"

"خذوا عني مناسككم" وأما الصالة على السنة الفعلیة أو العملیة:  كما قال:"صلوا كما رأیتموني أصلي" وقال في حجة الوداع:
سبیل المثال فالقرآن ال یخبرنا إال بصالة الصبح والعشاء بینما األوقات األخرى للصالة وطریقة أدائھا تؤخذ من األحادیث فقط

اتھم التي السنة التقریریة: مثل أكل الضب على مائدة النبي علیھ الصالة والسالم,وإقراره لھم على تلقیح النخل، وعلى تجار
كانوا یتجرونھا، وھي على ثالثة أنواع: تجارة الضرب في األرض، وتجارة اإلدارة، وتجارة السلم، فلم ینكر علیھم منھا تجارة 
واحدة، وإنما حرم علیھم فیھا الربا الصریح ووسائلھ المفضیة إلیھ، أو التوسل بتلك المتاجر إلى الحرام كبیع السالح لمن یقاتل 

بیع العصیر لمن یعصره خمرا، وبیع الحریر لمن یلبسھ من الرجال، ونحو ذلك مما ھو معاونة على اإلثم بھ المسلم، و
والعدوان. 

ومنھ تقریرھم على التطوع بین أذان المغرب والصالة وھو یراھم وال ینھاھم. 
ضاء الصالة بذلك، وال ینكره ومنھ تقریرھم على رفع الصوت بالذكر بعد السالم، بحیث كان من ھو خارج المسجد یعرف انق

علیھم. 

التمرین الخامس:

)َوَما َیْنِطُق َعِن اْلَھَوى  إِْن ُھَو إِالَّ َوْحٌي ُیوَحى(:-عز وجل -من اآلیات القرآنیة التي تدل على أن السنة وحي قول هللا 
ال یأتي بشيء من عنده ، وأن كل ما ینطق بھ -صلى هللا علیھ وسلم -) وھذه اآلیة نص قاطع في أن الرسول 4-3(النجم : 

، سواء كان وحًیا من النوع األول وھو القرآن ، أو من النوع الثاني وھو  -تعالى  -في مجال التشریع إنما ھو وحٌي من عند هللا 
السنة النبویة . 

ُ َعلَى اْلُمْؤمِ :(تبارك وتعالى -قولھ -أیًضا -ومن ذلك  یِھْم لََقْد َمنَّ هللاَّ نِیَن إِْذ َبَعَث ِفیِھْم َرُسوًال ِمْن أَْنفُِسِھْم َیْتلُو َعلَْیِھْم آَیاتِِھ َوُیَزكِّ
.164(آل عمران : )َوُیَعلُِّمُھُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوإِْن َكاُنوا ِمْن َقْبُل لَفِي َضَالٍل ُمِبینٍ  (

ال ینطق فیما یتصل -صلى هللا علیھ وسلم -وأن الرسول  -تعالى  -ومن اآلیات التي تقطع بأن السنة وحي من عند هللا 
َل َعلَْیَنا َبْعَض (صلى هللا علیھ وسلم : -في شأن رسولھ -سبحانھ -إلیھ ، قولھ  -تعالى  -بالتشریع إال بما یوحي هللا  َولَْو َتَقوَّ

.47-44(الحاقة : )َنا ِمْنُھ اْلَوِتیَن  َفَما ِمْنُكْم ِمْن أََحٍد َعْنُھ َحاِجِزینَ اْألََقاِویِل  َألََخْذَنا ِمْنُھ ِباْلَیِمیِن  ُثمَّ لََقَطعْ  (

عز وجل -ال یقول أو یفعل شیًئا في الدین إال بوحي من عند هللا -صلى هللا علیھ وسلم -ومن اآلیات التي تدل على أن الرسول 
يَّ الَِّذي َیِجُدوَنُھ َمْكُتوًبا (:- علیھ وسلمصلى هللا -مخبًرا عن رسولھ-سبحانھ -قول هللا - ِبيَّ اْألُمِّ ُسوَل النَّ ِبُعوَن الرَّ الَِّذیَن َیتَّ
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یِّ  ْوَراِة َواْإلِْنِجیِل َیأُْمُرُھْم ِباْلَمْعُروِف َوَیْنَھاُھْم َعِن اْلُمْنَكِر َوُیِحلُّ لَُھُم الطَّ ُم َعلَیْ ِعْنَدُھْم فِي التَّ ِھُم اْلَخَباِئَث َوَیَضُع َعْنُھْم َباِت َوُیَحرِّ
.157(األعراف : )إِْصَرُھْم َواْألَْغَالَل الَِّتي َكاَنْت َعلَْیِھْم  (

-صلى هللا علیھ وسلم -وتنص على أن ما یحرم رسول هللا -سبحانھ -ومن اآلیات التي تدل على أن السنة وحي من عند هللا 
ϻϭ˴�͉˶ͿΎ˶Α�˴ϥϭ˵ϧ˶ϣ̈́˸ϳ˵�˴ϻ�˴ϥϳΫ͉˶ϟ�ϭ˵Ϡ˶ΗΎ˴ϗ˴�(:-عز وجل -قول هللا  -تعالى  -ید ، كالھما من عند هللا بسنتھ مثل ما یحرم بالكتاب المج

ُ َوَرُسولُُھ َوَال َیِدیُنوَن ِدیَن اْلَحقِّ ِمَن الَِّذیَن أُوُتو َم هللاَّ ُموَن َما َحرَّ ْعُطوا اْلِجْزَیَة َعْن َیٍد َوُھْم ا اْلِكَتاَب َحتَّى یُ ِباْلَیْوِم اْآلِخِر َوَال ُیَحرِّ
)29(التوبة : )َصاِغُروَن 

التمرین السادس:

على الرغم من كون الطب الحدیث ووسائل العالج وأنواع األدویة قد قفزت قفزات كبیرة في ھذا العصر إال أن العالج النبوي 
یظل ھو العالج األنجع واألمثل في حاالت كثیرة.

ص ـ إلى استعمال الماء البارد إلطفاء نار الحمى التي تضطرم في جسد المریض ، فعن ابن عمر رضي هللا ـ دعا الرسول ـ
قال : ( الحمى من فیح جھنم فأبردوھا بالماء ) رواه البخاري-صلى هللا علیھ وسلم -عنھما أن النبي 

ن لھا عدة فوائد ومما ثبت علمیاً كذلك وجاءت السنة بتصدیقھ أن الحمى التي تصیب اإلنسا
: ( ال  -صلى هللا علیھ وسلم -فسبھا رجل ، قال لھ النبي -صلى هللا علیھ وسلم -و لذلك لما ُذكرت الحمى عند رسول هللا 

تسبھا ، فإنھا تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الحدید ) رواه أحمد 
سات واألبحاث فوائده الطبیة بما ال یدع مجاال ًللشك ، األمر ـ الختان من سنن المسلمین وأحد خصال الفطرة ، فقد أثبتت الدرا

الذي دعا الغرب الیوم إلى إدارك أھمیتھ والحاجة إلیھ .
ـ في الحدیث الصحیح أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فلیغمسھ كلھ ثم لیطرحھ، فإن في 

. رواه البخاري من حدیث أبي ھریرة. وھذا الحدیث ذكر قضیتین كلتاھما لم تكن معروفة أحد جناحیھ داء، وفي اآلخر دواء
قدیماً: 

أوالھما: أن الذباب ناقل داء وھذا شيء أصبح اآلن معروفاً لدى الجمیع.
وثانیھما: وھي التي یجھلھا الكثیر أن الذباب یحمل مضادات للجراثیم من النوع الممتاز كذلك. 

اء بأبحاثھم تفسیراً للحدیث النبوي المؤكد لضرورة غمس الذبابة كلھا في السائل أو الغذاء لیخرج من بطنھا وقد وضع العلم
الدواء الذي یكافح ما تحملھ من داء.

  سابع:التمرین ال

ین أصحابھ بعد عاش ب-صلى هللا علیھ وسلم -ذكر العلماء أسباباً عدیدة لعدم تدوین السنة في العھد النبوي : منھا أن النبي 
البعثة ثالًثا وعشرین سنة ، فكان تدوین كل كلماتھ وأقوالھ وأفعالھ وكتابتھا فیھ من العسر والمشقة الشيء الكثیر ، لما یحتاجھ 
ذلك من تفرغ كثیر من الصحابة لھذا العمل الجلیل ، ونحن نعلم أن الصحابة رضي هللا عنھم لم یكونوا جمیعا یحسنون الكتابة 

لكاتبون منھم أفراداً قالئل ، وكان تركیز ھؤالء الكتبة من الصحابة على كتابة القرآن دون غیره من السنة حتى بل كان ا
یؤدوه لمن بعدھم تاًما مضبوًطا ال ُیْنقص منھ حرف .ومن األسباب أیضاً الخوف من حدوث اللبس عند عامة المسلمین فیختلط 

وكان القرآن ینزل فیھا مفرقاً لفترة المبكرة التي لم یكتمل فیھا نزول الوحي ،القرآن بغیره من الحدیث ، وخصوصاً في تلك ا
وكانوا یعتمدون على الذاكرة فیما یودون حفظھ واستظھاره حسب الوقائع واألحداث ، إضافة إلى أن العرب كانوا أمة أمیة ،

آیات وسور صغیرة أدعى للتفرغ لحفظھ ، ولذلك ُعرفوا بقوة الذاكرة وسرعة الحفظ ، وكان نزول القرآن مفرقاً على
واستذكاره واالحتفاظ بھ في صدورھم ، أما السنة فكانت كثیرة الوقائع متشعبة النواحي شاملة ألعمال الرسول وأقوالھ منذ بدء 

القرآن ، الرسالة إلى أن توفاه هللا عز وجل ، فلو دونت كما دون القرآن ، للزم أن ینكبَّ الصحابة على حفظ السنة مع حفظ 
على كتاب هللا حفظاً ودراسة وتفھما .-في تلك الفترة -وفیھ من الحرج والمشقة ما فیھ ، فكان ال بد من توفرھم 

:ثامنالتمرین ال

جوھا ودونوھا في الكتب، وأبعدوا عنھا ما لیس منھا. وھم كثیر منھم:األئمة ُحفَّاُظ الحدیث ھم الذین جمعوا السنة وخرَّ
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أ " (اإلم-1 ھـ).179-93ام مالك بن أنس، صاحب كتاب " الُمَوطَّ

ھـ).241-164اإلمام أحمد بن حنبل، صاحب كتاب " الُمْسَند " (-2

حیح " (-3 ھـ).256-194اإلمام محمد بن إسماعیل البخاري، صاحب كتاب " الَجامِع الصَّ

ھـ).261-204ي، صاحب كتاب " المسند الصحیح " (اإلِمام ُمْسلِم بن الحجاج القُشیريُّ النَّیسابور-4

5-) . جستانيُّ ھـ).275-202أبو داود سلیمان بن األشعث السِّ

ھـ).273-209أبو عیسى محمد بن عیسى الِترِمِذي (-6

ھـ).303-215أحمد بن شعیب النَّسائي. (-7

).273-207محمد بن یزید بن ماجة القزویني. (-8

ؤالء األربعة (أبو داود و الترمذي والنسائي وابن ماجة): أصحاب السنن.ویسمى ھ

الحكم التكلیفي
التمرین األول:

فعال المكلفین باالقتضاء أو التخییر . أـالحكم التكلیفي ھوخطاب هللا المتعلق ب
فإن العبد مخیر فیھ بین أن یفعل وال یفعل و و االقتضاء  معناه : الطلب ، سواء كان أمرا أو نھیا ، والتخییر معناه : اإلباحة ،

األَْمر یمكن في الشرع أن یكون أمرا للوجوب .. ویمكن أن یكون أمرا بالشئ المستحب أو المندوب ، كذلك یمكن أن یكون  
باب .. النھي  نھیا عن الحرام .. أو یكون نھیا عن الشئ المكروه .فاألمر في الشرع نوعان : أمر للوجوب ، وأمر لالستح

والنھي أیضا نوعان : نھي عن الحرام ، ونھي عن المكروه .

التمرین الثاني:

ھنا أمر یفید الوجوب ، أي أن الصالة واجبة ”أقیموا ”أمر هللا تعالى بالصالة فقال ( وأقیموا الصالة ) .. فاألمر في كلمة -1
على المسلم .. وكذلك األمر بالزكاة والصیام والحج .. إلخ .

”فلیتزوج ”، فسنجد أن األمر ”یا معشر الشباب ، من استطاع منكم الباءة فلیتزوج ”قال النبي ( صلى هللا علیھ وسلم ) : -2
فال یكون الشاب عاصیا أو مذنبا لو أنھ امتلك الباءة ولم یتزوج .. ونفس ”الندب ”لیس على سبیل الوجوب ، بل على سبیل 

وافل كالسنن والضحى وقیام اللیل ، أو في صیام یوم عرفة وست من شوال ، أو الصدقات أو أداء الحال في أوامر كصلوات الن
العمرة .. إلخ .

َنَھى هللا تعالى عن الزنا فقال ( وال تقربوا الزنا ) .. فھذا النھي ھو للتحریم ، أي أنھ یفید الحرمة . وكذلك الَنْھي عن السرقة -3
یتیم وأكل أموال الناس وشرب الخمر .. إلخ .والكذب والغیبة وأكل مال ال
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نَّ أحدكم َذَكَره وھو یبول ”قال النبي ( صلى هللا علیھ وسلم ) : -4 فھو ھنا ال یفید التحریم ، وال یكون من فعل ھذا ”ال َیَمسَّ
تحیة ”ة ركعتي مذنبا أو عاصیا ، ولكنھ یترك األفضل واألحسن .. وكذلك نھي النبي عن الجلوس في المسجد دون صال

، وكذلك النھي عن أكل البصل أو الثوم ثم دخول المسجد .. إلخ .”المسجد 

التمرین الثالث:

.بأفعال المكلفین باالقتضاء أو التخییرالحكم التكلیفي : خطاب هللا تعالى المتعلق ـ 1
:ینقسم إلى خمسة أقسام ـ 2

.واجب ، ومندوب ، ومحرم ، ومكروه ، ومباح
.شرعاً : ما یثاب فاعلھ امتثاالً ویستحق العقاب تاركھ.الالزملغة : یأتي بمعنى ـ 3
.43مثل : وجوب الصالة . الدلیل : { وأقیموا الصالة } سورة البقرة آیة ـ  4
.واجب عیني ، وواجب كفایة:ینقسم إلى قسمین ـ 5

عینھ  مثل : الصالة والزكاة والحج وغیرھا ، فیجب على كل فرد المكلف بفالواجب العیني : ما طلبھ فعلھ من كل واحد من
.یكفي سقط اإلثم عن الباقینبحیث لو قام بھ منأما الكفایة : فھو ما طلب فعلھ من المكلفین،یأتي بھمكلف أن

.تاركھاصطالحاً : ما یثاب فاعلھ امتثاالً وال یعاقب.الدعاء إلى أمر مھملغة : ـ 6
)یا أھل القرآن أوتروا فإن هللا عز وجل وتر یحب الوتر(هللا علیھ وسلم : الوتر في قولھ صلىاألمر ب ـ 7
.اصطالحاً : ما یثاب تاركھ امتثاالً ویستحق العقاب فاعلھ.لغة : الممنوع ـ 8
.الشرك ، الزنا ، الربا ، وغیرھا من أنواع المحرمات ـ 9

.تاركھ امتثاالً وال یعاقب فاعلھما یثاب :اصطالحاً .لغة : المبغض ـ 10
نھى عن الشرب (النبي صلى هللا علیھ وسلم : النھي عن الشرب قائماً ، لما روى أبو سعید الخدري رضي هللا عنھ .. أن ـ 11

.األشربة . * أخرجھ مسلم في كتاب)قائماً 
.لغة : اإلذن في الشيء ، یقال : أبحتھ كذا ، إذا أذنت لھ فیھ–12

.الحاً : ما خیر المكلف بین فعلھ وتركھاصط
.)حل لھمالیوم أحل لكم الطیبات وطعام الذین أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم(قال تعالى :–13

.)وإذا حللتم فاصطادوا(تعالى :  ـ قآل

التمرین الرابع:

صیغ الواجب: 
._ فعل األمر كقولھ تعالى ( وأقیموا الصالة وءاتوا الزكاة)1
_ الفعل المضارع المجزوم بالم األمر كقولھ تعالى( ولیطوفوا بالبیت العتیق).2
_ اسم فعل األمر كقولھ تعالى( علیكم أنفسكم).3
_ المصدر النائب عن فعل األمر، كقولھ تعالى( فإذا لقیتم الذین كفروا فضرب الرقاب).4
أمركم أن تؤدوا األمانات إلى أھلھا)._ التصریح من الشارع بلفظ األمر كقولھ تعالى( إن هللا ی5
_ التصریح بلفظ اإلیجاب أو الفرض أو الكتب ، كقولھ تعالى( فریضة من هللا) ( كتب علیكم الصیام).6
7��ΕϳΑϟ�ΞΣ�α Ύϧϟ�ϰϠϋ�Ϳϭ��ϰϟΎόΗ�ϪϟϭϘϛ�ˬ�Ώέόϟ�Δϐϟ�ϲϓ�ΏϭΟϭϟ�Ωϳϔϳ�ΏϭϠγ�ϝϛ�B
حذر الذین یخالفون على أمره أن تصیبھم فتنة)._ ترتیب الذم والعقاب على الترك، كقولھ تعالى( فلی8

التمرین الخامس:

أوالً : الصوم الواجب : 
صوم رمضان . -1
قضاء رمضان . -2
صوم الكفارات ( كفارة القتل الخطأ , وكفارة الظھار , وكفارة الجماع في نھار رمضان ، وكفارة الیمین ) . -3
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َع ِباْلُعْمَرِة إِلَى اْلَحجِّ َفَما اْسَتْیَسَر ِمَن اْلَھْديِ َفَمْن لَْم َیِجْد َفِصَیاُم َثالَثةِ صوم المتمتع في الحج إذا لم یجد -4 اٍم الھدي , ( َفَمْن َتَمتَّ  أَیَّ
.196ِفي اْلَحجِّ َوَسْبَعٍة إَِذا َرَجْعُتْم ) البقرة/

صوم النذر . -5
ثانیاً : الصوم المستحب : 

صیام ثالثة أیام من كل -4صوم یوم االثنین والخمیس من كل أسبوع . -3صوم یوم عرفة . -2صوم یوم عاشوراء .-1
صیام یوم وإفطار یوم وھو –8صوم شھر المحرم -7صوم أكثر شھر شعبان . -6صیام ستة أیام من شوال . -5شھر . 

أفضل الصیام . 
ثالثاً : الصوم المكروه : 

الصوم . إفراد یوم الجمعة ب-1
لقول النبي صلّى هللا علیھ وسلّم : ( ال تصوموا یوم الجمعة إال أن تصوموا یوماً قبلھ أو یوماً بعده ) متفق علیھ . 

إفراد یوم السبت بالصوم : -2
ُ َعلَْیكُ  ْبِت إِال فِیَما اْفَتَرَض هللاَّ ْم ، َفإِْن لَْم َیِجْد أََحُدُكْم إِال لَِحاَء ِعَنَبٍة أَْو لقول الرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم : ( ال َتُصوُموا َیْوَم السَّ

ُعوَد َشَجَرٍة ) . رواه الترمذي 
مُ  ْبِت ِبِصَیاٍم ألَنَّ اْلَیُھوَد ُتَعظِّ ُجُل َیْوَم السَّ ْبِت "  . قال الترمذي : " َوَمْعَنى َكَراَھِتِھ ِفي َھَذا أَْن َیُخصَّ الرَّ َیْوَم السَّ

وم المحرم : رابعاً : الص
صوم یوم عید الفطر , ویوم عید األضحى , وأیام التشریق , وھي : ثالثة أیام بعد یوم النحر . -1
صوم الحائض والنفساء . -2

خامساً : الصوم المباح : 
ھو ما ال یدخل تحت قسم من األقسام األربعة السابقة . 

ال نھي عن صومھ على سبیل التعیین ، كیومي الثالثاء واألربعاء ، والمراد باإلباحة ھنا : أن ھذا الیوم لم یرد أمر بصومھ و
وإن كان أصل التطوع بالصوم عبادة ًمستحبة . 

مولد الرسول ص و نشأتھ
التمرین األول:

حالة الجزیرة العربیة في الجاھلیة:

ھا معاني الخیر والصالح، فكانت كانت البالد مظلمة، ترتطم في أوحال الجھل، وكانت الشمس تشرق على بشر نضبت في نفوس

ال تعرف إال الشر والفحشاء، وتعیث في األرض ظلماً وعدواناً,فكانوایكذبون في الكالم، ویشعلون نار الفتن، ویخلفون الوعد 

,تسود بینھم الفوضى والھمجیة، فال نظام وال دستور وال قانون ,یریق بعضھم دماء بعض بدون أي مبرر,یأكلون أموالھم بینھم

بالباطل، یسرقون وینھبون ویسلبون,تسود بینھم الطبقات المنحرفة، وتبعد الھوة بینھا,یھتكون األعراض، وال یحترمون 

النوامیس,یئدون البنات وھن أحیاء,یشربون الخمر، ویلعبون القمار، ویأكلون لحم الخنزیر ال یحترمون اآلباء واألمھات 

منھم یعبدون األصنام، وقسم منھم یعبدون النار، وقسم منــھم یعبدون المالئكة ویقطعون األرحام، یؤمنون بالخرافات، فقسم

وقسم منھم یعبدون المسیح علیھ السالم، وقسم منھم یعبدون النور والظلمة..

التمرین الثاني:

:معلومات عن طفولة الرسول صلى هللا علیھ وسلم
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م بن عبد مناف ولد  یوم االثنین في شھر ربیع األول عام الفیل موافقا عام ھو القاسم محمد بن عبد هللا بن عبد المطلب بن ھاش

من المیالد, سماه جده عبد المطلب محمدا ولم یكن في العرب یومھا أحد یسمي باسمھ ولد یتیما ألبوه واسترضع ببادیة 571

افت علیھ حلیمة السعدیة فأعادتھ ألمھ.بني سعد من حلیمة السعدیة, بقي عندھم حتى بلغ الخامسة فحدثت حادثة شق الصدر فخ

المطلب كامل الرعایة. وكان یقول: "إن إلبني ھذا لشأناً" في السنة السادسة من عمره الشریف توفیت والدتھ، فأواله جّده عبد

فانتقل إلى كفالة .التي رافقتھ منذ والدتھ. وفي السنة الثامنة من عمره الشریف توفي جّده عبد المطلبلِما توّسم فیھ من البركات

.دعوتھعمھ أبي طالب بناًء على وصیة جّده فكان خیر كفیل لھ في صغره وخیر ناصر لھ في

الناس بالصدق واالستقامة وكرم األخالق فلّقب ب"الصادق األمین" وتمّیز بالوعيلم یبلغ محمد سّن الشباب حتى اشتھر بین

.والحكمة

التمرین الثالث:

:ـ ص ـ حادثة تدل على طھارتھ وصدق حدیثھ وأمانتھ قبل البعثةفي حیاة المصطفى 

لقد صان هللا سبحانھ وتعالى سیدنا محمد ـ ص ـ وحماه من صغره، وطھره من دنس الجاھلیة ومن كل عیب، ومنحھ كل ُخلٍق 

نھ لما أرادت قریش جمیل، حتى لم یكن یعرف بین قومھ إال باألمین، لما شاھدوه من طھارتھ وصدق حدیثھ وأمانتھ، حتى أ

تجدید بناء الكعبة في سنة خمس وثالثین من عمره، فوصلوا إلى موضع الحجر األسود اختلفوا فیمن یضعھ واتفقوا على أن 

یكون  أول داخل علیھم، فكان رسول هللا (صلى هللا علیھ وسلم) فقالوا: جاء األمین، فرضوا بھ، فأمر بثوٍب، فوضع الحجر في 

یلة أن ترفع بجانب من جوانب الثوب، ثم أخذ الحجر فوضعھ موضعھ (صلى هللا علیھ وسلم). وسطھ، وأمر كل قب

التمرین الرابع:

للرسول ـ ص ـ  معجزات منذ والدتھ وآیات على نبوتھ كان منھا : 

/ أنھ ولد صلى هللا علیھ وسلم من نكاح شرعي .1

علیھ وسلم لم تجد ماتجده النساء في الحمل من الوھن والضعف ./ أن أمنھ والدة الرسول أثناء حملھا بھ صلى هللا 2

/ أن أمنھ لما وضعتھ ، رأت نوراً خرج منھا .3

/ أن أمنھ لما حملت بھ علیھ الصالة والسالم  أتاھا آت : إنك حملت بسید ھذه األمة ، فإذا وضع في األرض فقولي :4

یخرج معھ نور یمأل قصور بصرى من أرض الشام ، فإذا فسمیھأعیذه بالواحد ، من شر كل حاسد ، وآیة ذلك أنھ

محمداُ ، فإن اسمھ في التوارة أحمد یحمده أھل السماء واألرض .

/ أنھ ولد مسروراً ، أي مقطوع السرة على خالف الموالید .5

/ إنھ ولد مختوناَ ، أي مقطوع غلفة الذكر فلم یختن كما یختن الموالید .6

رمة التي وضعت علیھ بعد والدتھ على عادة نساء قریش ؛ إذ وجدت منكسرة على شقین ./ انكسار الب7

/ ارتجاج إیوان كسرى فارس وسقوط أربع عشرة شرفة من شرفاتھ .8

/ خمود نار فارس التي لم تخمد منذ ألف سنة. 9

كاد تقع علیھ صلى هللا علیھ وسلم./ امتالء البیت _ الذي ولد فیھ _ نوراً ورؤیة النجوم ، وھي تدنو منھ حتى لت10

التمرین الخامس:

انفرد صلى هللا علیھ وسلم عن بقیة األنبیاء السابقین علیھم السالم بخصال عدیدة منھا:

ما أكرمھ هللا تعالى بھ 
لذاتھ في الدنیا

ما أكرمھ هللا بھ لذاتھ في 
اآلخرة

ما أكرمھ هللا بھ ألمتھ في 
الدنیا

ى بھ ألمتھ ما أكرمھ هللا تعال
في اآلخرة.
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ھو خاتم النبیین صلى هللا 
علیھ وسلم

ھي أول من یجتاز الصراطجعلت خیر األممما أعطي من الشفاعات

أكمل هللا لھا الدین ، وأتم ھو أول من یقرع باب الجنةاإلسراء والمعراج بھ
علیھا النعمة

ھي أكثر أھل الجنة

إمامتھ باألنبیاء في بیت 
المقدس

كثرة الشفاعات في أمتھخصھم بیوم الجمعةاؤه الوسیلة والفضیلةإعط

فرض بعض شرعھ في 
السماء

اآلخرون في الدنیا السابقون خصھم بلیلة القدرمنبره على حوضھ
یوم القیامة

أعطي مفاتیح خزائن 
األرض

فیھا سادات أھل الجنةمثلھا في الكتب السابقةإعطاؤه الكوثر

التمرین السادس:

تزوجتھ خدیجة ولھ خمس وعشرون سنة، ولم یتزوج غیرھا حتى ماتت. فلما ماتت رضي هللا عنھا تزوج علیھ السالم سودة بنت 
زمعة، ثم تزوج (صلى هللا علیھ وسلم) عائشة بنت أبي بكر الصدیق رضي هللا عنھما، ولم یتزوج بكراً غیرھا، ثم تزوج حفصة بنت 

ثم تزوج زینب بنت خزیمة بن الحارث رضي هللا عنھا، وتزوج أم سلمة واسمھا ھند بنت أمیة عمر بن الخطاب رضي هللا عنھما، 
رضي هللا عنھا، وتزوج زینب بنت جحش رضي هللا عنھا، ثم تزوج رسول هللا (صلى هللا علیھ وسلم) جویریة بنت الحارث رضي 

فتح خیبر صفیة بنت حیّي بن أخطب رضي هللا عنھا،ثم تزوج هللا عنھا، ثم تزوج أم حبیبة رضي هللا عنھا واسمھا رملة  وتزوج إثر
ماریا القبطیة رضي هللا عنھا ثم تزوج میمونة بنت الحارث رضي هللا عنھا، وھي آخر من تزوج رسول هللا (صلى هللا علیھ وسلم). 

التمرین السابع:

جامع صفاتھ صلى هللا علیھ وسلم:

ي طالب قال:عن إبراھیم بن محمد من ولد علي بن أب

كان علي رضي هللا عنھ إذا وصف النبي صلى هللا علیھ وسلم قال:  أجود الناس صدراً وأصدق الناس لھجة وألینھم عریكة، 

وأكرمھم عشیرة ، من رآه بدیھًة ھابھ ، ومن خالطھ معرفًة أحبھ، یقول ناِعتھ لم أر قبلھ وال بعده مثلھ صلى هللا علیھ وسلم

دالئل قدرة هللا
لتمرین األول:ا

في ھذه اآلیات یقیم هللا سبحانھ وتعالى األدلة القاطعة على وحدانیتھ وقدرتھ .

خلقكم ـ 4وسخر الشمس والقمر ـ  ـ3یكور اللیل على النھار، ویكور النھار على اللیل ــ 2خلق السماوات واألرض بالحق ـ ـ 1

یخلقكم في بطون أمھاتكم.ـ 6أنزل لكم من األنعام ثمانیة أزواج ـ ـ 5من نفس واحدة ـ 

:خلق السماوات واألرض بالحق“ ـ 1 هللا وحده ھو الذي أوجد ھذه السماوات وتلك األرض، إیجادا ملتبسا بالحق والحكمة ”

والمصلحة التي تعود علیكم أیھا الناس بالخیر والمنفعة ومن كان شأنھ كذلك، استحال أن یكون لھ شریك أو ولد.

أي أن اللیل والنھار كلیھما یكر على اآلخر فیذھبھ ویحل محلھ، بطریقة ”على النھار، ویكور النھار على اللیلیكور اللیل “ ـ 2

متناسقة محكمة ال اختالل معھا وال اضطراب.
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وجعل سبحانھ الشمس والقمر منقادین ألمره انقیادا تاما، وكالھما یجري ”:وسخر الشمس والقمر كل یجري ألجل مسمى“ ـ 3

اره إلى الوقت المحدد في علم هللا تعالى لنھایة دورانھ، وانقطاع حركتھ.في مد

أي خلقكم سبحانھ من نفس واحدة ھي نفس أبیكم آدم ثم خلق من ھذه النفس ”.خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منھا زوجھا“ـ 4

الواحدة، زوجھا وھى أمكم حواء.

ل من كل من اإلبل والبقر والغنم والماعز زوجین: ذكرا وأنثى یتم بھما :أي وأنز”وأنزل لكم من األنعام ثمانیة أزواج“ ـ 5

التناسل وبقاء النوع. 

أي انھ تعالى یخلقكم أیھا الناس بقدرتھ في بطون أمھاتكم ”:یخلقكم في بطون أمھاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثالث“ ـ 6

إلى عظام مكسوة باللحم، ثم یحولكم بعد ذلك إلى خلق آخر، وھذه خلقا من بعد خلق، بأن یحولكم من نطفة إلى علقة إلى مضغة، 

المراحل كلھا تتم وأنتم في ظلمات بطون أمھاتكم وظلمات األرحام التي بداخل البطون، وذلك كلھ من أقوى األدلة على قدرة هللا 

تعالى ورعایتھ لخلقھ.

التمرین الثاني:

الكونیة الدالة على عظمة وقدرة هللا تعالى:اآلیات القرآنیة  التي ترشد إلى ھذه اآلیات

)20َوِمْن آَیاِتِھ أَْن َخلََقُكْم ِمْن ُتَراٍب ُثمَّ إَِذا أَْنُتْم َبَشٌر َتْنَتِشُروَن (ـ1

ُروَن (َوِمْن آَیاِتِھ أَْن َخلََق لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْزَواًجا لَِتْسُكُنوا إِلَْیَھا َوَجَعَل َبْیَنُكْم َمَودَّ  ـ 2 )21ًة َوَرْحَمًة إِنَّ ِفي َذلَِك آلَیاٍت لَِقْوٍم َیَتَفكَّ

َماَواِت َواألَْرِض َواْخِتالُف أَْلِسَنتُِكْم َوأَْلَوانُِكْم إِنَّ ِفي َذلَِك آلَیاٍت لِْلَعالِ  ـ 3 )22ِمیَن (َوِمْن آَیاِتِھ َخْلُق السَّ

َھاِر َواْبِتَغاُؤُكْم ِمْن َفْضلِِھ إِنَّ ِفي َذلَِك آلَیاٍت لَِقْوٍم َیْسَمُعوَن (َوِمْن آَیاِتِھ َمَناُمُكْم بِاللَّْیلِ  ـ 4 )23َوالنَّ

َماِء َماًء َفُیْحیِي ِبِھ األَْرَض َبْعَد َمْوتِ  ـ 5 ُل ِمَن السَّ لَِقْوٍم َیْعِقلُوَن َھا إِنَّ ِفي َذلَِك آلَیاٍت َوِمْن آَیاِتِھ ُیِریُكُم اْلَبْرَق َخْوًفا َوَطَمًعا َوُیَنزِّ

)24(

التمرین الثالث:

إن التأّمل في مطلع الشمس ومغیبھا، التأّمل في الظّل الممدود ینقص بلطف ویزید، التأمل في الخضّم الزاخر والعین الوافرة 

یم، التأّمل في الطائر السابح في الفّوارة والنبع الروّي، التأّمل في النبتة النامیة والبرعم الناعم والزھرة المتفّتحة والحصید الھش

الفضاء والسمك السابح في الماء والدود السارب والنمل الدائب، التأمل في صبح أو مساء في ھدأة اللیل أو في حركة النھار، إن 

التأمل في كل ذلك یحّرك القلَب لھذا الخلق العجیب، ویشعر العبَد بعظمة الخالق تبارك وتعالى.

قة، والكواكب التي تزحم الفضاء وتخترق عباب السماء، معلّقة ال تسقط، سائرة ال تقف، ال تزیغ وال ھذه المجرات المنطل

ُھ َمَناِزلَ  ـٰ ْرَن ْمُس َتْجِرى لُِمْسَتَقّر لََّھـا َذلَِك َتْقِدیُر ٱْلَعِزیِز ٱْلَعلِیِم * َوٱْلَقَمَر َقدَّ ْمُس  َحتَّٰى َعاَد َكٱلُعرُجوِن ٱْلَقِدیمِ تصطدم، { َوٱلشَّ * الَ ٱلشَّ

َھاِر َوُكلٌّ فِى َفلٍَك َیْسَبُحوَن } [یس: ].40-38َینَبِغى لََھا أَن تْدِرَك ٱلَقَمَر َوالَ ٱلَّْیُل َساِبُق ٱلنَّ

�˸ϡ˵ϫέ˸Ϋ˴�͉ϡ˵Λ�͉˵ͿԼ�˶ϝϗ˵�̀��ˮΎϫέϣ�έΑ˷Ωϭ�ΎϬϣέΟ�ϙγϣ�ϥϣ��ˮΎϫέΩϣ�ϰϠϋ�ϑ έηϭ�ΎϫέΎγϣ�ϡ˷υϧ�ϱΫϟ�ϥϣϭ��ˮΎϬϛϼϓ�έϳ˷γ�ϱΫϟ�ϥϣ ِفى

ره تقدیًرا، ھذا وضُع الشمس أمام األرض مثالً، ثم على 91َخْوِضِھْم َیْلَعُبوَن } [األنعام: ]. إن هللا تبارك وتعالى خلق كلَّ شيء فقدَّ

مسافة معینة، لو نقصت فازداد قربھا من األرض ألحرقتھا، ولو بعدت المسافة لعّم الجلید والصقیع وجھ األرض وھلك الزرع 

ϥϘ˸˴Η˴�ϯ˴�والضرع، من  Ϋ͉˶ϟԼ�͉˶ͿԼ�˴ϊ ϧ˸˵λ �̀��ˮ˯ ΎϳΣϷϭ�ΓΎϳΣϟ�ΎϬόϣ�έϣΗγΗ�ΔΑγΎϧϣ�ΓέέΣΑ�ϡόϧϧϟ�ΎϫΩόΑ�έΩ˷ϗϭ�ϙΫ�ΎϬϧΎϛϣ�ϲϓ�ΎϬϣΎϗ�ϱΫϟ

].88ُكلَّ َشْىء } [النمل:
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التمرین الرابع:

اإلسالم التي ھدانا هللا تعالى إلیھا لو جاء أحدنا لیحصي النعم التي أنعم هللا تعالى بھا علیھ ماذا سیجد ؟! فھل نعمة أكبر من نعمة

فأكرمنا بھا في الدنیا ونجانا بھا في اآلخرة ، فكفى بنعمة اإلسالم أنھا جامعة للقلوب مؤلفة لھا ، تفرض على كل مسلم أن یشعر 

ؤمن أحدكم حتى یحب بأخیھ بل ال یكتمل إیمانھ حتى یحب ألخیھ ما یتمناه لنفسھ مصداقا  لقول النبي صلى هللا علیھ وسلم (( ال ی

انوا أعداء متصارعین متناحرین ألخیھ ما یحب لنفسھ )) وھذه ھي النعمة الني ذكر هللا تعالى بھا أوائل المسلمین الذین ك

فجمعھم هللا على اإلسالم ووحد كلمتھم حتى أصبحوا أسیاد العالم فقال تعالى ((واذكروا نعمة هللا علیكم إذ كنتم أعداء فألف بین 

قلوبكم فأصبحتم بنعمتھ إخوانا )).

والجبال واألصنام , تجد المسلم یرتقي بعقلھ ففي الوقت الذي یسجد فیھ صنف من البشر للبقر وللحجر ویقدسون النار والبھائم 

�ϪϟϼΟ�ϝΟ�ϪΗϳλ όϣ�ϥϭΩ�ϡϬΗϋΎρΑ�έϣ�ϥϣϭ�ϰϟΎόΗ�Ϳ�ϻ·�ΔϋΎρ�ϼϓ�ϡϼγϹ�ΔϣόϧΑ�ϩέϛϔΑ�ϭϣγϳϭ

فأي عز بعد عز اإلسالم الذي یجعل العبد الضعیف الفقیر واألمي والمتعلم والصغیر والكبیر كلھم عند هللا سواء حاكم أو محكوم 

ة شریف أو ضعیف؛ میزان التفاضل بینھم التقوى فقال تعالى (( یا أیھا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم رجل أو امرأ

شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند هللا أتقاكم )) .

التمرین الخامس:

في الدنیا فلیحمد هللا ولینظر لمن ھو أعلى لنا في رسول هللا أسوة حسنة فلینظر كل واحد منا إلى نعم هللا علیھ ولینظر لمن دونھ

منھ في أمور الدین فلیحاول اللحاق بھ كما قال تعالى (( وفي ذلك فلیتنافس المتنافسون )

فعلى االنسان أن یجتھد في حیاتھ ویغتنم الفرص التي وفرھا هللا تعالى لھ وال یكون مغبونا أو مخدوعا فالشباب والصحة 

والعمر والطمأنینة والمسكن والملبس وغیرھا وغیرھا نعم من هللا جل في عاله نحمده علیھا وال ننسى والفراغ والقوة والغنى

المحرومین منھا حتى نعد من الشاكرین الذین یزیدھم هللا في الدنیا ویجزیھم باآلخرة فھو الجواد الكریم .

 وأن یحدث بذلك دون كبریاء فقال تعالى (( وأما بنعمة ربك ال بد للعبد الذي أنعم هللا تعالى علیھ أن یظھر علیھ آثار نعمة هللا

�Ϳ�έϛηϟΎϓ�έϳΫΑΗ�ϭ�ϑ έγ·�ϥϭΩ�ϥϭϛϳ�Ϋϫϭ���ϩΩΑϋ�ϰϠϋ�ϪΗϣόϧ�έΛ�ϯ έϳ�ϥ�ΏΣϳ�ௌ�ϥ·���ϡϠγϭ�ϪϳϠϋ�ௌ�ϰϠλ �ϝΎϗϭ���Ι ΩΣϓ

ا في سربھ معافى في جسده عنده تعالى ھو الطریق الوحید لدوام النعم وزیادتھا قال  صلى هللا علیھ وسلم (( من أصبح منكم آمن

قوت یومھ فكأنما حیزت لھ الدنیا بحذافیرھا )) و رسولنا علیھ الصالة والسالم عبد هللا حتى تفطرت قدماه فقالت لھ عائشة یا 

رسول هللا ألم یغفر لك هللا ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال علیھ الصالة والسالم (( أفال أكون عبدا شكورا )).

ین السادس:التمر

ذكر النعم عبادة نسیھا الكثیر من الناس، لھا فوائد تربویة عظیمة تعود بالنفع على الفرد في الدنیا قبل اآلخرة ومن ذلك:

ذكر النعم طریق للشكر: فعندما یجلس المرء مع نفسھ أو مع أھلھ أو مع إخوانھ ویتذكر نعم ربھ علیھ فإن ھذا من شأنھ أن -1

حب واالمتنان تجاه المولى عز وجل، فالقلوب قد جبلت على حب من یحسن إلیھا.. وباستثارة تلك المشاعر یستثیر مشاعر ال

تتولد داخل اإلنسان طاقة تدفعھ للتعبیر عن ھذا الحب بانكسار في القلب، وحمد باللسان، وطاعة بالجوارح.

2-�ϝΟϭ�ί ϋ�ͿΎϓ�ˬΎϧϳϠϋ�ΎϧΑέ�ϕΣΑ�ΎϧϓέόΗ�ΎϬϧ�ϡόϧϟ�έϛΫ�Ωϭϓ�ϥϣϭ أعطانا نعما ال ُتعد وال ُتحصى... ھذه النعم لھا مقابل ینبغي

أن ُنقدمھ أال وھو الشكر، "وهللا أخرجكم من بطون أمھاتكم ال تعلمون شیئا وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة لعلكم تشكرون" 

ستحق علیھ لربھ أوال لیدرك حجم ]، ومن أھم صور شكر النعم: العبادة  فال بد للعبد أن یعرف الحق والدین الم78[النحل:

الشكر المطلوب منھ، وال یمكنھ معرفة ذلك إال من خالل عد وإحصاء نعم ربھ علیھ .
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فعندما یدرك العبد حق ربھ علیھ –كما یقع في ذلك البعض –ذكر النعم یدفعنا لالستغفار بعد القیام بالطاعة ال لإلعجاب بھا -3

اعات، بل یستغفر هللا بعد القیام بھا؛ فھي في نظره ال تلیق بجاللھ وال توفي ولو جزءا یسیرا فإنھ یستصغر دوما ما یقدمھ من ط

من حقھ علیھ .

ومن فوائد ذكر النعم أنھا عالج للكبر والطغیان فعندما تتوالى النعم على العبد فإن نفسھ تعمل على دفعھ للتكبر على -4

نا كان ذكر النعم والتذكیر بفضل هللا عالجا فعاال لمثل ھذه الحالة * وإذ تأذن اآلخرین والشعور باألفضلیة علیھم بھا.. من ھ

}.7، 6ربكم لئن شكرتم ألزیدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشدید" {إبراھیم: 

إن ذكر النعم فعال لجحود العبد وعدم رضاه عن حالھ، فعندما ینظر المرء إلى ما عند اآلخرین ویتعامى عن خیر هللا علیھ، ف-5

ھذا من شأنھ أن یجعلھ ساخطا على وضعھ، غیر راض عن ربھ.. قال صلى هللا علیھ وسلم: "إذا أحب أحدكم أن یعلم قدر نعمة 

هللا عز وجل علیھ، فلینظر إلى ما ھو تحتھ، وال ینظر إلى ما ھو فوقھ".

 عز وجل علینا ازدادت مشاعر الحب ذكر النعم یورث حب هللا في القلب، فاإلنسان عبد اإلحسان، وكلما تذكرنا نعم هللا-6

تأججا في القلب ومن ثم الشوق إلیھ سبحانھ.. فإذا ما ترجمنا ھذه المشاعر بكثرة حمده، والثناء علیھ، ومناجاتھ بھذه النعم، 

ھ صلى وشكره علیھا؛ فإن مشاعر الحب في القلب تزداد وتزداد اتجاھا لھ سبحانھ وتعالى مما یدفعنا إلى طاعتھ وطاعة رسول

هللا علیھ وسلم بسھولة ویسر وتلقائیة دون الحاجة إلى المجاھدة العظیمة للنفس في ذلك.

وأخیرا: ذكر النعم یورث الشكر، وبالشكر كما نعلم تقید النعم وتزید، "لئن شكرتم ألزیدنكم-7

المسلم یعتني ببیئتھ
التمرین األول:

فھوم التربیة البیئیة في اإلسالم وأھدافھا:م

"النشاط اإلنساني الذي یقوم بتوعیة األفراد بالبیئة وبالعالقات القائمة بین مكوناتھا ، وبتكوین القیم والمھارات البیئیة وتنمیتھا 

على أساس من مبادئ اإلسالم وتصوراتھ عن الغایة التي من أجلھا خلق اإلنسان ، ومطالب التقدم اإلنساني المتوازن ".

اعل إیجابي بین اإلنسان والبیئة ، وأن یكون ذلك التفاعل شامال وال یقتصر على زمان معین أو مكان فیجب أن یكون ھناك تف

معین ، ولیصبح جھد اإلنسان موحدا وموظفا توظیفا حضاریا وتاریخیا في ضوء العقیدة اإلسالمیة . 

ألجیال إعدادا تربویا یتفق والقیم األصیلة ، وبھذاتصبح ھذه التربیةو تعد األداة ذات أثر بعید المدى في تنشئة وإعداد ا

وتؤصل لدى األجیال مفاھیم خلقیة ، واجتماعیة تحض على احترام البیئة وتقدیرھا ، مما أعطى المؤسسات التربویة ( المدارس 

، والجامعات ، والمساجد ، والنوادي ...الخ ) دورا بارزا في تحقیق ھذا الھدف األسمى .

التمرین الثاني:

تأتى أھمیة وحتمیة وجود أھداف للتربیة البیئیة من منظور إسالمي لتؤكد للجمیع أن اإلسالم دین یؤكد على احترام وتقدیر 

البیئة انطالقا من أھداف عدة  ما ھي؟ 

وتقدیر البیئة تأتى أھمیة وحتمیة وجود أھداف للتربیة البیئیة من منظور إسالمي لتؤكد للجمیع أن اإلسالم دین یؤكد على احترام

انطالقا من أھداف عدة ھي:

ـ تنمیة الوعي البیئي لدى اإلنسان المسلم عن طریق تزویده بالرؤیة الصحیحة عن البیئة ومكوناتھا بما یحقق دوره المطلوب 1

في األرض باعتباره خلیفة هللا فیھا .

ى اإلنسان المسلم ، حتى یستطیع على ضوئھا مواجھة ـ تنمیة وتكوین القیم واالتجاھات والمھارات البیئیة اإلسالمیة لد2

مختلف صعابھا بإرادة قویة ، ومن ثم استغاللھا بصورة نافعة بما یحقق أھداف اإلسالم .

ـ تنمیة قدرة اإلنسان المسلم على تقویم إجراءات وبرامج التربیة والتعلیم المتصلة بالبیئة من أجل تحقیق تربیة بیئیة أفضل 3
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د التوازن وتعزیزه بین العناصر االجتماعیة واالقتصادیة والبیولوجیة المتفاعلة في البیئة لما فیھ صالح اإلنسان المسلم .ـ إیجا4

ـ فھم األنظمة االجتماعیة واالقتصادیة والتكنولوجیة والطبیعیة وعالقة اإلنسان المسلم بالقضایا والتلوث .5

التمرین الثالث:

تختص بتوجیھ سلوك األفراد نحو المحافظة على مكونات البــیئة وتشمل :ـ قیم المحافظة : و1

ـ المحافظة على نقاوة الغالف الجوى .

ـ المحافظة على نظافة الثروة المائیة .

ـ المحافظة على رعایة الثروات النباتیة .

ـ المحافظة على رعایة الثروات الحیوانیة .

دنیة و الالمعدنیة.ـ المحافظة على استخدام الثروات المع

ـ المحافظة على نظافة الطرقات .

ـ المحافظة على نظافة بیوت هللا والبیوت العامة .

ـ المحافظة على الصحة البدنیة .

ـ المحافظة على الھدوء وتوفیره .

ئة . وتتضمن عدم ـ قیم االستغالل : ھي تلك القیم التي تختص بتوجیھ سلوك األفراد نحو االستغالل الجید لمكونات البی2

اإلسراف ،وعدم التبذیر ، والبعد عن الترف ،االعتدال والتوازن في كل شيء ، حیث یدعو اإلسالم إلى االعتدال في استھالك 

موارده البیئیة بحیث تكفى ضرورتھ وحاجاتھ ، بدون إفراط وال تفریط .

فراد نحو التكیف مع بیئتھم ، ونحو تصحیح معتقداتھم ـ قیم التكیف واالعتقاد: ھي تلك القیم التي تختص بتوجیھ سلوك األ3

السلبیة تجاھھا وتشمل اآلتي :

التكیف مع التغیرات الطبیعیة مثل ( قسوة الظروف المناخیة ، طبیعة األرض ) وكذلك االبتعاد عن المعتقدات الخرافیة مثل ( 

)التعاویذ والتمائم والتبرك بالشجر ، والكھانة ، والتشاؤم  .. الخ 

ـ قیم جمالیة  وھى تلك القیم التي تختص بتوجیھ سلوك اإلنسان نحو التذوق الجمالي لمكونات البیئة  4

. سورة الحجر.)ولقد جعلنا في السماء بروجا وزیناھا للناظرین(

التمرین الرابع:

ثھا وإفسادھا ؛ ألن هللا خلقھا من أجلھ جاءت األدیان السماویة كلھا تدعو اإلنسان إلى المحافظة على البیئة ، وتحرم علیھ تلوی

وسخرھا لخدمتھ ومنفعتھ,و اإلسالم باعتباره الدین الخاتم لكل األدیان جاء یحث الناس كل الناس على المحافظة على البیئة 

م على المسلمین وغیرھم التبول أو التبرز أو إلقاء القاذورات أو جثث الحیوانات أو ویدعوھم إلى عدم تلویثھا أو إفسادھا. فحّرً

مخلفات المصانع أو المدن في مجرى المیاه خشیة تلویثھا فیضر ذلك اإلنسان والحیوان وغیرھما من مخلوقات هللا . 

والقاعدة الشرعیة التي وضع أساسھا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أنھ (ال ضرر وال ضرار). كما جعل صلى هللا علیھ وسلم 

ت والقمامة وعوادم وسائل النقل الضارة وإماطة األذى عنھا مما یحصل بھ الثواب ، فقال صلى تنظیف الشوارع من القاذورا

هللا علیھ وسلم (إذ أبیتم إال الجلوس في الطریق فأعطوا الطریق حقھ قالوا : وما حق الطریق یا رسول هللا؟ قال غض البصر، 

ورد السالم ، وإماطة األذى عن الطریق) 

حریصاً كل الحرص على تنفیذ تعالیم دینھ الحنیف ، وأن یدرك إدراًكا كامالً أھمیة المحافظة على نظافة وعلى المسلم أن یكون

البیئة وحرمة إفسادھا ألي سبب من األسباب وأن یكون غیوراً على دینھ ، وأن یحافظ على نظافة البیئة التي یعیش فیھا ؛ لتبقى 

راد والجماعات .وتظل خالیة من وسائل األمراض التي تضر باألف
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التمرین الخامس:

إن هللا جلَّ وعال قد خلق البیئة بكل مكوناتھا وعناصرھا، صالحة طاھرة، متوازنة متكاملة، وإنما دخل علیھا النقص والفساد 

واالختالل بصنع اإلنسان، وخصوصاً في عصرنا الحدیث، وباألخص في العقود األخیرة، الذي تفاقمت فیھ مشكالت البیئة

على البیئة، فلوثھا بعد طھارتھا، وأفسدھا بعد -وتعاظمت أخطارھا. فقد جنى اإلنسان بغروره وحماقتھ وظلمھ وجھلھ 

إصالحھا، وأصابھا باالضطراب والخلل في توازنھا، فعاقبھ القدر األعلى على إفساده في األرض، بما أصبح یعاني من آثاره، 

ذلك بما قدمت یداك وأن هللا لیس بظالم “نسان، ولكن اإلنسان ھو الذي ظلم نفسھ ویشكو منھ مر الشكوى، وما ظلم هللا اإل

).10، (الحج:”للعبید

التمرین السادس:

ال عالج لمشكالت البیئة وأخطارھا على البشریة، إال بعالج اإلنسان نفسھ، فھو الذي أفسد البیئة، وعلیھ أن یصلحھا. واإلنسان 

اخلھ، من نفسھ التي بین جنبیھ فھي أصل الداء، وإصالحھا ھو السبیل الفذ للدواء. والقرآن الكریم ال یعالج من خارجھ، بل من د

). والبد من 11، (الرعد: ”إن هللا ال یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسھم“یقرر ھذه القاعدة أو ھذه السنة االجتماعیة، فیقول: 

كن ھذا وحده ال یحل المشكلة من جذورھا ما لم یصلح ما بنفس اإلنسان. وإنما التشریعات والعقوبات الزاجرة لمفسدي البیئة، ول

�ΫϬϓ��ΓέΧϵ�έΩϟΎΑϭ�ˬϪΗϻΎγέΑϭ�ϰϟΎόΗ�ͿΎΑ�ϥΎϣϳϻ�ϭϫϭ�ˬϪϟ�α ϓΎϧϣ�ϻϭ�ˬϪϟ�ϙϳέη�ϻ�ΩΣϭ�˯ϲηΑ�˱ΎϘΣ�ϥΎγϧϹ�α ϔϧΑ�Ύϣ�Ϡλ ϳ

یعرف نفسھ، ویعرف ربھ، ویعرف غایتھ، ویعرف اإلیمان وحده ھو القادر على تغییر اإلنسان من داخلھ تغییراً جذریاً، ف

التي ترقى ”األخالق“_),وألن اإلیمان ھو الذي یصنع 1، (التغابن: ”ϪΑϠϗ�ΩϬϳ�ͿΎΑ�ϥϣ̈́ϳ�ϥϣϭ“طریقتھ، ویھتدي للتي ھي أقوم 

، (الشمس: ”ھاقد أفلح من زكاھا، وقد خاب من دسا“باإلنسان، وتوجھھ إلى الخیر، وتبعده عن الشر، وبھا تتزكى نفسھ وتتطھر 

9-10.(

التمرین السابع:

تتفاعل وترتبط ببعضھا في تناسق دقیق، یتیح لھا أداء دورھا بشكل متوازن -الحیة منھا وغیر الحیة -إن عناصر البیئة 

د سائر األحیاء. ومتكامل، بحیث تحافظ على وجودھا دون أن تتسبَّب في خلخلة منظومة الحیاة، وتھدِّ

لل في ھذا النظام، یعني الخطر العام على األحیاء جمیعا، وھذا الخطر یعرف في األدبیات المعاصرة بمشكلة وإنَّ أيَّ خ

ث ناتج عن عمل اإلنسان، وقد أصبح الیوم ظاھرة عالمیة مقلقة لكلِّ المھتمین بشؤون الحیاة ومستقبل  ث.وھذا التلوُّ التلوُّ

ث بالمعنى الجم ، وأنـَّھ إلقاء النفایات بما یفسد جمال الطبیعة ونظافتھا. وھذا معنى اإلنسان.وقد یفھم بعضنا التلوُّ الي الرومانسيِّ

نة  سلیم، ولكنَّ األخطر ھو المفھوم العلميُّ للتلوث، وھو حدوث تغیُّر وخلل في الحركة التوافقیة التي تتمُّ بین العناصر المكوِّ

وتفقده القدرة على أداء دوره الطبیعيِّ في التخلُّص الذاتيِّ من نفایاتھ بطریقة للنظام اإلیكولوجي. بحیث َتُشلُّ فاعلیـَّة ھذا النظام

ث  ث الھوائي، والتلوُّ ث فیما یفرزه من تدھور في التوازن البیئي.. لھ مجاالت عدیدة، منھا التلوُّ عادیة.وتتجلَّى خطورة ھذا التلوُّ

ث الضوضائي. ث الكیمائي، والتلوُّ المائي، والتلوُّ

دالل على ذلك نورد مثاال یتعلَّق بالنسیج الغابي، الذي عملت فیھ ید اإلنسان قطعا واقتالعا، لتلبیة حاجاتھ ونھمھ إلى ولالست

الخشب في مساكنھ وقصوره.

فإنَّ تعریة البیئة الغابیة، سیؤدي إلى النتائج اآلتیة:

أ وأوكارا، ومصدرا للغذاء..     اختفاء معظم األشجار التي تعتمد علیھا كثیر من الحیوانات، ملج1
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ر.2 ضھا لالنجراف، وما یعقب ذلك من عجز األرض عن امتصاص الماء، وازدیاد خطر التصحُّ ي التربة وتعرُّ .     تعرِّ

دا لألوكسیجین، ومستھلكا 3 .     خلخلة دورة األوكسیجین وثاني أوكسید الكربون، باعتبار األشجار مصدرا بل مصنعا متجدِّ

ث الھوائي.ألوكسید الكر بون، ونقصان األشجار یزید في درجة التلوُّ

ر الماء الناتج عن األشجار، بسبب قطعھا، فتصاب المنطقة بالجفاف وتقل األمطار.4 .  وأخیرا، یقلُّ تبخُّ

التمرین الثامن:

ث عن تسخیر هللا لما في الكون لصالح اإلنسان، وأنـَّھ خلقھ بمقدار وأنزـ 1 لھ بمقدار، وأيُّ خلل في ھذه اآلیات التي تتحدَّ

ل ھذه المخلوقات عن أداء وظیفتھا، وسیرھا وفق النظام المرسوم: د الحكمة من الخلق، ویعطِّ المقادیر یعد ناقوس خطر یھدِّ

َھاِر َواْلفُْلِك الَِّتي َتْجِري فِي الْ  َماَواِت َواألَْرِض َواْخِتالَِف اللَّْیِل َوالنَّ َماِء "إِنَّ ِفي َخْلِق السَّ ُ ِمَن السَّ اَس َوَما أَنَزَل هللاَّ َبْحِر بَِما َینَفُع النَّ

َحاِب ا َیاِح َوالسَّ ٍة َوَتْصِریِف الرِّ َماِء َواألَْرِض الََیاٍت ِمْن َماٍء َفأَْحَیا ِبِھ األََ◌ْرَض َبْعَد َمْوتَِھا َوَبثَّ ِفیَھا ِمْن ُكلِّ َدابَّ ِر َبْیَن السَّ ْلُمَسخَّ

).164ِقلُون"  (سورة البقرة: اآلیة لَِقْوٍم َیعْ 

�˴έϣ͉˴Λϟ�˸ϥϣ˶�˶Ϫ˶Α�˴Νέ˴Χ˸́˴ϓ˴�˯˱Ύ˴ϣ�˯˶Ύ˴ϣ͉γϟ�˴ϥϣ˶�˴ϝ ί˴ ϧ˸˴˴ϭ�˯˱Ύ˴ϧ˶Α�˯˴Ύ˴ϣ͉γϟ˴ϭ�Ύ˱η˴έϓ˶�˴ν έ˸ଉ˴˴Ϸ�˸ϡ˵ϛ˴ϟ�˴ϝό˴Ο˴�ϱΫ͉˶ϟ��˸ϡ˵Ηϧ˴˴ϭ�˱Ω˴Ωϧ˴�͉˶Ϳ˶�ϭ˵Ϡ˴όΟ˸˴Η�˴ϼϓ˴�˸ϡ˵ϛ˴ϟ�Ύ˱ϗ˸ί έ˶�˶Ε

  )22ة َتْعلَُموَن"(سورة البقرة: اآلی

ا َوِعَنًبا َوَقْضًبا َوَزْیُتونً  اُثمَّ َشَقْقَنا ْاألَْرَض َشّقًا َفأَْنَبْتَنا ِفیَھا َحّبً ا َمَتاًعا لَُكْم "أَنَّا َصَبْبَنا اْلَماَء َصّبً ا َوَنْخالً َوَحَدائَِق ُغْلًبا َوَفاِكَھًة َوأَّبً

).32-25َوألَْنَعاِمُكْم" (سورة عبس: اآلیة 

َر  ُرون" (سورة الجا"َوَسخَّ َماَواِت َوَما ِفي ْاألَْرِض َجِمیًعا ِمْنُھ إِنَّ فِي َذلَِك الََیاٍت لَِقْوٍم َیَتَفكَّ ).13ثیة: اآلیة لَُكْم َما ِفي السَّ

د هللا الذین یفسدون في األرض بالوعید الشدید، ونعى علیھم ھذا المسلك المذموم ـ2 :توعَّ

ُ الَ ُیِحبُّ اْلَفَساَد" (سورة البقرة: اآلیة "َوإَِذا َتَولَّى َسَعى ِفي اْ  ْسَل َوهللاَّ ).205ألَْرِض لُِیْفِسَد فِیَھا َوُیْھلَِك اْلَحْرَث َوالنَّ

َما َنْحُن ُمْصلُِحوَن" (سورة البقرة: اآلیة  ).11"َوإَِذا ِقیَل لَُھْم الَ ُتْفِسُدوا ِفي ْاألَْرِض َقالُوا إِنَّ

َ ُذو َفْضٍل َعلَى اْلَعالَِمیَن" (سورة البقرة: اآلیة "َولَْوالَ َدْفُع هللاَِّ  ).251 النَّاَس َبْعَضُھْم ِبَبْعٍض لََفَسَدْت اْألَْرُض َولَِكنَّ هللاَّ

وفي السنَّة النبویة نجد رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یحثُّ على العمل النافع، ومنع من إحداث الضرر بالغیر مھما كان نوعھ 

وبلغ بھ التحذیر منھ:ومقداره،

قُوا اْلَمالِعَن الثَّالَث. قِیَل: َما اْلَمالِعُن َیا َرُسوَل هللاَِّ «عن ابن عباس قال:  ِ صلى هللا علیھ وسلم َیقُوُل: اتَّ ؟ َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل هللاَّ

].4»[َنْقِع َماءٍ أَْن َیْقُعَد أََحُدُكْم ِفي ِظلٍّ ُیْسَتَظلُّ ِفیِھ، أَْو فِي َطِریٍق، أَْو ِفي

[من آذى المسلمین في طرقھم وجبت علیھ لعنتھم«عن حذیفة بن أسید أنَّ النبي  صلى هللا علیھ وسلم  قال:  «5.[

اَناِن َیا َرُسوَل هللا؟ َقا«عن أَبي ھریرة أَنَّ رُسول هللا صلى هللا علیھ وسلم  َقال:  اَنْیِن؟ َقالُوا َوَما اللَّعَّ قُوا اللَّعَّ َل: الَِّذي َیَتَخلَّى ِفي اتَّ

اِس، أَْو ِفي ِظلِِّھمْ  ].6»[َطِریِق النَّ

ِ صلى هللا علیھ وسلم:  اَعُة َوِبَیِد أََحِدُكْم َفِسیلٌَة َفإِْن اْسَتَطاَع أَْن الَ َیقُوَم َحتَّى «عن أَنس بن مالٍك َقال، َقاَل َرُسوُل هللاَّ إِْن َقاَمْت السَّ

].10»[َیْغِرَسَھا َفْلَیْفَعلْ 

التمرین التاسع:
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أوالً : خلق هللا سبحانھ وتعالى األرض مذللة لإلنسان لینة سھلة ، وعلَّمنا كیف نستغل مواردھا ونعمھا اإللھیة االستغالل العلمي 

الخلقي األمثل ، وربط حیاة اإلنسان الدنیویة بھذه الموارد . 

لحق وبقدر معلوم وفي أحكام عجیب واتزان معجز.ثانیاً : خلق هللا سبحانھ وتعالى كل شيء في الكون با

ثالثاً : وعلم هللا اإلنسان أن یمنع أخاه اإلنسان من اإلفساد في البیئة األرضیة 

رابعاً : ربى هللا سبحانھ وتعالى المسلمین على تجنب التلوث الضوضائي سابقاً بذلك التربیة البیئیة الحدیثة ، وحذرنا من 

اجة ، ورغبنا في خفض الصوت بعداً عن اإلزعاج الصوت المرتفع بال ح

خامساً : نفَّر هللا سبحانھ وتعالى من اإلفساد في األرض بربطھ باللعنة وعدم العلم والفھم والتعلم.

سادساً : جعل هللا سبحانھ وتعالى االعتدال في السلوك وعدم التصنع فیھ من األعمال الصالحة ، وبغَّض في السلوك غیر 

وغیر السوي .المعتدل 

سابعاً : أعلمنا هللا سبحانھ وتعالى وعلمنا وربانا على أن الفساد في البیئة األرضیة والبیئة البحریة جاء نتیجة لألنشطة البیئیة 

الخاطئة للناس.

احل نموه وأھمیتھ ثامناً : ربىَّ هللا سبحانھ وتعالى المسلمین على أھمیة النبات للحیاة ولفت أنظارھم إلى دورات حیاة النبات ومر

في الحیاة . 

تاسعاً : نبھ القرآن الكریم اإلنسان إلى أھمیة الموارد البیئیة ففي سورة النحل نبھ على الثروة الحیوانیة وما ینتج عنھا من ( إنتاج

حیواني ) . 

أن حرم على المسلمین صید البر عاشراً : نبھ هللا سبحانھ وتعالى المسلمین إلى أھمیة المحافظة على الحیاة الفطریة والبریة ب

وقطع النبات في موسم الحج في أماكن تجمع المسلمین من جمیع بقاع األرض في مكة وغیرھا.

ثانیاً : السنة النبویة المطھرة والتربیة البیئیة

دى العلمي النبوي. أوالً : أعلمنا وعلمنا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أن تنظیف الشوارع والطرقات والحفاظ علیھا من الھ

ثانیاً : أمر رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بالمحافظة العملیة على البیئة المائیة من التلوث ، وأرشدنا إلى عدم استخدام الماء 

الملوث ، وربانا على ذلك.

والبعد عن إبادة الحیوان .ثالثاً : ربى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم المسلمین على الحفاظ على الحیوان والتوازن البیئي 

نبھ الرسول صلى هللا علیھ وسلم المسلمین إلى خطورة مصادر الحریق وعلم المسلمین األمن والسالمة في البیئة –رابعاً 

المنزلیة.

ھا .خامساً : أرشدنا الھدى العلمي التربوي النبوي إلى التربیة لألمان المیكروبي بتجنب جراثیم العدوى وخاصة الخطیرة من

الطھارة
التمرین األول:

اھتم االسالم اھتماماً بالغاً بأمر الطھارة، حیث جعلھا من االمور االساسیة في حیاة االنسان، واعتبر الطھور نصف االیمان

فھا فالطھارة في اللغة معناھا النظافة والنزاھة عن االوساخ واالدناس، وفي الشرع ھي اسم للوضوء او الغسل او التیمم، ویعرّ 

الفقھاء بانھاغسل أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة.

مر االسالم بالطھارة وحث علیھا كي یكون المؤمن على نظافة دائمة، ویھجر االدناس واالوساخ المادیة والمعنویة، وكي أولقد 

الروحیة ذ لیس المقصود من تشریع الطھارة جانبھا المادي المحسوس فحسب، بل الطھارة إتطھر روحھ وتتزكى نفسھ، 

یضاً.وبالطھارة نتھیأ للصالة وللطواف (الواجب) ومس كتابة القرآن وما أشبھ.أ
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التمرین الثاني:

ما ترشد إلیھ اآلیات:

بالطھارة یتخلص االنسان من االوساخ الحّسیة والنجاسات التي عّبر عنھا الفقھ االسالمي بالخبث، كما وتحصل بھا الطھارة ـ 1

االدناس الروحیة والتي عبر عنھا الفقھ بالحدثوالنقاوة المعنویة من 

.شرعت الطھارة من الحدث األصغر واألكبر  ـ2

.وھي طھارة الجسد والثوب والمكان الذي یصلى علیھ من النجس-شرعت طھارة الخبث ـ  3

.الماء المطلق رافع للحدث مزیل للخبثـ 4

التمرین الثالث:

وي االغتسال للجنابة ونحوھا، ثم یسمي، ثم یغسل كفیھ ثالثا، ثم یستنجي، ثم یتوضأ صفة الغسل من الجنابة ونحوھا: أن ین

وضوءه للصالة، ثم یسیل الماء على رأسھ ثالث مرات یعممھ بھا ویروي أصول شعره، ثم یفیض الماء على سائر بدنھ ویعممھ 

ھ لم تصح طھارتھ حتى یغسلھ.بھ، وال یترك منھ شیئا ال یصل إلیھ ألنھ لو بقي منھ شيء ولو قلیل لم یغسل

التمرین الرابع:

صفة الوضوء أن ینوي المقبل علیھ بقلبھ  رفع الحدث، ثم یقول: بسم هللا، ثم یغسل كفیھ ثالث مرات ، ثم یتمضض ثالث مرات 

األذن عرضا ،ویستنشق ثالث مرات ، ثم یغسل وجھھ من منابت الرأس المعتاد إلى ما انحدر من الذقن طوال ، ومن األذن إلى

، واللحیة من الوجھ یجب غسل ظاھرھا ولو طالت ، ویستحب تخلیل باطنھا بالماء ، ثم یغسل یدیھ مع المرفقین ثالث مرات ، 

ثم یمسح  جمیع رأسھ بأن یضع یدیھ مبلولتین بالماء على مقدم رأسھ ، ویمرھما إلى قفاه ، ثم یردھما إلى المكان الذي بدأ منھ ، 

رأس یمسح ظاھرھما وباطنھما ، وذلك بأن یدخل إصبعیھ السبابتین في خرقي اذنیھ ، ویدیر إبھامیھ على واألذنان مع ال

ظاھرھما ، ثم یغسل رجلیھ ثالثا مع الكعبین . ویجب تعمیم أعضاء الوضوء بجریان الماء علیھا ، فإن بقي منھا شيء لم یصل 

إلیھ الماء لم یصح وضوؤه .

التمرین الخامس:

اآلیة الكریمة األمر بالطھارة للصالة من الحدث األصغر بالوضوء، ومن الحدث االكبر باالغتسال.في ھذه 

وفیھا أن الطھارة من الحدثین تكون بالماء الطھور عند وجوده والقدرة على استعمالھ ، فإن لم یجد الماء أو وجده ولم یقدر على 

ھ وحاجتھ إلیھ للشرب والطبخ ، فإنھ یتیمم بالتراب بدال من الماء استعمالھ، لمرض أو لكون الماء قلیال ال یكفي لطھارت

وفي اآلیة بیان تیسیر هللا لعباده ورفع الحرج عنھم فیما شرعھ لھم من الطھارة بالماء، أو بالتراب عند عدم الماء، أو العجز عن 

الق الذمیمة.استعمالھ، وأنھ سبحانھ یرید أن یطھرھم من الحدث والنجاسة ، ومن الذنوب واألخ

ولیتم نعمتھ علیھم بالترخیص لھم بالتیمم بدال من الطھارة بالماء عند تعذرھا, لعلھم یشكرون هللا على نعمتھ وتیسیره ، ورفعھ 

للحرج عنھم ، وذلك بالثناء علیھ سبحانھ واالعتراف بفضلھ والقیام بطاعتھ, كما بینت اآلیة الكریمة أعضاء الوضوء  وھي 

، والرأس ، والرجالن، وأن الفرض في الوجھ والیدین والرجلین الَغْسل، والفرض في الرأس المسح بكاملھ، وانھ الوجھ والیدان

في الحدث االكبر ، وھو الجنابة ونحوھا یجب غسل جمیع البدن. 

التمرین السادس:
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وبھا یعصي هللا ویطیعھ ، وھي أسرع ما الحكمة في غسل ھذه األعضاء في الوضوء كونھا التي یباشر بھا العبد ما یرید فعلھ ، 

صابھا بذلك أأنھ كلما غسل عضوا منھا حط هللا عنھ كل خطیئة (ص)تحرك من اإلنسان لطاعة والمعصیة. وقد أخبر النبي 

العضو.

التمرین السابع:

الوضوء مندوب في أحوال كثیرة منھا ما یأتي:

"لوال أن أشق على أمتي ألمرتھم عند كل صالة بوضوء، ومع كل وضوء التوضؤ لكل صالة، لقولھ صلى هللا علیھ وسلم: -أ

بسواك" رواه أحمد، ویندب تجدید الوضوء إذا كان قد أدى بالسابق صالة : فرضاً أو نفالً، ألنھ نور على نور، وإن لم یؤد بھ 

لھ عشر حسنات" رواه أبو داود عمالً مقصوداً شرعاً كان إسرافاً، لقولھ صلى هللا علیھ وسلم: "من توضأ على طھر كتب 

والترمذي وابن ماجھ، كما یندب المداومة على الوضوء لما روى ابن ماجھ والحاكم وأحمد والبیھقي عن ثوبان: "استقیموا ولن 

ُتحصوا، واعلموا أن خیر أعمالكم الصالة، ولن یحافظ على الوضوء إال مؤمن". رواه البخاري

دیث وعقیدة وفقھ ونحوھا.مس الكتب الشرعیة من تفسیر وح-ب

للنوم على طھارة وعقب االستیقاظ من النوم مبادرة للطھارة، لقولھ صلى هللا علیھ وسلم: "إذا أتیت مضجعك فتوضأ  -جـ

وضوءك للصالة.......". رواه البخاري.

ائشة: "كان النبي صلى هللا قبل غسل الجنابة، وللجنب عند األكل والشرب والنوم ومعاودة الوطء، لورود السنة بھ، قالت ع-د

علیھ وسلم إذا كان جنباً، فأراد أن یأكل أو ینام، توضأ" رواه مسلم 

بعد ثورة الغضب، ألن الوضوء یطفئھ، روى أحمد في مسنده: "فإذا غضب أحدكم فلیتوضأ".-ھـ

، وكان مالك یتوضأ ویتطھر عند لقراءة القرآن، ودراسة الحدیث وروایتھ، ومطالعة كتب العلم الشرعي، اھتماماً بشأنھا-و

إمالء الحدیث عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، تعظیماً لھ.

لألذان واإلقامة وإلقاء خطبة ولو خطبة زواج، وزیارة النبي صلى هللا علیھ وسلم، وللوقوف بعرفة، وللسعي بین الصفا -ز

والمروة، ألنھا في أماكن عبادة.

بة وكذب ونمیمة ونحوھا، ألن الحسنات تمحو السیئات، قال صلى هللا علیھ وسلم: "أال أدلكم بعد ارتكاب خطیئة، من غی -حـ

على ما یمحو هللا بھ الخطایا، ویرفع بھ الدرجات؟ قالوا: بلى یا رسول هللا، قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الُخطا إلى 

الرباط". رواه مسلم.المساجد، وانتظار صالة بعد صالة، فذلكم الرباط، فذلكم 

التمرین الثامن:

الذي یجوز لھ التیمم للصالة ھو من فقد الماء، أو كان یضره الماء.

یكون التیمم للفریضة بعد دخول وقتھا الذي یجوز فیھ فعلھا .

لماء إلزالة النجاسة لو كان على البدن نجاسة ولم یكن مع الشخص إال ماء قلیل یكفي للوضوء وحده أو إلزالة النجاسة یستعمل ا

عن بدنھ ویتیمم للصالة بعد ذلك.

ـ یكون التیمم بتراب خالص طاھر غیر مستعمل لھ غبار، ویصح التیمم بالحجر.

التمرین التاسع:

اْلَغاِئِط أَْو الَمْسُتْم النَِّساَء َفلَْم یجوز التیمم في السفر والحضر قال هللا تعالى: {َوإِْن ُكنُتْم َمْرَضى أَْو َعلَى َسَفٍر أَْو َجاَء أََحٌد ِمْنُكْم ِمنَ 

ا َغفُوًرا} َ َكاَن َعفُّوً ًبا َفاْمَسُحوا ِبُوُجوِھُكْم َوأَْیِدیُكْم إِنَّ هللاَّ ُموا َصِعیًدا َطیِّ ].43[النساء: َتِجُدوا َماًء َفَتَیمَّ
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ًبا فَ  ُموا َصِعیًدا َطیِّ ].6اْمَسُحوا بُِوُجوِھُكْم َوأَْیِدیُكْم ِمْنُھ} [المائدة: وقال تعالى: {َفلَْم َتِجُدوا َماًء َفَتَیمَّ

قال صلى هللا علیھ وسلم: "جعلت لي األرض مسجداً وطھورا" [رواه البخاري ومسلم]. أي: لھ صلى هللا علیھ وسلم وألمتھ.

سنین".وقال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: "إن الصعید الطیب طھور المسلم وإن لم یجد الماء عشر 

التمرین العاشر:

العبارات الصحیحة:

ـ بالطھارة یتخلص االنسان من االوساخ الحّسیة والنجاسات التي عّبر عنھا الفقھ االسالمي بالخبث.

من توضا مقتصرا على األركان و لم یأت بالسنن صح وضوؤه.ـ 

ـ كل ماء نزل من السماء أو خرج من األرض فھو طھور.

لطریق والظل ألنھ یسبب اللعنة لفاعلھ قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: اتقوا اللعانین، قالوا: وما اللعانان یا ـ یكره البول في ا

رسول هللا، قال: الذي یتخلى في طریق الناس أو في ظلھم رواه مسلم. ومواضع الشمس في الشتاء كمواضع الظل في الصیف. 

.ارج بعد فراغ رحم المرأة من الحملـ مما یوجب الغسل : النفاس وھو الدم الخ

ـ یشترط لصحة الصالة طھارة بدن المصلي وثوبھ ومكانھ من النجاسة.

ـ الماء النجس ھو: الماء الذي وقعت فیھ نجاسة وكان قلیالً، أو كان كثیراً وغّیرتھ، وھذا ال یرفع الحدث وال النجس .

د أال إلھ إال هللا وحده ال شریك لھ، وأشھد أن محمداً عبده ورسولھ .ـ إذا فرغ المؤمن من الطھارة استحب لھ أن یقول: أشھ

من أخطاء الطھارة اإلسراف في ماء الوضوء: { والنبي كان یتوضأ بالمد ویغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد } [أخرجھ -

البخاري]. 

ُموْا من أخطاء الطھارة التیمم مع وجود الماء وھو قادر على استعمالھ: وھذا خطأ وا- ضح، قال تعالى: َفلَْم َتِجُدوْا َماء َفَتَیمَّ

باً [النساء: ] فاآلیة صریحة في أن التیمم ال یجوز عند وجود الماء. 43َصِعیداً َطیِّ

بعض الناس یأخذه النوم في مصالة ثم إذا أقیمت الصالة أیقظھ من بجانبھ فیقوم ویصلي دون أن یتوضأ: ومثل ھذا علیھ -

ن مستغرقاً في نومھ، أما إذا كان ناعساً ویشعر بمن حولھ فلیس علیھ الوضوء. الوضوء ألنھ كا

ُیَسن للمسلم أن یبدأ في وضوءه بأعضائھ الیمنى قبل الیسرى ، أي أن یبدأ بغسل الید الیمنى قبل الید الیسرى ، والرجل الیمنى -

قبل الرجل الیسرى . 

سبیلین ، من بوٍل أو غائط . ـ من بین ما ینقض وضوء المسلم:  الخارج من ال

].6ة:ـ اتفق الفقھاء على أن من أركان التیمم مسح الوجھ والیدین، لقولھ تعالى {َفاْمَسُحوا ِبُوُجوِھُكْم َوأَْیِدیُكْم ِمْنُھ} [المائد

تصحیحھاالعبارات الخاطئة

یشترط في النیة التلفّظ بل یكفي احضارھا واخطارھا 
في القلب.

في النیة التلّفظ بل یكفي احضارھا واخطارھا في ال یشترط 
القلب.

ـ ینقض التیمم ما ینقض الوضوء، وینقضھ أیضاً وجود الماء ـ ینقض التیمم ما ینقض الوضوء فقط. 
لمن فقده، والقدرة على استعمالھ لمن عجز عنھ

ـ التیمم اصطالحا: ھو غسل الوجھ والیدین بوسیلة 
مخصوصة على وجھ مخصوص.

ـ التیمم اصطالحا: ھو مسح الوجھ والیدین بوسیلة مخصوصة 
على وجھ مخصوص.

ـ یحرم بانتقاض الوضوء الصالة والطواف بالكعبة و مس ـ یكره بانتقاض الوضوء الصالة والطواف بالكعبة و 
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المصحف و حملھ.مس المصحف و حملھ.

ـ من فرائض الغسل: الوضوء الكامل قبل الغسل ولو 
یكره.ترك لم

ـ من سنن الغسل: الوضوء الكامل قبل الغسل ولو ترك لم 
یكره.

ـ النجس:ھو عبارة عن النجاسة القائمة بالشخص أو 
الثوب . ویعبر عنھ بالحدث أیضاً.

ـ النجس:ھو عبارة عن النجاسة القائمة بالشخص أو الثوب أو 
المكان. ویعبر عنھ بالخبث أیضاً.

ازالة النجاسة عن الثوب ـ الطھارة المعنویة ھي
والبدن وما شابھ ذلك، وتحصل بواسطة الماء.

ـ الطھارة الحّسیة ھي ازالة النجاسة عن الثوب والبدن وما 
شابھ ذلك، وتحصل بواسطة الماء.

ـ یباح أن ُینشف المتوضئ أعضاءه بعد الوضوء . ـ یكره أن ُینشف المتوضئ أعضاءه بعد الوضوء . 

لمسلم في الوضوء عند غسل وجھھ أن یجب على ا-
ُیخلل لحیتھ إذا كانت كثیفة. 

ُیَسن للمسلم في الوضوء عند غسل وجھھ أن ُیخلل لحیتھ إذا -
كانت كثیفة 

ـ إذا كان المسلم ُمحدثاً ، أي لیس على وضوء ، فإنھ 
یمكن لھ لمس المصحف. 

ْحرم ـ إذا كان المسلم ُمحدثاً ، أي لیس على وضوء ، فإنھ یَ 
علیھ  لمس المصحف ، لقولھ صلى هللا علیھ وسلم في كتابھ 

إلى أھل الیمن ( ال یمس القرآن إال طاھر ) 

یجب على المكلف في عملیة الوضوء: غسل الوجھ 
والیدین فقط.

یجب على المكلف في عملیة الوضوء: غسل الوجھ والیدین و 
مسح الرأس والقدمین.

الصلوات الخمس
األول:التمرین 

للصالة مكانة عظیمة في اإلسالم. فقال الرسول صلى هللا علیھ وسلم:
"بني اإلسالم على خمس: شھادة أن ال إلھ إال هللا، وأن محمداً رسول هللا. وإقام الصالة، وإیتاء الزكاة، والحج، وصوم ـ1

.رمضان" رواه البخاري
جھاد في سبیل هللا" رواه الترمذي ."رأس األمر اإلسالم، وعموده الصالة، وذروة سنامھ الـ2
"أول ما یحاسب علیھ العبد یوم القیامة الصالة، فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر" رواه الترمذي ـ3
"الصالة وما ملكت أیمانكم" رواه ابن ماجھ.ـ4
ھا. فأولھن نقضاً الحكم، وآخرھن الصالة". "لتنقضن عرى اإلسالم عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تلی ـ5

رواه أحمد.

التمرین الثاني:

فرض الصلوات الخمس وعدد ركعاتھا:

:اآلیات الدالة على ذلك

قال هللا تعالى:

الَة} [البقرة: ـ 1 ]، 110{َوأَِقیُموْا الصَّ
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ْوقُوتاً} [ ـ 2 الَة َكاَنْت َعلَى اْلُمؤِمنِیَن ِكَتاباً مَّ ]103النساء: {إِنَّ الصَّ

الِة اْلُوْسَطى} [البقرة:  ـ 3 لَواِت والصَّ ]238{َحاِفُظوْا َعلَى الصَّ

َن الَّْیِل} [ھود:  ـ 4 َھاِر َوُزلَفاً مِّ الَة َطَرَفيِ النَّ ]114{َوأَِقِم الصَّ

الَة لُِدلُوِك الشَّْمِس إِلَى َغَسِق الَّْیِل َوقُْرَءاَن اْلَفْجِر إِنَّ ـ 5 ]78قُْرَءاَن اْلَفْجِر َكاَن َمْشُھوداً} [اإلسراء: {أَِقِم الصَّ

التمرین الثالث:

الصالة أعظم فروض اإلسالم بعد الشھادتین،وقد شرعت شكراً لنعم هللا تعالى الكثیرة، ولھا فوائد دینیة وتربویة على المستویین 

�ΓΫϟ�ϥϣ�ΎϬϳϓ�ΎϣΑ�ˬϪΑέϭ�ΩΑόϟ�ϥϳΑ�ΔϠλ Ϡϟ�ΩϘϋ�ϲϬϓ�ϲϋΎϣΗΟϻϭ�ϱΩέϔϟ�ˬϪϟ�έϣϷ�ν ϳϭϔΗϭ�ˬͿ�ΔϳΩϭΑόϟ�έΎϬυ·ϭ�ˬϕϟΎΧϠϟ�ΓΎΟΎϧϣϟ

والتماس األمن والسكینة والنجاة في رحابھ، وھي طریق الفوز والفالح، وتكفیر السیئات والخطایا، قال تعالى: {َقْد أَْفلََح 

هللا علیھ وسلم: "أرأیتم لو أن َنَھراً بباب أحدكم، وقال صلى ]2و 1اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذیَن ُھْم ِفي َصالِتِھْم َخاِشُعوَن} [المؤمنون: 

یغتسل فیھ كل یوم خمس مرات، ھل َیْبقى من َدَرنھ شيء؟ قالوا: ال یبقى من درنھ شيء. قال: فكذلك َمَثل الصلوات الخمس، 

یمحو هللا بھن الخطایا" متفق علیھ.

] وھي وسیة لتقویة النفس واإلرادة، 56نَس إِال لَِیْعُبُدوِن} [الذاریات: فبالصالةنتقرب إلى هللا تعالى: {َوَما َخلَْقُت اْلجنَّ َواإلِ 

�ϝΎϣϭ�ϩΎΟ�ϥϣ�ϥϳέΧϵ�ϯ Ωϟ�Ύϣϣ�α ϔϧϟ�ϲϓ�ϭϠΣϳ�Ύϣϋϭ�ˬΎϬϭϫϭ�ˬΎϫέϫΎυϣϭ�ΎϳϧΩϟ�ϥϋ�ϭϣγϟϭ�ˬϩέϳϏ�ϥϭΩ�ϰϟΎόΗ�ͿΎΑ�ί ί Ηϋϻϭ

َھا لََكِبیرَ  الِة َوإِنَّ ْبِر َوالصَّ ].45ةٌ إِال َعلَى اْلَخاِشِعیَن} [البقرة: وسلطان: {{َواْسَتِعیُنوا بِالصَّ

في الصالة تدریب على حب النظام والتزام التنظیم في األعمال وشؤون الحیاة، ألدائھا في أوقات منظمة، وبھا یتعلم المرء و

ني آیات القرآن خصال الحلم واألناة والسكینة والوقار، ویتعود على حصر الذھن في المفید النافع، لتركیز االنتباه في معا

كما أن الصالة مدرسة خلقیة عملیة انضباطیة تربي فضیلة الصدق واألمانة، وتنھى وعظمة هللا تعالى ومعاني الصالة.

الَة َتْنَھى َعِن اْلَفْحَشآِء َواْلُمنَكِر} [العنكبوت:  الَة إِنَّ الصَّ ].45عن الفحشاء والمنكر: قال تعالى:{َوأَِقِم الصَّ

إجتماعیة ففیھا إقرار للعقیدة الجامعة ألفراد المجتمع، وتقویتھا في نفوسھم، وفي تنظیم الجماعة في تماسكھا حول وللصالة فوائد

ھذه العقیدة، وفیھا تقویة الشعور بالجماعة، وتنمیة روابط االنتماء لألمة، وتحقیق التضامن االجتماعي، ووحدة الفكر والجماعة 

اشتكى منھ عضو تداعى لھ سائر الجسد بالسھر والحمى.التي ھي بمثابة الجسد الواحد إذا

التمرین الرابع:

إن المسلم وھو یصلي حیث یقف بین یدي خالقھ خاشعا مطمئنا مرتاحا نفسیا بكونھ أنھ یربط بالصالة صلتھ بالخالق العظیم ففي 

أن المسلم یقف الموقف خمس مرات الصحیح أن الرسول (ص) قال "فإن أحدكم صلى فإنھ یناحي ربھ" أخرجھ البخاري وحتى

في الیوم فإن ذلك یؤثر في سلوكھ خارج الصالة فیصبح قادرا على تمثل األخالق الفاضلة فیبتعد عن كل الفواحش و األثام 

وتجد المؤمن كلما خطرت ببالھ حاجة أو ألم بھ مكروه أو أراد أن یشكر هللا تعالى على نعمة تعالى بإنجاز الصالة و الدعاء 

یتفرج ھمھ وتقضى حاجتھ.ف

كما أن في الصالة راحة نفسیة كبیرة، وطمأنینة روحیة وبعداً عن الغفلة التي تصرف اإلنسان عن رسالتھ السامیة الخالدة في 

ة عیني في الصالة" رواه النسائي  ھذه الحیاة، قال صلى هللا علیھ وسلم: "ُحبِّب إلي من دنیاكم: النساء والطیب، وجعلت قُرَّ

مد، وكان علیھ السالم إذا َحزبھ أمر (أي نزل بھ ھم أو غم) قال: "أرحنا بھا یا بالل". رواه أبو داود وأحمد.وأح

التمرین الخامس:

معناھاالعبارة ـ الكلمة
Ϳ�ΕΎϳΣΗϟ الثناء على هللا تعالى بأنھ مالك مستحق لجمیع التحیات الصادرة من الخلق. وھي جمع تحیة یقصد بھا
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والعظمة والملك.البقاء
األعمال الصالحةالطیبات

الصلوات الخمس وغیرھا من العبادات الفعلیة.الصلوات
اسم هللا علیك، أو السالم الذي وجھ إلى الرسل واألنبیاء علیك أیھا النبي.السالم
الحاضرون من إمام ومأموم ومالئكة وغیرھم.علینا

لیھ من حقوق هللا تعالى وحقوق عباده.جمع صالح، وھو القائم بما عالصالحین

التمرین السادس:

ـ الصلوات الخمس كفارة لما بینھن إذا اجتنبت الكبائر.
ـ المسلم قد یبلغ بالصالة مقام الصدیقین والشھداء.

ـتفضیل الصالة على غیرھا من األعمال.
ـ إن الصالة نور في الدنیا واآلخرة.

افقة النبي ـ ص ـ في الجنة.ـ كثرة السجود والصالة سبیل مر
�Ϫϣ�ϪΗΩϟϭ�ϡϭϳϛ�ϡϠγϣϟ�ϝόΟϳ�Γϼλ ϟ�ϲϓ�Ϳ�ΏϠϘϟ�ώϳέϔΗ�˰

التمرین السابع:

من ثمرات الصالة:
ـ سبب لقبول سائراألعمال.

ـ تفرح وتقوي وتشرح القلب .
ـ المحافضة علیھا سالمة من االتصاف بصفات المنافقین.

ـ مبیضة ل:الوجھ و قرة للعین .
لة للرحمة و جالبة للرزق.ـ منز

ـ تحفظ النعم و تدفع النقم .
ـ سبب لتكفیرالسیئات و زیادة الحسنات و رفع الدرجات .

ـ دواء القلوب من الشھوات والشبھات.
ـ أعظم غذاء لشجرة اإلیمان.

التمرین الثامن:

في الصالة:األسباب المعینة على الخشوع 
لدخول في الصالة.ـ إجماع النفس وإحضار القلب قبل ا

ـ استشعار عظمة من ستقف أمامھ وھو هللا عز وجل.
ـ الرجاء في حصول ثواب الصالة كاملة.

ـ تفریغ القلب من شواغل الدنیا.
ـ الصالة صالة مودع.

ـ التھیأ قبل الدخول في الصالة بالتردید مع المؤذن وإحسان الوضوء والتبكیر للصالة.
التعجل فیھا.ـ الطمأنینة في الصالة وعدم

التفكر والتدبر في معنى اآلیات وأذكار الصالة.
ـ التأدب في الصالة بعدم الحركة أوالعبث أو االلتفات.

ـ النظر إلى موضع السجود.
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التمرین التاسع:

:شروط صحة الصالة 
حتى یتوضأ " متفق علیھ.) الطھارة من الحدث:لحدیث أبي ھریرة رضي ّهللا عنھ: " ال ُتْقبل صالة أحدكم إذا أحدث1(

) دخول الوقت:وذلك في الصالة المفروضة المؤقَّتة لقول ّهللا تعالى: { إن الصالة كانت على المؤمنین كتاباً 2(

).103موقوتاً }(النساء

ِتِھ وُرْكبتِِھ وأما المرأة: فجمیُع جسدھا عورة یجب 3( علیھا ستره في الصالة ماعدا ) َسْتُر الَعْوَرِة:َوَحدُّ عْورة الرجل ما بین ُسرَّ

الوجھ والكفین .

)4) طھارة الثوب والبدن والمكان الذي یصلي فیھ:لقولھ تعالى: { َوثَِیاَبَك َفَطھِّر } (المدثر 4(

ُتم فَولّوا ُوُجوَھُكْم َشْطَرهُ..} (البقرة ) استقبال القِْبلَِة (الَكْعبة):لقول ّهللا تعالى: {.. َفَولِّ َوْجَھَك َشْطَر الَمْسِجِد الَحَراِم َوَحْیُث َما ُكنْ 5(

144.(

یَُّة:وھي القصد أو العزم على فعل الشيء، ومحلھا القلب ال دخل للسان فیھا. 6( ) النِّ

التمرین العاشر:
عل الصالة ھي ریاضة للبدن كلھ، فحركات الصالة ال تترك مفصالً وال عضلة وال عضواً في الجسم إال حركتھ، وھذا ما یج-

الجسم في نشاط متجدد، وقد أجریت دراسات عدیدة حول فوائد الصالة الصحیة.

أما السجود وحده فلھ فوائد عدیدة لصحة الرئتین ، فھو یساعد على خروج المفرزات من الرئتین وباألخص الفص السفلي، -

سجود لالستفادة من ھذه الخاصیة في ویذكر أنھ في حالة وجود خراجات بالفص السفلي بالرئتین ینصح المریض بعمل وضع ال

تسھیل خروج الصدید من الرئة.

والركوع والسجود معاً یساعدان على وصول كمیة أوفر من الدم إلى الدماغ، فیطرد السموم من المخ ویجدد الغذاء -

واألكسجین بھ، مما یجعلھ یقوم بوظائفھ بشكل متكامل عندما یبلغ سن الشیخوخة.

:التمرین الحادي عشر

إلیك أوقات الصلوات المفروضة.اذكر الصالة الموافقة لكل وقت.

یبدأ من بعد الزوال بمقدار أداء فریضة الظھر وینتھي عند غروب الشمس التكویني .-1

یبدأ من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس .–2

عصر .یبدأ من زوال الشمس عند منتصف النھار إلى ما قبل الغروب بمقدار أداء صالة ال-3

یبدأ من بعد غروب الشمس الشرعي بمقدار أداء فریضة المغرب وینتھي عند منتصف اللیل الشرعي .-4

یبدأ من بعد الغروب الشرعي إلى ما قبل منتصف اللیل الشرعي بمقدار أداء فریضة العشاء-5

وقت صالة المغرب-5ة العشاء ـ وقت صال-4وقت صالة الظھر ـ -3وقت صالة الصبح ـ ـ 2وقت صالة العصر ـ -1

سجود السھو وأحكام المسبوق
التمرین األول:

سجود السھو : عبارة عن سجدتین یسجدھما المصلي لجبر الخلل الحاصل في صالتھ من أجل السھو ,وأسبابھ ثالثة : الزیادة 

والنقص والشك .

الزیـادة :ـ 1

یكمل التشھد ویسلم ثم یسجد للسھو ویسلم .أـ

یسجد للسھو ویسلم . بـ ـ

یجلس في الحال فیتشھد ویسلم ثم یسجد للسھو ویسلم.ج ـ
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السالم قبل تمام الصالة :ـ 2

بطلت صالتھ .أ ـ

أعاد الصالة من جدید .ب ـ

یكمل صالتھ ویسلم ثم یسجد للسھو ویسلم .ج ـ

النقــص :ـ 3 

م تنعقد .ال صالة لھ سواء تركھا عمداً أم سھواً ألن صالتھ لأ ـ

یلغي الركعة األولى وتقوم الثانیة مقامھا فیعتبرھا الركعة األولى ویكمل علیھا صالتھ ویسلم ثم یسجد للسھو ویسلم .ب ـ

یعود ویجلس ویسجد ثم یكمل صالتھ ویسلم ثم یسجد للسھو ویسلم .ج ـ

یستقر جالساً فیتشھد ثم یكمل صالتھ وال شيء علیھ .د ـ

تشھد ثم یكمل صالتھ ویسلم ثم یسجد للسھو ویسلم .یجلس ویرجع فیه ـ

سقط عنھ التشھد فال یرجع إلیھ فیكمل صالتھ ویسجد للسھو قبل أن یسلم .ـ ی

الشــــك :ـ 3

أ ـ یجعلھا الثالثة فیأتي بعدھا بركعة ویسلم ثم یسجد للسھو ویسلم .

یسجد للسھو ویسلم .یجعلھا الثانیة فیتشھد التشھد األول ویأتي بعده بركعتین وب ـ

التمرین الثاني:

أحادیث نبویة شریفة دالة على مشروعیة سجود السھوو السجود للشك في الصالة. 

سجود السھو مشروع لحدیث أبي سعید الخدري فھو كما قال: قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: "إذا شك أحدكم في ـ1

فلیْطرح الشك، ولَیْبن على ما استیقن، ثم یسجد سجدتین قبل أن ُیسلِّم، فإن كان صلى صالتھ، فلم یدر كم صلى ثالثاً، أم أربعاً،

خمساً شَفْعن لھ صالتھ، وإن كان صلى إتماماً ألربع كانتا ترغیماً للشیطان" رواه مسلم.

ف قیل لھ أزید في أن النبي صلى هللا علیھ وسلم صلى بھم الظھر خمساً فلما انصر–رضي هللا عنھ –حدیث ابن مسعود  ـ2

الصالة ؟ قال: (( وما ذاك ))؟ قالوا : صلیت خمساً . فثنى رجلیھ واستقبل القبلة ، وسجد سجدتین. 

حدیث عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یقول: إذا شك أحدكم في صالتھ، فلم یدر أواحدًة  ـ3

لم یدر اثنتین صلى أم ثالثاً، فلیجعلھا اثنتین، وإذا لم یدر ثالثاً صلى أم أربعاً فلیجعلھا صلى أم اثِْنتین، فلیجعلھا واحدة، وإذا

ثالثاً، ثم یسجد إذا فرغ من صالتھ وھو جالس، قبل أن یسلم سجدتین" رواه الترمذي وأحمد وابن ماجھ.

أو العصر فسلم من ركعتین، فخرج أن النبي صلي هللا علیھ وسلم صلى بھم الظھر«حدیث أبي ھریرة رضي هللا عنھ  ـ4

سرعان الناس من أبواب المسجد یقولون: قصرت الصالة، وقام النبي صلي هللا علیھ وسلم إلى خشبة المسجد فاتكأ علیھا كأنھ 

غضبان، فقام رجل فقال: یا رسول هللا أنسیت أم قصرت الصالة؟ فقال النبي صلي هللا علیھ وسلم: لم أنس ولم تقصر ، فقال 

قالوا: نعم، فتقدم النبي صلي هللا علیھ وسلم »أحق ما یقول؟«رجل: بلى قد نسیت، فقال النبي صلى هللا علیھ وسلم للصحابة: ال

(متفق علیھ).»فصلى ما بقي من صالتھ ثم سلم ثم سجـد سجدتین ثم سلم. 

ذا شك أحدكم في صالتھ فلیتحرَّ الصواب إ«حدیث عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنھ أن النبي صلي هللا علیھ وسلم قال:  ـ5

.فلیتم علیھ ثم لیسلم ثم یسجد سجدتین  (رواه البخاري).»

ِ صلى هللا علیھ وسلم : " إَِذا َشكَّ أََحُدُكْم ِفي  ـ6 َصَالتِِھ َفلَْم َیْدِر َكْم َعْن أَِبي َسِعیٍد اْلُخْدِريِّ رضي هللا عنھ َقاَل : َقاَل َرُسوُل هللاَّ

لَِّم ، َفإِْن َكاَن َصلَّى َخْمًسا َشَفْعَن لَُھ َصَالَتُھ َثَالًثا أَْم أَْرَبًعا َفْلَیْطَرِح الشَّكَّ َوْلَیْبِن َعلَى َما اْسَتْیَقَن ، ُثمَّ َیْسُجُد َسْجَدَتْیِن َقْبَل أَْن ُیسَ َصلَّى 

یْ  َطاِن " أخرجھ مسلم .، َوإِْن َكاَن َصلَّى إِْتَماًما ِألَْرَبٍع َكاَنَتا َتْرِغیًما لِلشَّ

التمرین الرابع:
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ما أدركھ المسبوق من صالة إمامھ یعتبر أول صالة المأموم ، فمن أدرك ركعة من المغرب معھ اعتبرت أول صالتھ فإذا قام 

شھد الوسط ، بعد سالم إمامھ لیقضي ما فاتھ قرأ في أول ركعة یقضیھا بالفاتحة وسورة أو آیات ألنھا ثانیة بالنسبة لھ وجلس للت

ثم إذا قام لقضاء الركعة الباقیة لھ من المغرب قرأ فیھا بالفاتحة فقط ألنھا ثالثة بالنسبة لھ ثم یجلس للتشھد األخیر وإذا كان ما 

فاتھ من المغرب ركعة واحدة وأدرك مع اإلمام ركعتین قرأ بالركعة التي یقضیھا بعد سالم إمامھ بالفاتحة فقط ، ألنھا ثالثة 

بة لھ . أما إذا كانت الصالة رباعیة وأدرك مع اإلمام ثالث ركعات أو ركعتین فعلیھ قراءة الفاتحة فقط فیما یقضیھ من بالنس

ركعة أو ركعتین ألن ذلك بالنسبة لھ آخر صالتھ، فلیس علیھ فیھ قراءة سور مع الفاتحة .

التمرین الخامس:

شاء، وفاتتھ ثالثة ركعات قبل الدخول، فإذا سلم اإلمام یقوم المأموم فیأتي دخل المأموم مع اإلمام في الركعة الرابعة من الع

بركعة یقرأ فیھا بالفاتحة وسورة جھًرا، ألنھا أولى صالتھ بالنسبة للقراءة، ثم یجلس على رأسھا للتشھد، ألنھا ثانیة لھ بالنسبة 

نھا ثانیة بالنسبة للقراءة، وال یجلس للتشھد على رأسھا، للجلوس، ثم یقوم بعد التشھد، فیأتي بركعة بالفاتحة وسورة جھًرا، أل

ا ألنھا ثالثة لھ بالنسبة للجلوس، ثم یقوم فیأتي بركعة یقرأ فیھا بالفاتحة فقط سًرا ألنھا ثالثة لھ بالنسبة للقراءة، ویجلس على رأسھ

للتشھد ألنھا رابعة لھ بالنسبة لألفعال، ثم یسلم. 

الصدق و األمانة

:ـ الصدق1
التمرین األول:

].41[مریم: )واذكر في الكتاب إبراھیم إنھ كان صدیًقا نبًیا(قال تعالى عن نبي هللا إبراھیم: 

].54[مریم: )واذكر في الكتاب إسماعیل إنھ كان صادق الوعد وكان رسوالً نبًیا(قال هللا تعالى عن إسماعیل: 

].46سف: [یو)یوسف أیھا الصدیق(قال هللا تعالى عن یوسف: 

].56[مریم: )واذكر في الكتاب إدریس إنھ كان صدیًقا نبًیا(قال تعالى عن إدریس: 

التمرین الثاني:

�ϝΑϘΗϳ�ϡϟ�Ϳ�Δϳϧϟ�Ϫϳϓ�ιـ  ϠΧϳ�ϡϟ�ϼϣϋ�ϝϣϋ�ϥϣϓ�ˬΔ˲όϣγ�ϻϭ�˯˲Ύϳέ�ΎϬϳϓ�ϥϭϛϳ�ϼϓ�ˬͿ�ΎϬϠϛ�ϝΎϣϋϷ�ι ϼΧΈΑ�ϙϟΫϭ��ௌ�ϊ ϣ�ϕΩλ ϟ

جمیع الطاعات بإعطائھا حقھا وأدائھا على الوجھ المطلوب منھ.هللا منھ عملھ، والمسلم یخلص في

الصدق مع الناس: فال یكذب المسلم في حدیثھ مع اآلخرین، وقد روي أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: (َكُبَرْت خیانة أن ـ 

ق، وأنت لھ كاذب) [أحمد]. ث أخاك حدیًثا، ھو لك مصدِّ تحدِّ

الصادق ال یخدع نفسھ، ویعترف بعیوبھ وأخطائھ ویصححھا، فھو یعلم أن الصدق طریق النجاة، الصدق مع النفس: فالمسلم ـ 

قال صلى هللا علیھ وسلم: (دع ما ُیِریُبك إلى ما ال ُیِریُبك، فإن الكذب ریبة والصدق طمأنینة) [الترمذي].
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التمرین الثالث:

، مما یوحي إلى السامع باالطمئنان ، ومن عالمات الكذب الذبذبة  من آثار الصدق ثبات القدم ، وقوة القلب ، ووضوح البیان 

وإن -واللجلجة ، واالرتباك ، والتناقض ، مما یوقع السامع بالشك وعدم االرتیاح ، والصدق نجاة وخیر  وعاقبة الصدق خیر 

اِدِقیَن  .119ِصْدقُُھم)(المائدة/توقع المتكلم شًرا ویوم القیامة یقال للناس : ( َھَذا َیْوُم َیْنَفُع الصَّ (

والصدق یدعو صاحبھ للجرأة والشجاعة ؛ ألنھ ثابت ال یتلون ، وألنھ واثق ال یتردد ، ولذلك جاء في أحد تعریفات الصدق  

القول بالحق في مواطن الھلكة ، وعبر عن ذلك أحدھم بقولھ : حقیقة الصدق : أن تصدق في موطن ال ینجیك منھ إال الكذب 

:ن الرابعالتمری

ثمرات وفوائد الصدق.

مما ال شك فیھ ان للصدق فوائد جلیلة وثمرات عدیدة یجنیھا الصادق بصدقھ ویسعد بھذا الخلق العظیم في الدنیا واآلخرة ومن 

:أھمھا

الصدق دلیل على االیمان والتقوى.-1

واإلسالم والصدقة والصبر ثم وصفھم بأنھم اھل فقد اخبر هللا تعالى عن أھل البر واثنى علیھم بأحسن اعمالھم من االیمان 

الصدق كما جاء في سورة البقرة :((أُْولَئَِك الَِّذیَن َصَدقُوا َوأُْولَئَِك ُھْم اْلُمتَّقُوَن)).

َ لََكاَن َخْیًرا لَ -2 ُھْم)).الصدق یؤدي إلى الخیر وحسن العاقبة، قال تعالى ((َفإَِذا َعَزَم األَْمُر َفلَْو َصَدقُوا هللاَّ

اِدِقیَن ِبِصْدِقِھمْ -3 ُ الصَّ الصدق دلیل على البراءة من النفاق.فقد قسم هللا تعالى الناس إلى صادق ومنافق فقال ((لَِیْجِزَي هللاَّ

َب اْلُمَناِفِقیَن إِْن َشاَء أَْو َیُتوَب َعلَْیِھْم)). َوُیَعذِّ

الصدق یؤدي إلى الجنة وینجي من النار .-4

ُ نیل مرتب-5 ُسوَل َفأُْولَئَِك َمَع الَِّذیَن أَْنَعَم هللاَّ َ َوالرَّ بِیِّیَن ة الصدیقیة التي تلي مرتبة النبوة قال تعالى: ((َوَمْن ُیِطْع هللاَّ َعلَْیِھْم ِمْن النَّ

الِِحیَن َوَحُسَن أُْولَِئَك َرفِیًقا)). َھَداِء َوالصَّ یقِیَن َوالشُّ دِّ َوالصِّ

من اھوال القیامة، فقد أخبر هللا تعالى انھ في یوم القیامة ال ینفع العبد وینجیھ من العذاب اال صدقھ ((َھَذا الصدق ینجي العبد -6

 ُ اٌت َتْجِري ِمْن َتْحِتَھا األَنَھاُر َخالِِدیَن فِیَھا أََبًدا َرِضَي هللاَّ اِدِقیَن ِصْدقُُھْم لَُھْم َجنَّ ْنُھ َذلَِك اْلَفْوُز  َعْنُھْم َوَرُضوا عَ َیْوُم َینَفُع الصَّ

اْلَعِظیُم)).

الصدق یورث الطمأنینة والراحة النفسیة، فعن الحسن بن علي رضي هللا عنھما قال حفظت من رسول هللا صلى هللا علیھ -7

وسلم (دع ما یریبك إلى ما ال یریبك فإن الصدق طمأنینة والكذب ریبة) رواه أحمد والترمذي .

اء فعن سھل بن حنیف رضي هللا عنھ ان النبي صلى هللا علیھ وسلم قال (من سأل هللا تعالى الصدق یورث منازل الشھد-8

الشھادة بصدق بلّغھ هللا منازل الشھداء وإن مات على فراشھ) رواه مسلم.

الصادقین وان الصدق یورث محبة ومعیة هللا تعالى فمن اراد ان یكون هللا تعالى معھ ویحبھ فلیلزم الصدق فإن هللا تعالى مع -9

هللا تعالى یحب الصادقین.

الصدق یورث البركة في كل شيء، فقد روى البخاري ومسلم انھ علیھ الصالة والسالم قال (البیعان بالخیار ما لم یتفرقا -10

فإن صدقا بورك لھما في بیعھما وان كتما وكذبا محقت بركة بیعھما) حتى قیل ما افتقر تاجر صدوق.

:التمرین الخامس

صدق اللسان : المسلم اذا حّدث ال یحدث بغیر الحق والصدق واذا اخبر فال یخبر اال بما ھو مطابق للواقع.-1
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الصدق في المعاملة:  المسلم اذا عامل أحداً صدقھ في معاملتھ فال یغشھ وال یخدعھ وال یزور وال یغرر بحال من االحوال -2

وھو ایضاً یصدق في النصیحة واالستشارة.

الصدق في النیة واالرادة:  أال یكون لدى المؤمن باعث في االقوال واالفعال والحركات والسكنات اال هللا تعالى.-3

الصدق في العزم:  ینبغي للمسلم ان ال یتردد في فعل ما ینبغي فعلھ من الواجبات والمأمورات والمستحبات وترك ما ینبغي -4

المكروھات وان یكون صادقاً في عزمھ على ذلك.علیھ تركھ من المحرمات والمحظورات و

صدق الحال : المسلم الصادق ال یظھر خالف ما یبطنھ وال یتظاھر بما لیس فیھ من التقوى واالخالص وال یتكلف ما لیس -5

لھ .

ضا والتوكل الصدق في جمیع مقامات الدین: ھو اعلى الدرجات واعزھا كالصدق في الخوف والرجاء والتعظیم والزھد والر-6

والخشیة والصبر والخوف وغیره..

األمانةـ 2
التمرین األول:

األمانة لھا مجاالت كثیرة منھا:

األمانة في العبادة: فمن األمانة أن یلتزم المسلم بالتكالیف، فیؤدي فروض الدین كما ینبغي، ویحافظ على الصالة والصیام وبر ـ 

�ϥϳϣϟΎόϟ�Ώέ�Ϳ�ΔϧΎϣ́Α�ΎϬϳΩ̈́ϧ�ϥ�ΎϧϳϠϋالوالدین، وغیر ذلك من الفروض التي یجب

األمانة في حفظ الجوارح: وعلى المسلم أن یعلم أن الجوارح واألعضاء كلھا أمانات، یجب علیھ أن یحافظ علیھا، وال ـ 

بَ -سبحانھ-یستعملھا فیما یغضب هللا  ھا سماع ؛ فالعین أمانة یجب علیھ أن یغضھا عن الحرام، واألذن أمانة یجب علیھ أن یجنِّ

الحرام، والید أمانة، والرجل أمانة...وھكذا.

األمانة في الودائع: ومن األمانة حفظ الودائع وأداؤھا ألصحابھا عندما یطلبونھا كما ھي.ـ 

األمانة في العمل: ومن األمانة أن یؤدي المرء ما علیھ على خیر وجھ، فالعامل یتقن عملھ ویؤدیھ بإجادة وأمانة، والطالب ـ 

ي ما علیھ من واجبات، ویجتھد في تحصیل علومھ ودراستھ، ویخفف عن والدیھ األعباء، وھكذا یؤدي كل امرٍئ واجبھ بجد یؤد

واجتھاد.

األمانة في الكالم: ومن األمانة أن یلتزم المسلم بالكلمة الجادة، فیعرف قدر الكلمة وأھمیتھا.ـ 

نة في عنقھ، سواء أكان حاكًما أم والًدا أم ابًنا، وسواء أكان رجال أم امرأة المسئولیة أمانة: كل إنسان مسئول عن شيء یعتبر أما

فھو راٍع ومسئول عن رعیتھ.

ث ـ  األمانة في حفظ األسرار: فالمسلم یحفظ سر أخیھ وال یخونھ وال یفشي أسراره، وقد قال النبي صلى هللا علیھ وسلم: (إذا حدَّ

و داود والترمذي].الرجل بالحدیث ثم التفت فھي أمانة) [أب

األمانة في البیع: المسلم ال یِغشُّ أحًدا، وال یغدر بھ وال یخونھ، وقد مرَّ النبي صلى هللا علیھ وسلم على رجل یبیع طعاًما فأدخل ـ 

هللا، یده في كومة الطعام، فوجده مبلوال، فقال لھ: (ما ھذا یا صاحب الطعام؟). فقال الرجل: أصابتھ السماء (المطر) یا رسول 

فقال النبي صلى هللا علیھ وسلم: (أفال جعلَتھ فوق الطعام حتى یراه الناس؟ من َغشَّ فلیس مني) [مسلم].

التمرین الثاني:

فضل األمانة:

عندما یلتزم الناس باألمانة یتحقق لھم الخیر، ویعمھم الحب، وقد أثنى هللا على عباده المؤمنین بحفظھم لألمانة، فقال تعالى: 

]. وفي اآلخرة یفوز األمناء برضا ربھم، وبجنة عرضھا السماوات 32[المعارج: )لذین ھم ألمانتھم وعھدھم راعونوا(

واألرض أعدت للمتقین.
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التمرین الثالث:

األمانة ھي أداء الحقوق، والمحافظة علیھا، فالمسلم یعطي كل ذي حق حقھ؛ یؤدي حق هللا في العبادة، ویحفظ جوارحھ عن 

، ویرد الودائع,وھي خلق جلیل من أخالق اإلسالم، وأساس من أسسھ، فھي:الحرام

إنا (فریضة عظیمة حملھا اإلنسان، بینما رفضت السماوات واألرض والجبال أن یحملنھا لعظمھا وثقلھا، یقول تعالى:  ـ1

)ن إنھ كان ظلوًما جھوالً عرضنا األمانة على السموات واألرض والجبال فأبین أن یحملنا وأشفقن منھا وحملھا اإلنسا

].72[األحزاب: 

].58[النساء: )إن هللا یأمركم أن تؤدوا األمانات إلى أھلھا(لقد أمرنا هللا بأداء األمانات، فقال تعالى:  ـ2

ن ال جعل الرسول صلى هللا علیھ وسلم األمانة دلیال على إیمان المرء وحسن خلقھ، فقال صلى هللا علیھ وسلم: (ال إیمان لمـ 3

أمانة لھ، وال دین لمن ال عھد لھ)

(األمانة من أخالق األنبیاء, قال تعالى على لسان كل من األنبیاء نوح وھود وصالح ولوط وشعیب وموسى علیھم السالم :-4

.)إِنِّي لَُكْم َرُسوٌل أَِمینٌ 

.)ِجْرهُ إِنَّ َخْیَر َمِن اْسَتأَْجْرَت اْلَقِويُّ اْألَِمینُ َیا أََبِت اْسَتأْ (قال تعالى على لسان ابنة شعیب في حق موسى علیھ السالم :-

َقْد أَْفلََح اْلُمْؤِمُنوَن * َوالَِّذیَن ُھْم ِألََماَناتِِھْم َوَعْھِدِھْم َراُعوَن * أُولَِئَك ُھُم اْلَواِرُثوَن * (األمانة من أخالق المؤمنین, قال تعالى :-5

.)ْوَس ُھْم فِیَھا َخالُِدونَ الَِّذیَن َیِرُثوَن اْلِفْردَ 

ا(قال تعالى:- .)ٍت ُمْكَرُمونَ َوالَِّذیَن ُھْم ِألََماَناتِِھْم َوَعْھِدِھْم َراُعوَن * َوالَِّذیَن ُھْم ِبَشَھاَداِتِھْم َقاِئُموَن * أُولَِئَك ِفي َجنَّ

ى الخالل كلھا إال الخیانة والكذب ) رواه أحمد.عن أبي أمامة قال قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم : ( یطبع المؤمن عل-

ٍة ِعْنَد ِذي اْلَعْرِش َمِكیٍن * ُمَطاٍع (شھرة النبي صلى هللا علیھ وسلم بخلق األمانة, قال تعالى:-6 ُھ لََقْوُل َرُسوٍل َكِریٍم * ِذي قُوَّ إِنَّ

.)َثمَّ أَِمینٍ 

التمرین الرابع:

السر أمانة.-6العمل أمانة ـ -5الولد أمانة ـ -4العرض أمانة ـ -3 على عباده ـ نعم هللا-2األمانة العظمى  ـ -1

التمرین الخامس:

:آثار أداء األمانة في المجتمع

* اآلثار السلوكیة والنفسیة (صالح الفرد واستقامتھ، اإلخالص في أداء الواجبات والمسؤولیات، نیل السعادة والفالح).

یة (السمو الخلقي، تبادل الثقة، المظھر الحضاري).* اآلثار االجتماع

* اآلثار االقتصادیة (استقامة التعامل المالي وسالمتھ، تحقق األمن االقتصادي).

* اآلثار العلمیة (ضبط الموازین العلمیة، ازدھار الحركة العلمیة).

التمرین السادس:

آثار تضییع األمانة في المجتمع:

والنفسیة (ضعف الوازع األخالقي، عدم اإلخالص في أداء الواجبات والمسؤولیات، الشقاء).* اآلثار السلوكیة 
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* اآلثار االجتماعیة ( فساد األخالق، تفكك العالقات، التخلف الحضاري).

* اآلثار االقتصادیة (فساد التعامل المالي، الضعف االقتصادي).

ر الفوضى الفكریة).* اآلثار العلمیة (غیاب المسؤولیة التربویة، ظھو

التمرین السابع:

الخیانة:

ال یحب الخائنین، قال تعالى: {إن هللا ال یحب من كان -سبحانھ-كل إنسان ال یؤدي ما یجب علیھ من أمانة فھو خائن، وهللا 

].107خواًنا أثیًما} [النساء: 

آمنوا ال تخونوا هللا والرسول وتخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون} بعدم الخیانة، فقال تعالى: {یا أیھا الذین -عز وجل-وقد أمرنا هللا 

]. وقد أمرنا النبي صلى هللا علیھ وسلم بأداء األمانة مع جمیع الناس، وأال نخون من خاننا، فقال صلى هللا علیھ 27[األنفال: 

.وسلم: (أدِّ األمانة إلى من ائتمنك، وال َتُخْن من خانك)[أبو داود والترمذي وأحمد]

بیَّن النبي صلى هللا علیھ وسلم أن خائن األمانة سوف یعذب بسببھا في النار، وسوف تكون علیھ خزیا وندامة یوم القیامة، 

وسوف یأتي خائن األمانة یوم القیامة مذلوال علیھ الخزي والندامة، قال النبي صلى هللا علیھ وسلم: (لكل غادر لواء یعرف بھ 

!! تجعل المسلم یحرص دائًما على األمانة، فال یغدر بأحد، وال . ویا لھا من فضیحة وسط الخالئق یوم القیامة) [متفق علیھ].

یخون أحًدا، وال یغش أحًدا، وال یفرط في حق هللا علیھ,فإذا كانت األمانة عالمة من عالمات اإلیمان، فالخیانة إحدى عالمات 

ث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اْئُتِمَن خان) [متفق علیھ]. فال النفاق، یقول النبي صلى هللا علیھ وسلم: (آیة المنا فق ثالث: إذا حدَّ

یضیع األمانة وال یخون إال كل منافق، أما المسلم فھو بعید عن ذلك.

التمرین الثامن:

انا هللا تبارك وتعالى أن كلنا یعلم أن عكس األمانة ھو الخیانة، وكلنا یكره الخیانة ویتأذى منھا، وھنا في ھذه اآلیة الكریمة ینھ

نخون هللا بترك أوامره.. فأوامر هللا في أعناقنا، وینھانا هللا تبارك وتعالى أیضا أن نخون الرسول صلى هللا علیھ وسلم.

انة بأن نعلم سنتھ وال نتبعھا، وال ننفذھا، وال ننشرھا بین الناس، بل نتركھا فاألمانة شيء ثقیل فھي لیست ھینة..  انھا لیست أم

واحدة، بل امانات كثیرة.

التمرین التاسع:

سورة األنفال:27آیة ـ 

ُسوَل َوَتُخوُنوْا أََماَناتُِكْم َوأَنُتْم َتْعلَمُ  َھا الَِّذیَن آَمُنوْا الَ َتُخوُنوْا ّهللاَ َوالرَّ وَن) قال تعالى: (َیا أَیُّ

تحذیر القرآن الكریم من الخیانة .

سورة األنفال:58آیة ـ 

إِنَّ ّهللاَ الَ ُیِحبُّ الَخاِئنِیَن) (

ما للخیانة من أثر في الدنیا و اآلخرة

سورة الحج:38آیة ـ 

اٍن َكفُوٍر)  َ َال ُیِحبُّ ُكلَّ َخوَّ َ ُیَداِفُع َعِن الَِّذیَن آَمُنوا إِنَّ هللاَّ (إِنَّ هللاَّ

قرن هللا تعالى صفة الخیانة بالكفر و النفاق.

سف:سورة یو52آیة ـ 

( َوإِن ُیِریُدوْا ِخَیاَنَتَك َفَقْد َخاُنوْا ّهللاَ ِمن َقْبُل َفأَْمَكَن ِمْنُھْم َوّهللاُ َعلِیٌم َحِكیٌم) 

ما یترتب على الخیانة أن هللا تعالى یحبط أعمال الخائنین و تدابیرھم.
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الوحي ومقدماتھ

التمرین األول:

ل أنبیاءه ورسلھ بشراً كغیرھم ، ال یمّیزھم سوى ما اختّصھم بھ سبحانھ من أمور اقتضت حكمة هللا سبحانھ وتعالى أن یجع

تتطلبھا الرسالة وتقتضیھا النبّوة ، فھم یشتركون مع سائر الناس في الصّحة والمرض ، والجوع والشبع ، ویسعون كغیرھم 

 یستقیم أمرھم إال بھا. للبحث عن الرزق ، ویقومون باألعمال التي یحتاج إلیھا الناس في حیاتھم ، وال

التمرین الثاني:

غنّیٌة بالمواقف الدالّة على مشاركتھ لقومھ في األنشطة المختلفة ، والتي كان من أبرزھا :–صلى هللا علیھ وسلم –سیرة النبي 

المال للقیام بشؤون أسرتھ  ـ ممارستھ لرعي األغنام في مراحل عمره األولى ، وذلك ألّن عّمھ أبا طالب لم یكن لدیھ ما یكفیھ من

أن یعینھ على نفقاتھ ، فكان یأخذ الغنم من أھل مّكة ویرعاھا مقابل أجٍر معلوم –صلى هللا علیھ وسلم –فأراد النبي 

مرحلة الشباب كان یخرج مع عّمھ أبي طالب في رحالتھ التجارّیة إلى الشام وما حولھا –صلى هللا علیھ وسلم -ـ لما بلغ النبي 

فاستطاع خالل فترٍة قصیرٍة أن یتعلّم فنون التجارة ویعرف مداخلھا ، حتى أصبح من التّجار المعروفین وانتشر خبره بین الناس  

صلى هللا علیھ وسلم أن یكتسب ثقة الناس من خالل صدقھ وأمانتھ ، حّتى إنھم لقّبوه بالصادق األمین .–كما استطاع 

في الدفاع عن مّكة وھو ابن أربع عشرة سنة ، عندما أرادت ھوازان -صلى هللا علیھ وسلم –ـ في مجال الحرب شارك النبي 

الھجوم على الحرم واستباحة مقّدساتھ لقتال قریش ، واقتصرت مشاركتھ عندئٍذ على جمع السھام ومناولتھا ألعمامھ  

یعقدھا قومھ لبحث القضایا المھمة ، ومن ذلك حضوٌر في الندوات واالجتماعات التي–صلى هللا علیھ وسلم -ـ كان للنبي 

دخولھ فیما سمي بـ ( حلف الفضول) ، وھو عقٌد تّم بین مجموعٍة من قبائل مّكة كان منھا بنو ھاشم وبنو عبد المطلب وبنو أسد 

هللا علیھ وسلم وغیرھا ، واّتفقوا على حمایة المظلوم ونصرتھ ، ومواجھة الظالم مھما كانت مكانتھ وسلطتھ ، وقد مدح صلى

ھذا الحلف وقال عنھ : ( شھدت في دار عبد هللا بن جدعان حلفاً ما أحب أن لي بھ ُحُمر النعم ، ولو دعیت إلیھ في اإلسالم 

ألجبت) رواه أحمد .

عد أن تشّققت خمسة وثالثین عاماً كان لھ دوٌر مھم في إعادة بناء الكعبة وتجدیدھا ب–صلى هللا علیھ وسلم -ـ عندما بلغ النبي 

جدرانھا بفعل السیول واألمطار ، حیث شارك قومھ في نقل األحجار مع عّمھ العباس بن عبد المطلب .

ـ لقد اختاره قومھ لیكون حكماً بینھم بعد أن اختلفوا في وضع الحجر األسود ، فأشار علیھم أن یبسطوا رداء ویضعوا الحجر 

ولى بنفسھ إعادة الحجر إلى الكعبة ، وبذلك استطاع أن یمنع معركة كادت أن تقع بینھم علیھ ، ثم تحملھ كل قبیلة من زاویة ، ویت

التمرین الثالث:

وإذ قال عیسى ابن مریم یا بني (بشارات األنبیاء بمبعثھ علیھ الصالة والسالم، فمن ذلك ما ورد في القرآن في قولھ تعالى:  ـ1

)6(الصف:)ن یدي من التوراة ومبشرا برسول یأتي من بعدي اسمھ أحمد إسرائیل إني رسول هللا إلیكم مصدقا لما بی

بشارات أھل الكتاب من أخبار الیھود ورھبان النصارى، فقد روى اإلمام أحمد من حدیث سلمة بن وقش قال : كان لنا جار  ـ 2

لھ : وما آیة ذلك ؟ قال خروج نبي یبعث من من الیھود بالمدینة فخرج علینا قبل البعثة بزمان فذكر الحشر والجنة والنار، فقلنا 
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ھذه البالد ـ وأشار إلى مكة ـ فقالوا متى یقع ذلك ؟ قال فرمى بطرفھ إلى السماء ـ وأنا أصغر القوم فقال إن یستنفد ھذا الغالم 

ا بھ وكفر ھو بغیاً وحسداً.عمره یدركھ ، قال فما ذھبت األیام واللیالي حتى بعث هللا تعالى نبیھ ، وھو حي ـ أي الیھودي ـ فآمنَّ 

قولھ صلى هللا علیھ وسلم : ( أنا دعوة أبي إبراھیم ، وبشرى عیسى علیھما السالم ، ورأت أمي حین حملت بي أنھ خرج ـ 3

منھا نور أضاءت لھ قصور الشام) أخرجھ أحمد بسند صحیح.

اللبن في ثدیھا، ووجد زوجھا اللبن في ناقتھ، وكثر ما جاء في قصة حلیمة السعدیة حین أخبرت أنھا لما أخذتھ من أمھ، كثرـ 4

-صلى هللا علیھ وسلم-اللبن في شیاھھا، إلى غیر ذلك من األمور التي خرجت عن مألوف العادة، وحصلت ببركة وجود النبي 

بینھم.

ضي هللا عنھ ( أن وھو ابن أربع سنین، فقد أخرج مسلم في "صحیحھ" عن أنس ر-صلى هللا علیھ وسلم-حادثة شق صدره ـ 5

أتاه جبریل وھو یلعب مع الغلمان فأخذه فصرعھ، فشق عن قلبھ، فاستخرج منھ علقًة وقال: ھذا -صلى هللا علیھ وسلم-النبي 

حظ الشیطان منك ، ثم غسلھ في طست من ذھب بماء زمزم ، ثم جمعھ فأعاده إلى مكانھ ) .

التمرین الرابع:

:قصة بدء الوحي

الخلوة فكان یختلي في غار حراء یتعبد فیھ اللیالي ذوات العدد ثم یرجع إلى هللا إلى الرسول(ص)الوحي حببلما قربت أیام 

أھلھ فیتزود لمثلھا، وكانت عبادتھ على دین إبراھیم علیھ السالم، وكان ال یرى رؤیا إال جاءت مثل فلق الصبح، وكانت تلك 

أشھر.الرؤیا الصادقة مقدمات الوحي. قیل مدتھا ستة 

فلما تم لھ أربعون سنة جاء جبریل بالنبوة فكان عمره إذ ذاك أربعین سنة قمریة .

جاء في صحیح البخاري عن عائشة رضي ّهللا عنھا أنھا قالت:

"أول ما بدئ بھ رسول ّهللا صلى ّهللا علیھ وسلم من الوحي الرؤیا الصالحة في النوم فكان ال یرى رؤیا إال جاءت كفلق الصبح  

حبب إلیھ الخالء  وكان یخلو بغار حراء  فیتحنث فیھ وھو التعبد اللیالي ذوات العدد قبل أن ینزع إلى أھلھ  ویتزود لذلك ثم ثم

یرجع إلى خدیجة فیتزود لمثلھا حتى جاءه الحق  وھو بغار حراء فجاءه الملك  فقال لھ أقرأ، فقال لھ ما أنا بقارئ  قال فأخذني 

جھد، ثم أرسلني. فقال أقرأ. فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانیة حتى بلغ مني الجھد، ثم أرسلني فغطني  حتى بلغ مني ال

فقال أقرأ فقلت ما أنا بقارئ فغطني ثالثة ثم أرسلني فقال أقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق اإلنسان من علق ، أقرأ وربك األكرم 

ف فؤاده فدخل على خدیجة بنت خویلد فقال زملوني زملوني  فزملوه حتى ذھب فرجع بھا  رسول ّهللا صلى ّهللا علیھ وسلم یرج

عنھ الروع. فقال لخدیجة وأخبرھا الخبر لقد خشیت على نفسي.فقالت خدیجة: كال وّهللا ما یحزنك ّهللا أبداً إنك لتصل الرحم  

خدیجة حتى أتت بھ ورقة بن نوفل بن أسد وتحمل الكل  وتكسب المعدوم  وتقرى الضیف وتعین على نوائب الحق. فانطلقت بھ 

بن عبد العزى ابن عم خدیجة، فقالت لھ خدیجة یا ابن عم اسمع من ابن أخیك  فقال لي ورقة یا بن أخي ماذا ترى؟ فأخبره 

لیتني رسول ّهللا صلى ّهللا علیھ وسلم خبر ما رأى، فقالھ لھ ورقة ھذا الناموس  الذي نزل على موسى، یا لیتني فیھا  جذعا 

أكون حیاً إذ یخرجك قومك  فقال رسول ّهللا صلى ّهللا علیھ وسلم أومخرجي ھم؟ قال نعم. لم یأت رجل قط بمثل ما جئت بھ اال 

عودى، وأن یدركني یومك أنصرك نصرا مؤزراً .

التمرین الخامس:

كیفیة نزول جبریل علیھ السالم على الرسول صلّى هللا علیھ وسلم:

: یأتیھ مثل صلصلة الجرس (صوت وقوع الحدید بعضھ على بعض)، وھو أشده على الرسول صلّى هللا علیھ الحالة األولى 

وسلم، ألن ھذه الحالة انسالخ من البشریة الجسمانیة واتصال بالملكیة الروحانیة. 

صلّى هللا علیھ وسلم، ألنھا الحالة الثانیة : أن یتمثل لھ الملك رجالً، ویأتیھ في صورة بشر  وھذه الحالة أخف على الرسول

عكس الحالة األولى، فھي الملك من الروحانیة المحضة إلى البشریة الجسمانیة. 
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ْوع (اإللقاء في القلب والخاطر) . الحالة الثالثة: النفث في الرُّ

الحالة الرابعة: دوي النَّْحل(صوت النحل) .

التمرین السادس:

:هللا علیھ وسلمآثار الوحي ومظاھره على النبي صلى

ْك ِبِھ لَِساَنَك لَِتْعَجَل ِبھِ (ـ عن ابن عباس رضي هللا عنھما في قولھ تعالى: 1 ] ، قال:كان رسول هللا صلّى 16[ القیامة: )ال ُتَحرِّ

ْك ِبِھ لَِساَنَك لَِتْعجَ (فأنزل هللا عز وجل: …هللا علیھ وسلم یعالج من التنزیل شدة وكان یحرك شفتیھ َل ِبِھ * إِنَّ َعلَْیَنا َجْمَعُھ ال ُتَحرِّ

]. قال ابن عباس في ( َجْمَعُھ ) : جمعھ لك في صدرك. فكان رسول هللا صلّى هللا علیھ وسلم بعد ذلك 17-16[القیامة: )َوقُْرآَنھُ 

إذا أتاه جبریل استمع ، فإذا انطلق جبریل قرأه النبي صلّى هللا علیھ وسلم كما كان قرأ. 

صلّى هللا علیھ -الوحي ُسمع عند وجھھ دويٌّ كدوي النحل. كان إذا نزل علیھ -صلّى هللا علیھ وسلم --ل علیھ ـ كان إذا نز2

الوحي ثقل جسمھ حتى یكاد یرّض فخذه فخذ الجالس إلى جنبھ. -وسلم 

لت : إن كان یوحى إلى الوحي بركت بھ راحلتھ ، عن عائشة رضي هللا عنھا قا-صلّى هللا علیھ وسلم -ـ كان إذا نزل علیھ 3

رسول هللا صلّى هللا علیھ وسلم وھو على راحلتھ فتضرب ، ِبِجرانھا(باطن عنق الناقة).

الوقت ھو الحیاة
التمرین األول:

:الدلیل على اھتمام االسالم بالوقت

لفي خسر ), وقال تعالى ( واللیل إذا اھتم اإلسالم بالوقت وقد أقسم هللا بھ في آیات كثیرة فقال هللا تعالى ( والعصر إن اإلنسان

یغشى والنھار إذا تجلى ), كما قال هللا تعالى ( والفجر ولیال عشر ) وغیرھا من اآلیات التي تبین أھمیة الوقت وضرورة 

لیھ اغتنامھ في طاعة هللا, وھناك أحادیث كثیرة توضح ذلك: فعن معاذ بن جبل رضي هللا عنھ قال: قال رسول هللا صلى هللا ع

: ( لن تزول قدما عبد یوم القیامة حتى یسأل عن أربع: عن عمره فیما أفناه وعن شبابھ فیما أباله وعن مالھ من أین اكتسبھ موسل

وفیما أنفقھ وعن علمھ ماذا عمل بھ ؟) وعن ابن عباس رضي هللا عنھما قال: قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: (نعمتان 

اس: الصحة والفراغ ), وعن أنس رضي هللا عنھ قال :قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: (إن قامت مغبون فیھما كثیر من الن

الساعة وبید أحدكم فسیلة فإن استطاع أن ال یقوم حتى یغرسھا فلیفعل ).

ل قد تجلب علینا فاآلیات واألحادیث تشیر إلى أھمیة الوقت في حیاة المسلم لذلك فالبد من الحفاظ علیھ وعدم تضییعھ في أعما

الشر وتبعدنا عن طریق الخیر, فالوقت یمضي وال یعود مرة أخرى. 

التمرین الثاني:

ھناك آفات كثیرة تضیع على اإلنسان وقتھ ، وتأكل عمره ، إذا لم ینتبھ لخطرھا . ونقتصر على ذكر آفتین وذلك لعظم خطرھما 

بحیث یفقد الحس الواعي باألحداث واختالف اللیل والنھار ، یفقد .فاألولى : الغفلةوھي مرض یصیب عقل اإلنسان وقلبھ ،

االنتباه والیقظة إلى معاني األشیاء وعواقب األمور . 

اآلفة الثانیة ھي التسویف : وھو من أشد اآلفات خطرا على انتفاع اإلنسان بیومھ وحاضره ،  حتى تكاد تصبح كلمة سوف 

ك علیك أن تعمره بالنافع من العلم والصالح من العمل .شعارا لھ وطابعا لسلوكھ ، فمن حق یوم

ولتفادي آفة التأجیل یجب االنتباه والتفطن إلى:

أوال : إنك ال تضمن أن تعیش إلى الغد ، ومن یضمن ألحد أن یعیش إلى غده والموت یأتي بغتة . 
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شغل عارض ، أو بالء نازل . ثانیا : إنك إن ضمنت حیاتك إلى الغد فال تأمن المعوقات من مرض طارئ ، أو

ثالثا : إن لكل یوم عملھ ، ولكل وقت واجباتھ ولما قیل لعمر بن عبد العزیز وقد بدأ علیھ اإلرھاق من كثرة العمل : آخر ھذا إلى 

الغد . فقال : لقد أعیاني عمل یوم واحد فكیف إذا اجتمع علي عمل یومین ؟ 

الخیرات یجعل النفس تعتاد تركھا .رابعا : تأخیر الطاعات والتسویف في فعل 

التمرین الثالث:

:الوقت ھو محل العبادة .  أمثلة على ذلك

الصالة: ـ 1

الََة َفاْذُكُروْا ّهللاَ قَِیاماً َوقُُعوداً َوَعلَى ُجُنوبُِكْم َفإَِذا اْطَمأَْننُتْم َفأَِقیمُ -یقول تعالى  الََة إِنَّ : ( َإَِذا َقَضْیُتُم الصَّ الََة َكاَنْت َعلَى وْا الصَّ الصَّ

ْوقُوتاً) سورة النساء  103اْلُمْؤِمِنیَن ِكَتاباً مَّ

الزكــاة:ـ 2

ْرَع ُمْخَتلِفاً أُُكلُھُ  ْخَل َوالزَّ ْعُروَشاٍت َوَغْیَر َمْعُروَشاٍت َوالنَّ اٍت مَّ اَن ُمَتشَ یقول تعالى: ( َوُھَو الَِّذي أَنَشأَ َجنَّ مَّ ْیُتوَن َوالرُّ اِبھاً َوَغْیَر  َوالزَّ

141ْسِرِفیَن) سورة االنعام ُمَتَشابٍِھ ُكلُوْا ِمن َثَمِرِه إَِذا أَْثَمَر َوآُتوْا َحقَُّھ َیْوَم َحَصاِدِه َوالَ ُتْسِرفُوْا إِنَُّھ الَ ُیِحبُّ اْلمُ 

الصـــوم:ـ 3

ِریضاً أَْو  ْعُدوَداٍت َفَمن َكاَن ِمنُكم مَّ اماً مَّ اٍم أَُخَر َوَعلَى الَِّذیَن ُیِطیقُوَنُھ ِفْدَیٌة َطَعاُم ِمْسِكیٍن یقول تعالي : ( أَیَّ ْن أَیَّ ةٌ مِّ َعلَى َسَفٍر َفِعدَّ

َع َخْیراً َفُھَو َخْیٌر لَُّھ َوأَن َتُصوُموْا َخْیٌر لَُّكْم إِن ُكنُتْم َتْعلَُموَن ) البقرة  184َفَمن َتَطوَّ

الحــــج :ـ 4

ْعلُوَماٌت ) البقرة یقول سبحانھ وتعالى : (الْ  197َحجُّ أَْشُھٌر مَّ

التمرین الرابع:

خصائص الوقت:

ـ الوقت أغلى ما یملكھ اإلنسان . 

ـ الوقت إذا ذھب ال یمكن أن یرجع . 

ـ الوقت یمضي سریعا . 

ـ استغالل الوقت یزید من قیمتھ . 

ـ ال یمكن تغییر الوقت أو تحویلھ . 

الوقت . ـ ال شيء یمكن عملھ بدون 

ـ الوقت ال یمكن تخزینھ . 

التمرین الخامس:

إن سلفنا الصالح كانوا یغتنمون كل جزء من اوقاتھم بما یعود علیھم وعلى امتھم بالنفع والخیر، من علم نافع او عمل صالح، 

ا مسؤولیتھم امام هللا عن إعمار واھتموا بأن یقدروا اوقاتھم في الیوم واللیلة، لیدركوا مقدار نعمة هللا علیھم بالوقت ولیقدرو

الوقت بالعمل الصالح او تضییعھ في المعاصي، أو فیما النفع فیھ، فكان شعارھم ھو عمارة الوقت بدال من ھدره وقتلھ، وكان 

المعیار الذي یزنون بھ اعمالھم في كل وقت من االوقات ھو أن تكون تلك االعمال على اختالف انواعھا واصنافھا مما یقرب 

لى هللا ویجلب رضاه، وفي طلیعة ذلك القیام بفرائض الدین واالخذ من الدنیا بالنصیب الكافي الى حین، وعمارة الدنیا بما یریده ا

هللا تعالى. ویندرج في ھذا المعنى كل عمل مشروع تنتفع بھ الجماعة واالفراد، ویتم عن طریقھ اداء حقوق هللا وحقوق العباد، 

لصناعة والتجارة وتنمیة الثروات واستخراج ما في االرض من كنوز وخیرات، والمھارة في مختلف بما في ذلك الزراعة وا

الحرف والمھن والصناعات، واعداد العدة ووسائل القوة لمواجھة التحدیات، كما یندرج في ذلك البر بالوالدین وحسن العشرة 
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متى تناولھا المؤمن بنیة االستعانة بھا على اداء ما یحبھ هللا مع االھل واالوالد واالستمتاع بكل ما احل هللا من الطیبات، ف

وتجنب ما یسخط مواله كانت من عمارة الوقت التي حض علیھا االسالم.

التمرین السادس:

:أبرز عوامل تضییع األوقات

1 ُ .فال  یركز على أعمال . عدم وجود أھداف أو خطط معینة، وھذا یجعل من حیاة المرء متخبطة عشوائیة ال یعرف لھا ھدفا

معینة، بل یجرب كل شيء ویعمل كل شيء والنتیجة  المحتومة انتاج ال شيء.

. التكاسل والتأجیل، وھذا أشد معوقات تنظیم الوقت واستغاللھ، ذلك أن التأجیل ال یتوقف على سبب معین، بل عادة یكون 2

لك كن حازماً مع نفسك وال تؤجل.بسبب عدم رغبة اإلنسان في إنھاء العمل المراد إنجازه، لذ

. النسیان، وھذا یحدث ألن الشخص ال یدون ما یرید إنجازه، فیضیع بذلك الكثیر من الواجبات، ألن اإلعتماد على الذاكرة فقط 3

یؤدي في كثیر من األحیان إلى نسبان بعض األعمال والمواعید مما یؤدي الى تشتت الذھن في الكثیر من األعمال.

عات اآلخرین، وأشغالھم، والتي قد ال تكون مھمة أو ملحة، لذا علیك أن تتعلم قول ال لبعض االمور، وألن ھذا األمر  . مقاط4

سیجنبك تحمل مسؤولیات أكثر من طاقتك أو أكثر من أن یتسع لھا وقتك.

التنظیم, لذلك احرص على االنتھاء . عدم إكمال األعمال، أو عدم االستمرار في التنظیم نتیجة الكسل أو التفكیر السلبي تجاه5

من أعمالك بكاملھا ثم انتقل لألعمال األخرى، وھذا یحتاج إلى تركیز فقط.

. سوء الفھم للغیر مما قد یؤدي إلى مشاكل تلتھم وقتك، وھذه المشاكل منشأھا سوء إیصال المعاني إلى اآلخرین وسوء اختیار 6

ین تحتاج إلى تدریب وممارسة حتى یحسن اإلنسان االتصال مع اآلخرین. الكلمات المناسبة، ومھارة االتصال باآلخر

التمرین السابع:

أمور تساعد على تنظیم الوقت:

*وجود خطة، فعندما تخطط لحیاتك مسبقاً، وتضع لھا األھداف الواضحة یصبح تنظیم الوقت سھالً ومیسراً، والعكس صحیح، 

یم الوقت صعبة. إذا لم تخطط لحیاتك فتصبح مھمتك في تنظ

*ال بد من تدوین أفكارك، وخططك وأھدافك على الورق، وغیر ذلك یعتبر مجرد أفكار عابرة ستنساھا بسرعة، إال إذا كنت 

صاحب ذاكرة خارقة، وذلك سیساعدك على إدخال تعدیالت وإضافات وحذف بعض األمور من خطتك. 

تعدیالت كثیرة علیھا، ال تقلق وال ترمي بالخطة فذلك شيء طبیعي. *بعد االنتھاء من الخطة توقع أنك ستحتاج إلى إدخال 

*الفشل أو اإلخفاق شيء طبیعي في حیاتنا، ال تیأس، وكما قیل: أتعلم من أخطائي أكثر مما أتعلم من نجاحي. 

ا ستختار؟ باختصار *یجب أن تعود نفسك على المقارنة بین األولویات، ألن الفرص والواجبات قد تأتیك في نفس الوقت، فأیھم

اختر ما تراه مفیدا لك في مستقبلك وفي نفس الوقت غیر مضر لغیرك. 

*اقرأ خطتك وأھدافك في كل فرصة من یومك.

*استعن بالتقنیات الحدیثة الغتنام الفرص وتحقیق النجاح، وكذلك لتنظیم وقتك، كاإلنترنت والحاسوب وغیره. 

ما یتعلق بك سیساعدك أكثر على عدم إضاعة الوقت، ویظھرك بمظھر جمیل، **تنظیمك لمكتبك، غرفتك، سیارتك، وكل 

فاحرص على تنظیم كل شيء من حولك. 

*ركز، وال تشتت ذھنك في أكثر من اتجاه، وھذه النصیحة أن طبقت ستجد الكثیر من الوقت لعمل األمور األخرى األكثر أھمیة 

وإلحاحاً. 
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من اآلداب االجتماعیة
ن األول:التمری

:)ص (األخالق الفاضلة التي أمرنا هللا بھا وعلمھا لنا الرسول 

ـ التعاون على الخیر 6ـ الغیرة ـ 5ـ السخاء ـ 4ـ الشجاعة ـ 3األمانة في العمل واللسان ـ  ــ2ـ الصدق في القول والعمل ـ1

ـ  15ـ المداراة ـ 14ـ الحزم ـ 13ـ العدل ـ 12توسط ـ ـ ال11ـ النظافة ـ 10ـ اإلصالح ـ 9ـ النظام ـ 8ـ النشاط ـ  7ـ 

ـ تتبع معالي األخالق كالتواضع، بأن ال یتكبر, والحلم بأن ال یخرق, 20ـ الصمود ـ 19ـ الھمة ـ 18ـ األلفة ـ 17التقوى ـ  

والصبر بأن ال یضجر, واإلحسان إلى الناس بأن ال یقبض نفسھ عن الخدمة. 

:التمرین الثاني

:آداب التعامل مع األب و األم و الجد و الجدة ـ 

إذ دخلت علیھم أو على أحدھم فكن البادئ بإلقاء التحیة مبتسماً ، أما إذا كنت ال تراھم یومیاً ، فصافحھم و قبِّلھم أو قبِّل •

أیدیھم .

الساً معھم و أنت تنظر أو تتلھى بما لیس احرص قدر اإلمكان على عدم قیامھم لعمل ما بأنفسھم أثناء وجودك ج•

ضروریاً . . . إال إذا كانت رغبتھم في ذلك .

ال تخاطبھم بصیغة األمر ، أو بلھجة المستفھم الموبخ كأن تسأل : " لم تأخرت عن كي المالبس ؟!" أو " ألم تغسلي بعد •

من التذكیر فلیكن ذلك بلطف و ھدوء كأن تقول : " ظننتك سوف ؟! " أو " كان یجب علیك أن تفعل ذلك . ." و إذا كان ال بد 

تغسلین " ، " لیتھ كان نظیفاً " ، " أعتقد أنك لو فعلت ذلك كان مناسباً " .

ال تضطرھم على فعل أمر یكرھون القیام بھ أو یبغضونھ و ال تثقل كاھلھم بما ال یطیقون .•

كثر من زیارتھم ، و إذا اعترضتھم ضائقة مالیة و كنت میسور الحال فمن الواجب علیك إذا كانوا طاعنین في السن أ•

أن تبادر فوراً لقضاء حاجتھم كي ال یضطروا للطلب منك فضالً عن غیرك .

:آداب التعامل مع العلماء.1

 عبثیة .لیكن جلوسك أمام العالم غایة في األدب فتجلس جامعاً رجلیك و ال تمدھما أو تحركھما بطریقة

. كن منصتاً لكالمھ بأذنك و قلبك ، و منتبھاً لما یقول ، فاستماع العلم و العمل بھ من كمال العقل و اإلیمان و الفطنة

 ، ال تقطع علیھ حدیثھ و ال ترفع صوتك فوق صوتھ و ال تعلق على كالمھ قبل أن یكمل ، أو تغادر المجلس و ھو یتكلم

أما إذا كنت مضطراً فاستأذنھ .

. ال تتلھ في مجلسھ بما یقع في یدك من األشیاء ، كأن تعبث بعالقة مفاتیح مثالً أو قلم أو ما شابھ فإنھ من سوء األدب

. ال تغادر مكاناً یجمعكما قبل أن یخرج مغادراً أمامك ، إال إذا استأذنتھ أو أراد ھو ذلك

:آداب التعامل مع األقارب و األرحام.2

حرص على أدائھا ، فضالً عن فوائدھا الدنیویة واألخرویة .صلة الرحم واجب علیك فا

من األخطاء الشائعة أن تقابل الزیارة بزیارة أو نوعیة صلة الرحم بما یوازیھا من االتصال أو الھدیة مقتصراً على ذلك

إرسال ھدیة صلة الرحم لیست مختصرة على الزیارات المنزلیة بل ربما تكون باتصال ھاتفي ، أو رسالة خطیة ، أو

أو شخص في بعض حاالت االضطرار .
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 ال یسقط عنك واجب صلة الرحم حتى لو لم یقم بھ اآلخرون ، فال تقطعھم و إن قطعوك ، فمن اإلیمان و األخالق أن

تصل من قطعك . . .

ره و من حق رحمك علیك أن تنصحھ أو تنبھھ أو تحذره في أمور دینھ و سلوكھ و علمھ و تخصصھ و تجارتھ و سف

إقامتھ وعالقاتھ و أعمالھ المختلفة .

:آداب التعامل مع األستاذ.3

 إذا دخل األستاذ الصف و ألقى التحیة ، فردَّ تحیتھ بما جرت علیھ العادة من الرد باللسان أو الوقوف احتراماً ، و انقطع

فوراً عن األحادیث الجانبیة ، و أعد الكتاب و الدفتر و ما یلزم للدرس .

عن الدرس ألكثر من مرة ، اسأل عنھ ، فإن كان مریضاً ، زره مع زمالئك في موعد محدد مسبقاً ، و أظھر إذا غاب

اھتماماً بھ ، و كن صادقاً في ذلك .

. توجھ إلى شرح أستاذك بجدیة أثناء كالمھ و توضیحاتھ على اللوح

ھة محییاً إیاه ، و دع اآلخرین ینتبھون لذلك إذا صادفتھ في الشارع ، أو في مكان عام ، تبسم و توقف عن المشي ھنی

فتكون قد :

. أشعرتھ بالسرور و االھتمام و االحترام

. علمت اآلخرین عادة حسنة

 إذا رأیتھ بعد سنوات طویلة ، و كنت قد تخرجت من الجامعة ، أو تعمل في التجارة الحرة ، و قد ظھرت على أستاذك

فھ بنفسك و عملك مذكراً إیاه ببعض الذكریات الجمیلة ، و ال تظھر بصمات الزمن ، فاقترب منھ بأدب و عر

استھجاناً و استغراباً إذا لم یذكرك بسرعة ، ثم ودعھ بتحیة و ابتسامة .

:آداب التعامل مع الجیران .4

. ًجیرانك كأنھم أرحامك ، بل قد تعیش مع الجیران أكثر مما تعیش مع األرحام ، فتعرف علیھم ولو إجماال

لم یكن بینكم تزاور ، فعلیك المبادرة إلى ذلك خاصة عند األحداث الطارئة المحزنة كالوفاة ، و المرض الشدید ، و إن

عند المفرحة منھا

 إذا قرع بابك في أي وقت مضطراً ، تفھم اضطراره و ساعده قدر استطاعتك بلطف و اھتمام ظاھرین ، فربما تمر

بنفس الحال یوماً .

 ًأو مصاباً یحتاج لدخول المستشفى ، أحضر سیارتك أو سیارة أجرة فوراً ، ألنھ قد ال یستطیع قیادة إن كان مریضا

سیارتھ بأمان ، بل قد یتسبب بكارثة أكبر .

إذا كانت عالقتكما متینة ، لمح أمامھ بأوقات راحتك حتى ال یزعجك و ال تزعجھ

:آداب الحدیث و الزیارة.5

أحداً ، إال بعد أخذ موعد مسبق .حاول قدر المستطاع أن ال تزور

. ال تقرع باب من ذھبت لزیارتھ أكثر من مرتین أو ثالثة ، و ال بأس بترك رسالة لھ تخبره فیھا أنك لم تجده

 ال تحدث ضیفك باألمور التي تستفزه أو تزعجھ أو تخجلھ ، و ال تنقل إلیھ أحادیث الغیر عنھ أو آراءھم بحقھ ، بل كن

ا ترید قولھ .صریحاً معھ فیم

 إذا كان ضیفك سیمكث عندك ساعات ، أو سوف یبیت ، أرشده إلى المرحاض و المغسلة ، و أحضر لھ ماء للشرب

على األقل . . . و بعض الفواكھ مع اإلمكان ، و سجادًة للصالة و مصحفاً و حدد لھ جھة القبلة .

د لھ غرفة مستقلة مع تأمین وسائل راحتھ فافعل ذلك إذا كان ضیفك قد جاء في سفر طویل أو مرھق ، و یمكنك أن تفر

.فوراً فھو بحاجة لخلع مالبسھ ، و للراحة و االستلقاء أكثر من حاجتھ ألحادیثك الطویلة

:آداب التعامل مع اإلخوان و األصدقاء.6

یا ، و أن المرء كثیر تذكر أن لك إخوانا لم تلدھم أمك ، و أن األخوة قي هللا ال انفصام لھا في اآلخرة كما في الدن

بإخوان الصدق ، و أنھا أمتن عالقة بین بني آدم .
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 ال تتھاون بحق أخیك علیك في نصحھ و نصرتھ و إعانتھ . تغاض عن أخطائھ إن فعل ، فكلنا خطاءون , ال تتركھ

وحیداً عند الضائقة و البالء و المصیبة . . . و إن طلب ذلك تخفیفاً عنك

 عادتھ ، فاسأل عنھ مطمئناً علیھ ، و قم تجاھھ بما یلزم .إذا غاب عنك على غیر

 . أطلعھ على أھم المستجدات المفصلیة ، و األحداث الھامة في حیاتك . . .و ال تجعلھ یعرف ذلك صدفة أو من اآلخرین

إذا وقع بینكما ما یقع بین أعز البشر ، من سوء تفاھم أو مشكلة :

. فال تؤجج النار بینكما

 ل بحدة أو تحد مع المسألة .ال تتعام

. ًكن في تعاملك مع المشكلة كأنك حكٌم و لیس طرفا

. تصرف و كأن الحق كلھ علیك ، و إن كان الحق معك برأیك

:الشارع فيآداب التسوق و المشي .7

رجع إلى ال تقصد الشوارع أو األسواق عبثاً بال حاجة ، وإن كانت لدیك حاجة من بیع أو شراء فاقضیھا سریعاً ثم ا

بیتك أو عملك .

 ال تقف على أبواب المحالت التجاریة ، و إن كانت لك أو ألصدقائك و ال على الرصیف و تسترسل في األحادیث

الطویلة .

: لیكن مشیك باتزان

. فال تبطئ في خطواتك كمن یتنزه في حدیقة

ال تتعجل كمن یھرول و تضرب الناس بمنكبیك

 و ال الحركات و ال اإلشارات بیدیك إلى ما یدور حولك ، و ال تلتفت إلى الوراء بغیر سبب ، ال تكثر الكالم أثناء الشي

و ال تشر إلى أحد من بعید أو تصفر لھ لینتبھ إلیك .

 إذا رافقتك امرأة ، فامش لجھة حركة السیارات ، و ھي إلى جھة الرصیف ، و إن كنتما تمشیان على الرصیف فامش

ة المحالت .لجھة الشارع و ھي لجھ

:آداب الركوب في سیارة األجرة.8

. إذا أردت أن تستقل سیارة األجرة قف في مكان یمكن للسیارة أن تتوقف عنده لتصعد إلیھا

. ال تتماد في حدیثك مع السائق بانفعال وصوت عال . . . و تخیر كلماتك خاصة مع وجود نساء

األفضل أن تكون الورقة النقدیة من الفئة الصغیرة حتى ال ادفع ما یتوجب علیك قبل الوصول إلى مقصدك . . . و

تربك السائق في إرجاع الباقي و ھدر وقتھ و وقتك

. اجعل وقت أحادیثك متناسباً مع مدة ركوبك للسیارة ، فأحیاناً تكون عشر دقائق ، و أحیاناً ساعتین

تھ إلى شئ أو تعلمھ . . . فال تتأخر .إذا استطعت أن تنصح السائق أو أن توجھھ أو تنھاه عن منكر أو تلف

:آداب قیادة السیارة.9

 ال تسرع بسیارتك داخل المدینة أو الشوارع الداخلیة للقریة . . . و قد تنجو مئات المرات ، لكن ، مرة واحدة كافیة ألن

تكون القاضیة .

. إذا زاحمك أحد بسیارتھ فال تزاحمھ . . و ال تسئ إلى من أساء إلیك

د أحد عبور الشارع فاجعل األفضلیة لھ ، خاصة النساء و كبار السن و المعاقین .إذا أرا

ال تتحدث من شباك سیارتك مع سائق سیارة أخرى في وسط الشارع ، و عشرات السیارات األخرى وراء كما تنتظر

. ال توقف سیارتك على جنب الطریق بطریقة تسئ إلى اآلخرین

:آداب الشراء.10

طلبك .حدد للبائع بدقة

. ًال تبخس في نوعیة البضاعة و جودتھا ، إذا لم تنو الشراء أو لم تعجبك أصال
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 ال تعبث بالبضاعة بطریقة عشوائیة لمجرد التفرج أو التسلیة . . . خاصة إذا كانت قابلة للتلف ( كالمأكوالت و الفواكھ

و الخضار ) أو للتشویة ( كاآلالت الكھربائیة و اإللكترونیة ) .

 تكن سبباً إلزعاج البائع ، بل اربح صدیقاً جدیداً . ال

 إذا طرح البائع ثمنا مرتفعا ، و لم یعجبك ، اذكر ما تراه مناسبا . . . و ال تدخال في جدال ال طائل تحتھ ، أو تخرجا

عن الھدف األساسي .

:آداب زیارة الطبیب.11

 تعلیقھ .اشرح للطبیب حالتك دون إضافات وآراء وأقوال . . . و انتظر

. تأكد أن ما من طبیب یعلم كل شئ أو یشفي أي حالة أو یرتكب المعجزات

. تقید بتوجیھات الطبیب و بمواعید مراجعتھ

. ال یكن الوھم أو الخوف سبباً لزیارتك للطبیب

. أجب على أسئلة الطبیب بدقة و وضوح

:آداب المائدة.12

. اغسل یدیك قبل الجلوس على المائدة

تعالى قبل أن تبدأ بالطعام .اذكر اسم هللا 

 ًال تبق في صحنك شئ لیرمى ، لذا علیك بوضع ما تحتاجھ من الطعام قلیالً ، قلیال

 ال تستعمل الخبز أبداً لغیر األكل كأن تمسح طرف الصحن أو ما یقع من الطعام أو تمسك بھ الوعاء الساخن و ما شابھ

ذلك .

تھاء الطعام .احمد هللا تعالى ثم اغسل یدیك بعد ان

:آداب استعمال الھاتف ( التلفون ).13

 الھاتف آلة مفیدة جداً لتسییر أمور الناس المختلفة ، فال تستعملھ لألحادیث المطولة العبثیة فتھدر وقتك و وقت اآلخرین

لى من ، خاصة في األحادیث األھوائیة بین الشباب و الشابات ( المحرمة شرعاً والتي تجلب الویالت و المصائب ع

تورط بھا) .

 ال تتصل بأحد في األوقات المحرجة ( قبل السابعة صباحاً ، بعد العاشرة مساًء ، أول وقت الصالة . . ) إال في حاالت

  خاصة .

 إذا لم تنتھ أشغالك بمخابرة عادیة ، فال بد من جلسة ، ألن الھاتف للعمل السریع فقط أو إبالغ خبر ما . . و لیس لبحث

ساسة و التفصیلیة .المسائل الح

. ًال تلح في االتصال لعدة مرات في وقت قصیر جدا

.ال ترفع صوتك وأنت تتكلم في الھاتف بین الناس

:آداب الرحالت.14

. كن موافقاً أي مراعیاً لمن معك ، و ال تكن مخالفاً . . . و تعلم من رحلتك الصبر و طول البال

. إذا أردت الذھاب إلى رحلة فكن مع جماعة

. تحمل مصاریف الرحلة و تكالیفھا ، كما اآلخرون أو أكثر

 ساعد من معك في تحضیر مكان الجلوس و تھیئة الطعام و سائر االحتیاجات األخرى . . . و كن كأنك المسؤول عن

الجمیع ، و إن لم تكن فعالً كذلك .

 . . و اترك المكان نظیفاً .قبل مغادرة المكان اجمع المخلفات في كیس و انقلھ إلى المحل المخصص .

:آداب لقاء المسؤولین.15
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 إذا دخلت على شخصیة ھامة أو مشھورة أو معروفة ، فاذكر دوماً أنھ بشر لھ ما لھم من شعور و عواطف و احساسات

و احتیاجات و عناصر قوة و ضعف و أنھ یمرض و یجوع و یعطش و یفرح و یحزن و یتألم و یخطئ ، و لیس ھو 

ھ خصوصیات خارقة .فوق البشر أو ل

. حافظ على احترامك لھ دون أن یصل ذلك إلى حدود التزلف و التملق

. راع ضیق وقتھ و كثرة المراجعات لدیھ و االرتباطات

. إذا تكلمت معھ فاذكر أنھ كما لھ ھیبة ، لك كرامة

. اعرض موضوعك أو مسألتك أو طلبك بوضوح و شجاعة

:آداب الیوم.16

قاظ باكراً ، و إن كان ھذا مجھداً في بادئ األمر .عود نفسك على االستی

. صلِّ ما أوجبھ هللا علیك ، و اتبع ذلك بما تیسر من ذكر و مناجاة

. ًإذا كنت طالباً أو تلمیذاً أو مشتغالً في حقل ثقافي أو كاتباً . . . فال تفوت ساعات الصباح األولى فإنھا األكثر إنتاجا

ھا . . . فإذا دخل فال تؤخرھا أبداً .تھیأ لوقت الصالة قبل موعد

 احرص قدر اإلمكان على النوم باكراً ، و ال تسھر إال لسبب وجیھ . . . و لذلك آثاره الروحیة و الفكریة و الصحیة

التمرین الثالث:

:أھمیة السعي في حوائج الناس كفضیلة من اآلداب االجتماعیة

عاون والتكاتف، كل فرد منھ یعاضد اآلخر في حوائجھ، ویشاركھ في أحزانھ المجتمع الحي ھو المجتمع المبني على الت

وإذا احتاج فرد إلى حاجة، سعى غیره لھا.وأفراحھ، فترى إذا نزلت نازلة على أحد، ھب الجمیع لكفاحھا،

واألمر تبادل، فمن سعیت لھ سعى لك، ومن شاركتھ ھمومھ شاركك ھمومك..

ى أن كل فرد یھتم بأمور اآلخرین، یھتم بأموره، وكل فرد ینفرد بحوائج نفسھ، كأنھ لیس ومن نظر إلى أمة نظر فاحص، رأ

منھم، فال یعار لھ اھتمام، وال یسعى لھ في حاجة.. وكلما زاد تعاون األمة، زاد رقیھا، وبالعكس، كلما انفصلت األواصر بینھم، 

ى: (وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم كثر الخمول واالنحطاط. وعلى ھذا یأمر اإلسالم قال هللا تعال

.2سورة المائدة: آیةوالعدوان...)

التمرین الرابع:

من قضى ألخیھ حاجتھ، فبحاجة هللا بدأ وقضى هللا بھا مائة حاجة، في إحداھن الجنة.ـ 

من نّفس عن أخیھ كربة، نفس هللا عنھ كرب القیامة، بالغاً ما بلغت.ـ و

اُعانھ على ظالم لھ، اُعانھ هللا على إجازة الصراط عند دحض األقدام.ومن ـ 

ومن سعى لھ في حاجة حتى قضاھا لھ، فسر بقضائھا، كان كمن أدخل السرور على رسول هللا (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم).ـ 

ومن سقاه من ظمأه، سقاه هللا من الرحیق المختوم.ـ 

ثمار الجنة.ومن أطعمھ من جوع أطعمھ هللا منـ 
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ومن كساه من عري، كساه هللا من استبرق وحریر.ـ 

ومن كساه من غیر عري، لم یزل في ضمان هللا، ما دام على المكسو من الثوب سلك.ـ 

ومن عاده عند مرضھ، حفتھ المالئكة، تدعو لھ حتى ینصرف، وتقول: طبت وطابت لك الجنة.ـ 

آنسھ هللا في قبره، بصورة أحب أھلھ إلیھ.ومن زّوجھ زوجة یأنس بھا، ویسكن إلیھا،ـ 

ومن كفاه بما ھو یمتھنھ، ویكف وجھھ، ویصل بھ ولده، أخدمھ هللا عز وجل الولدان المخلدین.ـ 

ومن حملھ من رجلة، بعثھ هللا یوم القیامة في الموقف على ناقة من نوق الجنة یباھي بھ المالئكة.ـ 

یوم ولدتھ أمھ إلى یوم یموت.ومن كفنھ عند موتھ، فكأنما كساه منـ 

:خامسالتمرین ال

:من حقوق المسلم على أخیھ المسلم

*أن یرد تحیتھ *وأن یستر عورتھ *ویغفر زلتھ *ویرحم عْبرتھ *ویقیل عثرتھ *ویصون حرمتھ *ویقبل معذرتھ *ویرد غیبتھ 

ئ صلتھ *ویشكر نعمتھ *ویحسن نصرتھ *ویدیم نصحھ *ویحفظ خلتھ *ویرعى ذمتـھ *ویجیب دعـوتھ *ویقبل ھدیتھ *ویكاف

*ویتبع جنازتھ *ویقضي حاجتھ *ویشفع مسألتھ *ویشمت عطستھ *ویرد ضـالتھ *ویوالیھ وال یعـادیھ  *وینصره على ظـالمھ 

*ویكفھ عن ظلم غیره *وال یسلمھ *وال یخذلھ*ویحب لھ ما یحب لنفسھ *ویكره لھ ما یكره لنفسھ. 

التمرین السادس:

.السالم:ألولالحق ا

السالم سنة مؤكدة وھو من أسباب تآلف المسلمین وتوادھم، وكان رسول هللا ـ صلى هللا علیھ وسلم ـ یبدأ من لقیھ بالسالم ویسلم 

.والسنة أن یسلم الصغیر على الكبیر، والقلیل على الكثیر والراكب على الماشي.على الصبیان إذا مر بھم

:الحق الثاني

الدعوة:إجابة 

.ویشمل حتى الدعوة لمساعدتھ ومعاونتھ فإنك اإلجابة إلى الدعوة سنة مؤكدة، لما فیھ من جبر قلب الداعي، وجلب المودة واإللفة

:مأمور بإجابتھ فإذا دعاك لتعینھ على حمل شيء أو القائھ أو نحو ذلك فإنك مأمور بمساعدتھ لقول النبي ـ صلى هللا علیھ وسلم ـ

.)ن للمؤمن كالبنیان یشد بعضھ بعًضاالمؤم(

:الحق الثالث

النصح:

الدین النصیحة)|أما (:إذا جاء إلیك یطلب نصیحتك لھ في شيء فأنصحھ ألن ھذا من الدین كما قال النبي ـ صلى هللا علیھ وسلم ـ

علیك أن تنصحھ وإن لم یأت إلیك، ألن ھذا إذا لم یأت إلیك یطلب النصیحة فإن كان علیھ ضرر أو إثم فیما سیقدم علیھ وجب

من إزالة الضرر والمنكر عن المسلمین.

:الحق الرابع

تشمیت العاطس:

یرحمك هللا، شكرا لھ على حمده لربھ عند العطاس أما إذا عطس ولم یحمد هللا فإنھ ال :إذا عطس فحمد هللا فشمتھ ، أي قل لھ

.هللا كان جزاؤه أن ال یشمتحق لھ، فال یشمت ألنھ لما لم یحمد 
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بدال عن .عافاك هللا:یھدیكم هللا ویصلح بالكم، وإذا استمر معھ العطاس وشمتھ ثالثا فقل لھ في الرابعة:ویجب علیھ الرد فیقول

.یرحمك هللا:قولك

:الحق الخامس

العیادة:

جب علیھم القیام بھا وكلما كان للمریض حق علیك من قرابة أو عیادة المریض زیارتھ وھي حق لھ على إخوانھ المسلمین، فی

..صحبة أو جوار كانت عیادتھ أوكد

والسنة لمن عاد مریضا أن یسألھ عن حالھ، ویدعو لھ ویفتح لھ باب الفرج والرجاء، فإن ذلك من أكبر أسباب الصحة والشفاء 

وینبغي أن یذكره التوبة بأسلوب ال یروعھ.

:سالحق الساد

اتباع الجنازة:

من تبع الجنازة (:وفیھ أجر كبیر، فقد ثبت عن النبي ـ صلى هللا علیھ وسلم ـ أنھ قال,اتباع الجنائز من حقوق المسلم على أخیھ

.)مثل الجبلین العظیمین:قال  ؟ ما القیراطان:وقیل)حتى یصلي علیھا فلھ قیراط، ومن تبعھا حتى تدفن فلھ قیراطان

  :سابعالتمرین ال

في ھذا الحدیث یبین لنا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أن اإلیمان ال ترسخ جذوره في النفس، وال یتمكن من القلب، وال یكمل 

في صدر المسلم، إال إذا أصبح إنسان خیر، بعیداً عن األنانیة والحقد، والكراھیة والحسد. ومما یحقق ھذا الكمال في نفس 

سلم: الم

أن یحب لغیره من الخیر المباح وفعل الطاعات ما یحبھ لنفسھ، وأن یبغض لھم من الشر والمعصیة ما یبغضھ لنفسھ أیضاً. وأن 

یجتھد في إصالح أخیھ المسلم، إذا رأى منھ تقصیراً في واجبھ، أو نقصاً في دینھ ألن اإلسالم یھدف أن یعیش الناس جمیعاً 

ل فرد منھم في مصلحة الجمیع وسعادة المجتمع، حتى تسود العدالة، وتنتشر الطمأنینة في النفوس، متوادین ومتحابین، یسعى ك

ویقوم التعاون والتضامن فیما بینھم، وال یتحقق ذلك كلھ إال إذا أراد كل فرد في المجتمع لغیره ما یریده لنفسھ من السعادة 

لك باإلیمان، ویجعلھ َخْصلَة من ِخَصالھ. والخیر والرخاء، ولذا نجده صلى هللا علیھ وسلم یربط ذ

:ثامنالتمرین ال

�ͿΎϓ�ϡϬΑϭϳϋϭ�α Ύϧϟ�Εϻί �ϥϣ�έϬυϳ�Ύϣ�˯ΎϔΧ·�ϭϫ�έΗγϟ-ِستِّیر یحب الستر، ویستر عباده في الدنیا واآلخرة. ولھ أنواع -سبحانھ

كثیرة، منھا:

راھا.ستر العورات: المسلم یستر عورتھ، وال یكشفھا ألحد ال یحل لھ أن یـ 

لع على عورتھ أحد ال یحق لھ ـ  الستر عند االغتسال: یجب على المسلم إذا أراد أن یغتسل أو یستحم أن یستتر؛ حتى ال یطَّ

االطالع علیھا، ولقد كان النبي صلى هللا علیھ وسلم إذا أراد أن یغتسل استتر عن الناس، ثم اغتسل.

قضي حاجتھ من بول أو غائط (براز)، فعلیھ أن یقضیھا في مكان ال یراه فیھ الستر عند قضاء الحاجة: إذا أراد المسلم أن یـ 

أحد من البشر؛ حتى ال یكون عرضة ألنظار الناس.

ستر أسرار الزوجیة: المسلم یستر ما یدور بینھ وبین أھلھ، فال یتحدث بما یحدث بینھ وبین زوجتھ من أمور خاصة، أمرنا ـ 

ھا الرسول صلى هللا علیھ وسلم أمانة ال یجوز للمرء أن یخونھا بكشفھا، وإنما علیھ أن یسترھا.الدین الحنیف بكتمانھا، وعدَّ

، -عز وجل-، لذا فھو یسترھا ویخفیھا حتى ال یراھا أحد سوى هللا -سبحانھ-ستر الصدقة: المسلم ال یبتغي بصدقتھ إال وجھ هللا ـ 

ا وعالنیة فلھم أجرھم عند ربھم وال خوف علیھم وال ھم یحزنون} : {الذین ینفقون أموالھم باللیل-تعالى-وقد قال هللا  والنھار سّرً

].274[البقرة: 
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ستر الرؤیا السیئة: إذا رأى المؤمن في نومھ رؤیا حسنة فلیستبشر بھا، ولیعلم أنھا من هللا، ولیذكرھا لمن أحب من إخوانھ ـ 

έΎγϳ�ϥϋ�ϝϔΗϳϠϓ�ΎϬϫέϛϳ�Δϳγ�Ύϳ΅έ�ϯ έ�Ϋ·�Ύϣ�ˬϥϳΣϟΎλ ϟ�ˬΩΣϷ�ΎϫέϛΫϳ�ϻϭ�ˬΎϳ΅έϟ�ϩΫϫ�έη�ϥϣ�ͿΎΑ�ΫϭόΗϳϭ�ˬΕέϣ�Ι ϼΛ�ϩ

ولیعلم أنھا من الشیطان، وال تضره.

، أو نوى أن یقوم بمعصیة، لكنھ عاد إلى رشده؛ فإن علیھ أال یذكر ما ـ  ستر وساوس الشیطان: إذا تحدث المؤمن في نفسھ بَشرٍّ

تجاوز ألمتي عما حدثْت بھ -عز وجل-نبي صلى هللا علیھ وسلم: (إن هللا جال بخاطره وما حدثْتھ بھ نفسھ من الشر. قال ال

أنفسھا ما لم تعمل أو تتكلم بھ) [متفق علیھ].

  :تاسعالتمرین ال

شروط الستر:

إذا أراد المسلم أن یستر أخاه، فإن ھناك شروًطا البد أن یراعیھا عند ستره؛ حتى یحقق الستر الغرض المقصود منھ، وأھم ھذه 

الشروط:

* أن یكون الستر في موعده المحدد لھ؛ فیستر المسلم أخاه عند فعلھ للمعصیة وبعدھا، بأال یتحدث للناس بأن فالًنا یرتكب 

المعاصي.

* أن تكون المعصیة التي فعلھا المسلم ال تتعلق بغیره وال تضر أحًدا سواه، أما إذا وصل الضرر إلى الناس فھنا یجب التنبیھ 

معصیة إلزالة ما یحدث من ضرر.على تلك ال

، أما إذا كان المستور ممن ُیِصرُّ -تعالى-* أن یكون الستر وسیلة إلصالح حال المستور بأن یرجع عن معصیتھ ویتوب إلى هللا 

على الوقوع في المعصیة، وممن یفسد في األرض، فھنا یجب عدم ستره حتى ال یترتب على الستر ضرر یجعل العاصي 

لمعصیة.یتمادى في ا

* أال یكون الستر وسیلة إلذالل المستور واستغاللھ وتعییره بذنوبھ.

].283* أال یمنع الستر من أداء الشھادة إذا طلبت، {وال تكتموا الشھادة ومن یكتمھا فإنھ آثم قلبھ} [البقرة: 

ر.* الستر مرھون برد المظالم، فإذا لم ترد فالساتر شریك للمستور علیھ في ضیاع حق الغی

:عاشرالتمرین ال

یحض االسالم على تصفیة القلوب بین المسلمین. ویتم ذلك باإلصالح بین الناس وھو من أعظم الطاعات وأجل القربات لما 

یترتب علیھ من مصالح عظیمة للفرد والمجتمع من تحصیل رضوان هللا تعالى وما وعد بھ من الثواب الجزیل لمن سعى 

ترتب علیھ من حصول الوئام والمحبة واأللفة بین المسلمین وتخلیص المجتمع من التشاحن لإلصالح بین الناس وما ی

قُوْا ّهللاَ  والتباغض، وقد تواترت األدلة من الكتاب والسنة في الترغیب في اإلصالح والحث علیھ من ذلك قولھ تعالى: {َفاتَّ

دل بین االثنین صدقة) متفق علیھ. أي تصلح بینھما بالعدل وألجل ما في َوأَْصلُِحوْا َذاَت بِْینُِكْم}وقال صلى هللا علیھ وسلم: (تع

اإلصالح من المصالح العظیمة رخص فیما یكون من الكذب بقصد اإلصالح .فالواجب على المسلمین أن یقوموا بھذا الواجب 

من هللا تعالى. العظیم فیما بینھم حتى تحصل المودة واأللفة بینھم وینالوا الثواب الجزیل واألجر العظیم

عشر:حاديالتمرین ال

آفات اللسان:
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الغیبة:-1

وھي ذكر المؤمن ألخیھ بسوء في حالة غیابھ، وھي من أشد المعاصي وأعظمھا أثراً حیث یقول عنھا تعالى: "وال یغتب 

حد مطلقاً ألن ھذا یعني انصرافھ ).فینبغي للمؤمن أن ال یتعرض لغیبة أ2بعضكم بعضاً أیحب أحدكم أن یأكل لحم أخیھ میتاً"(

عن عیوب نفسھ بحسب قول النبي األعظم (ص): "رحم هللا امريًء انشغل بعیوبھ عن عیوب الناس".

السخریة:-2

وھي حالة استھزاء باآلخرین وذكرھم بما یحقّرھم ویستھین بھم بقول أو إشارة أو فعل بحیث یؤدي للضحك علیھم واإلھانة لھم، 

نما یصدر من أھل الغفلة وناقصي العقول ألن هللا تعالى ینبىء عن المغزى بقولھ: "یا أیھا الذین آمنوا ال یسخر قوم وھذا األمر إ

).1من قوم عسى أن یكونوا خیراً منھم"(

التنابز باأللقاب:-3

أللقاب بئس االسم الفسوق وھو یختص بخطاب اآلخرین بأسماء یكرھونھا ألنھا تشعرھم بالذم وقد جاء في ذلك: "وال تنابزوا با

).2بعد اإلیمان"(

اللغو:-4

وھو الكالم الذي ال فائدة منھ مطلقاً حیث ال یفید في دنیا وال آخرة، ذلك أن اإلنسان ینبغي أن یكون مترفعاً عن سفائف األمور، 

).3والذین ھم عن اللغو معرضون"(وهللا یكرمھ عنھا ویجعل ذلك من أسباب الفالح فیقول في محكم كتابھ: "قد أفلح المؤمنون.. 

شھادة الزور:-5

وھي من االبتالءات الشدیدة التي یقع فیھا الناس وھم ال یشعرون. فالزور تمویھ الباطل بما یوھم أنھ حق، وھو یشمل الكذب 

).4وكل لھو باطل كالفحش، ومن صفات المؤمنین أنھم: "والذین ال یشھدون الزور"(

مور البیع والمعاش حیث یقوم التاجر بوصف بضاعتھ الردیئة بأنھا حسنة فیكون قد كذب وشھد زوراً وخصوصاً فیما یتعلق بأ

واكتسب ماالً حراماً ولذلك قیل: "التاجر فاجر ما لم یتفقھ في دین هللا".

عشر: نيالتمرین الثا

:فضائل اللسان ومحاسنھ 

الصدق:-1

غة، وال نقصان ومواربة، وھو من الصفات الخالصة لإلنسان المؤمن كما أنَّھ من وھو القول المطابق للواقع دون زیادة ومبال

).1صفات هللا تعالى: "ھذا ما وعدنا هللا ورسولھ وصدق هللا ورسولھ"(

القول الحسن:-2

فیترك آثاراً وھو القول المتأدب الجمیل الخالي من الخشونة والشتم وسوء األمر، والكالم بھذه الصفة یقع في قلوب اآلخرین 

حسنة تعود بالخیر على ِكالَ الطرفین حتى أن جباراً مثل فرعون ُیرجى أن یحصل عنده خیر حیث أوصى تعالى موسى 

).4وھارون في خطابھ: "فقوال لھ قوالً لیناً لعلھ یتذكر أو یخشى"(

خفض الصوت:-3

صخب وصیاح، مما یقلل من شأن المتحدث ویسلب إن للحدیث آداباً منھا خفض الصوت، والكالم بصورة ھادئة دون جدال و

).2منھ الوقار والحیاء، لذلك كانت وصیة لقمان البنھ في جملة مواعظھ لھ: "واغضض من صوتك"(

عالقات المسلم
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التمرین األول:

سان بربھ تنمیة الھدف من عالقة اإلنسان بنفسھ ترویضھا وتقویمھا حتى أوج الكمال النفسي والخلقي، والھدف من عالقة اإلن

ھذه العالقة، وتقویة غرسة اإلیمان، وحسن التوكل على هللا، واالستعانة بھ، واستمداد كل أنواع الخیر منھ، واالعتماد علیھ وحده 

ات. وتكون التقوى سبیالً إلصالح ھذه العالقة وبقائھا طیبة مباركة،  في توقي أنواع الشرور، والتخلص من اآلفات والملمِّ

ل عمل صالح دنیوي وأخروي. والھدف من تنظیم عالقة اإلنسان بمجتمعھ: إیجاد المجتمع الفاضل والفرد الصالح، ودافعة لك

وإسعاد الجمیع، وإصالح أنماط العالقة االجتماعیة على أساس من العدل والتوازن، والرحمة والتعاون، والقوة والصالبة 

  ألجنبـي.لمقاومة األعداء، وحمایة األمة من ألوان التدخل ا

التمرین الثاني:

�έΎγ�ϥϋ�˯ΎϬΗϧϻϭ�ΕΎΑΟϭϟ�ϊ 1 جـ ϳϣΟΑ�ϥΎϳΗϹ�ϰϠϋ�ϡϭϘΗ�Δϗϼϋ�ϲϫϭ�ˬϩέϳ�ͿΎϓ�ϩέϳ�ϥϛϳ�ϡϟ�ϥΈϓ�ϩέϳ�Ϫϧ́ϛ�ௌ�ΩΑόϳ�ϥ��

.المنكرات واالستمرار على الطاعات 

-ولو صغیراً -، فكلما اقترف ذنباً : باإلكثار من فعل الحسنات ( من صالة أو صدقة أو استغفار أو تسبیح أو غیرھا)2جـ 

بادر بالحسنة ؛ ألن الحسنات یذھبن السیئات ، وال یمحو الشر إال الخیر (الحسنة) . 

: ھو أن تفعل معھم ما تحب أن یفعلوه معك أي یعاملھم معاملة حسنة ، فیحسن إلى مسیئھم ، ویصل من قطعھ ، ویعفو  3 جـ

.عمن ظلمھ 

و : : ثواب المتقین ھ 4 جـ

ِقیَن) -1 َ ُیِحبُّ اْلُمتَّ قِیَن) ـ  - 2ـ ُحب هللا (َفإِنَّ هللاَّ َ َمَع اْلُمتَّ حیاة میسرة فیھا ھدوء البال (َوَمْن -3أن نكون في حمایة هللا(أَنَّ هللاَّ

َ َیْجَعْل لَُھ ِمْن أَْمِرِه ُیْسراً) ـ  َئاتِِھ َوُیْعِظْم لَُھ أَْجراً) تكفیر السیئات واألجر من هللا (َوَمنْ -4َیتَِّق هللاَّ َ ُیَكفِّْر َعْنُھ َسیِّ َیتَِّق هللاَّ

َ َیْجَعْل لَُھ َمْخَرجاً) ـ -5 ٍة -7الرزق (َوَیْرُزْقُھ ِمْن َحْیُث ال َیْحَتِسُب) ـ -6یجعل هللا لھ مخرجاً ( َوَمْن َیتَِّق هللاَّ الجنة (َوَجنَّ

َمَواُت َواألَْرضُ  ِقیَن) ـ َعْرُضَھا السَّ ْت لِْلُمتَّ َقْوا). -8أُِعدَّ ي الَِّذیَن اتَّ النجاة من العذاب (ُثمَّ ُنَنجِّ

ما یرشدنا إلیھ الحدیث : 

وضع األسس الصحیحة لعالقة اإلنسان بربھ ونفسھ ومجتمعھ . -1

الحرص على سعادة الفرد في الدنیا و في اآلخرة . -2

ضة المجتمع . تكوین الروابط االجتماعیة لنھ-3

الخلق الحسن أساس قوة األمم . -4

مراقبة هللا وخشیتھ سراً وعالنیة . -5

التمرین الثالث:

:الدعائم فھي 

تأسیس حیاة إسالمیة في المنزل قوامھا الخضوع التام ألحكام الشرع واالستجابة السریعة ألوامر هللا ورسولھ صلى هللا )1(

.علیھ وسلم 

.العمل على ازدیاد اإلیمان عبر رحلة الحیاة ، واالجتھاد في الطاعات والعبادات )2(

.بناء أسرة قویة إیمانیا وعلمیا ونفسیا وأخالقیا )3(

.تأسیس العالقة بین أفراد األسرة على الحب واإلیثار والشفقة والنصح )4(

.یمانیة ضد ابتالءات الدنیا كاألمراض والفقر ونحو ذلك تحصین أفراد األسرة بمناعة إ)5(
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.االھتمام بالجوانب المتممة للضروریات مثل النظام والنظافة والذوق العالي واآلداب الرفیعة )6(

.العمل على تحصین أفراد األسرة ضد فتن العصر المختلفة الھادمة لبناء الدین )7(

.س الجھادي ، والتعوید على البذل في سبیل الدین إعالء الح)8(

.تأسیس مبدأ التنافس على الفضائل والتسابق إلى الخیرات )(9

التمرین الرابع:

سورة النور سورة مدنیة تھتم باآلداب اإلجتماعیة عامة وآداب البیوت خاصة وقد وّجھت المسلمین إلى أسس الحیاة الفاضلة 

ھا من توجیھات رشیدة وآداب سامیة تحفظ المسلم ومجتمعھ وتصون حرمتھ وتحافظ علیھ من عوامل التفكك الكریمة بما فی

الداخلي واإلنھیار الخلقي الذي یدّمر األمم.

ضمانات لحمایة المجتمع:

َھا الَِّذیَن آَمُنوا َال َتْدُخلُوا ُبُیوًتا َغْیَر ُبُیوتُِكْم َحتَّى تَ 1 ُروَن) . اإلستئذان: (َیا أَیُّ ْسَتأِْنُسوا َوُتَسلُِّموا َعلَى أَْھلَِھا َذلُِكْم َخْیٌر لَُّكْم لََعلَُّكْم َتَذكَّ

تعلمنا اآلیات ضرورة اإلستئذان لدخول البیوت وحتى داخل البیت الواحد لألطفال والخدم في ساعات الراحة التي قد 27آیة 

یكون األب واألم في خلوة 

َ َخِبیٌر ِبَما . غّض البصر وحفظ الفرج: (2 وا ِمْن أَْبَصاِرِھْم َوَیْحَفُظوا فُُروَجُھْم َذلَِك أَْزَكى لَُھْم إِنَّ هللاَّ َیْصَنُعوَن) قُل لِّْلُمْؤِمِنیَن َیُغضُّ

وھذا توجیھ للرجال والنساء معاً فھم جمیعاً مطالبون بغض البصر.30آیة 

أَْبَصاِرِھنَّ َوَیْحَفْظَن فُُروَجُھنَّ َوَال ُیْبِدیَن ِزیَنَتُھنَّ إِالَّ َما َظَھَر ِمْنَھا َوْلَیْضِرْبَن بُِخُمِرِھنَّ . الحجاب: (َوقُل لِّْلُمْؤِمَناِت َیْغُضْضَن ِمنْ 3

نَّ أَْو أَْبَناء ُبُعولَِتِھنَّ أَْو إِْخَوانِِھنَّ أَْو َبنِي إِْخَوانِِھنَّ اِئھِ َعلَى ُجُیوبِِھنَّ َوَال ُیْبِدیَن ِزیَنَتُھنَّ إِالَّ لُِبُعولَِتِھنَّ أَْو آَبائِِھنَّ أَْو آَباء ُبُعولَِتِھنَّ أَْو أَْبنَ 

ابِِعیَن َغْیِر أُْولِي اْإلِْرَبِة مِ  ْفِل الَِّذیَن لَْم َیْظَھرُ أَْو َبِني أََخَواتِِھنَّ أَْو ِنَساِئِھنَّ أَْو َما َملََكْت أَْیَماُنُھنَّ أَِو التَّ َجاِل أَِو الطِّ وا َعلَى َعْوَراِت َن الرِّ

ِ َجِمیًعا أَیُّھَ  31ا اْلُمْؤِمُنوَن لََعلَُّكْم ُتْفلُِحوَن) آیة النَِّساء َوَال َیْضِرْبَن ِبأَْرُجلِِھنَّ لُِیْعلََم َما ُیْخِفیَن ِمن ِزیَنتِِھنَّ َوُتوُبوا إِلَى هللاَّ

ُ َواِسٌع . تسھیل تزویح الشباب (َوأَنِكُحوا اْألََیاَمى ِمنُكْم َوالصَّ 4 ُ ِمن َفْضلِِھ َوهللاَّ الِِحیَن ِمْن ِعَباِدُكْم َوإَِماِئُكْم إِن َیُكوُنوا فَُقَراء ُیْغنِِھُم هللاَّ

وتسھیل ھذا الزواج لحمایة الشباب الذي بلغ سن الزواج وبالتالي حمایة المجتمع كامالً.32َعلِیٌم) آیة 

ا َملََكْت أَْیَماُنُكمْ . منع البغاء: (َوْلَیْسَتْعفِِف الَِّذیَن َال 5 ُ ِمن َفْضلِِھ َوالَِّذیَن َیْبَتُغوَن اْلِكَتاَب ِممَّ  َفَكاتُِبوُھْم إِْن  َیِجُدوَن ِنَكاًحا َحتَّى ُیْغِنَیُھْم هللاَّ

ِ الَِّذي آَتاُكْم َوَال ُتْكِرُھوا َفَتَیاتُِكْم َعلَ  اِل هللاَّ ْنَیا َوَمن َعلِْمُتْم ِفیِھْم َخْیًرا َوآُتوُھم مِّن مَّ ًنا لَِّتْبَتُغوا َعَرَض اْلَحَیاِة الدُّ ى اْلِبَغاء إِْن أََرْدَن َتَحصُّ

ِحیٌم) آیة  َ ِمن َبْعِد إِْكَراِھِھنَّ َغفُوٌر رَّ 33ُیْكِرھھُّنَّ َفإِنَّ هللاَّ

ْنَیا . منع إشاعة الفواحش بإظھار خطورة انتشارھا: (إِنَّ الَِّذیَن ُیِحبُّوَن أَن َتِشیَع اْلفَ 6 اِحَشُة ِفي الَِّذیَن آَمُنوا لَُھْم َعَذاٌب أَلِیٌم ِفي الدُّ

ُ َیْعلَُم َوأَنُتْم َال َتْعلَُموَن) آیة  كما لعن هللا تعالى الذین یشیعون الفاحشة أو یرمون المحصنات وحذرھم من عذابھ 19َواْآلِخَرِة َوهللاَّ

في الدنیا واآلخرة.

التمرین الخامس:

االسرة ھي المحیط االجتماعي االول الذي یحتضن الطفل، فینمو ویترعرع في أوساطھ، ویتأثر بأخالقھ، ویكتسب أ ـ االسرة: 

صفاتھ وعاداتھ وتقالیده، سواء بالقدوة أو بالخبرة والسلوك العملي الذي یعامل بھ، أو بما یسمعھ ویشاھده، أو یستوحیھ من 

ظروف أسرتھ. 

الثاني الذي یتلقى الطفل ویحتضنھ بعد أبویھ وأسرتھ، ویشیع فیھ روحھ، وینقل الیھ عاداتھ ب ـ المجتمع: المجتمع ھو المحیط

ومفاھیمھ وسلوكھ. والفرد المسلم في المجتمع االسالمي یجد البیئة الصالحة لنموه ونشأتھ واستقامة شخصیتھ، لتوّفر االجواء 

لوسائل كلھا تؤثر في الطفل ، ویكتسب منھا عاداتھ ومفاھیمھ والظروف الالزمة لنمو الشخصیة االسالمیة اجتماعیاً. فھذه ا

وسلوكھ، وتوجھ شخصیتھ سلباً وایجاباً. 
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ج ـ المدرسة: والمدرسة ھي الحاضنة الثالثة بعد البیت والمجتمع الذي یحتضن الطفل ویؤثر في تكوین شخصیتھ وصیاغة فكره 

مدرسي الى حّیز الوجود، وتعمل كلھا مؤثرة في شخصیة الطفل وسلوكھ. وتشترك أربعة عناصر اساسیة في اخراج االثر ال

وسلوكھ، وھي: المعلم، المنھج، المحیط الطالبي، والنظام والنشاطات والمظاھر المدرسیة العامة: 

ة عالقة د ـ الدولة: بعد أن تطورت بنیة الدولة ومھامھا، وتعّقدت الحیاة البشریة بمختلف مجاالتھا، صارت عالقة االنسان بالدول

حیویة، فما من مجال من مجاالت الحیاة إالّ وللدولة أثر أو عالقة بھ، بصورة مباشرة أو غیر مباشرة. 

ویظھر أثر الدولة بشكل أكثر وضوحاً في التربیة والتعلیم والثقافة العاّمة. فالدولة في معظم بلدان العالم الیوم تتولّى مسؤولیة 

ط لھا مركزیاً، وتنھض بادارتھا وقیادتھا. التربیة والثقافة والتعلیم، وتخط

من شعائر االسالم:

والعیدینصالة الجماعة والجمعة
التمرین األول:

:بعض فضائل صالة الجماعة

.األجر المضاَعفـ 1

قال النبي صلى هللا علیھ وسلم : (( صالة الجماعة أفضل من صالة الفذ بسبع وعشرین درجة )) [ متفق علیھ ] .

ع الدرجات وحط الخطیئات .رفـ 2

نوبـ 3 .ُغفران الذُّ

قال صلى هللا علیھ وسلم : (( من توّضأ فأَْسَبغ الوضوء ، ثم مشى إلى صالة مكتوبة فصالّھا مع اإلمام ، ُغفَِر لھ ذنبھ )) [ رواه 

حھ األلباني ] . ابن خزیمة وصحَّ

صالة الجماعة من سنن الھدى.ـ 4

بخیر ومات بخیر.من حاَفظ على الجماعة عاشـ 5

التمرین الثاني:

:بعض األدلة على وجوب صالة الجماعة في المساجد من كتاب هللا وسنة رسولھ صلى هللا علیھ وسلم

*أوال : من كتاب هللا : 

ى ـ قال تعالى : ( یوم یكشف عن ساق ویدعون  إلى السجود فال یستطیعون خاشعة أبصارھم ترھقھم ذلة وقد كانوا یدعون إل1

السجود وھم سالمون ).

ـ وقال تعالى : (وأقیموا الصالة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعین )2

ـ قولھ تعالى : ( وإذا كنت فیھم فأقمت لھم الصالة فلتقم طائفة منھم معك .. )3

ثانیا : من السنة :

، أنھ قال : (( لقد ھممت أن آمر بالصالة عن أبي ھریرة ـ رضي هللا عنھ ـ عن النبي صلى هللا علیھ وسلمینـ في الصحیح1

فتقام ، ثم آمر رجال فیصلي بالناس ، ثم أنطلق برجال معھم حزم من حطب إلى قوم ال یشھدون الصالة فأحرق علیھم بیوتھم 

بالنار ))وال یتوعد بحرق بیوتھم بالنار إال على ترك واجب . 

صلي في بیتي ؟ ألیس لي قائد یالئمني إلى المسجد فھل لي رخصة أن ـ وفي صحیح مسلم ؛ أن رجال أعمى قال یا رسول هللا2

فقال النبي صلى هللا علیھ وسلم :  (( ھل تسمع النداء بالصالة ؟ )) قال : نعم ، قال : (( فأجب )) فإذا كان ھذا في حق رجل 

أعمى لیس لھ قائد یالئمھ إلى المسجد فكیف بمن كان صحیحا مبصرا ال عذر لھ .. 
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تمرین الثالث:ال

شرع هللا سبحانھ وتعالى صالة الجماعة لِحكم عظیمة , وفوائد جسیمة  منھا:

ـ إختبار العباد وامتحانھم ؛ لیعلم هللا من یمتثل أوامره ممن یعرض عنھا ویتكبر .1

. والذي ال یصلي في ـ  التعارف والتآلف والترابط بین المسلمین ؛ لیكونوا كالجسد الواحد , وكالبنیان یشد بعضھ بعضا2

المسجد ال یعرفھ أھل الحي إال من كان بینھ وبین أحدھم مصلحة دنیویة .

ـ تعلیم الجاھل .. وتذكیر الغافل ، فالجاھل یرى العالم فیقتدي بھ ،والغافل یسمع الموعظة فینتفع بھا ..  3

ة ، بخالف من یصلي في بیتھ فإنھ قد ال یشعر بشيء ـ ما یشعر بھ المصلي في الجماعة من الخشوع والتدبیر واإلنتفاع بالصال4

من ذلك ، بل إن الصالة تثقل علیھ في الغالب فینقرھا نقر الدیك فال ینتفع منھا بشيء .. 

ـ إغاظة أعداء هللا وإرھابھم وعلى رأسھم إبلیس ـ لعنھ هللا ـ وجنوده من شیاطین اإلنس والجن ، الذین یؤرقھم أن یعود 5

المساجد وخاصة الشباب.المسلمون إلى 

ـ ما في الخروج إلى المسجد من النشاط والحركة وریاضة البدن بكثرة المشي ذھابا وإیابا السیما إن كان المسجد بعیدا ، 6

بخالف الصالة في البیت وما یصاحبھا في الغالب من الكسل والخمول .. وھذا مجرب . 

التمرین الرابع:

افة الى آداب المسجد منھا ما یختص باإلمام ومنھا ما یختص بالمأموم، ومنھا ما یلزمھما معا لصالة الجماعة آداب كثیرة إض

نذكر منھا اآلداب التالیة:

المحافظة على صالة الجماعة في المسجد، واالستعداد لھا بالطھارة والوضوء في البیت، والحضور في أول الوقت،  ـ  1

وخاصة إذا كان المسجد قریبا.

التھاون في صالة الجماعة، والتكاسل عنھا، واالنشغال بغیرھا عند سماع النداء.تجنب  ـ  2

الحرص على صالة الفجر والعشاء مع الجماعة، لما فیھما من عظیم األجر وجزیل الثواب، ولما في ھذین الوقتین من  ـ 3

.البركات وتنّزل الرحمات، ولثقلھما على المنافقین النشغالھم فیھا في لھو أو نوم

التوقف عن الذكر والصالة وقراءة القرآن عند سماع األذان، وإجابة المؤذن فیما یقول. ـ 4

اإلقبال الى صالة الجماعة بھدوءوسكینة ووقار، وخشوع للقلب، وترك لشواغل الدنیا، وتجنب اإلسراع أو الركض في  ـ 5

الطریق أو في المسجد للحاق بالجماعة..

عة المنتظرین للصالة عند الدخول علیھم، وتفقد الغائبین منھم بعد أداء الصالة، فمن كان مریضا إلقاء السالم على الجما ـ 6

عادوه، ومن كان مقصرا زاروه، ومن كان محتاجا أعانوه، ومن كان مصابا عزوه، ومن كان متوفى شیعوه.

مصلین للوصول إلیھ، فإن أحق السعي للوصول الى الصف األول وذلك بالتكبیر الى المسجد وتجنب تخطي رقاب ال ـ 7

المصلین بالصف األول أسبقھم إلیھ.

تجنب السیر بین الصفوف، والحذر من المرور بین یدي المصلین أثناء صالتھم. ـ 8

التوقف عن أداء صالة السنة متى أقیمت الصالة المكتوبة، وتخفیفھا إن كان قد تلّبس بھا، وقصرھا الى ركعتین إن كانت  ـ 9

لك للحاق اإلمام.رباعیة وذ

یجب متابعة اإلمام في حركات الصالة، وتحرم مسابقتھ، وتبطل إن سبقھ بتكبیرة اإلحرام. ـ 10

إذا كان المقتدي فردا واحدا فإنھ یقف عن یمین اإلمام متأخرا عنھ قلیال، فإن أتى آخر أشار الیھ برفق بعد أن ینوي الصالة  ـ 11

لیتأخر، ویصفّان وراء اإلمام.
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یتم إنشاء الصف خلف اإلمام بمحاذاتھ، ثم یصطّف المصلون یمینا ویسارا بالتساوي حتى یستكمل الصف، وال یبدأ  ـ 12

بتشكیل صف جدید حتى ینتھي الذي قبلھ وینبغي تسویة الصفوف لتكون على استقامة واحدة كما ینبغي رّص الصفوف للتوجھ 

اعة، إذ تتوحد القلوب في مقصدھا فیغذي القوي منھا الضعیف، وتفاض الى هللا تعالى بقلب واحد، وبذلك نحصل بركة الجم

رحمة هللا على الجمیع.

ینبغي عدم التأخر عن أول الصالة وتكبیرة اإلحرام، وعدم التباطؤ عن الصفوف األولى. ـ 13

تقوى وصالحا، وأحفظھم ینبغي أن یقف خلف اإلمام مباشرة أكبر المصلین قدر وسنا، وأحسنھم خلقا وإیمانا، وأكثرھم ـ 14

للقرآن الكریم، وأعلمھم بأحكام الدین، وینبغي تقدیمھم إذا كانوا في الصفوف المتأخرة، وإیثارھم بالصف األول.

ینبغي أن یخفف اإلمام الصالة مع إتمامھا، وال یطیل زیادة على المألوف رفقا بالضعفاء والمرضى والصّناع والمسنین  ـ 15

عذار، ولیطل إذا صلى وحده أو بمن یرضون اإلطالة.وأصحاب الحاجات واأل

تجنب االستعجال في الخروج من المسجد بعد إنقضاء الجماعة، لئال یؤدي الى مزاحمة المصلین ومدافعتھم، والحذر من  ـ 16

لمأثورة دبر كل صالة.إفساد ثواب الجماعة بإیذاء أحد منھم بالید أو باللسان، ویفضل إطالة الجلوس في المسجد لقراءة األذكار ا

یمكن للمرأة أن تشھد الجماعة وتصلي في المسجد إذا خرجت بإذن ولّیھا غیر متبّرجة وال متزینة وال متعّطرة وصالتھا  ـ 17

في بیتھا أفضل.

التمرین الخامس:

حكمة صالة الجماعة:

في قلوبھم، وإشعارھم بأنھم إخوة متساوون تحقیق التآلف والتعارف والتعاون بین المسلمین، وغرس أصول المحبة والود 

متضامنون في السراء والضراء، دون فارق بینھم في الدرجة أو الرتبة أو الحرفة أو الثروة والجاه، أو الغنى والفقر.

وفیھا تعوید على النظام واالنضباط وحب الطاعة في البر والمعروف، وتنعكس آثار ذلك كلھ على الحیاة العامة والخاصة، 

فتثمر صالة الجماعة أطیب الثمرات، وتحقق أبعد األھداف، وتربي الناس على أفضل أصول التربیة، وتربط أبناء المجتمع 

بأقوى الروابط، ألن ربھم واحد، وإمامھم واحد، وغایتھم واحدة، وسبیلھم واحدة.

التمرین السادس:

، وھي فرض مستقل لیست بدالً عن الظھر، لعدم انعقادھا بنیة صالة الجمعة فرض عین، یالم تاركھا لثبوتھا بالدلیل القطعي

الظھر ممن ال تجب الجمعة علیھ كالمسافر والمرأة، وھي آكد من الظھر، بل ھي أفضل الصلوات، ویومھا أفضل األیام، وخیر 

یوم طلعت فیھ الشمس.

التمرین السابع:

:مشروعیة صالة الجمعة

َھا الَِّذی ِ َوَذُروا اْلَبْیَع} [الجمعة: قولھ تعالى: {َیا أَیُّ الِة ِمْن َیْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا إِلَى ِذْكِر هللاَّ ] أي امضوا إلى 9َن آَمُنوا إَِذا ُنوِدي لِلصَّ

ذكر هللا.

ج قال: رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: "خیر یوم طلعت فیھ الشمس یوم الجمعة، فیھ خلق آدم، وفیھ دخل الجنة، وفیھ أخر

منھا، وال تقوم الساعة إال في یوم الجمعة".

التمرین الثامن:

:صالة العیدین و آدابھا
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شرعت صالة العیدین في السنة األولى من الھجرة وھى سنة مؤكدة وتكون في صباح أول أیام عیدي األضحى والفطر وقد 

لھا.وصالة العیدین من شعائر اإلسالم الظاھرة، وقد واظب علیھا النبي صلى هللا علیھ وسلم وأمر الرجال والنساء أن یخرجوا 

ارتبطت بعبادتین عظیمتین وھما عبادة الصیام والحج، حیث یجتمع المسلمون فیھا مكبرین مھللین، فرحین بفضل ربھم علیھم، 

بعد أن تقربوا إلیھ بأنواع الطاعات والقربات، لینالوا جائزة موالھم في ھذا الیوم العظیم . 

بھا :و من أدا

ـ استحباب الغسل والتطیب ولبس أجمل الثیاب . 

ـ أكل بعض التمرات قبل الخروج إلى الصالة .

ـ أداء الصالة في العراء ولیس داخل المساجد. 

التمرین التاسع:

صالة العید :ء صفة أدا

عة الثانیة خمس تكبیرات غیر تكبیرة صالة العید ركعتان ُیَكبِّر في األولى ست تكبیرات غیر تكبیرة اإلحرام، ویكبر في الرك

( كبَّر في العیدین في األولى سبعاً -صلى هللا علیھ وسلم -االنتقال والرفع من السجود، لما ثبت عند الترمذي وغیره أن النبي 

اً إلمامھ .قبل القراءة، وفي الثانیة خمساً قبل القراءة )، وھذا التكبیر سنة ال تبطل الصالة بتركھ، والمأموم یكبر تبع

یسن لإلمام أن یقرأ بعد التكبیر والفاتحة بسورة " األعلى" وفي الثانیة بسورة " الغاشیة"، أو یقرأ في األولى بسورة "ق"، وفي 

الثانیة بسورة " القمر" ویجھر فیھا بالقراءة، وكل ذلك ثابت في صحیح مسلم ، ولو قرأ بغیر ذلك فال حرج .

خطب في الناس خطبتین، یفتتحھا بالحمد والثناء على هللا، ویكثر التكبیر أثناءھا، وإن كان العید عید فإذا فرغ اإلمام من الصالة 

أضحى رغب الناس في األضحیة وحثھم علیھا وبین لھم أحكامھا .

التمرین العاشر:

:من سنن العیدین

متجمالت وال متطیبات.أن یتجمل الرجل بلبس أحسن ثیابھ ، أما النساء فیخرجن الى الصالة غیر -1

أن یبكر المأموم في الحضور ، ویتقدم إلى الصفوف األولى .-2

فعن جابر رضي هللا عنھ قال : ( كان النبي –إن تیسر –أن یذھب من طریق ویرجع من طریق آخر ، ماشیا على قدمیھ -3

صلى هللا علیھ وسلم إذا كان یوم عید خالف الطریق).

لصالة عید الفطر تمرات یقطعھا على وتر ( ثالث أو خمس تمرات .....) .أن یأكل قبل الخروج-4

ومن سنن الصالة : التكبیرات الزوائد والذكر فیما بینھا ، وقراءة السور المذكورة ، وأداؤھا في المصلى . -5


