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:ó©H ÉeCG ,ˆG ∫ƒ°SQ ≈∏Y ΩÓ°ùdGh IÓ°üdGh ˆ óª◊G
 ¢†©H ∂«dEG Ü qô≤j ÜÉàµdG Gògh - ∫hC’G π°üØdG - §°SƒàŸG ådÉãdG ∞°ü∏d åjó◊G IOÉŸ ÖdÉ£dG ÜÉàc ∂jój ÚH ™°†æa
 ,¬«¡f ÜÉæàLGh √ôeCG ∫ÉãàeGh É¡H πª©dGh ¬àæ°S º∏©àd ∑ƒYóJ »àdG áÑëŸG ∂∏J ,¬∏Œh ¬Ñ– …òdG ¤ óªfi »ÑædG áæ°S

.áæ÷G ‘ ¬æe ∂Hôb ¿ƒµj ¤ √ÉjEG ∂àYÉW Qó≤Ña
 á∏¡°S ÜÉàµdG á¨d ¿EÉa Gòd ÜÉàµdG øe ∫hC’G ó«Øà°ùŸG âfCÉa ∂«dEG  ¬«a ÜÉ£ÿG ¬Lƒj ¿CG  ÜÉàµdG ∞«dCÉJ  ‘ »YhQ óbh
 á«ª«∏©J á£°ûfCG ∫ÓN øe º∏©àdG ‘ á«∏YÉØH ∑QÉ°ûJ ¿CG Éæ°UôM Éªc ,∂JÉLÉ«àMGh ∂©bGh øe ≥∏£æJ √QÉµaCGh ,á°ù∏°Sh

.∂à°ûjÉ©eh ∂JÉ«M øe á∏ãeCG Üô°†Jh ∂Hƒ∏°SCÉH É¡Ñàµàd âcôJ iƒàëŸG πNGO äÉZGôah
 áHÉLE’G ‘ OOÎJ Óa ,IOófi áHÉLEG É¡d ¢ù«d – É¡à©«Ñ£H – äÉWÉ°ûædGh äÉZGôØdGh á∏Ä°SC’G ¢†©H ¿CG ≈dEG Ò°ûf ¿CG Oƒfh

.∂°ùØæH ∂à≤K ájƒ≤Jh ,∂jód ÒµØàdGh º∏©àdG äGQÉ¡e á«ªæJ ÉgOGôjEG øe ó°ü≤dGh ,™°SGh ∫ÉéŸÉa ,kÉÑ°SÉæe √GôJ ÉÃ
 ∂fCG iôf øëæa ,ájôª©dG ∂à∏Môe Ö°SÉæj ÉÃ ∂JGQób õjõ©Jh ,ÒµØàdG äGQÉ¡Ÿ ¬JÉYGôe :ÜÉàµdG ‘ Iójó÷G QƒeC’G øeh
 RhÉéàJ – ˆG AÉ°T ¿EG – ∂dòc âfCGh ,¬æ°ùMCG ™Ñààa ΩÓµdG ™ªà°ùJ âfCG πH ,∂«dEG ≈≤∏j ÉŸ Qôµe áeƒ∏©ª∏d ≥∏àe Oô› â°ùd

.á≤HÉ°S äGÈN øe ¬à°SQO Ée ≈∏Y AÉæH IójóL äGÈN Ö«côJ ‘ ´óÑJh iôNCG ±QÉ©e É¡«∏Y »æÑàd áaô©e øe ¬à°SQO Ée
 ∂°ùØf ‘ ¢Sô¨j ¿CG ≈dEG ±ó¡j Éªc ,É¡æe Ohõààd ¿ÉÁE’G ójõJ »àdG ∫ÉªYC’ÉH ∂Øjô©Jh ,∂àªg õØM ≈dEG ÜÉàµdG ±ó¡jh

 .ˆG øe kÉHôb ∑ójõJ »àdG áæ°ù◊G ¥ÓNC’G h á«dhDƒ°ùŸG πª–
 øe ∂Hôb Qó≤Ña ,É¡≤«≤ëàd ≈©°ùJh É¡∏eCÉàJ ¿CG »¨Ñæj IóMƒdG πNóe ‘ â©°Vh ±GógCG ÜÉàµdG ‘ IóMh πµd º p°S oQ óbh

.Iôªãeh IÒÑc ÜÉàµdG øe ∂JOÉØà°SG ¿ƒµJ ±GógC’G ≥«≤–
 ‹h QhOh ,â«ÑdG πNGO ∂cƒ∏°Sh ∂JÉ«M ≈∏Y ¬àª∏©J Ée ¢ùµ©æj ¿CG º¡ŸG øªa ,∂à«HôJh ∂ªt∏©J ‘ ∂d kÉfƒY ∂à«H øµ«dh

.á«à«H á£°ûfCG øe ¬H âØu∏ oc Ée ò«ØæJh ¬àª∏©J Ée ≥«Ñ£J ≈∏Y ∂àfÉYEGh ∂à©HÉàe ∑ôeCG
 ∂JÉ«M ‘ √ôKCG iôJ º«¶Y Òÿ ábÓ£fGh ,ájGó¡dGh º∏©dG êQGóe ‘ AÉ≤JQ’G ‘ ∂d kÉ©aGO ÜÉàµdG ¿ƒµj ¿CG ¬∏eCÉf …òdGh

.√hôµe πc øe ∂¶ØMh ∂jódGh ¿ƒ«©d Iôb ∂∏©Lh ∂H ˆG ™Øf ,∂æWhh
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ÜÉàµdG í«JÉØe

…hGôdÉH ∞jô©àdG

 ,¢SQódG ≈dEG ∫ƒNódGh ≥jƒ°ûàdGh √ÉÑàf’G ó°ûd kÉÑ°SÉæe kGó«¡“ ¿ƒµàd ;IÒ°ùj áeó≤e ¬d πªY ¢ShQódG ¢†©H
.¬«a ∑QÉ°ûJ •É°ûf hCG É¡«∏Y ≥∏©J IQƒ°U øY IQÉÑY ó«¡ªàdG ¿ƒµj kÉfÉ«MCGh

 º¡JÉ«M øe mA»°T ≈∏Y ±ô©ààd ;¬ãjóM Éæ«dEG Gƒ∏≤f øjòdG ¤ »ÑædG ÜÉë°UCG IÒ°ùH ∂Øjô©àH ≈æ©oJ Iô≤a »g
.º¡H …óà≤Jh º¡Ñ–h ºgQó≤àa ,º¡JOÉÑYh º¡ª∏Yh º¡bÓNCGh

 â°ù«d  É¡fC’  ,á∏≤à°ùe  Iô≤a  ‘ äOôao CG  Gòdh  ,á°UÉN á«Yô°T  ád’O  É¡d  äÉª∏c  åjOÉMC’G  ¢†©H  øª°†àJ
.¢UÉN »Yô°T ≈æ©e øe É¡d ÉŸ πH ,≈æ©ŸG áë°VGh ÒZ áª∏c Oô›

.¢SQódG óFGƒa øe IóFÉa hCG åjó◊G …hGQ »HÉë°üdG IÒ°S øe ∞bƒe ∫ƒM ∑ÒµØJ ÒãJ Iƒ£N »g

 ,Évjƒ¨od ≈æ©e É¡fƒc øe ÌcCG åjó◊G ¥É«°S É¡«a »YhQ óbh ,ìÉ°†jEGh ¿É«H ≈dEG êÉà– »àdG äÉª∏µdG »g
 .¥É«°ùdG øe º¡ØJ äÉª∏µdG ¢†©Hh

 äÉMÉ°ùe âcôoJ ∂dP ™eh ,É¡ª¡a π¡°ù«d ;Iô°üàfl ¿ƒµJ ¿CG É¡«a »YhQ óbh ,åjó◊G óFGƒa RGôHEÉH ≈æ©J Iƒ£N »g
.∂ªu∏©e IóYÉ°ùÃ É¡WÉÑæà°SG ‘ ∑QÉ°ûàd áZQÉa

تـªـهـيـد 



.¤ ≈Ø£°üŸG åjóM øe ¢SQO πµd ∂à°SGQO ó©H πªY hCG ∫ƒb øe ¬H Ωƒ≤J ¿CG ∂«∏Y Öéj ÉÃ Iƒ£ÿG √òg ≈æ©J
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.á«aô©ŸGh á«ægòdG ∂bÉaBG ™«°SƒJh ∂JÉeƒ∏©e IOÉjR ≈∏Y óYÉ°ùJ »àdG äÉeƒ∏©ŸG ¢†©H ôcòH ≈æ©J Iƒ£ÿG √òg 

 ¿ƒµJ  ¿CG  É¡«a  »YhQ  óbh  É¡æe  IOÉØà°S’G  ∂æµÁ  »àdGh  ´ƒ°VƒŸÉH  á≤∏©àŸG  ™LGôŸG  ¢†©H  øª°†àJ

       .áYƒæàeh Iô°üàfl

 áيــFـراKEات اeƒعـلe

Ëƒ≤àdG

 AÉL Ée ≥«Ñ£J ≈∏Y kGQOÉb âëÑ°UCGh ¬JGOÉ°TQEGh ¤ ˆG ∫ƒ°SQ åjóM âª¡a ∂fCG ócCÉàJ ¿CG Iƒ£ÿG √òg ‘ »YhQ
.¬bÓNCÉH ≥∏îàdGh ¬H

ÜÉà`câfÎfEG ™bƒe
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 الوحدة ا�و�
من أعمال القلوب

ôµØàdG

¢UÓNE’
GÉ°VôdG
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Üƒ
∏≤d

G ∫
ÉªY

CG ø
e

تنق�سم الأعمال اإلى ق�سمي:
الأول: اأعمال اجلوارح، وgي الأعمال ال¶اgرة كال�سالة وال�سيام والزكاة ونحوgا.

اأعمال  ومنزلة  ونحوgا،   Aوالرجا واÿو±  كالإخال�ص  الباWنة  الأعمال  وgي   ،Üالقلو اأعمال  الãاين: 
القلوÜ ع¶يمة واأgميتها كبÒة ملا لها من اأثر كبÒ يف �سالح العبد وا�ستقامته، ويف gذه الوحدة نذكر 

من اأعمال القلوÜ: الإخال�ص، والتفكر، والر�سا.

ó©H ∂æe ™bƒàj دIóMƒd� √ò¡d ∂à°S�Q �أ¿:

.Ü1- تعدد بع†ص اأعمال القلو
.Aتنب الرياŒ2- –ر�ص على الإخال�ص يف اأقوالك واأفعالك، و

3- تدر∑ اأgمية ال�ستعداد لليوم الآخر ولواRم ذلك.
4- ت�ست�سعر ف†سل التفكر يف لوقات اهلل وتعتاد على ذلك.

٥- تدر∑ اأgمية الر�سا بالق†ساA والقدر.

IóMƒd� åjدÉMأ�   

قول النبي ¤: } اإن اأول النا�ص يق†سى عليه يوم القيامةz ... ا◊ديث.
حديث عبداهلل بن عمر        : (اأخذ ر�سول اهلل ¤ Ãنكبي) ......ا◊ديث.

تُّ يف بيت خالتي ميمونة ليلة والنبي ¤ عندgا لأن¶ر) .... ا◊ديث. pحديث عبداهلل بن عبا�ص         : (ب
قول النبي ¤: } ل يتمني اأحدكم املوت ل†سر نزل بهz .... ا◊ديث.

قول النبي ¤: }اإذا اأراد اهلل بعبده اÒÿ عجل له العقوبة يف الدنياz .... ا◊ديث.

:IóMƒd� √òg ‘ ¢SQóà°S
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∫hC’G ¢SQódG

 :ïريرة ‹ فقال له ناتل ال�سامي: اأيها ال�سيg عن �سليمان بن ي�سار رحمه اهلل قال: تفرق النا�ص عن اأبي
حدثني حديãاk �سمعته من ر�سول اهلل ¤، قال: نعم، فيا ترÃ iاذا حدثه اأبو gريرة ‹?

:∂dP ±ô©àd »JB’� åjó◊� أ�ôb�

?¢SQó∏d Ékf�ƒæY ¿ƒµj ¿ب �أ�ƒ÷� Ö°SÉæj πg ?¬e�õàd� ∂«∏Y »¨Ñæj …òd� πª©d� Ée ,åjó◊� äأ�ôb ¿أ� ó©H 
.ÉkÑ°SÉæe Ékf�ƒæY ∂dP ¿ƒµ«d Ωõ∏j ÉÃ ºb 

:∂dP ±ô©àd »JB’� åjó◊� أ�ôb�:∂dP ±ô©àd »JB’� åjó◊� أ�ôb�

 :∫Éb › nI nô rj nô og »pHnأ� rø nY

 nΩ rƒnj  ≈ n°† r≤ oj  p¢SÉsæd�  n∫ shnأ�  s¿pE�{  : o∫ƒ o≤nj  ¤  p̂ �  n∫ƒ o°SnQ  oâ r© pª n°S

 nâr∏ pª nY  É nª na  : n∫É nb  ,É n¡ na nô n© na  o¬ nª n© pf  o¬ na sô n© na  p¬ pH  n» pJoأÉ na  nó p¡ r°ûoà r°S�  lπ oجnQ  p¬ r«n∏ nY  pá neÉn« p≤ rd�

 ró n≤ na , lA… pô nج : n∫É n≤ oj r¿nأ p’ nâr∏nJÉ nb n∂sæ pµnd nh nârH nò nc : n∫É nb , oä ró p¡ r°ûoà r°S� ≈sà nM n∂« pa oâr∏nJÉ nb : n∫É nb ?É n¡« pa

 n» pJoأÉ na n¿B� rô o≤ rd� nأ� nô nb nh o¬ nªs∏ nY nh nºr∏ p© rd� nºs∏ n©nJ lπ oجnQ nh , pQÉsæd� p‘ n» p≤ rdoأ� ≈sà nM p¬ p¡ rجnh ≈n∏ nY nÖ pë o°ù na p¬ pH nô peoأ� sº oK nπ« pb

 : n∫É nb  , n¿B� rô o≤ rd�  n∂« pa  oärأ� nô nb nh  o¬oà rªs∏ nY nh  nºr∏ p© rd�  oâ rªs∏ n©nJ  : n∫É nb  ?É n¡« pa  nâr∏ pª nY  É nª na  : n∫É nb  ,É n¡ na nô n© na  o¬ nª n© pf  o¬ na sô n© na  p¬ pH

 p¬ p¡ rجnh ≈n∏ nY nÖ pë o°ù na p¬ pH nô peoأ� sº oK nπ« pb ró n≤ na , lÇ pQÉ nb nƒ og n∫É n≤o« pd n¿B� rô o≤ rd� närأ� nô nb nh l p⁄É nY n∫É n≤o« pd nºr∏ p© rd� nâ rªs∏ n©nJ n∂sæ pµnd nh nârH nò nc

 É nª na : n∫É nb ,É n¡ na nô n© na o¬ nª n© pf o¬ na sô n© na p¬ pH n» pJoأÉ na p¬u∏ oc p∫É nª rd� p±Énæ r°Unأ� rø pe o√É n£ rYnأ� nh p¬ r«n∏ nY ô � n™ s°S nh lπ oجnQ nh , pQÉsæd� p‘ n» p≤ rdoأ� ≈sà nM

 n∫É n≤o« pd nâr∏ n© na n∂sæ pµnd nh , nârH nò nc : n∫É nb n∂nd É n¡« pa oâ r≤ nØ rfnأ� s’pE� É n¡« pa n≥ nØ ræ oj r¿nأ� tÖ p o– mπ« pÑ n°S rø pe oâ rc nônJ É ne : n∫É nb ?É n¡« pa nâr∏ pª nY

.z pQÉsæd� p‘ n» p≤ rdoأ� sº oK p¬ p¡ rجnh ≈n∏ nY nÖ pë o°ù na p¬ pH nô peoأ� sº oK nπ« pb ró n≤ na , lد� nƒ nج nƒ og

1

اأخرجه م�سلم برقم: ( 190٥).

 ó`«`¡`ª`J
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  »°ShódG IôjôgƒHCG

 ,»∏gCG ºæZ ≈YQCG âæc :› ∫ƒ≤j ,Iôjôg »HCÉH ≈æµj ,»°ShódG ôî°U øH øªMôdG óÑY  π«∏÷G »HÉë°üdG ƒg
 ÉHCG »`fƒæµa ,É¡H â`Ñ©∏a »`©e É``¡``H âÑgP QÉ``¡ædG ¿É`c GPEGh Iô`é°T ‘ π«∏dÉH É¡©°VCG âæµa IÒ¨°U I sô p¡d âfÉch

.È«N ΩÉY ™Ñ°S áæ°S º∏°SCG .(1)Iôjôg
 :∫É≤a ,√É°ùfCG G kÒãc ÉkãjóM ∂æe ™ª°SC’ ÊEG ˆG ∫ƒ°SQ Éj :â∏b :∫Éb ,áeC’G ßaÉM › Iôjôg ƒHCG oó© ojh 

 ™ªLCG óbh .(2)ó©H ÉkãjóM â`«°ùfCG É`ªa ¬`àªª°†a ∑Qó``°U ≈dEG ¬` sª o°V :∫É`b ºK ,¬à£°ùÑa ∑AGOQ §°ùHG
 ƒg ¿Éc ¬fCG ¬JOÉÑY øeh  É kãjóM (5374) ≠∏ÑJ ¬JÉjhôªa ÉkãjóM áHÉë°üdG ÌcCG ¬fCG ≈∏Y åjó◊G πgCG
 ,¢ù«ªÿGh ø`«æK’G Ωƒ°üj ¿Éch Gòg ßbƒj º`K Gòg »`∏°üj É kKÓKCG π«∏dG ¿ƒ`ª°ù≤j ¬`eOÉ``Nh ¬JCGô``eGh

0áæjóŸÉH (57) áæ°S › äÉe

áª∏µdGÉgÉæ©e

áeÉ«≤dG Ωƒj ¬«∏Y ≈ n°† r≤oj ¢SÉædG ∫hCG.áeÉ«≤dG Ωƒj Ö°SÉëj øe ∫hCG

 ¬ª©f ¬a sô©a.É«fódG ‘ ¬«∏Y ¬ª©æH √ô sc nP

É¡aô©a.É¡H sô nbnCÉ na

∂«a â∏JÉb.∂∏«Ñ°S ‘ â∏JÉb

¿BGô≤dG ∂«a äCGôb.∂HGƒKh ∑É°VQ AÉ¨àHG ¿BGô≤dG äCGôb

∂d É¡«a â≤ØfCG.∂d káYÉW ÒÿG πÑ°S ‘ ‹Ée âdòH

OGƒL.¿É°ùME’G Òãc ËôµdG

.(3840) :ºbôH …òeÎdG ¬LôNCG (1)
.(119) :ºbôH …QÉîÑdG ¬LôNCG (2)

∞jô©àdG
…hGôdÉH

,
,
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Ëƒ≤àdG
اإخال�ص العمل هلل اأ�سا�ص يف قبول العبادات، فكل عبادة ل يخل�ص العبد فيها هلل ف�ساحبها اآثم، وعمله عليه مردود 

قال تعالى: چ   چ البينة: ٥.
ل¨Òه  كان  واإن  عليه،  فاأقدم  كان هلل  فاإن  فيه،  نيتك  ومراجعة  بالعمل،  القيام  قبل  نف�سك  احر�ص على ا�سبة 

فلت�سحí النية اأولk ولتخل�ص هلل �سبحانه وتعالى.
ا لãنائهم وارتفا´ املكانة عندgم،  kلبW من اأجل روؤية النا�ص له íمن مف�سدات النية اأن يعمل الإن�سان العمل ال�سال

.Aو الرياg ذاgو
من مف�سدات النية: ........................................، .............................................

من الأمãلة على الرياA: اأن يقاتل الإن�سان وgو ل ينو… بذلك اإعالA كلمة اهلل واإ‰ا ليقال .........................
............................................................................. :Aلة على الرياãمن الأم

وال�سجاعة  القوة  فنعمة  اهلل،  Wاعة  يف  عم  الننِّ من  اهلل  حباه  ما  ر  qفي�سخ تعالى،  اهلل  لوجه  العبادة  يوؤد…  املوؤمن   
ا عن دينه ووWنه، ونعمة العلم ي�سخرgا يف  kاعة اهلل باجلهاد يف �سبيله –ت راية و› الأمر دفاعW ا يفgي�سخر

رgا يف Wاعة اهلل ب`.......................... qاعة اهلل ب`.............................. ونعمة املال ي�سخW

1

2

3

4

5

6

7

ما الرياA? وgل gو نو´ من اأنوا´ ال�سر∑?
..............................................................................................................................................

.AÉjôd� øY ó©àHأ�h ∫ÉªYأ’� ™«ªج ‘ ¢UÓNE’� ‘ ó¡àأج�

.ˆ� »°Vôj ÉÃ …É«fدh »æjód πªYأ’ »°ùØf øY π¡÷� ™aôdh ˆ� IÉ°Vôe AÉ¨àH� á°SQóŸ� ‘ º∏©Jأ�

.É«fód� øe »Ñ«°üf ≈°ùfأ� ’h IôNBÓd د�ó©à°S’� ‘ ó¡àأج�
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? k’ƒÑ≤e É k◊É°U πª©d� ¿ƒµj ≈àe

?á°SQóŸ� ‘ ∂ª∏©J ‘ ¢UÓNE’� ≥≤– ∞«c

:å«M øe »F�ôŸ�h ¢ü∏îŸ� ÚH ¿QÉb

�س1

�س3

�س2

ا  kÄسيT الب ‹: (ل تعملW قال علي بن اأبي
.(Aول ترتكه حيا ،Aريا Òÿمن ا

بها  يرد  العلماA: (كل ح�سنة ⁄  بع†ص  وقال 
لَّتها قبí الرياA، وثمرتها  pوجه اهلل تعالى فع

.(Aاجلزا Aسو�
وقال ال�ساعر:

ا  kا ح�سن kÄسيT هرتXواإذا اأ
رُّ pس� oفليكن اأح�سن منه ما ت

رُّ اÒÿ مو�س`وم به ppس� oفم
وم�سر ال�سر مو�س`وم ب�سر

 á``«FGô`KEG äÉeƒ∏`©e

ΩáfQÉ≤Ÿ� ¬جh¢ü∏îŸ�»F�ôŸ�

بة النا�ص له1

اأثر عمله على نف�سه2

الأجر يف الآخرة3
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ÊÉãdG ¢SQódG

.¢SQó∏d Ékf�ƒæY ¿ƒµ«d áëØ°üd� ≈∏Yأ� ‘ ¬Ñàc� ºK ,بƒ∏≤d� ∫ÉªYأ� øe kÓªY Úãjó◊� øe §Ñæà°S�

 m¢SÉsÑ nY pørH p̂ �  pó rÑ nY rø nY

 kán∏ r«ـ nd ـ  nánfƒـ oª r«ـ ne ـ«  pàـ ndÉ nN  pâـ r«ـnH  p‘  tâـ pH)  : n∫Éـ nb  É nª o¡ ræ nY  ô �  n» p°VnQ

 ˆ� o∫ƒ o°SnQ nç só nënà na pπ r«s∏dÉ pH ¤ p̂ �  p∫ƒ o°SnQ oI nÓ n°U n∞r« nc nô o¶rfnأ p’ É ng nóræ pY ¤ t» pÑsæd� nh

  :n �أ nôـ n≤ـ na pAÉـ nª s°ùd� ≈ndpE� nôـ n¶næ na nóـ n© nb o¬ـ o°† r©nH rhnأ� oôـ pNB r’� pπ r«s∏d� oåـo∏ oK n¿É nc É sªn∏ na nó nbnQ sº oK ká nYÉ n°S p¬p∏ rgnأ� n™ ne ¤p

 nΩÉ nb  sº oK  , 190  : عمران  اآل  چ  چ   
(1).( ní rÑ t°üd� p¢SÉsæ∏ pd ≈s∏ n°ü na nê nô nN sº oK p rÚnà n© rcnQ ≈s∏ n°ü na pI nÓ s°üdÉ pH l∫ nÓpH n¿sPnأ� sº oK ká n© rcnQ nI nô r°û nY i nó rMpE� ≈s∏ n°U sº oK s nÏ r°S� nh nأÉ s°V nƒnà na

 n∂sfnأÉ nc Én« rf tód� p‘ rø oc { : n∫É n≤ na ,» pÑ pµ ræ n pÃ ¤ p̂ � o∫ƒ o°SnQ nò nNnأ�: n∫É nb É nª o¡ ræ nY ô � n» p°VnQ nô nª oY pørH p̂ � pó rÑ nY rø nY             
 nAÉ n°ùn rŸ� rô p¶nà rænJ nÓ na nâ rënÑ r°U nأ� � nP pE� nh nìÉnÑ s°üd� rô p¶nà rænJ nÓ na nâr« n°ù renأ� � nPpE�) : o∫ƒ o≤nj nô nª oY oørH� n¿É nc nh z mπ« pÑ n°S oô pHÉ nY rhnأ� lÖj pô nZ

(2).( n∂pJ rƒ nª pd n∂ pJÉn« nM rø pe nh n∂ p°V nô nª pd n∂pà së p°U rø pe rò oNnh

 

2

3

(1) متف≤ عليه: البخار…: كتاÜ التوحيد، باÜ ما جاA يف تخلي≤ ال�سماوات والأر�ص...، برقم: (74٥2)، وم�سلم: كتاÜ �سالة امل�سافرين 
وق�سرgا، باÜ الدعاA يف �سالة الليل وقيامه، برقم: ( 763).

(2) اأخرجه البخار…: كتاÜ الرقاق باÜ قول النبي ¤: كن يف الدنيا كاأنك غريب اأو عابر �سبيل، برقم: (6416).
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، ابن عم ر�سول اهلل ¤،  gو ال�سحابي اجلليل عبد اهلل بن العبا�ص بن عبد امل£لب القرTسي الهاTسمي 
 › بكرة  اأبي  ، عن  املوؤمني ميمونة  اأم  اأخت  الف†سل   اأم  اأمه gي  ب�سنتي،  الهجرة  قبل  ولد 
النبي  له  ا وجمالk وكمالk، دعا  kوثياب ا  kا وعلم kله ج�سمãم Üالعر الب�سرة وما يف  ابن عبا�ص    قال: قدم علينا 
¤ با◊كمة مرتي(1) قال ¤: }اللهم علمه التاأويل وفقهه يف الدينz(2)، كÒã البكاA من خ�سية اهلل، ي�سوم الثني 
واÿمي�ص، من اأTسد النا�ص تع¶يماk ◊رمات اهلل، كان عمر ‹ اإذا ذكره قال: ذلك فتى الكهول -اأ… له يف القدر 
واملنزلة كاأنه كهل -، له ل�سان �سوؤول، }وقلب عقولz(3)، وبل≠ عدد اأحاديãه التي رواgا عن النبي ¤ (1660) حديkãا، 

مات بال£ائف �سنة (68).

áª∏µd�ÉgÉæ©e
tâpH.ت‰

áfƒª«e. اأم املوؤمني Rوê النبي ¤، وgي خالة ابن عبا�ص 
s nÏ r°S�.∑ت�سو

∫ÓH ¿Pنا اأذان الفجر.�أg و الإعالم بدخول الوقت، واملراد بهg الأذان
Úà©cQ ≈∏°üa.نا راتبة الفجرg املراد

»ÑµæÃ.املنكب : ‹تم™  الكتف والع†سد
π«Ñ°S ôHÉY.م�سافر

∂°VôŸ ∂àë°U øe òN.من �سحتك قبل اأن “ر�ص فال ت�ست£ي™ العملR اعمل ال�سا◊ات
∂JƒŸ ∂JÉ«M øeh.اعمل يف حياتك ما ينفعك يف اآخرتك

.Aاأعالم النبال Ò(1) اأخرجه البخار… برقم: (7٥)، والرتمذ… برقم: ( 3824). (2) اأخرجه البخار… برقم: ( 143)، وم�سلم برقم: ( 2477).      (3) �س
حر (تهذيب الل¨ة) لالأgRر… 172/4 . (4) اأخرجه البخار… برقم: (3740 ).                                                       (٥) معنى (اأ�سحرنا) دخلنا يف وقت ال�سَّ

 ôªY øH ˆGóÑY
، اأبو عبد الرحمن، اأحد املكÌين من رواية ا◊ديث  gو ال�سحابي اجلليل  عبداهلل بن عمر بن اÿ£اÜ القرTسي 
ا ل�س¨ر  kد oحoاجر معه، ⁄ ي�سهد اأgيبل≠ ا◊لم، و ⁄ Ò¨و �سgم™ اأبيه و kاÁا، اأ�سلم قد kã(2630)حدي iعن النبي ¤، رو
�سنه، وTسهد اÿندق وما بعدgا من امل�ساgد م™ ر�سول اهلل ¤، وTسهد فتí م�سر، قال ر�سول اهلل ¤: } اإن عبداهلل 
رجل �سالz í(4) قال عبداهلل بن م�سعود ‹: اإن من اأملك TسباÜ قري�ص لنف�سه عن الدنيا عبداهلل بن عمر،  وقيل لناف™ 
( خادمه ): ما كان ابن عمر ي�سن™ يف من`زله? قال: الو�سوA لكل �سالة، وامل�سحف فيما بينهما، وكان يحيي الليل �سالة 
نا(٥)? فاأقول: ل، فيعاود، فاإذا قال: نعم، قعد ي�ست¨فر اهلل حتى ي�سبí، وكان كÒã الإنفاق يف  rر nح rاأ�س ثم يقول: يا ناف™ 
�سبيل اهلل، اإن كان لينف≤ يف املجل�ص الواحد ثالثي األفاk ثم ياأتي عليه Tسهر ما ياأكل مزعة ◊م، وكان اإذا اTستد اإعجابه 
ا اإل �سلم عليه، مات Ãكة ‹ �سنة (73) من الهجرة. kÒا ول كب kÒ¨ا ل يلقى �س kمن ماله ت�سدق به، كان متوا�سع Aب�سي

∞jô©àdG
…hGôdÉH

∞jô©àdG
…hGôdÉH
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.IOÉÑ©dG √òg ≈∏Y ¢UôMÉa , ¬≤dÉîH ¬≤∏©Jh Ö∏≤dG á¶≤j ≈∏Y ∫óJ »àdG á«Ñ∏≤dG äGOÉÑ©dG øe ôµØàdG
   M:¬fÉëÑ°S ∫Éb å«M ôµØàdÉH ˆG ôeCG

. 191 - 190 :¿GôªY ∫BG] L   
 ≈∏°U ºK ,≈dÉ©J ˆ kÉª¶©eh kÉëÑ°ùe ,kGôµØàe AÉª°ùdG ≈dEG ô¶f ß≤«à°SG Éª∏a ,ôµØàdÉH ôeC’G ¤ »ÑædG πãàeG ób

 .kGóé¡àe π«∏dG IÓ°U
 ,.......................................................... ‘h ,¬JQƒ°U ø°ùMCÉa ˆG ¬≤∏N å«M ¬°ùØf :‘ ôµØàdÉH ˆG óÑ©àj øeDƒŸG

  .................................................. ‘h ,........................................... ‘h
 º«¶©àdG ≈dEG  Oƒ≤j ôµØàdÉa ,ˆG …ój ÚH πdòàdGh IÓ°üdGh ,∂jô°ûdG øY ¬¡jõæJh ≥dÉÿG º«¶©àd ≥jôW ôµØàdG

.ìQGƒ÷ÉH πª©dG ≈dEGh ¿É°ù∏dÉH í«Ñ°ùàdG ≈dEGh Ö∏≤dÉH
.IôNB’G QGó∏d É k©∏£àe É¡«a øeDƒŸG ó¡àé«a ,QGô≤à°SG QGO â°ù«d É¡fCG ∂d ÚÑj É¡dGƒMCGh É«fódG ‘ ôµØàdG

 ôaÉ°ùŸÉc ƒg πH ,IôNB’G ‘ ¬dõæe ≈dEG π°üj ≈àM ô≤à°ùj ’h ¢ùfCÉj ’ ƒ¡a √ó∏H øY Öjô¨dÉc É«fódG ‘ øeDƒŸG ∫ÉM
 .IôNB’G ‘ ¬dõæe ≈dEG π°üj ≈àM ∞bƒàj ’h ≥jô£dG ™£≤j ƒ¡a

 GPEG ≈àM ,OGó©à°SG ÒZ ≈∏Y ƒ¡a AÉ≤ÑdG ‘ πeDƒj øe ±ÓîH ,π«Mô∏d OGó©à°S’G áÑgCG ≈∏Y Éªg ôaÉ°ùŸGh Öjô¨dG
  .IôNBÓd ó©à°ùjh ¬àÑgCG òNCÉ«d É«fódG ≈dEG IOƒ©dG ≈æ“ äƒŸG AÉL

...................................h ,.............................h ,¿ÉÁE’G IOÉjR :ôµØàdG äGôªK øe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 ?ìQGƒ÷G ájOƒÑYh ôµØàdG ájOƒÑY ÚH ábÓ©dG Ée
..............................................................................................................................................

 ?ìQGƒ÷G ájOƒÑYh ôµØàdG ájOƒÑY ÚH ábÓ©dG Ée

.ˆG ≥∏N ‘ ôµØàdG ≈∏Y o¢U pô rMCG
.ôµØàdG óæY ≥dÉî∏d º«¶©àdGh í«Ñ°ùàdÉH oπ p̈ nà r°TCG

.≈dÉ©J ˆ É kYƒ°†Nh É kª«¶©J IOÉÑ©dG … pODhCG
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.ôµØà∏d kÉÑ°SÉæe kÉØjô©J ™°V ,Éª¡æY ˆ� »°VQ ¢SÉÑY øH� åjó◊ ∂à°S�Qد ∫ÓN øe

?IدÉ©d� π«Ñ°S ≈∏Y É¡jدDƒj øeh ,ôµØà∏d áé«àf IدÉÑ©d� …دDƒj øe ÚH ¥ôØd� Ée

.É¡≤∏N º¶Y ≈∏Y ∫óJ »àd� Qƒeأ’� øe káKÓK ôcP�h ,AÉª°ùd� ‘ πeأÉJ

.Öjô¨d� ∫ÉMh É«fód� ‘ øeDƒŸ� ∫ÉM ÚH ¬Ñ°ûd� ¬جhأ� uÚH

.∂dP í u°Vh , Æ�ôØd� äÉbhأ� ∫Ó¨à°S� á«ªgأ� ≈∏Y  ôªY øH� åjóM ∫د

�س1

�س3

�س4

�س5

�س2

.IóFÉa πc ¬æe â£Ñæà°S� …òd� ™°VƒŸ� دóM ,åjó◊� É¡«∏Y ∫د óF�ƒa »JB’� ∫hó÷� ‘

ΩIóFÉØd�åjó◊� øe É¡©°Vƒe

چ الآية 1 ي�ستحب قراAة چ
.Aعند ال�ستيقا® من نوم الليل م™ الن¶ر يف ال�سما

ح�سن معاTسرة النبي ¤ لأgله.2

ا�ستحباÜ ال�سوا∑ قبل �سالة الليل.3

حر�ص ابن عبا�ص  على العلم.4

�س6
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قال ابن اجلوR… رحمه اهلل يف (�سيد اÿاWر):
اأرباÜ اليق¶ة فعاداتهم عبادة حقيقية، فاإن ال¨افل يقول:  اأكÌ النا�ص عباداتهم فاإذا gي عادات، فاأما  (تاأملت على 
اأو يف ع¶مة اÿال≤، فيحركه الفكر يف ذلك فيقول:  �سبحان اهلل عادة، واملتيقß ل يزال فكره يف عجائب املخلوقات 

�سبحان اهلل.
ولو اأن اإن�ساناk تفكر يف رمانة، فن¶ر يف ت�سفيف حبها وحف¶ه بالأغ�سية لÄال يت†ساAل، واإقامة املاA على ع¶م العجم، 
وجعل ال¨�ساA عليه يحف¶ه، وت�سوير الفرñ يف ب£ن البي†سة، والآدمي يف اأح�ساA الأم، اإلى غÒ ذلك من املخلوقات، قاده 
gذا الفكر اإلى تع¶يم اÿال≤، فقال: �سبحان اهلل، وكان gذا الت�سبيí ثمرة الفكر; فهذا ت�سبيí املتيق¶ي، وما تزال 
اأفكارgم Œول فتق™ عباداتهم بالت�سبيحات ققة، وكذلك يتفكرون يف قبائí ذنوÜ قد تقدمت فيوجب ذلك الفكر قل≤ 
القلب وندم النف�ص، فيãمر ذلك اأن يقول قائلهم: اأ�ست¨فر اهلل، فهذا gو الت�سبيí وال�ست¨فار، واأما ال¨افلون فيقولون ذلك 

عادة وTستان ما بي الفريقي).

 á``«FGô`KEG äÉeƒ∏`©e
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چ وكل  قال اأبو بكر ال�سدي≤ ‹ يا ر�سول اهلل: كيف ال�سالح بعد gذه الآية: چ 
 ?Aعملنا جزينا به? فقال: غفر اهلل لك يا اأبا بكر األ�ست “ر�ص األ�ست –زن األ�ست ت�سيبك الالأوا AسيT

نn به(1).   rو nز r oŒ و ماg :قال: قلت: بلى، قال

.¢SQó∏d kÉf�ƒæY ∂àHÉجE� øe ¿ qƒc ?Qó≤d�h AÉ°†≤d� √ÉŒ øeDƒŸ� ∞bƒe Ée

 :¤ p̂ � o∫ƒ o°SnQ n∫É nb: n∫É nb › m¢ùnfnأ� rø nY

 sô s°ûd� p√ pó rÑ n© pH ô � nد� nQnأ� � nPpE� nh Én« rf tód� p‘ nánHƒ o≤ o© rd� o¬nd nπ sé nY n rÒ n rÿ� p√ pó rÑ n© pH ô � nد� nQnأ� � nPpE�{

 (1).z pá neÉn« p≤ rd� nΩ rƒnj p¬ pH n p‘� nƒ oj ≈sà nM p¬ pÑ rf nò pH o¬ ræ nY n∂ n°ù renأ�

 n¿É nc r¿pEÉ na o¬nHÉ n°Unأ� xô o°V rø pe näƒªd� º oc oó nMnأ� søn«sæ nªnànj n’ { :¤ t» pÑsæd� n∫É nb : n∫Éـ nb › m∂ pdÉ ne pørH p¢ùnfnأ� rø nY      
 (2).z p‹ � k rÒ nN oIÉ na nƒ rd� rânfÉ nc �nPpE� » pæ sa nƒnJ nh p‹ � k rÒ nN oIÉn« n r◊� rânfÉ nc É ne »pæ p« rMnأ� sº o¡s∏d� rπ o≤n«r∏ na kÓ pYÉ na sóoH n’

4

 5

(1) اأخرجه الرتمذ…: كتاÜ الزgد، باÜ ما جاA يف ال�سÈ على البالA، برقم: ( 2396)، وقال ح�سن غريب من gذا الوجه.
 Üوالتوبة وال�ست¨فار، با Aالذكر والدعا Üني املري†ص املوت، برقم: (٥671)، وم�سلم: كتا“ Üاملر�سى، با Ü(2) متف≤ عليه:البخار…: كتا

كراgة “ني املوت ل†سر نزل به، برقم: (2680).

(1) رواه ابن حبان و�سححه.

 ó`«`¡`ª`J
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É«fód� ‘ áHƒ≤©d�.باملكاره Aالبتال
¬ÑfòH ¬æY ∂°ùeاأخر عنه ما ي�ستحقه من العقوبة.�أ

¬H ‘�ƒj.ياأتي به يوم القيامة
¬HÉ°Uأ� xô o°V rø pe.…من ال†سرر الدنيو

  ∂dÉe øH سùfCG
ه  اه بذلك النبي ¤، واأoمُّ gو ال�سحابي اجلليل اأن�ص بن مالك بن  الن†سر الأن�سار…، اأبو حمزة كنَّ
اأكمل املالRمة، وخدمه ع�سر  اأ” ال�سحبة ولRمه   ¤ ب النبي  pح nس� ، ليم بنت ملحان  oمُّ �سoاأ
�سني مدة مقامه باملدينة منذ gاجر اإلى اأن مات، دعا له النبي ¤ فقال : اللهم اأكÌ ماله وولده 
واأدخله اجلنة، قال اأن�ص: فقد راأيت اثنتي واأنا اأرجو الãالãة(1) وكان ‡ن باي™ –ت ال�سجرة، Tسهد 
 è◊سهد ا◊ديبية وعمرتها واTا وما قاتل ل�س¨ره  بل بقي يف رحال اجلي�ص يخدم النبي ¤، و kبدر
والفتí وحنينا وال£ائف وخيÈ، وناداه فقال: يا بني(2)، وله اأبو بكر �سدقات البحرين، وقال عنه 
عمر: اإنه لبيب كاتب، وعن اأن�ص بن �سÒين قال: كان اأن�ص اأح�سن النا�ص �سالة يف ال�سفر وا◊†سر، 

مات ‹ �سنة(93)، بالب�سرة، وgو ابن (107) �سني.

(1) اأخرجه م�سلم برقم: ( 2481). 
(2) اأخرجه م�سلم برقم: ( 21٥1).

∞jô©àdG
…hGôdÉH
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ا ل يدوم، والأمل  ng oو rف nس� nف ،AسقاTامل�سائب تعر�ص لالإن�سان يف الدنيا، فحياته فيها بي فرح وحزن، وبي �سعادة و
فيها منق£™، والأجل فيها توم.

ومن اأمãلة امل�سائب التي تعر�ص لالإن�سان يف الدنيا: الفقر، و...................، و......................، و...................
بالق†ساA، وي�سÈ على  ا ع¶يمة، فÒ�سى  kم nك pواأن هلل فيها ح اأنها من قدر اهلل،  يعلم  يبتلى Ã�سيبة  املوؤمن حي 

البالA، فتكون عاقبته ا◊�سنى.
من حكمة اهلل فيما ي�سيب املوؤمن من امل�سائب: اأن يكفر اهلل �سيÄاته بتلك امل�سيبة، و .....................................، 

و.......................................................
عليك اأن تر�سى بقدر اهلل اإذا وق™، ول تقابل امل�سيبة بال†سجر وال�سخط، فاإن كان يف Xاgرgا ال�سر; فاإنها –مل 
للموؤمن خÒاk كÒãاk، فاإن اهلل تعالى اإذا اأحب عبداk ابتاله بامل�سائب “حي�ساk له وت£هÒاk، ول ينايف ذلك اأن ي�ساأل 

.(1)z العبد العافية كما قال ¤: } اللهم اإين اأ�ساألك العافية
من ثمرات الر�سا بق†ساA اهلل وقدره: ح�سول الأجر والãواÜ، و..........................، و.........................................

احذر من العرتا�ص على قدر اهلل، اأو الت†سجر عند امل�سيبة، فاإن ذلك قد يحرمك اأجر ال�سÈ عليها، ويوقعك يف 
عدم الر�سا بالق†ساA والقدر.

اإليه  ال�سعي  واأTسد من ذلك  باملوت،  النف�ص  والدعاA على  به  نزل  ل†سر  املوت  بالقدر “ني  الر�سا  من �سور عدم 
بالنتحار وقتل النف�ص.

عند اTستداد الكرÜ، وان¨الق الأمر، يلجاأ العبد اإلى اهلل ليفرê ما به، ول يتمنى املوت، فاإن كان لبد فاعالk فليفو�ص 
الأمر لربه ليختار له ما gو اأ�سلí له باأن يقول: .......................................................

1

2

3

4

5

6

7

8

9

(1) اأخرجه م�سلم برقم: ( 2712). 
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.≈dÉ©J ˆ� øe ب�ƒãd� ∫ƒ°üM AÉجQ áÑ«°üŸ� óæY Qó≤dÉH É°Vôd�h بÉ°ùàM’�h È°üdÉH »∏ëàd� ≈∏Y ¢UôMأ�

 âfÉc �PE� »æaƒJh ,‹ k�ÒN IÉ«◊� âfÉc Ée »æ«Mأ� º¡∏d� ):∫ƒbأ¿ �أÉH Òÿ� ‹ QÉàî«d ;»Hôd ôeأ’� ¢Vƒaأ�
. (‹ � kÒN IÉaƒd�

 ?Aما العالقة بي “ني املوت وعدم الر�سا بالق†سا
..............................................................................................................................................
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Ëƒ≤àdG

 Qó≤d�h AÉ°†≤dÉH É°Vôd� ¿ƒµj ∞«c uÚH 
.áÑ«°üŸ� óæY

 Éــ°ــVôــd� ≈ــ∏ــY Úــ©ــJ »ــàــd� بÉـــÑـــ°ـــSأ’� Éـــe
?Qó≤d�h AÉ°†≤dÉH

 É¡«∏Y  s∫د  óـــF�ƒـــa �’JBــــــ«   ∫hóــــــ÷�  ‘
 â£Ñæà°S�  …òــd�  ™°VƒŸ� د  uóــM ,åjó◊�

.IóFÉa πc ¬æe

ΩIóFÉØd�åjó◊� øe É¡©°Vƒe

1
ت�سيب  التي  الم�سائب 

ارات. الموؤمن كفَّ

2
الدعاA واللجوA اإلى اهلل 
لتخفيف  و�̀`س̀`ي̀`ل̀`ة   Ò``̀خ

امل�سائب.

�س1

�س3

�س2

من الأحاديث الواردة يف ال�سÈ والر�سا:
عن اأبي �سعيد ‹ عن النبي ¤ قال: } ما ي�سيب 
 iم ول حزن ول اأذg ب ول nس� nب ول و nس�nامل�سلم من ن
من  بها  اهلل   nر فَّ nك اإل  ها  oاك nس� oي ال�سوكة  حتى  غم  ول 

 .(1)zخ£اياه
عن اأبي gريرة ‹ عن النبي ¤ قال: }ل يزال 
البالA باملوؤمن اأو املوؤمنة يف ج�سده ويف ماله ويف ولده 

 .(2)zةÄحتى يلقى اهلل وما عليه خ£ي
عن اأبي مو�سى الأTسعر… ‹ قال : قال ر�سول اهلل ¤: 
ولد  قب†ستم  ملالئكته:  اهلل  قال  العبد  ولد  مات  }اإذا 
فوؤاده،  ثمرة  قب†ستم  فيقول:  نعم،  فيقولون:  عبد…، 
فيقولون:  عبد…?  قال  ماذا  فيقول:  نعم،  فيقولون: 
حمد∑ وا�سرتج™، فيقول: ابنوا لعبد… بيتاk يف اجلنة 

 .(3)zد rم n◊و�سموه بيت ا
عن اأن�ص بن مالك ‹ اأن النبي ¤ قال: }يقول 
 Èس� ثم  بحبيبتيه  عبد…  ابتليت  اإذا  وجل:  عز  اهلل 

 .(4)z عو�سته منهما اجلنة
عن اأبي gريرة ‹ عن النبي ¤ قال: }يقول اهلل 
 oه يَّ pف nاإذا قب†ست �س  Aعز وجل: ما لعبد… املوؤمن جزا

 .(٥)zل الدنيا ثم احت�سبه اإل اجلنةgمن اأ

 á``«FGô`KEG äÉeƒ∏`©e

�ص. nر nب): م nس� nب): م�سقة، ومعنى (و nس�n(1) اأخرجه البخار… برقم: (٥641)، وم�سلم برقم: ( 2٥76)، ومعنى (ن
(2) اأخرجه الرتمذ… برقم: (2399).

(3) اأخرجه الرتمذ… برقم: ( 1021).
(4) اأخرجه البخار… برقم: ( ٥6٥3)، واملراد بحبيبتيه: العينان.

(٥) اأخرجه البخار… برقم: (6424 ).
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بينِّ معاين الكلمات الآتية، ثم اكتب كل كلمة منها يف جملة مفيدة: 
عابر �سبيل – بتُّ – ا�سنتَّ – اأم�سك عنه بذنبه.

اذكر فائدتي من الفوائد امل�سرتكة بي اأحاديث الوحدة.

اأعد �سياغة اجلمل الآتية لتكون �سحيحة:

الإخال�ص يف العمل �سده ال�ستعجال يف اأدائه.

ر ما حباه اهلل من النعم يف الرتفيه عن نف�سه. املوؤمن ي�سخنِّ

اأتعلم يف املدر�سة لأح�سل على ال�سهادة واأتفوق على اأقراين فقط.

التفكر من عبادات اجلوارح التي اأمر اهلل بها.

اأكمل الفراغات الآتية:

، دليل على اأن ................... اأ�سا�ص يف  البينة: ٥ قوله تعالى: چ   چ 

قبول الأعمال.

موقف املوؤمن عند نزول امل�سيبة: .............................، و.......................................

من �سور عدم الر�سا بالقدر: .............................، و.......................................

�س1

�س2

�س3

�س4

جـ

جـ

د

ب

ب

�أ

�أ
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 الوحدة الثانية
المسؤولية � ا�سالم

á«ولDƒض�Ÿا á«لƒضم�
áالك∏م á«ولDƒض�e

 »a á«dhDƒ°ùªdG
ΩÓ°SE’G
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د الإ�سالم ما يقوم به كل فرد ليتحق≤  sلذا حد ،íتمع امل�سلمني قائم على التعاون والتكافل والتنا�س›
بذلك الت�سارك يف بناء املجتمع ولي�سري وف≤ �سرع اهلل، وجعل كل فرد فيه م�سوؤوًل، مهما كانت درجته 
يف املجتمع بدًءا باحلاكم وانتهاًء باخلادم، وهذ√ امل�سوؤولية الفردية تتبعها م�سوؤولية جماعية يف تعاون 
امل�سلمني يف املحافظة على اأمور دينهم وعلى املمتلكات العامة ومقدرات املجتمع من ال�سياع والإتالف، 

و�سمام الأمان يف تطبي≤ هذ√ امل�سوؤوليات هو نظام احل�سبة والأمر باملعروف والنهي عن املنكر.

يتbƒع eن∂ بعó دQا�ضت∂ لهذ√ الƒحIó اأ¿:

1- تدرك معنى امل�سوؤولية و‹التها.
2- تعتاد القيام مبا تكل∞ به من م�سوؤوليات.

3- تدرك مكانة و› الأمر وتوؤدي حقوقه.
4- تدرك اأهمية ال�سمع والطاعة لو› الأمر يف غري مع�سية اهلل.

5- ت�ست�سعر م�سوؤولية الكلمة واأنك ا�سب على ما تقول.
6- حتر�¢ على حفß ل�سانك عن ما حرم اهلل.

Ióحƒال åاأحادي   

قول النبي ¤: »كلكم راع وكلكم م�سوؤول عن رعيته« ... احلديث.

قول النبي ¤: »من اأطاعني فقد اأطاع اهلل ومن يع�سني فقد ع�سى اهلل« .... احلديث.

قول النبي ¤: »اإن العبد ليتكلم بالكلمة من ر�سوان اهلل« .... احلديث.

:Ióحƒذ√ الg ‘ ¢�Qóضت�
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تكرث  مكان  يف  ترعى  تركها  الأغنام  من  لقطيع  راعًيا  اأن  لو 
حرا�سة  بال  عنها  وابتعد  ذلك  ب�سرر  علمه  مع  الذئاب  فيه 
كبرًيا  عدًدا  فافرت�ست  الذئاب  فجاءت  نوم،  اأو  بلهو  لي�ستغل 

من القطيع.
  ?√Òضü≤الع≥اب لت ≥ëل ي�ضتgضر ‘ عم∏ه? وü≤e ل الراعيg ∂اأيQ اe

واملراأة  والرجل  اأغنامه، فكذلك احلاكم  م�سوؤول عن  الراعي  اأن  فكما  و�ساملة  الإ�سالم عامة  امل�سوؤولية يف 
واخلادم، يبني ذلك احلديث الآتي:

:¢�Qó∏ل kاfاƒعن ¿ƒلتك Öض�fاأ á«تBاال äاQاÑاأي الع
-ع¶e º�ضDƒول»á االeEام.     - اŸ�ضDƒول»á �ضاá∏e ل∏éم»ع.         - ح≥ƒ¥ الرع»á.      - ح≥ƒ¥ الراعي.

واملراأة  والرجل  اأغنامه، فكذلك احلاكم  م�سوؤول عن  الراعي  اأن  فكما  و�ساملة  الإ�سالم عامة  واملراأة امل�سوؤولية يف  والرجل  اأغنامه، فكذلك احلاكم  م�سوؤول عن  الراعي  اأن  فكما  و�ساملة  الإ�سالم عامة  امل�سوؤولية يف 
واخلادم، يبني ذلك احلديث الآتي:

رQ n�ضي اهلل عنهما  nم oع nørب pاهلل nó rÑ nع rø nع 
 rø nع  l∫وoDƒ rض� ne  rº oكt∏ oك nو  ḿ ا nQ  rº oكt∏ oك{  : o∫ƒ o≤nي  ¤  pاهلل  n∫ƒ oض�nQ  oâ rع pم nض�  : n∫ا nb

 ; pه pتs« pعnQ  rø nع l∫وoDƒ rض� ne nƒ og nو pهp∏ rgnاأ  p‘ ḿ ا nQ  oل oج sالر nو ; pه pتs« pعnQ  rø nع l∫وoDƒ rض� ne و ḿ ا nQ  oام nepE rاال ; pه pتs« pعnQ
 , pه pتs« pعnQ rø nع l∫وoDƒ rض� neو p√ póu« nض� p∫ا ne p‘ ḿ ا nQ oم pاد n rÿاnا; و nه pتs« pعnQ rø nع lánول oDƒ rض� ne nا و nه pج rوnR pâr«nب p‘ lán« pاعnQ oInاأ rر nم rال nو

 .(1)z pه pتs« pعnQ rø nع l∫وoDƒ rض� neو ḿ ا nQ rº oكt∏ oك nو , pه pتs« pعnQ rø nع l∫وoDƒ rض� neو pه« pبnاأ p∫ا ne p‘ ḿ ا nQ oل oج sالر nو : n∫ا nb ró nb r¿nاأ oârÑ pض� nحnو : n∫ا nb
 nى اهلل nضü nع ró n≤ nي فpن pضü rعnي rø ne nو nاهلل ń ا nWnاأ ró n≤ nي فpن nاع nWnاأ rø ne{ : n∫ا nb  ¤ uي pÑsالن rø nع › nI nر rي nر og يpبnاأ rø nع         

.(2)z pاين nضü nع ró n≤ nف nر« penاالأ p¢ü rعnي rø ne nي وpن nاع nWnاأ ró n≤ nف nÒ penأ rاال rع p£oي rø ne nو

™HGôdG ¢SQódG

6

7

.13 h 17¢U ÚjhGôdÉH ∞jô©àdG ≥Ñ°S *

 ó`«`¡`ª`J

(1) متف≤ عليه:البخاري: كتاب اجلمعة باب اجلمعة يف القرi واملدن، برقم: (8٩3)، وم�سلم: كتاب الإمارة، باب ف�سيلة الإمام 
العادل وعقوبة اجلائر...، برقم: (182٩).

(2) متف≤ عليه:البخاري كتاب اجلهاد وال�سري، باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به، برقم: (2٩57)، وم�سلم: كتاب الإمارة، باب 
وجوب طاعة الأمراء يف غري مع�سية وحترÁها يف املع�سية، برقم: (1835)واللفß له.
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كلكم موؤ“ن. ك∏كQ ºا´

من ائتoمن عليهم.Qع»ته

احلاكم.االeEام

والرجل  م�سوؤول،  القيامة فاحلاكم  يوم  �ساأل عنها  oي به  اأمانة خا�سة  لكل منهم  اأن جعل  من حكمة اهلل يف عباد√ 
م�سوؤول، واملراأة م�سوؤولة، واملوX∞ م�سوؤول، واخلادم م�سوؤول، والكل م�سوؤول عما ائتoمن عليه.

باإقامة  ال�سريعة   ßم�سوؤول عن حف موقعه فاحلاكم  بح�سب   wل oك لآخــــر،  �ســــخ�¢  امل�ســـــــوؤوليات من  تختل∞ هذ√ 
احلدود، وحفß احلقوق باإقامة العدل يف احلكم، والرجــــل يف بيته م�ســـــــوؤول عن .............................................، 

.................................، واملوX∞ م�سوؤول عن ..........................................

ِكل اإليك من م�سوؤولية، وا�ستعن باهلل يف ذلك، فاإن اهلل يعينك ويكتب لك الأجر العظيم.  oَت�ِسب الأجر يف اأداء ما و rاح
 ¿CG kÉªKEG AôŸÉH ≈Øµa ,¬£jôØJ ≈∏Y ¬jRÉéjh É¡æY ¬dCÉ°ù«°S ˆG ¿EÉa ,á«dhDƒ°ùe øe ¬«dEG π pc oh Ée ‘ º∏°ùŸG • sô na GPEG

ي�سيع من هو م�سوؤول عنهم.
من اأعظم هذ√ امل�سوؤوليات م�سوؤولية احلاكم لإقامة �سرع اهلل يف رعيته وحتقي≤ العدل ورعاية م�ساحلهم العامة 

واخلا�سة.
ل يتم �سالح املجتمع اإل بطاعة احلاكم يف غري مع�سية اهلل، فطاعته من طاعة اهلل ور�سوله ¤.

يف طاعة احلاكم، اجتماع الكلمة، وح�سول الأمن، و....................................

1

2

3

4

5

6

7
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على ماذا يدل اجلمع بني طاعة اهلل ور�سوله ¤ وطاعة الأمري؟ 
..............................................................................................................................................

اأحرU¢ ع∏ى ال≥»ام Ãا ك∏فني اهلل e øe�ضDƒول»á دو¿ تفري§.

اأW»ع ا◊اكº ‘ اŸعرو±, واأحت�ضÖ االأجر ‘ Pل∂.

Ëƒ≤àdG

ا�ضتنÑ§ ا◊كمøe á �ضمƒل»á اŸ�ضDƒول»á ‘ االE�ضالم.

eا الفاøe IóF تكراQ جم∏á (ك∏كQ ºا´ وك∏كe º�ضDƒو∫ عQ øع»ته)?

?ºا◊اك áاعWله¤, وƒض�Qاهلل و áاعW ا الفر¥ بنيe

eا الذي يÎتÖ ع∏ى b»ام كل e�ضDƒو∫ باأeاfته?

�س1

�س3

�س4

�س2
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 åjó◊G  •ÉÑJQG  ∂FÓeR  ™e  ¢ûbÉf
يrه)  sبهذا املثل: (مقتل الرجل بني َفك

واكتب ما تو�سلتم اإليه: 
...................................................................

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

عند  ينخف�¢  اأو  مقامه  لريتفع  الإن�سان  اإن 
مقام  يرتفع  وكــذلــك  كــالمــه،  ب�سبب  النا�¢ 
العبد اأو ينخف�¢ عند اهلل ب�سبب كالمه كما ‘ 

ا◊óيå االBتي: 

 .áëضفüه ‘ اأع∏ى الÑر واكتNBا اkfاƒعن ìÎbا åيóë∏ا لkfاƒعن ¿ƒاأ¿ تك Öتنا�ض IQاÑذ√ العg (¿حفظ ال∏�ضا)

 åjó◊G  •ÉÑJQG  ∂FÓeR  ™e  ¢ûbÉf
يrه)  sبهذا املثل: (مقتل الرجل بني َفك

عند  ينخف�¢  اأو  مقامه  لريتفع  الإن�سان  اإن 
مقام  يرتفع  وكــذلــك  كــالمــه،  ب�سبب  النا�¢ 

 : n∫ا nb ¤ uي pÑsالن rø nع › nI nر rي nر og يpبnاأ rø nع

ا  nهnي ل p≤r∏ oي nال pاهلل p¿ا nƒ rض� pQ rø pe pá nمp∏ nك rال pب oºs∏ nكnتn«nل nó rÑ nع rال s¿pEا{

 rø pe  pá nمp∏ nك rال pب  oºs∏ nكnتn«nل  nó rÑ nع rال  s¿pEا nو  , mäا nجnQnد ا  nه pب  oاهلل  oه oع nف rرnي  kاالnب

 .z nºsن nه nج p‘ ا nه pي ب pƒ rهnي kاالnا ب nهnي ل p≤r∏ oي nال pاهلل p§ nî nض�

مقام  يرتفع  وكــذلــك  كــالمــه،  ب�سبب  النا�¢ 
كما ‘ 

مقام  يرتفع  وكــذلــك  كــالمــه،  ب�سبب  النا�¢ 
كما ‘ 

اأخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب حفß الل�سان برقم: ( 6113 ).

áاالك∏مgعناe

فيما ير�سي اهلل.Q øe�ضƒا¿ اهلل 

 kل يبا› بها ول يهتم.ال ي∏≥ي لها باال

äجاQمنازل اجلنة.د

فيما يغ�سب اهلل.øe �ضî§ اهلل

ي�سق§.يهƒي

8

.13¢U …hGôdÉH ∞jô©àdG ≥Ñ°S *

 ó`«`¡`ª`J
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الل�سان نعمة عظيمة من ِنَعم اهلل، به تتكلم وتبني ما يف نف�سك، قال تعالى يف �سورة البلد: چ  
.   چ ]البلد:8- ٩

الل�سان من اأكرث اجلوارح حركة فالإن�سان يتكلم الوقت الطويل بال م�سقة اأو تعب، وقد ت�ستعمل ل�سانك يف اخلري اأو 
يف ال�سر. 

ا�ستعمال الل�سان فيما ير�سي اهلل �سبٌب يف رفع درجتك ومكانتك عند اهلل ومن اأمثلة ذلك: 
  ا�ستعمال الل�سان يف ذكر اهلل تعالى. 

.......................................  
  ا�ستعمال الل�سان يف الأمر باملعروف والنهي عن املنكر. 

.......................................  
  ا�ستعمال الل�سان يف الدفاع عن اأخيك املظلوم.  

ا�ستعمال الل�سان فيما يغ�سب اهلل ويكرهه �سبٌب يف �سقائك ودخولك النار، ومن اأمثلة ذلك: 
  ا�ستعمال الل�سان يف ال�سب وال�ستم. 

.......................................   
  ا�ستعمال الل�سان يف الكذب وال�سخرية. 

.......................................   
  ا�ستعمال الل�سان يف اتهام الآخرين والفرتاء عليهم. 

د ل�سانك قول اخلري وترك الباطل ول حتتقر من الكلمات �سيئًا؛ �سواًء يف اخلري اأو ال�سر  فاهلل تعالى يكتب ذلك  َعوِّ
. ويجازيك به، قال تعالى: چ   چ ]ق:18

حاذر اأن يكون كالمك �سببًا  يف خ�سارة احل�سنات، وك�سب العداوات.

1

2

3

4

5

6

اأ�ضغل ل�ضاين بالذكر والكالم النافع الذي ير�ضي اهلل تعالى. 

اأحفظ ل�ضاين عما حرم اهلل تعالى وال اأ�ضتهني به. 
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 áëضU  uبني  ,"øي só nح Pو   ìضال�  áالك∏م"
 åيóë∏ا�ــضــتــ∂ لQـــال∫ دN øــe IQــاÑالــعــ

ال�ضاب≤.

 áوك∏م , Qها الناÑضاحU â∏Nاأد áل لك∏مuãe
.áها ا÷نÑضاحU â∏Nاأد

چ      تـــــعـــــالـــــى:  bــــــــا∫ 
 áيـــــBاال áداللــــــ íــــ uچ و�ــــض

الكرáÁ ع∏ى وجƒب حفظ ال∏�ضا¿.

 Ìاأكــ øــe › Iــريــرg ƒاأبـــ tóــل: يــعــ u∏عــ
.åيóë∏ل áوايQ áابëضüال

�س1

�س3

�س4

�س2

قال اأن�¢ بن مالك ‹ لرجل: اإياك وكل اأمر تريد 
اأن تعتذر منه، واإذا اأردت اأن تتكلم بكالم فانظر فيه 
قبل اأن تتكلم فاإن كان لك فتكلم به، واإن كان عليك 

فال�سمت عنه خري لك.
يقولون:  كانوا  اهلل:  رحمه  الب�سري  احل�سن  وقال 
ل�سان احلكيم من وراء قلبه فاإذا اأراد اأن يقول رجع 
اإلى قلبه، فاإن كان له قال، واإن كان عليه اأم�سك، واإن 
اإلى قلبه، ما  اجلاهل قلبه يف طرف ل�سانه ل يرجع 

اأتى على ل�سانه تكلم به (1).
الكالم  اإ‰ا  اهلل:  رحمه  عجالن  بن  مد  وقال 
اأربعة: اأن تذكر اهلل، وتقراأ القراآن، وت�ساأل عن علم 

فتخÈ به، اأو تتكلم فيما يعنيك من اأمر دنياك (2).

 á``«FGô`KEG äÉeƒ∏`©e

(1) اأخرجه ابن اأبي �سيبة يف امل�سن∞ 125/8، والبيهقي يف �سعب الإÁان 266/4.
(2) اأخرجه ابن وهب يف اجلامع 518/2، وانظر: التمهيد لبن عبد الÈ 202/٩، وجامع العلوم واحلكم لبن رجب 135/1.
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ما الفكرة امل�سرتكة بني در�سي الوحدة؟ 

علِّل ملا ياأتي:

من اأعظم امل�سوؤوليات م�سوؤولية احلاكم.

طاعة اهلل ور�سوله ¤ مطلقة، بينما طاعة احلاكم مقيدة باملعروف.

الل�سان من اأعظم اجلوارح خطرًا.

اأعد �سياغة اجلمل الآتية لتكون �سحيحة:

تقت�سر م�سوؤولية الرجل يف بيته على توفري املاأكل وامل�سرب وامل�سكن لأهل البيت.

ل ثواب على طاعة احلاكم يف املعروف.

ال�سخرية من الآخرين ل تدخل يف الوعيد الذي ت�سمنه حديث: » اإن العبد ليتكلم بالكلمة ..............«

اأكمل الفراغات الآتية:

من ثمرات قيام احلاكم مب�سوؤولياته: .........................................، و .........................................

من م�سوؤولية املراأة يف بيت زوجـــــها: .........................................، و .........................................

ت�ســـــــتمل م�ســـــوؤولية الكلمـــــــة على: .........................................، و .........................................

من �سور عدم القــيام بامل�ســــــووؤلية: .........................................، و .........................................

�س1

�س2

�س3

�س4

جـ

جـ

جـ

د

ب

ب

ب

اأ

اأ

اأ
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بعó اأ¿ دQ�ضg âذ√ 

 âوتــعــ∏ــمــ Ióحـــƒالـــ

 óFاƒف øe ا ف»هاe

تنƒي  eــاPا  واBداب, 

اأ¿ تعمل?
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 الوحدة الثالثة
أخالق وسلوك رغب فيها ا�سالم

ábóضüال

 Ò
»�ض

الت

التƒا�ضع

áeاال�ضت≥ا
 ∑ƒ∏°Sh ¥ÓNCG

ΩÓ°SE’G É¡«a ÖZQ
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ني الإ�سالم بها واأثنى على من تاأدب  oلالأخالق الفا�سلة مكانة كبرية يف حياة الأمم، ولأهمية الأخالق ع
التي  وال�سلوك  الأخالق  ومن  الآخرة،  يف   ¤ مد  نبينا  اإلى  منõًل  النا�¢  اأقرب  من  جعله  بل  بها 

تناق�سها هذ√ الوحدة خل≤: التي�سري، وال�سدقة، والتوا�سع، وال�ستقامة.

يتbƒع eن∂ بعó دQا�ضت∂ لهذ√ الƒحIó اأ¿:

1- تدرك ي�سر الإ�سالم و�سماحته.
2- تعتاد التوا�سع وال�سكينة والوقار.

3- تعتاد البذل والإنفاق وت�ستغني عما يف اأيدي النا�¢.
4- تر�سى مبا اآتاك اهلل.

5- تدرك اأهمية ال�ستقامة وحتافß عليها.

Ióحƒال åاأحادي   

ريِّ ر�سول اهلل ¤ بني اأمرين اإل اأخذ اأي�سرهما) ...احلديث. oحديث عائ�سة ر�سي اهلل عنها: (ما خ
قول النبي ¤: »من ت�سدق بعدل “رة من ك�سب طيب« ... احلديث.

حديث جرير ‹: (كنا عند ر�سول اهلل ¤ يف �سدر النهار فجاء√ قوم حفاة عراة) ..... احلديث. 
قول النبي ¤: »اإن اهلل اأوحى اإ›s اأن توا�سعوا« .... احلديث.

قول النبي ¤: »قل اآمنت باهلل ثم ا�ستقم«.

:Ióحƒذ√ الg ‘ ¢�Qóضت�
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اأثـــنـــاء �ــســفــرك اأمـــامـــك طــريــقــان 
لت�سل اإلى مق�سدك، اأحدهما �ساق 
وطــويــل، والآخــر �سهــل وـت�سـر،

                    فاأيهما ت�سلك؟
اأمامك  ومبداأ،  بفكرة  زميلك  اإقناع  اأردت 
اأحدهما  مق�سدك،  اإلــى  لت�سل  طريقان 
باللني  ــوت، والآخـــــر  ــ�ــس ال بــالــعــنــ∞ ورفــــع 

والرف≤، فاأيهما ت�سلك؟
بع�¢  تف�سله  قد  والغلظة  العن∞  م�سلك  اإن 
الطباع الب�سرية، ولكن ماذا كان يف�سل نبينا 
اbـــراأ ا◊ــóيــå االBتـــي لتتعر±   ،¤ مد 

ع∏ى Pل∂ :

اأثـــنـــاء �ــســفــرك اأمـــامـــك طــريــقــان 
لت�سل اإلى مق�سدك، اأحدهما �ساق 
وطــويــل، والآخــر �سهــل وـت�سـر،

اأمامك  ومبداأ،  بفكرة  زميلك  اإقناع  اأردت 
اأحدهما  مق�سدك،  اإلــى  لت�سل  طريقان 
باللني  ــوت، والآخـــــر  ــ�ــس ال بــالــعــنــ∞ ورفــــع 

ا  nهsfnا اأ nه rن nع oاهلل nي pض�nQ ná nضû pFا nع rø nع

 sالpEا  pø rي nر renاأ  n rنيnب  ¤  pاهلل o∫ƒ oض�nQ n uÒ oN ا ne) : rânال nb

 nó nعrب nاأ  n¿ا nك ا  kم rKpEا  n¿ا nك  r¿pEا nف ا  kم rK pEا  rø oكnي  r n⁄ ا ne ا  nم og nر nض� rيnاأ  nذ nNnاأ

 n∂ nهnت rن oت  r¿nاأ  sالpEا  pه pض� rفnن pل  ¤  pاهلل  o∫ƒ oض�nQ  nº n≤nت rfا ا  ne nو  , oه rن pe  p¢�اsالن

ا).  nه pب p pهلل nº p≤nت rنn« nف pاهلل oá ne rر oح

بع�¢  تف�سله  قد  والغلظة  العن∞  م�سلك  بع�¢ اإن  تف�سله  قد  والغلظة  العن∞  م�سلك  اإن 

9

:¢�Qó∏ا لkfاƒواجع∏ه عن Ióحƒال ´ƒض�ƒŸ ربهاbاأ á«تBاال äاQاÑالع øe ÎNا
االfت≥ام ◊رeاä اهلل.             ال»�ضر وال�ضماحá.           االبتعاد عø االKBام.           N∏≤ النÑي ¤. 

 ó`«`¡`ª`J

¤، برقم: (3560)،  النبي  البخاري: كتاب املناقب، باب �سفة     متف≤ عليه: 
وم�سلم: كتاب الف�سائل، باب مباعدته ¤ لالآثام واختيار√ من املباح اأ�سهله 

وانتقامه هلل عند انتهاك حرماته، برقم: (2327).
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، ولدت بعد البعثة، كانت من اأحب الن�ساء اإلى  هي اأم املوؤمنني عائ�سة بنت اأبي بكر ال�سدي≤ 
¤، “يõت بالعلم والذكاء وقوة احلفß، وكانت من اأفقه النا�¢ واأعلمهم، حتى كان كبار  النبي 
اأحاديثها عن  بل≠ عدد  للحديث  رواية  ال�سحابيات  اأكرث  وهي  العلم،  ي�ساألونها عن  ال�سحابة  
تويف يف حجرتها ودفن فيها، كانت بة   ¤ النبي  اأن  ¤ (2210) حديًثا، ومن ف�سلها  النبي 
لالإنفاق يف �سبيل اهلل، بعث لها معاوية ‹ مرة ( 100،000 ) درهم فما اأم�ست اإل وقد ت�سدقت 

بها، توفيت  باملدينة �سنة ( 57 ) من الهجرة.

من �سفات نبينا مد ¤، ال�سماحة وحب الي�سر وال�سهولة يف الأمر، وكراهة الت�سديد على النف�¢، فلك فيه اأ�سوة 
ح�سنة، فاحر�¢ على انتهاê منهجه يف اختيار اأ�سهل الأمرين ما ⁄ يكن اإثمًا.

وال�سراء،  البيع  القليل عند   íبالرب للنف�¢، والر�سا  النا�¢ وعدم النت�سار   iاأذ بالأي�سر: حتمل  اأمثلة الأخذ  من 
والأخذ باملتي�سر يف املاأكل وامل�سرب وامللب�¢ واملركب، و ...............................................

الت�سديد على النف�¢، وق�سد امل�سقة، لي�¢ من اأخالق الإ�سالم، فقد دعا النبي ¤ بالهالك على املت�سددين.
من اأمثلة الت�سدد وعدم الأخذ بالأ�سهل: ال�سيام يف ال�سفر ال�ساق، .............................................. ، ...................

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

1

2

3

4

áاالك∏مgعناe

øريeبني اأمرين من اأمور الدنيا.بني اأ

هما.اأي�ضرgما sاأََخف

ما عاقب اأحدًا انت�سارًا لنف�سه.وeا اfت≥º لنف�ضه

ما حرم اهلل فعله.حرáe اهلل

باإقامة حدود√.ف»نت≥º هلل بها

∞jô©àdG
…hGôdÉH
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.kماKEا øا ⁄ يكe Qƒeاالأ øe االأي�ضر QتاNاأ

هf oف�ضي. rتnÑ pZnQ ƒول ºKEعما ف»ه ا óاأبتع

اeBر باŸعرو± واأfهى عø اŸنكر اPEا اfتهكâ حرeاä اهلل.

Ëƒ≤àdG

د∫s ا◊óيå ع∏ى بع†¢ اأNال¥ النÑي ¤ وUضفاته, اPكر KالKاe kنها.  

ا�ضتنøe §Ñ ا◊óيå حكماk ف≥ه»vا.

كا¿ النÑي ¤ ال ينتüضر لنف�ضه, uãeل ãÃا∫ ƒe øeاbفه ¤ يó∫ ع∏ى Pل∂.

gل يüضí وUض∞ اأحكام االE�ضالم بالتûضóد? وŸاPا? 

�س1

�س3

�س4

�س2

5

6

7

الإ�سالم دين يo�سر، واأحكامه فيها تي�سري وتلبية حلاجات النا�¢، فالعمل بها وتطبيقها اأخذ بالتي�سري.
لي�¢ من التي�سري التهاون يف اإقامة احلدود، و ترك النت�سار حلرمات اهلل اإذا انتهكت، لأن ذلك يف�سي اإلى الوقوع 

يف الإثم وانت�سار الف�ساد.
النبي ¤ كان اأبعد النا�¢ عن الإثم، فال ي�سí التهاون بالوقوع يف الإثم بحجة التي�سري وعدم الت�سدد.

 متى يكون ترك النت�سار للنف�¢ �سماحة ورفعة؟ ومتى يكون ذلة ومهانة؟ 
..............................................................................................................................................
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 › nI nر rي nر og يpبnاأ rø nع
 mI nر r n“ p∫ ró nع pب n¥ só nضünت rø ne{ :¤ pاهلل o∫ƒ oض�nQ n∫ا nb: n∫ا nb

 sº oK  pه pن« pمn« pب ا  nهo∏ sÑ n≤nتnي  nاهلل s¿pEا nو  nÖu« s£ال  sالpEا  oاهلل oلnÑ r≤nي  nالnو  mÖu« nW mÖ rض� nك  rø pe
 .(1)z pلnÑ n r÷ا nلrã pe n¿ƒ oكnى تsت nح o√ sƒo∏ nف rº oك oó nحnي اأuب nر oا ي nم nك pه pÑ pاح nضü pا ل nه«uب nر oي

 lIا nف oح lم rƒ nb o√ nAا né nف : n∫ا nb pQا nهsالن pQ ró nضU p‘  ¤ pاهلل p∫ƒ oض�nQ nórن pا عsن oك: n∫ا nb › pاهلل pó rÑ nع pørب mير pر nج rø nع    
 p∫ƒ oض�nQ oه rجnو nر sع nمnت nف nر nض† oe rø pe rº oهt∏ oك rلnب nر nض† oe rø pe rº oهoت seا nع p±ƒo« tي ال�ض póu∏ n≤nت oe pAاnÑ nع rال rوnاأ pQا nمuي النpابnت r o› lIا nر oع

: چ   n∫ا n≤ nف nÖ n£ nN sº oK ىs∏ nضü nف nام nbnاأ nو n¿sPnاأ nف kال nالpب nر nenاأ nف nê nر nN sº oK nل nN nó nف pá nbا nف rال rø pe rº pه pب inاأ nQ ا nم pاهلل ¤ ل
 pر rضû n r◊ا p‘ يpتsال nánيB rاال nچ و Bيáِn چ rاال pر pNBى اnلpEچ ا

 p√ uرoب ṕ ا nضU rø pe pه pب rƒ nK rø pe pه pم ng rQ pد rø pe p√ pQاnين pد rø pe lل oجnQ n¥ só nضünچ ت چ
 nعnابnتnت sº oK , rä nõ né nع ró nb rلnا ب nه rن nع oõ pé rعnت oه tف nك ränاد nك mI sر oضüpب pQا nضürfnأ rاال rø pe lل oجnQ nAا né nف , mI nر r n“ u≥ pضû pب rƒnل nو : n∫ا nb ىsت nح p√ pر r n“ ṕ ا nضU rø pe
 rø ne{ :¤ pاهلل o∫ƒ oض�nQ n∫ا n≤ nف lánÑ ng rذ oe oهsfnاأ nك oلs∏ nهnتnي ¤ pاهلل p∫ƒ oض�nQ nه rجnو oâ rيnاأ nQ ىsت nح mابn« pK nو mام nع nW rø pe p rني ne rƒ nك oâ rيnاأ nQ ىsت nح o¢�اsالن
 p‘ sø nض�  rø ne nو  , lA rي nض�  rº pg pQƒ oجoاأ  rø pe n¢ü o≤rنnي  r¿nاأ  p rÒ nZ rø pe o√ nó rعnب ا  nه pب  nل pم nع rø ne oر rجnاأ nو ا  ng oر rجnاأ  oهn∏ nف  kánن nض� nح kásن oض�  pم nال rض�pE rاال  p‘ sø nض�

 .(2)z lA rي nض� rº pg pQاnR rوnاأ rø pe n¢ü o≤rنnي r¿nاأ p rÒ nZ rø pe p√ pó rعnب rø pe ا nه pب nل pم nع rø ne oQ rR pو nا و ng oQ rR pو pه r«n∏ nع n¿ا nك kánÄu« nض� kásن oض� pم nال rض�pE rاال

™HÉ°ùdG ¢SQódG

 .áëضفüه ‘ اأع∏ى الÑر واكتNBا اkfاƒعن ìÎbا åيóë∏ا لkfاƒعن ¿ƒاأ¿ تك Öتنا�ض IQاÑذ√ العg (ábóضüف†ضل ال)

ناق�¢ مع زمالئك �سور التكافل والتاآزر يف املجتمع الإ�سالمي واكتب ما تو�سلتم اإليه: 
............................................................................................................................

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

ºK اbراأ ا◊óيãني االBت»ني لتكتûض∞ اEحU ióضQƒ التكافل التي اأeر االE�ضالم بها: 

10

11

 ó`«`¡`ª`J

(1) متف≤ عليه: البخاري: كتاب الõكاة، باب ال�سدقة من ك�سب طيب ...، برقم: (1410)، وم�سلم: كتاب الõكاة، باب قبول ال�سدقة من 
الك�سب الطيب وتربيتها، برقم: (1014).

  (2) اأخرجه م�سلم: كتاب الõكاة، باب احلث على ال�سدقة ولو ب�س≤ “رة اأو كلمة طيبة واأنها حجاب من النار، برقم: (1017).
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áاالك∏مgعناe

Iر“ ∫ rónع pما ي�ساوي “رة.ب
 Öَعَمل.ك�ض

بu»ها nر oيها.ي َنمِّ oي
√ sƒo∏ nِطم عن اأمه.ف oر وهو ولد الفر�¢ الذي ف rه oالم

Qالنها QóضU.ل النهار sاأو
لب�سي.‹تابي

Qجمع ‰رة وهي اإزار(2)  ال�سوف املخط§ كاأنه جلد ‰ر.النما
قبيلة من قبائل العرب.e†ضر

فتغري وجهه من الإ�سفاق عليهم.فتمعر وجه Q�ضƒ∫ اهلل ¤

t هو احلنطة.Uضا´ بر√ oÈال�ساع : مكيال معروف ي�سع 3 كغم تقريًبا، وال
I sر oضüpبكي�¢ النقود.ب

تثنية »َكوم« وهو ا�سم للمكان املرتفع كالرابية، واملراد ال�سيء الكثري.كeƒني
ي�سيء من الفرح والبتهاê.يته∏ل

áÑ ng rذ oe.ال�سيء املطلي بالذهب
sø nض� øe.√من عمل عماًل تبعه عليه غري

  ˆGóÑY øH ôjôL
اأ�سلم يف  �سنة ع�سر من الهجرة،  اأبو عمرو،   ،› هو ال�سحابي اجلليل جرير  بن عبد اهلل البجلي 
و�سفه النبي ¤ باأنه من خري اأهل اليمن فقال: اإنه �سيدخل عليكم من هذا الفè من خري ذي Áن(1)، 
بعثه النبي ¤ اإلى ذي اخَلَل�سة (�سنم لدو�¢) فهدمها ودعا له حني بعثه، فقال: اللهم ثبته واجعله 

هادًيا مهديvqا.
قال جرير بن عبداهلل ‹: ما حجبني ر�سول اهلل ¤ منذ اأ�سلمت، ول راآÊ اإل تب�سم يف وجهي.

فا، وكان �سيدًا يف قومه، �سارك يف فتí القاد�سية و كان له اأثر عظيم و كان على  rكان من اأغ�¢ النا�¢ َطر
ميمنة �سعد بن اأبي وقا�¢ ‹، مات ‹ �سنة (51) من الهجرة.

(1) اأخرجه الن�سائي يف الكiÈ برقم:(8302 ) و�سححه ابن خÁõة برقم: (17٩8).
.è(2) الإزار: هو ما يلب�¢ على ن�س∞ اجل�سم الأ�سفل، كمثل لبا�¢ املحرم بالعمرة اأو احل

∞jô©àdG
…hGôdÉH



45

ΩÓ
°SE’

G É¡
«a Ö

ZQ 
∑ƒ

∏°Sh
 ¥Ó

NCG

الدين الإ�سالمي يدعو اإلى التكافل والتعاون بني اأتباعه، ليحققوا مبداأ الأخوة، ويكونوا كاجل�سد الواحد.
مبادرة ال�سحابة  لطلب النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

ال�سدقة اإحدi �سور التكافل والتعاون يف املجتمع، حيث يعط∞ الغني مباله على الفقري. 
من ثمرات ال�سدقة وفوائدها: 

 

و�سفقتك  لهم،  لتقدË اخلري  املحتاجني، وحبك  اهتمامك بحال  دليل على  بالقليل  ولو  والبذل  بال�سدقة  قيامك 
عليهم.

ábóضüال äمراK øe

...............................................................................................................طهرة للمال

1

2

3

5

 ،.............................. باملباح،  التجارة  مثل:  حالل  ك�سب  من  كانت  اإذا  اأجرها  وي�ساع∞  ال�سدقة  اهلل  يقبل 
 ..............................

م�ساعفة اهلل لل�سدقة وتربيته لها دليل على كرم اهلل �سبحانه، وعظيم ف�سله.
اإليه كان ذلك اأعظم لأجرك واأجõل لثوابك؛ حيث يكتب اهلل لك مثل اأجور من  كلما كنت مبادرًا للخري �سابًقا 

اقتدوا بك يف هذا العمل.
احر�¢ على اأن تكون قدوة يف اخلري، ول تكن قدوة يف ال�سر؛ فتتحمل اأوزار من عمل مبثل عملك اقتداًء بك.

6

7
8

9

كي∞ يكون اإXهار ال�سدقة �سبًبا مل�ساعفة الأجر؟
..............................................................................................................................................

øe o الüضábó �ضكراk هلل ع∏ى fعمه. pÌ rكoا◊ال∫ واأ Öع∏ى الك�ض o¢U pر rحnاأ

≤o اEلى فعل اÒÿ ابتغاe Aر�ضاI اهلل تعالى والأح¶ى باأجر øe اbتió بي ‘ Pل∂. pاب nض�oاأ

4
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عن اأبي هريرة ‹ قال: قال ر�سول اهلل ¤: »اأيها النا�¢ اإن اهلل طيب ل يقبل اإل طيًبا واإن اهلل اأمر املوؤمنني 

مبا اأمر به املر�سلني فقال تعالى: چ   چ  املوؤمنون: 51، 

ال�سفر  يطيل  الرجل  ذكــر  ثم   ،172 البقرة:  چ  چ  8 و7 

ي باحلرام،  ذِّ oد يديه اإلى ال�سماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام، وم�سربه حرام، وملب�سه حرام، وغÁ Èاأ�سعث اأغ

َفاأَنsى ي�ستجاب لذلك« (1)0

وعن اأبي هريرة ‹، اأن ر�سول اهلل ¤ قال: »اإذا اأديت زكاة مالك، فقد ق�سيت ما عليك، ومن جمع ماًل حراًما، 

ثم ت�سدق به ⁄ يكن له فيه اأجر، وكان اإ�سر√ عليه« (2).

 á``«FGô`KEG äÉeƒ∏`©e

 (1) اأخرجه م�سلم برقم: ( 1015).
(2) اأخرجه ابن خÁõة برقم: (2471)، و ابن حبان برقم: (3216)، (اإ�سر√): اإثمه.

Ëƒ≤àdG

د∫s ا◊óيãا¿ ع∏ى ف†ضل اهلل تعالى وكرeه, اPكر ƒe�ضعاøe k كل حóيå يt∫ó ع∏ى Pل∂.

اXEهاQ الüضób ábó يكƒ¿ �ضkÑÑا Ÿ†ضاعفá االأجر, وób يكƒ¿ �ضÑÑاk ل∏ع≥ƒبá, بنيP uل∂.

ا�ضتنK §ÑالKاøe k فƒاóF ا◊óيãني. 

 :øe كر ف†ض»∏تني لكلPا

اأ- اأبي gريرI ‹.            ب- جرير ‹.  

�س1

�س3

�س4

�س2
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øeÉãdG ¢SQódG

 ÚæKG  á°SQóŸG  AÉæa ‘ ódÉN óLh
 Éª¡JGƒ°UCG  â©ØJQG  ób ¬FÓeR øe
 øe  ódÉN  CG sóg  ,¿ÉcQÉ©àj  GOÉch
 ¿CG  óLƒa  ,Éª¡æ«H  çóM  ÉªY  Éª¡dCÉ°Sh  Éª¡Ñ°†Z
 π°†aCG  É¡fCGh  ¬Jô°SCGh  ¬à∏«Ñ≤H  ôNÉØj  Éª¡æe  vÓc
 ôNÉØàdG  ¿EG  :Éª¡d  ódÉN  ∫É≤a  ,ôNÉØe  ÌcCGh
 ,ΩÓ°SE’G ¬∏£HCG …òdG á«∏gÉ÷G ôeCG øe ÜÉ°ùfC’ÉH
 OÉÑ©d  ¬©°VGƒJh  ≈dÉ©J  ˆ  √Gƒ≤àH  ƒ∏©j  AôŸG  ¿EGh

:»JB’G åjó◊G ‘ Éªc ,¬Ñ°ùæH ’ ˆG

.¢ü°üîŸG ¿ÉµŸG ‘ ¬ÑàcGh ¢SQó∏d ÉkfGƒæY ∂àHÉLEG øe ¿ uƒc ?åjó◊G ¬«∏Y s∫O …òdG ≥o∏ oÿG Ée

 : n∫É nb › »ª«ªàdG p¢VÉ`n«` pY rø` nY

 Gƒ o© n°VG nƒnJ  r¿nCG  s n‹pEG  ≈ nM rhnCG  n̂ G  s¿pEG{  ¤  p̂ G  o∫ƒ o°SnQ  n∫É` nb

.z mó nMnCG ≈n∏ nY ló nMnCG nô nî rØnj n’nh mó nMnCG ≈n∏ nY ló nMnCG » p̈ rÑnj n’ ≈sà nM

 OÉÑ©d  ¬©°VGƒJh  ≈dÉ©J  ˆ  √Gƒ≤àH  ƒ∏©j  AôŸG  ¿EGh

 ±ô©j »àdG äÉØ°üdG ÜÉH ,É¡∏gCGh É¡ª«©f áØ°Uh áæ÷G ÜÉàc :º∏°ùe ¬LôNCG  
.(2865) :ºbôH ,QÉædG πgCGh áæ÷G πgCG É«fódG ‘ É¡H

12

  »ª«ªàdG ¢VÉ«Y

 πÑb ¤ »ÑædG ≈∏Y óah ,É kÁób ¤ ˆG ∫ƒ°Sôd É k≤jó°U ¿Éc ,»©°TÉéŸG »ª«ªàdG ¢VÉ«Y π«∏÷G »HÉë°üdG ƒg
 ,(1)zÚcô°ûŸG ó rH nR πÑbCG ¿CG ÊÉ¡f ˆG ¿EG{ :∫Éb .’ :∫Éb z? âª∏°SCG{ :∫É≤a ,¬«dEG É¡jó¡j áÑ«‚ ¬©eh º∏°ùj ¿CG

.É¡«a ‘ƒJh Iô°üÑdG øµ°S ,¬æe É¡∏Ñ≤a º∏°SCÉa

 ∫ƒÑbh ¬cô°T ∫ÉM ¢VÉ«Y ájóg OQ ÉeCGh ,ºgÉjGóg :( Úcô°ûŸG óHR ) ≈æ©eh ,162/4 óªMCGh ,(1577) :ºbôH …òeÎdGh ,(3057) :ºbôH OhGO ƒHCG ¬LôNCG (1)
 ¬°ù«fCÉJ ∂dòH ≈Lôj øe ≥M ‘ ájó¡dG ∫ƒÑbh ,I’GƒŸGh OOƒàdG ¬àjó¡H ójôj øe ≥M ‘ ájó¡dG ∫ƒÑb øe ´Éæàe’Éa ,»°TÉéædGh ¢ùbƒ≤ŸÉc Úcô°ûŸG ¢†©H ájóg

.(231/5 …QÉÑdG íàa) ΩÓ°SE’G ≈∏Y ¬Ø«dCÉJh

∞jô©àdG
…hGôdÉH

 ó`«`¡`ª`J
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امللك والعظمة واجلÈوت والكمال هلل وحد√ ل �سريك له، واخلل≤ عبيٌد هلل اأذلءo له.
من علم حقيقة خالقه �سبحانه وما يت�س∞ به من الكمال والعلم، وعلم حقيقة نف�سه وما تت�س∞ به من اجلهل 

ع خللقه. والظلم؛ عرف افتقار√ اإلى ربه، وَتَوا�سَ
خل≤ التوا�سع من الأخالق العظيمة حيث اأمر اهلل به، واأوحى لنبيه ¤ اأن ياأمر النا�¢ به.

√، وعدم ال�سعور بالف�سل على النا�¢، ومعاملتهم برف≤ ولني ل بعلو وا�ستكبار. التوا�سع يكون بقبول احل≤ وعدم ردِّ
من اأمثلة التوا�سع: ...................................، ....................................

التوا�سع له ثمرات عظيمة يف الدنيا والآخرة منها:

1

2

3

4

5

áاالك∏مgعناe

s‹Eاأعلمني ، والوحي: الإعالم اخلفي.اأوحى ا

يتجاوز احلد وي�ستطيل على اخلل≤ بغري ح≤.يÑغي

يباهي بنف�سه ويدعي العظمة وال�سرف.يفîر

 ºته∏eعاeو النا�¢,  ع∏ى  بالف†ضل   Qƒضعûال وعóم   ,√uدQ وعóم  ا◊≤   ∫ƒÑ≤ب  ¿ƒيك التƒا�ضع: 
 .QاÑوا�ضتك ƒ∏برف≤ ولني ال بع
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‡ا ينتè عن ترك التوا�سع: الفخر والبغي، وهما من الأخالق املذمومة التي ت�سبب القطيعة والختالف.
وخدمتهم، النا�¢  اإلى  والإح�سان  معهم،  والأكل  وامل�ساكني،  الفقراء  الطة  واللني:  التوا�سع  على  يعينك  ‡ا 

 و.......................................................
الفخر والتباهي له �سور كثرية منها: الفخر بالأن�ساب، الفخر باملال واجلا√، .....................................
البغي هو التعدي على اخلل≤ ومن �سور√: الطعن يف الأن�ساب، اأكل اأموال النا�¢ بالباطل، .........................
من الآثار املرتتبة على الفخر والبغي: Xهور احلقد، انت�سار الظلم، ...............................................

6

7

8

9

K øeمراä التƒا�ضع

بة اهللاملحبة بني النا�¢ املنع من الظلم والبغي

يف الدنيا

رفعة املنõلة

يف الآخرة

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

 ما الفرق بني التوا�سع، والذلة واملهانة؟ 
..............................................................................................................................................

.ºع∏»ه Èا�ضع ل∏نا�¢ وال اأتكƒاأت

اأبتعó عø الÑغي و الفîر.

10
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Ëƒ≤àdG

التƒا�ضع ƒÑf ≥∏Nي كرË, ك»∞ د∫ حóيå الQó�¢ ع∏ى 

ف†ضل التƒا�ضع وع∏e ƒنõلته? 

اPكر اأeريøe ø االأQƒe التي تعني ع∏ى التƒا�ضع.

التƒا�ضع,  تــó∫ ع∏ى  الــتــي  االأعــمــا∫   øــe اPكـــر عم∏ني 

وعم∏ني øe االأعما∫ التي تنا‘ التƒا�ضع.

? ابي ع»ا�¢ التم»ميëضüضالم ال�Eا áضüb اe

�س1

�س3

�س4

�س2

 قال اأبو “ام:
ٌل يف القوم وهو مبجل َتَبذِّ َoم

متوا�سع يف احلي وهو معظم
 وقال اآخر:

متوا�سع والنبل يحر�¢ قدر√
واأخو التوا�سع بالنباهة ينبل

 وقال اخلليل بن اأحمد الفراهيدي:
لي�¢ التطاول رافعا من جاهل

وكذا التوا�سع ل ي�سر بعاقل
لكن يـõاد اإذا توا�ســـــع رفعـــة

ثم التطاول ماله من حا�سل
 وقال اآخر:

توا�سع تكن كالنجم لح لناXر
 على �سفحات املاء وهو رفيع

ول َتكo كالدخـان يعلو بنف�ســـــه
اإلى طبقـات اجلو وهو و�سيع

 وقال اآخر:
توا�سع تكن ‡ا ي�سينك �ساملا

فكم جر نفعا للبيب التوا�سع
 وقال اآخر:

توا�سع اإذا نلت املعا› تõد عال
iوتك�سب ال�سكر اجلميل من الور

 á``«FGô`KEG äÉeƒ∏`©e
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 ›  uي pف n≤sãال  pاهلل pó rÑ nع pørب  n¿اn« rف oض�  rø nع 

 kال rƒــــــــ nb pم nــــــــال rض�pE rاال p‘ p‹ rل ob : pاهلل n∫ƒــ oض�nQ اnي oâr∏ ob: n∫ا nb

 .z rº p≤nت rا�ض qº oK pاهللpب oârن neBا rل ob{ : n∫ا nb n∑n rÒ nZ ا kó nح nاأ oه rن nع o∫ nاأ rض�nاأ nال

 اأخرجه م�سلم: كتاب الإÁان، باب جامع اأو�ساف الإ�سالم، برقم: (38)، 
واأحمد: (413/3)واللفß له.

13

نبينا مد ¤ اأوتي جوامع الكلم، حيث يتكلم بالكلمة واجلملة الواحدة التي حتمل املعاÊ العظيمة الكثرية.
من جوامع الكلم اإجابته ¤ ل�سفيان الثقفي  بقوله: » قل اآمنت باهلل ثم ا�ستقم «.

جمعت هاتان الكلمتان معاÊ الإ�سالم والإÁان كلها، فاأمر ¤ بتجديد الإÁان بالل�سان مع موافقة القلب واأمر 
بال�ستقامة على اأعمال الطاعات والنتهاء عن جميع املخالفات.

واف≤ جواب النبي ¤ قوله تعالى:......................................................................... �سورة ف�سلت اآية رقم (30).
يدخل يف معنى ال�ستقامة: ا�ستقامة القلب على التوحيد وعدم ال�سرك باهلل، وال�ستقامة بفعل الطاعات الظاهرة 

والباطنة وترك املنهيات.

1

2

3

4

5

.¢üضüîŸكا¿ اŸه ‘ اÑواكت ¢�Qó∏ا لkfاƒجابت∂ عنEا øe ¿ƒك ?åيó◊الذي د∫ ع∏»ه ا ≥∏ÿا اe

  ˆGóÑY øH ¿É«Ø°�

هو ال�سحابي اجلليل �سفيان بن عبد اهلل الثقفي، اأبو عمرو، اأ�سلم مع وفد الطائ∞، ول√ عمر ‹ على 
الطائ∞. 

ال�سوؤال اجليد املفيد يدل على 
على  وحر�سـه  �ساحـبــه  عــقــل 
ال�سحابة  كان  وقد  ينفعه،  ما 
ال�سوؤال  وانتقاء  العلم،  على  يحر�سون   
الذي يجمع لهم خ�سال اخلري كما ‘ �ضDƒا∫ 
الüضëابي ا÷∏»ل �ضف»ا¿ بø عóÑاهلل ‹ 

ل∏نÑي ¤ الذي وQد ‘ ا◊óيå االBتي:

∞jô©àdG
…hGôdÉH

 ó`«`¡`ª`J
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 اقراأ �سورة الفاحتة، ثم بنيِّ العالقة بينها وبني و�سية النبي ¤ ل�سفيان ‹. 
..............................................................................................................................................

اأجتهó ‘ اال�ضت≥اáe ع∏ى ديø اهلل.

اأ�ض∏∂ االأ�ضÑاب التي تعني ع∏ى اال�ضت≥اáe والÑãاä ع∏ى ديø اهلل تعالى.

اأحذøe Q االأ�ضÑاب التي تDƒدي اEلى االfتكا�¢, واأ�ضاأ∫ اهلل تعالى اأ¿ يéنÑني اEياgا.

Ëƒ≤àdG

eنا�ضkÑا  ا  kتعريف �ضع  وeعاf»ه,   åيóë∏ل دQا�ضت∂   óبع

.áeلال�ضت≥ا

 .áeاال�ضت≥ا áلõنـe ع∏ى åيó◊ا áدالل í uو�ض

 äمراK  øــe اKــنــني   §Ñا�ضتن  ,Ióيــóعــ  äــمــراK  áeلال�ضت≥ا

چ    8  7 االBيتني  gاتني   øe  áeاال�ضت≥ا

.31 -30:â∏ضüچ  ف

�س1

�س3

�س2

اأ�سياء  اأربعة  اهلل:  رحمه  البلخي  �سقي≤  قال 
من طري≤ ال�ستقامة: ل يرتك اأمر اهلل ل�سدة 
من  يد√  يف  يقع  ل�سيء  يرتكه  ول  به،  تنـõل 
 iاأحد، ول يعمل بهو  iالدنيا، ول يعمل بهو
بالكتاب  ليعمل  مذموم،   iالهو لأن  نف�سه، 

وال�سنة.

 á``«FGô`KEG äÉeƒ∏`©e

ال�ستقامة على العمل ال�سالí وال�ستمرار على ذلك يحتاê اإلى ‹اهدة النف�¢ وال�سيطان الرجيم.
من الأمور التي تعينك على ال�ستقامة: ال�سحبة ال�ساحلة ..............................، و .........................  

‡ا ينتè عن ترك ال�ستقامة: الوقوع يف املعا�سي، .................................، و ................................
7

8

6
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ما الفكرة امل�سرتكة بني درو�¢ الوحدة؟ 

بنيِّ ما ي�ساد الكلمات الآتية:
يفخر.  يتهلل.    �سدر النهار.    اأي�سرهما.    

علِّل ملا ياأتي:

الأخذ باأحكام الإ�سالم والعمل بها، ل يعد من الت�سدد.

لي�¢ من التي�سري التهاون يف اإقامة احلدود.

ال�سدقة اإحدi �سور التكافل يف املجتمع.

العلم من الأ�سباب التي تعني على التوا�سع.

اأعد �سياغة اجلمل الآتية لتكون �سحيحة:

ريِّ ر�سول اهلل ¤ بني اأمرين....«، املراد من اأمور الآخرة. oما خ « :  يف قول عائ�سة 

من التوا�سع حب ال�سهرة والظهور.

ال�ستقامة عمل من اأعمال القلوب فق§.

�س1

�س2

�س3

�س4

جـ

جـ

جـ

د

د ب

ب

ب

اأ

اأ

اأ
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اأكمل الفراغات الآتية:

من اأمثلة الأخذ بالأي�سر: .........................................، ..............................

الإكثار من ال�سدقة والبذل يدل على: ...................................................

التوا�سع هو: .......................................................................................

يدخل يف معنى ال�ستقامة:  .........................................، ..............................

�س5

اأ

ب

جـ

د
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بعó اأ¿ دQ�ضg âذ√ 

 âوتــعــ∏ــمــ Ióحـــƒالـــ

 óFاƒف øe ا ف»هاe

تنƒي  eــاPا  واBداب, 

اأ¿ تعمل?
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 الوحدة الرابعة
  الداللة على الخير

ôµæªd� øY »¡æd�h
 ád’ódG

ÒÿG ≈∏Y
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الدعوة اإلى اˆ �الإ�شX� ìÓيفة الر�شل �الأنÑياء علي¡م ال�شÓة �ال�شÓم, فكل نÑي كان يدعو قومه 
�الأمر  �الÑيان  باحلكمة  �ذلك  الف�شاد  من  املéتمعات  �ت£¡ري  ال¶لم  �رفع  �عÑادته  اˆ  توحيد  اإلى 
باملعر�± �الن¡ي عن املنكر �با÷¡اد - عند احلاجة - مع �› الأمر, �هò√ الوحدة تRÈ لك اأهمية 

.ìÓامل�شاركة �التعا�ن يف الدعوة اإلى اˆ �الإ�ش

ó©H ∂æe ™bƒàj دIóMƒd� √ò¡d ∂à°S�Q �أ¿:

1- ت�شت�شعر ف†شل الدعوة اإلى اˆ �الدللة على اخلري.
2- تعتاد الإ�شìÓ يف بيتك �بي RمÓئك.

3- تدر∑ اأهمية الن�شيحة يف حفß املéتمع.
.âارم اˆ اإذا انت¡ك 4- تعتاد الغرية على
5- تراعي ال†شواب§ ال�شرعية يف الن�شيحة.

IóMƒd� åjدÉMأ�   

قو∫ النÑي ¤: }من د∫ على خري...z احلديث.
حديث مالك بن احلويرث ›: )اأتينا ر�شو∫ اˆ ¤ �نحن TشÑÑة متقاربون ......( احلديث.

قو∫ النÑي ¤: }األ اأخÈكم باأف†شل من درجة ال�شيام �ال�شÓة �ال�شدقة ....z احلديث.
قو∫ النÑي ¤: }الدين الن�شيحة ....z احلديث.

قو∫ النÑي ¤: }من راأi منكم منكراk فليغري√ ....z احلديث.

:IóMƒd� √òg ‘ ¢SQóà°S
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ô°TÉ©dG ¢SQódG

خرê اأحمد مع عائلته يف رحلة برية �انت¡ى ما مع¡م من املاء فرجع اأحمد ليéلب ل¡م املاء ف†شلs طريقه 
.kماأX ∑Ó¡شكوا على الT�شد√, رجع اأحمد لعائلته �قد اأTاأر� √Èف�شاأله عن ال£ري≤ فاأخ kفوجد راعيا

لقد كان يف جلب اأحمد املاء لعائلته اإنقاذl ل¡م, �لكن هل للراعي الòي د∫ اأحمد على ال£ري≤ م�شاركة 
يف ذلك?

  .∂dP ≈∏Y ±ô©ààd Ú«JB’� Úãjó◊� أ�ôb� 

.áëØ°üd� ≈∏Yأ� ‘ ¬Ñàc�h ôNB� Ékf�ƒæY ìÎb� ,¢SQó∏d Ö°SÉæe ¿�ƒæY ( Òÿ� ≈∏Y ád’ód� )

  .∂dP ≈∏Y ±ô©ààd Ú«JB’� Úãjó◊� أ�ôb�   .∂dP ≈∏Y ±ô©ààd Ú«JB’� Úãjó◊� أ�ôb� 

 ‹ u… pQÉ n°ürfnأ r’� mدƒ o© r°ù ne »pHnأ� rø nY

 : n∫É n≤ na ,»pær∏ pª rMÉ na »pH ń pó rHoأ� uÊpE� : n∫É n≤ na ¤ u» pÑsæd� ≈ndpE� lπ oجnQ nAÉ nج: n∫É nb

 rø ne{ :¤ ˆ� o∫ƒ o°SnQ n∫É n≤ na , o¬o∏ pª rënj rø ne ≈n∏ nY o¬ td oدnأ� Énfnأ� p̂ � n∫ƒ o°SnQ Énj : lπ oجnQ n∫É n≤ na ,… póræ pY É ne
)1( .z p¬p∏ pYÉ na pô rجnأ� oπ rã pe o¬n∏ na m rÒ nN ≈n∏ nY s∫nد

 o√ nóræ pY Énæ rª nbnأÉ na n¿ƒoH pQÉ n≤nà oe lánÑnÑ n°T oø rënf nh ¤ u» pÑsæd� ≈ndpE� Énæ r«nJnأ� :∫Éb ‹ çôjƒ◊� øH ∂dÉe øY          
 ÉnændnأÉ n°S Énæ r≤nà r°T� ró nb rhnأ� Énæn∏ rgnأ� Énæ r« n¡nà r°T� ró nb Ésfnأ� sø nX É sªn∏ na É k≤« panQ É kª« pMnQ ¤ p̂ � o∫ƒ o°SnQ n¿É nc nh kán∏ r«nd nh É ke rƒnj nøj pô r°û pY

 É n¡ o¶ nØ rMnأ� nAÉn« r°Tnأ� nô ncnP nh rº ogh oô oe nh rº ogƒ oªu∏ nY nh rº p¡« pa �ƒ oª« pb nأÉ na rº oµ«p∏ rgnأ� ≈ndpE� �ƒ o© pج rQ�{ : n∫É nb , o√Énf r nÈ rNnأÉ na Énf nó r©nH Énæ rc nônJ rø sª nY
)2(.z rº oc o nÈ rc nأ� rº oµ seoDƒn« rd nh rº oc oó nMnأ� rº oµnd r¿uPnDƒ o«r∏ na oI nÓ s°üd� rä nô n°† nM �nPpEÉ na »u∏ n°Uoأ� pÊƒ oªoà rj nأ� nQ É nª nc �ƒt∏ n°Unh É n¡ o¶ nØ rMnأ� n’ rhnأ�

14

15

 ó`«`¡`ª`J

)1( اأخرجه م�شلم: كتاÜ الإمارة- باÜ ف†شل اإعانة الغاRي يف �شÑيل اˆ ÃركوZ� Üري√ �خÓفته يف اأهله بîري, برقم: )1893(.
امل�شاجد   Üكتا �م�شلم:  برقم: )631(,   ,... �الإقامة  كانوا جماعة  اإذا  للم�شافر  الأذان   Üبا الأذان,   Üكتا الîÑاري:  عليه:  متف≤   )2(

�مواVشع ال�شÓة, باÜ من اأح≤ بالإمامة, برقم: )674(.
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»H ´óHأ�.Üري �شاحلة للركوZ âحÑراحلتي فاأ�ش âشVمر
»æ∏ªMÉa.اأع£ني ما اأركب عليه

¬∏ªëj øe ≈∏Y.يع£يه ما يركب عليه
ÒN.ي�شمل الدللة على خريي الدنيا � الآخرة

¿ƒHQÉ≤àe áÑÑ°T.متقاربون يف ال�شن ÜاÑشT
Éfó©H ÉæcôJ.تركنا يف اأهلنا

AÉ«°Tأ� ôcPh
ا �م�شائل من العلم, جاء يف بع†¢ الر�ايات اأن¡ا اأ�قات  kاأحكام

ال�شÓة, فلم يòكرها ال�شحابي لنت�شار العلم ب¡ا.

  …QÉ°üfC’G Oƒ©°ùe ƒHCG
هو ال�شحابي ا÷ليل عقÑة بن عمر� بن ثعلÑة الأن�شاري الÑدري, Tش¡د بيعة العقÑة الãانية مع ال�شÑعي 
¤, ر�i اأحاديث  ا, �Tشار∑ يف õZ�ة اأحد �ما بعدها من الغõ�ات مع ر�شو∫ اˆ  vكان اأ�شغرهم �شن�
ا على اجتماع كلمة امل�شلمي, كارهاk للفÏ �القتتا∫, من  kرية, معد�د يف علماء ال�شحابة, كان حري�شãك
اأ��شنا, قا∫: عليكم با÷ماعة   :‹ اأنه قا∫ له ب�شري بن عمر�: قلنا لأبي م�شعود  ��شايا√ لأ�شحابه 
, اأ� ي�شرتاì من فاجر. مات › �شنة )40( من  wر nب íلة; حتى ي�شرتيÓشV مع الأمة علىéفاإن اˆ لن ي

ال¡éرة.

  çôjƒ◊G øH ∂dÉe

ا �تعلم  kي ¤ �اأقام عند√ اأيامÑي, اأبو�شليمان, �فد على النãهو ال�شحابي ا÷ليل مالك بن احلويرث  اللي
ا بتعليم النا�¢ �شفة �شÓة النÑي ¤, فعن اأبي قÓبة قا∫:  vمنه ثم اأذن له يف الرجوع اإلى اأهله,كان م¡تم
اأريكم كي∞  اأن  اأريد  اأريد ال�شÓة �لكني  اإين لأ�شلي بكم �ما  › فقا∫:  جاءنا مالك بن احلويرث 

�شÓة ر�شو∫ اˆ ¤ )1(, مات › بالÑ�شرة �شنة )74( من ال¡éرة.

)1( اأخرجه الîÑاري برقم: )677(, �م�شلم برقم: )674(.

∞jô©àdG
…hGôdÉH

∞jô©àdG
…hGôdÉH
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اأبواÜ اخلري كãرية ���شائل –�شيل الأجر عديدة �من اأع¶م¡ا الدعوة اإلى اˆ, �تعليم العلم, �الدللة على اخلري 
�امل�شاندة لفاعله. 

من د∫ على اخلري كان له مãل اأجر فاعله, �من دعا اإلى هدi كان له مãل اأجر من عمل به اإلى يوم القيامة.
الدللة على اخلري تكون بالدعوة اإليه, �اإعانة فاعله, �..........................................

من ثمرات الدعوة �الدللة على اخلري: انت�شــــار املعـــــر�±, �R�ا∫ املنكـــــر, �ن�شــر املحــــÑة �الألفــــة يف املéتمــع,
  .......................................... , ..........................................

يف الدعوة اإلى اˆ �تعليم العلم �الدللة على اخلري فر�شة مل†شاعفة الأجور �تعوي†¢  ق�شر الأ�قات � قلة الأعما∫, 
�ذلك لأن الداعي اإلى اخلري......................................................................................

م يف الدعوة �الدللة اإلى اخلري هم الأهل �الأقارÜ �من له ح≤ عليك. sد nق oاأ�∫ من ي
Ñداأ به يف التعليم �الدعوة هي الفرائ†¢ الكÑار مãل: .............................................................................,  oاأ�∫ ما ي

......................................................................... ,.........................................................................

من �شفات معلم اخلري �الداعي اإليه: احلكمة, �الرحمة, �الرف≤, ...................................................

1

2
3

4

5

6

7

8

الدعوة اإلى اخلري من اأ�شÑاÜ ن�شر املحÑة � الألفة يف املéتمع, بينِّ كي∞ يكون ذلك.
..............................................................................................................................................

.Òÿ� ¥ôW ≈∏Y ád’ód�h ˆ� ≈dE� IƒYód� ≈∏Y o¢U pô rMnأ�

.∫É°†d� oó p°T rQnأ�h ,»FÉbó°Uأ�h »HQÉbأ�h »∏gأ� øe πgÉ÷� oºu∏ nYoأ�

Ëƒ≤àdG
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.πgÉ÷� ¬ªu∏ n© oj ¿أ� p⁄É©∏d »¨Ñæj Ée ºgأ� ‹ çôjƒ◊� øH ∂dÉe åjóM øe §Ñæà°S�

.åjó◊� ä�دÉ°TQE� ‘ ÉgôcP دôj ⁄ óF�ƒa çÓK §Ñæà°S�

.IóFÉa πc ¬æe â£Ñæà°S� …òd� ™°VƒŸ� دóM ,¿Éãjó◊� É¡«∏Y ∫د óF�ƒa »JB’� ∫hó÷� ‘

�س1

�س3

�س2

ΩIóFÉØd�Úãjó◊� øe É¡©°Vƒe

ف†شل الرحلة يف طلب العلم. 1

فائدة العلم: العمل �التعليم.2

الÑدء بالعلم قÑل العمل.3

احلر�¢ على اأخò العلم من م�شادر√ ال�شحيحة.4

ع¶م كرم اˆ �رحمته.5

تنوع ��شائل الدللة على اخلري.6

ف†شيلة القيام بفر�V¢ الكفاية العامة.7

 É¡H  ºà¡j á∏°üN  çôjƒ◊� øH ∂dÉeh …QÉ°üfأ’� �أƒ©°ùe »Hد   Ú«HÉë°üd�  øe πµd ¿Éc

.∂dP uÚH ,¢SÉæ∏d É¡ª∏©jh

�س4
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:É¡æe áª«¶Y πFÉ°†a ˆ� ≈dE� IƒYó∏d

     M 8 7 ,1- اأن¡ا اأجل ال£اعات �اأع¶م القربات
 Ìمن طريقته, � ل اأك íشV�شيء اأح�شن منه, � ل اأT قا∫ ال�شوكاين رحمه اˆ: ) ل ,[33 :âف�شل] L

ثواباk من عمله ()1( .

اأثرهم من العلماء �الدعاة امل�شلحي, قا∫ ال�شيï عÑد   2-اأن¡ا �Xيفة الأنÑياء: � من �شار على ن¡é¡م � اقتفى 
�Zريهم  اأنف�ش¡م  تكميل  على  عملوا  الòين  لل�شديقي  متام¡ا  املرتÑة   √òهــ�( اˆ:  رحمه  ال�شعدي  الرحمن 
�ح�شلâ ل¡م الوراثة التامة من الر�شل( )2( � قا∫ ابن القيم رحمه اˆ: )الدعوة اإلى اˆ اأTشر± مقامات العÑد 

� اأجل¡ا �اأف†شل¡ا( )3(.

3- يف الدعوة اإلى اˆ الأجر الع¶يم �اخلري العميم: فقد د∫ النÑي ¤ �ش¡ر√ � ابن عمه علي بن اأبي طالب على 
.)4( zم nع sر الن rم oخري لك من ح lاحد� lل oبك رج i nد r¡ oذلك بقوله: }لأن ي

4-اأن الدعوة اإلى اˆ من الأعما∫ امل†شاعفة الدائمة التي يÑقى اأجرها � اإن مات �شاحÑ¡ا, قا∫ ¤: } اإذا مات 
.)5( zيدعو له íينتفع به, اأ� �لد �شال mاأ� علم , mجارية mثة: �شدقةÓالإن�شان انق£ع عنه عمله اإل من ث

 á``«FGô`KEG äÉeƒ∏`©e

)1( فتí القدير 515/4.
)2( تف�شري ابن �شعدي �¢ 749.
)3( مفتاì دار ال�شعادة 154/1.

)4( اأخرجه الîÑاري برقم: )2942(, �م�شلم برقم: )2406(.
)5( اأخرجه م�شلم برقم: )1631(.
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تاأمل يف ال�شورة اأمامك. 
? ارب§ بي ذلك �بي موVشوع احلديث الآتي: t∫تد nمÓع

 :¤ p̂ � o∫ƒ o°SnQ n∫É nb : n∫É nb ‹ pA�nد rQ sód� »pHnأ� rø nY 16
 ,≈n∏nH :�ƒodÉ nb z pá nb nó s°üd� nh pI nÓ s°üd� nh pΩÉn« u°üd� pá nجnQnد rø pe nπ n°† ranأÉ pH rº oc o pÈ rNoأ� n’nأ�{

 .z oá n≤ pdÉ n r◊� p rÚnÑ rd� pä�nP oدÉ n°ù nah , p rÚnÑ rd� pä�nP oì nÓ n°UE�{ : n∫É nb

القيامة  �شفة   Üكتا �الرتمòي:  برقم:)4919(,  الÑي,  ذات   ìÓاإ�ش يف   Üبا  Üالأد  Üكتا دا�د:  اأبو  اأخرجه 
.íي, برقم: )2509(, �قا∫ حديث �شحيÑذات ال ìÓيف ف†شل �ش Üالرقائ≤ �الورع عن ر�شو∫ اˆ ¤, با�

.åjó◊� iƒàëŸ ∂ª¡a Ö°ùM √QÉàîJ ¢SQó∏d ÉkÑ°SÉæe kÉf�ƒæY ™°V

  AGOQódG ƒHCG
 kكان عابدا ,kش¡د اأحداT رجي, الأن�شاري, اأ�شلم  يوم بدر, ثمõر بن مالك اخلÁهو ال�شحابي ا÷ليل عو
¤, �شيد  اأفاVشل ال�شحابة  �فق¡ائ¡م �حكمائ¡م, جمع القراآن يف حياة ر�شو∫ اˆ  Rاهداk من 
القراء يف دم�ش≤, عن م�شلم بن م�شكم: قا∫ › اأبو الدرداء ›: اعدد من يف ‹ل�شنا, قا∫: فéاء�ا 
ا;  kءõانفتل �قراأ ج ,íÑفاإذا �شلى ال�ش , kع�شرة kا, فكانوا يقر�ؤ�ن �يت�شابقون ع�شرة kمئة �نيف âا ��ش kاألف
العÑادة, قا∫  ›, كان كãري  الق†شاء بدم�ش≤, يف خÓفة عãمان  األفاXه. �›  به ي�شمعون  فيحدقون 

: اأي عÑادة اأبي الدرداء كانâ اأكÌ? قالâ: التفكر �العتÑار. عون بن عÑداˆ: قلâ لأم الدرداء 
تويف  يف اآخر خÓفة عãمان  �شنة )32( من ال¡éرة.

∞jô©àdG
…hGôdÉH
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.±Óقة �اخل rر oالف òÑين� ,±Óم دين يحر�¢ على الجتماع �الئتÓالإ�ش
Tشرع الإ�شÓم اأموراk تقوي عÓقة امل�شلمي بÑع†ش¡م مãل: ..........................................

ي اأ� جماعتي من امل�شلمي; فاإن ال�شعي لÓإ�شìÓ بين¡ما يعد من  nبي م�شلم ±Óحينما –دث الق£يعة �اخل
بات. oر oلنِّ الق nجnادات �اأÑاأع¶م الع

من اأمãلة اإ�شìÓ ذات الÑي: الإ�شìÓ بي املتîا�شمي, الإ�شìÓ بي الõ�جي, ..........................................
��شائل اإ�شìÓ ذات الÑي كãرية من¡ا: .........................................., ..........................................

امل�شــــــلم يحــــòر من اأ�شـــــــÑاÜ الق£ـــيـعة �ف�شــــاد ذات الÑي مãل: �شـــوء ال¶ن, .........................................., 
 .......................................... ,..........................................

1

2

3

4

5

6

ÚÑd� ä�P ìÓ°UE� ä�ôªK øe

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

áª∏µd�ÉgÉæ©e

ábó°üd�h IÓ°üd�h ΩÉ«°üd� áجQادات.دÑالع √òاملراد النافلة من ه

 ÚÑd� ä�P
ا, �تاأتي  kفÓمودة اأ� خ âقة بينكم �شواء كانÓحا∫ الع

Ãعنى القرابة �الن�شب.

á≤dÉ◊�
اخل�شلة التي تف�شد الدين, فكاأن¡ا –ل≤ الدين لع¶م¡ا 

عند اˆ تعالى.

Ëƒ≤àdG
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ملاذا كان اإ�شìÓ ذات الÑي اأف†شل من نوافل ال�شÓة �ال�شدقة �ال�شيام?

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

.»HQÉbأ�h »FÓeR øe Úª°UÉîàŸ� ÚH ìÓ°UE’� ‘ ôأج’� oÖ p°ùnà rMnأ�

.ÚÑd� ä�P دÉ°ùah ±ÓàN’�h á©«£≤d� ≈dE� …دDƒj Ée πc øY oó p©nà rHnأ�

Ëƒ≤àdG

 ≈∏Y ÚــÑــd� ä�P ìÓــ°ــUE� ôـــKأ� uÚــH âــ°ــSQد Éــe Aƒــ°ــV ‘ 

.™ªàéŸ�

 ™Øæd�  …P πـــــª©d�  øe π°†aأ�  …ó©àŸ�  ™Øæd�  hP  πª©d�

�أHـــ«   åjóـــM  øــe dPــ∂   ≈∏Y  ∫óــj  Éــe  ÚــH  ,¢UÉـــــÿ�

.‹ A�دQód�

 ‘ ÚÑd� ä�P دÉ°ùah á©«£≤d� ≈∏Y ÖJÎŸ� Qô°†d� Ée

?IôNB’�h É«fód�

 πª©d�h º∏©∏d Énæ o©nÑ rJأ�  :¿ƒdƒ≤j ¤ »Ñæd� بÉë°Uأ� ¿Éc

 IÌc ≈∏Y ∫ój Ée ‹ ¬JÒ°S øe uÚH ,A�دQóــd� ƒHأ�

.¬∏ªYh ¬JدÉÑY

�س1

�س2

�س3

�س4

ânل �شنِّ oا لو ح¡sل oك nاإن املكارم

pشيئيT ملت¡ا اإلىéب âرجع
تع¶يمp اأمر اˆ جل جÓله

pيÑذات ال ìÓيف اإ�ش pال�شعي�

 á``«FGô`KEG äÉeƒ∏`©e
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ô°ûY ÊÉãdG ¢SQódG

ح�شر الإمام اأبو دا�د ال�شé�شتاني رحمه اˆ 
اأحاديث الإ�شÓم الéامعـة التي تéمـع اأحكـام 
حــديــث  هــي:  اأحــاديــث  اأربعــة  في  الـــديــن 

.áëØ°üd� ≈∏Yأ� ‘ ¬Ñàc�h ôNB� Ékf�ƒæY ìÎb� ,åjóë∏d Ö°SÉæe ¿�ƒæY ( áë«°üæd� áfÉµe )

17

ح�شر الإمام اأبو دا�د ال�شé�شتاني رحمه اˆ 
اأحاديث الإ�شÓم الéامعـة التي تéمـع اأحكـام 
حــديــث  هــي:  اأحــاديــث  اأربعــة  في  الـــديــن 

 ¤  q» pÑsæd� s¿nأ� ‹ u… pQ� sód� mº« p n“ rø nY 17
 p¬ pHÉnà pµ pd nh  p p̂ {  : n∫É nb  ? rø nª pd  :Énær∏ ob  ,z oá në« p°üsæd�  oøj uód�{  : n∫É nb

 .z rº p¡ pà seÉ nY nh nø« pªp∏ r°ù oª rd� pá sª pF nأ p’ nh p¬ pdƒ o°S nô pd nh

اأخرجه م�شلم: كتاÜ الإÁان, باÜ بيان اأن الدين الن�شيحة, برقم: ) 674 (.

  …QGódG º«“
هو ال�شحابي ا÷ليل متيم بن اأ��¢ بن حارثة اأبو رقية الداري, اأ�شلم �شنة ت�شع, حدث عنه النÑي ¤ على 
 kتاليا ,kباأنه: خري اأهل املدينة, �كان عابدا ‹ Üبق�شة ا÷�شا�شة يف اأمر الدجا∫, ��شفه عمر بن اخل£ا Èاملن

   M :هي قوله تعالى� íÑد; قام ليلة باآية حتى اأ�شé¡ري التãاˆ, ك Üلكتا
يف   القراآن  يîتم  متيم  كان  امل¡لب:  اأبو  �قا∫   . 21 [ا÷اثية:   L

�شÑع, �شكن بيâ املقد�¢ �مات ب¡ا › �شنة )40( من ال¡éرة.

∞jô©àdG
…hGôdÉH

 ó`«`¡`ª`J

نz... l الحديث, �حديث  ينِّ nاإن الحرام ب� lن ينِّ nب ∫Óاإن الح{
}من  �حديث  الحديث,   z.... بالنيات  الأعما∫  }اإنما 
�حديث   ,zرد ف¡و  منه  لي�¢  ما  هòا  اأمرنا  في  اأحدث 

تميم الداري الآتي:  
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áë«°üæd� øjód�.عماد الدين الن�شيحة

áë«°üæd�
اإلى ما   ìشد الغ�¢, �هي كلمة جامعة ت�شمل دعوة املن�شوV

فيه نفعه ��شÓحه, �ن¡يه عن ما فيه Vشرر√ �ف�شاد√.

ه ب�شفات الكما∫, �تنـõي¡ه عن النقائ�¢,  pف rش� n� n� ,ته, �نفي ال�شريك عنهÑ� ,ان بهÁالن�شيحة ˆ تكون بالإ
...........................� ,................................�

اإذا ن�شحâ ˆ , فاإن الفائدة تعود اإليك, فاˆ Zني عن خلقه ل تنفعه طاعة امل£يع, �ل ت†شر√ مع�شية العا�شي,  
فمن ن�شí �اأخل�¢ ˆ فاإ‰ا ين�شí لنف�شه.

د بتÓ�ته نõ∫ به جÈيل عليه ال�شÓم على مد ¤, �الن�شيحة  sÑاملتع õéم اˆ املعÓهو ك� ,Ëاˆ هو القراآن الكر Üكتا
للقراآن تكـون بالإÁان به, �Ñته, �تع¶يمه, �تÓ�ته ح≤ تÓ�ته, � ................................. , �...................................

الن�شيحــة للر�شـــو∫  ¤ تكــــون بالإÁــان به, �ــÑته, �طـاعــته يف اأمـــــر√ �ن¡ـــــيه, �ت�شديقه فيما اأخÈ به.
الن�شيحة لأ�› الأمر من امل�شلمي تكون باإعانت¡م على احل≤, �طاعت¡م فيه, �تر∑ اخلر�ê علي¡م, ...............

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

ل¡م,  اخلري  �حب  �الآخرة,  الدنيا  يف  مل�شاحل¡م  �اإرTشادهم  علي¡م,  بال�شفقة  تكون  امل�شلميــن  لعامــة  الن�شيــحة 
�كـــ∞ الأذi عن¡م, �تر∑ Z�ش¡ــم �ح�شــدهــم, �.........................................................................................., 

.......................................................................................� ,..........................................................�

1

2

3

4

5

6
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Ëƒ≤àdG

.∂Hƒ∏°SEÉH áë«°üæd� ∞jô©J áZÉ«°U óYأ�

 :»JأÉj Éª«a áë«ë°üd� áHÉجE’� ÎN� 

:∫ÉªYأ� øe kÓªY áë«°üæd� ó©J -أ�

¿É°ù∏d� -2   Ö∏≤d� -1

ìQ�ƒ÷�h ¿É°ù∏d�h Ö∏≤d� -4  ìQ�ƒ÷� -3

:¬fأÉH ‹ …Q�ód� É kª«“ ‹ بÉ£ÿ� øH ôªY ∞°Uh -ب

.áæjóŸ� πgأ� ÒN -2  .áæjóŸ� πgأ� óHÉY -1

.áæjóŸ� πgأ� º∏Y4- �أ  .áæjóŸ� πgأ� ¬≤a3- �أ

?™ªàéŸ� ≈∏Y áë«°üæd� QÉ°ûàf� ôKأ� Ée 

?¤ ¬dƒ°Sôdh ¬HÉàµdh ≈dÉ©J ˆ áë«°üæd� ¿ƒµJ ∞«c

�س1

�س2

�س3

�س4

يكون  )�ل  اˆ:  رحمه  الآجري  بكر  اأبو  قا∫ 
امل�شلميــن  �لأئــمـة  �لــر�شولــه   ˆ ا  kنا�شح
لنف�شه,  بالن�شيحة  بداأ  من  اإل  �عامت¡م 
�اجت¡د يف طلب العلم �الفقه, ليعر± به ما 
يéب عليه, �يعلم عدا�ة ال�شي£ان له �كي∞ 
احلòر منه, �يعلم قÑيí ما متيل اإليه النف�¢ 

حتى يîالف¡ا بعلم(.
�قا∫ احل�شن الÑ�شري رحمه اˆ: )ما Rا∫ 
ˆ نا�¢ ين�شحون ˆ يف عÑاد√, �ين�شحون 
له  �يعملون  علي¡م,  اˆ  ح≤  يف  اˆ  لعÑاد 
يف الأرV¢ بالن�شيحة, اأ�لئك خلفاء اˆ يف 

.)¢Vالأر

 á``«FGô`KEG äÉeƒ∏`©e

ما العÓقة بي الن�شيحة �املحÑة?
..............................................................................................................................................

.¤ ¬dƒ°SQh ¬HÉàch ˆÉH ÊÉÁE� ‘ áë«°üæd� o≥ u≤ nMoأ�

.∂dP ‘ ¬d í°üfأ�h êhôÿ� ΩóYh ±hô©Ÿ� ‘ áYÉ£d�h ™ª°ùd� ‘ ¬≤M ôeأ’� ‹ƒd oßnØ rMnأ�

.™«£à°Sأ� Ée Qó≤H º¡æY iPأ’� ∞ch ºgدÉ°TQEÉH ΩÉ«≤dÉH Úª∏°ùª∏d áë«°üæd� o∫ oòrHnأ�
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ال�شيارة  ا  kÑراك خالد  كان 
مع اأ�شدقائه �كان اأحدهم 
يدخن, علم خالد اأن ذلك 
منكر �اأراد تغيري√ , فكي∞ 
اأ�  بيد√?  يغري√  هل  املنكر?  خالد  يغري 
بل�شانه? اأ� يكتفي بكراهة ذلك مع بقائه 
الإنكار?  مراتب  اأعلى  �ما  ال�شيارة?  يف 
 ºK ,»JB’� ‹  ó«©°S »Hأ�  åjóM أ�ôb�
 Ò«¨àd  á≤jôW  π°†aأ’  � kódÉN  ó°TQأ�

 :ôµæŸ�

ال�شيارة  ا  kÑراك خالد  كان 
مع اأ�شدقائه �كان اأحدهم 
يدخن, علم خالد اأن ذلك 
منكر �اأراد تغيري√ , فكي∞ 
اأ�  بيد√?  يغري√  هل  املنكر?  خالد  يغري 
بل�شانه? اأ� يكتفي بكراهة ذلك مع بقائه 
الإنكار?  مراتب  اأعلى  �ما  ال�شيارة?  يف 
 ºK ,»JB’� 

 :∫Éb ‹  u… pQ ró o rÿ� mó« p© n°S  »pHnأ�  rø nY  
 � kô nµ ræ oe rº oµ ræ pe inأ� nQ rø ne{ : o∫ƒ o≤nj  ¤  p̂ �  n∫ƒ o°SnQ oâ r© pª n°S

 p¬ pÑr∏ n≤ pÑ na r™ p£nà r°ùnj r n⁄ r¿pEÉ na p¬ pfÉ n°ùp∏ pÑ na r™ p£nà r°ùnj r n⁄ r¿pEÉ na p√ pón« pH o√ r uÒn̈ o«r∏ na
.(1)z p¿É nÁpE r’� o∞n© r°Vnأ� n∂ pdnP nh

 Ò«¨àd  á≤jôW  π°†aأ’  � kódÉN  ó°TQأ� Ò«¨àd  á≤jôW  π°†aأ’  � kódÉN  ó°TQأ�

18

 áÑ°SÉæeh � kQÉ°üàN� Ìcأ� ¿ƒµàd IQÉÑ©d� ∫ uó nY ( ôµæŸ� øY »¡æd�h ±hô©ŸÉH ôeأ’� ìÓ°UE’�h IƒYód� πFÉ°Sh øe )
.áëØ°üd� ≈∏Yأ� ‘ É¡f uhد ºK ,¢SQód� ¿�ƒæ©d

Ü اإليه �الإح�شان اإلى النا�¢. qا�شم جامع لكل ما عر± من طاعة اˆ �التقر :±hô©Ÿ�
�µæŸــــô: كل ما قÑحه ال�شرع �حرمه �كرهه.

  …QóÿG ó«©°� ƒHCG
رn يوم اأحد �ا�شت�ش¡د  pغ rش�oت rا�ش , هو ال�شحابي ا÷ليل �شعد بن مالك بن �شنان اخلõرجي الأن�شاري 
اأبو√ يومئõZ� ,òا بعد ذلك مع ر�شو∫ اˆ ¤ اثنتي ع�شرة õZ�ة, Tش¡د بيعة الرVشوان, قا∫: بايعâ النÑي 
ا, �كان من ‚Ñاء  vا جم kرية �علمãك kعن ر�شو∫ اˆ ¤ �شننا ßنا يف اˆ لومة لئم, حفòعلى اأن ل تاأخ ¤
ال�شحابة �علمائ¡م �ف†شÓئ¡م, ر�i عن النÑي ¤ )1170( حديãاk, مات › باملدينة �شنة )74( من 

ال¡éرة.

∞jô©àdG
…hGôdÉH

 ó`«`¡`ª`J

)1( اأخرجه م�شلم: كتاÜ الإÁان, باÜ بيان كون الن¡ي عن املنكر من الإÁان �اأن الإÁان 
يõيد �ينق�¢ �اأن الأمر باملعر�± �الن¡ي عن املنكر �اجÑان, برقم: )49(.
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اإن كان لك قدرة على الإنكار بل�شانك فلتنكر√ بالرف≤ �احلكمة.
الإنكار باليد يكون لو› الأمر �من ينيÑه, �ملن له �لية كالأÜ يف بيته.

الإنكار بالقلب, �يكون بكراهية املنكر �مفارقته, �ل يعòر فيه اأحد.
ا بعد اإنكار√. kعند اإنكار√, �شابر kا ينكر, حليماÃ kاملنكر اأن يكون عاملا pر pك rن oعلى م

4

6

5

7

مãنِّل ملنكر ينكر√ امل�شلم بقلÑه �ل�شانه �يد√.
..............................................................................................................................................

.áæ°ù◊� á¶YƒŸ�h áªµ◊ÉH Òÿ� ô°ûfh áë«°üæd�h ±hô©ŸÉH ôeأ’� ≈∏Y o¢U pô rMnأ�

Ëƒ≤àdG ‹تمع امل�شلمي يقوم على املعر�± �اخلري �الإح�شان, فاأهله يتعا�نون بين¡م يف الأمر باملعر�±, �الن¡ي عن املنكر.
�املنكرات, �الف�شاد   Ïالف مــن  املéتمع  حماية  من¡ا:  كــãــرية,  املنكر  عــن  �الن¡ي  باملعر�±  الأمـــــر  فــوائــد 

......................................� ,...........................� , ................................� 
لÓأمر باملعر�± �الن¡ي عن املنكر مراتب �درجات, اأعÓها التغيري باليد, ثم الإنكار بالل�شان, ثم الإنكار بالقلب. 

1

2

3
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�جـــوÜ الأمـــر بــاملــعــر�± �الــنــ¡ــي عن 

املنكر/ عÑد العõيõ بن باR رحمه اˆ.

Ëƒ≤àdG

.ôµæŸ� – ±hô©Ÿ� :øe πµd � kô°üà É kØjô©J ôcP�

?É keô ¿É°ù∏dÉH hأ� ó«dÉH QÉµfE’� ¿ƒµj ≈àe

?�PÉŸh ?QÉµfE’� äÉجQد π°†aأ� Ée

?ó«dÉH QÉµfE’� øY ∫hDƒ°ùŸ� øe

�س1

�س2

�س3

�س4

يـتعيــن الرفــ≤ يف الإنكــار, قـا∫ �شفيان الãـوري 
املنكر  �ين¡ى عن  باملعر�±  ياأمر  رحمه اˆ: )ل 
ياأمر,  Ãا  رفي≤  ثــÓث:  خ�شا∫  فيه  كان  من  اإل 
ين¡ى,  ياأمر, عد∫ Ãا  ين¡ى, عد∫ Ãا  رفي≤ Ãا 

عا⁄ Ãا ياأمر, عا⁄ Ãا ين¡ى(.
 Üقـــا∫ الإمــــام اأحــمــد رحــمــه اˆ: )�كــــان اأ�ــشــحــا
من¡م  يـــر�ن  بــقــوم  مـــر�ا  اإذا   ‹ م�شعود  ابـــن 
 kÓ¡م اˆ,  رحمكم   kÓ¡م يقولون:  يكرهون,  ما 

رحمكم اˆ(.
بالرف≤  ــاأمــر  )ي اأحــمــد رحــمــه اˆ:  الإمــــام  �قـــا∫ 
فيكون  يغ†شب,  ل  يكر√,  ما  اأ�شمعو√  فاإن  �اخل†شوع, 

يريد ينت�شر لنف�شه(.

 á``«FGô`KEG äÉeƒ∏`©e
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بينِّ معاين الكلمات الآتية ثم اكتب كل كلمة يف جملة مفيدة: 
اأبدع بي - احلالقة.

اذكر فائدتي من الفوائد امل�شرتكة بي اأحاديث الوحدة.

اخرت الإجابة ال�شحيحة فيما ياأتي:
الدللة على اخلري تكون بـ:

2- م�شاعدة من يقوم به. 1- الدعوة اإليه.        
4- جميع الإجابات �شحيحة. 3- امل�شابقة اإلى فعله.       

املراد بـ ) الدين الن�شيحة (:
2- ينح�شر الدين يف الن�شيحة.    1- عماد الدين الن�شيحة.   

4- كل الإجابات خاطئة.    3- الن�شيحة من اأحكام الدين.   
من مراتب االأمر باملعروف والنهي عن املنكر التي ال ي�شرتط لها القدرة:

1- التغيري باليد.                      2- الإنكار بالل�شان.   
4- كل الإجابات �شحيحة. 3- الإنكار بالقلب.       

الأقدم �فاة من ال�شحابة الآتية اأ�شما�ؤهم: 
2- مالك بن احلويرث ›.    1- اأبو م�شعود الأن�شاري ›.   

4- متيم الداري ›.    3- اأبو الدرداء ›.    

�س1

�س2

�س3

جـ

د

ب

�أ
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?IóMƒdG √òg »`a âª∏©J GPÉe

اأكمل الفراZات الآتية:
من د∫ على اخلري كان له: ................................................

درجة من ي�شلí ذات الÑي اأف†شل من: .....................................
من الن�شيحة لكتاÜ اˆ: ..........................................................................
من اأمãلة اإنكار املنكر بالقلب: ...................................................................

جـ
د

ب
�أ
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 √òg â°SQأ¿ د� ó©H

 âــªــ©ــ∏ــJh IóـــMƒـــd�

 óF�ƒa øe É¡«a Ée

 …ƒæJ  �PÉــe B�hد�ب, 

?πª©J ¿أ�






