
 

 

 
���د���א�����א�������א
	د���א��� 1  êÞ^nÖ]<Œ‚‰ù] 

  

  

  

  الحكمة من التحليل والتحريم: ولالدرس األ
  

  ...هي املقصد والغاية واهلدف والسر: �
	���א���� �

	���א��ل�وא�	אم �� :  
  . وما كان مفيدا يف الدين والدنيا احلالل ما أحله اهللا ورسوله؛�
  .؛ وما كان ضارا يف الدين والدنياما حرمه اهللا ورسوله:  احلرام�

  

  :���א��
���وא��	��א���	א�� �
 منها حلوم وفواكه ومثار وحبوب ربة املختلفة؛ وهي تعدو احلصر، سخر اهللا عز وجل للناس جملَةً من األطعمة والش�

  .سخرت ليؤدي اإلنسان املهمة املَنوطَةَ به يف هذه الدار على أحسن ما يرام...وألبان
  

  :א��ل�وא�	אم����א��
���وא��	�� �
  .حظ أن احلالل منها أكثر بكثري من احلرام؛ فاحملرمات معدودة على رؤوس األصابع املال

  

� ������/�  :�	وط�א��
���وא��	���א��ل/� �א�
  ...) النجس كالدم املسفوح(  أن ال يكون جنسا-أن يكون نافعا/   أن ال يكون ضارا-أن يكون حالال/  أن ال يكون حمرما-
  ...)قوع قاذورات يف حليبكو(جسا  أن ال يكون متن-
  


#�א"	�������א��
���وא��	��  ��:  
  )اليت اختنقت فماتت قبل إدراكها بالذبح(  املنخنقة- حلم امليتة الربية- حلم اخلرتير :���א�����      
اة اليت نطحتها أخرى الش(  النطيحة-) الشاة الساقطة من مرتفع فماتت( املتردية -) الشاة املضروبة حىت املوت(   املوقوذة-

 ما ذبح - ما مل يسم عليه اسم اهللا عمدا- ما ذبح على غري اهللا -)الباقي من فريسة احليوان املفترس(  ما أكل السبع-)فماتت
  .الكافر أو امللحد

هللا به واملُنخِنقَةُ واملَوقُوذَةُ حرمت عليكم امليتة والدم وحلم اخلرتير وما أُِهلَّ لغري ا ﴿ :قال عز وجل يف حترمي بعض هذه املذكورات   
  )3/املائدة (  .﴾واملُترديةُ والنِطيحةُ وما أكل السبع إال ما ذَكَّيتم وما ذبح على النّصِب

  ... شرب النجاسات- شرب الدم-اخلمر وكل ما يذِْهب العقل ويعطله عن وظيفته : ������א�����
   

   :�%�א.*�م��
#�א�-
�����وא�,	و���+*	א(�)	/א'&�����/�א��% �
  : من التحرمياملقصد/ احلكمة/ السبب/العلة  

���� ����א��ألن ا جراثيم، فما أدى إىل موا باٍق فيها ومستقر بلحمها؛ ألن الدم مل خيرج منها؛ فإذا أكلت سببت : �����
  ... ال خيلص جسم امليتة من السموم واجلراثيم الطهي- وأكلها يسبب أمراضا فتاكةراثيم، امليتة مرتع للج-املرض
  
  

�א�)'��وא�#&	���א����و"�!�Wא�#"�!�א� 	د��  
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��א��م  ���� � من الدم يؤدي إىل  إن تناول اإلنسان لكمية-فالدم من أفضل األوساط مالءمة لنمو اجلراثيم وتكاثرها: �����
ا إىل الغيبوبة وفقدان  وهذا ما يسبب تغريات قد تصل أحيان،تؤثر على املخ وما فيه من مراكز عصبية) نشاذرية(تكوين مركبات 

  ...الوعي
  
  

 ����  ����א,+*� Tineaحلم اخلرتير ودمه وأمعاؤه حتتوي على دودة شديدة اخلطورة وهي الدودة الشريطية املسلحة: �����

soleam ِخذُ من اخلرتير مرتعاتار؛ تأم) 4-2( تناول اإلنسان للحم اخلرتير جيعل دودة كاملة تسكن أمعاءه؛ يتراوح طوهلا - ت
   عندما تنشط الدودة الطفيلية تحِرم اإلنسان من االستفادة من فوائد الطعام -)داء األكياس املذنبة(وقد تؤدي به لداء خطري 

 تسبب Trichinella spiralis   هناك شكل آخر من الطفيليات يعيش يف عضالت اخلرتير وهي أكياس دودة التنخيا-
  ...ت اللسان اإلصابة بآالم الروماتيزم وتؤذي عضال

  

  ... لوحظ أن اخلرتير ال يغار على زوجته فَيخشى أن  يفقد آكلوه الغرية؛ وقد حصل هذا بالضبط-
  
��א�+.+-�من  �����  .وقد سبق احلديث عن خطورة الدم حرمت لبقاء دمها ا؛: �345א� 12ا  م-א�+0'� -א�#&#ذ! -��

  

�����6א,��  �����   تصلب الشرايني - التأثري على القلب- الفَتك باخلاليا-ته تعطيل العقل عن مهم-: �����
فضال عن ... تشمع الكبد الكحويل- التسبب يف السرطان- التأثري السليب على اجلهاز اهلضمي- ةاضطراب الدورة الدموي -

  ...مفاسده االجتماعية واالقتصادية واألخالقية
  

��א�.�:א�9وא���78من ��������W-األمراض العصبية–  أمراض القلب–مراض املعدة  أ-تسبب السرطان�   
  ...فضال عن املفاسد االجتماعية واالقتصادية واألخالقية... أمراض اجلهاز التنفسي والرئة-
  
 . وترك االستلذاذ-تناول ما يكفي فقط: جتوز احملرمات عند الضرورة امللحة؛ بشروط: א"	�����123א'0	و(/ � 

  .)173/سورة البقرة( ﴾ باغ وال عاد فال إمث عليه إن اهللا غفور رحيم فمن اضطر غري﴿ : قال تعاىل

  .، أما الزيادة على القدر فحرامفمن خاف على نفسه اهلالك جاز له األخذ من احملرمات القدر الذي خيرجه منه 
  

  :أحلت لنا ميتتان ودمان: א���45א��ل�وא'1م�א��ل 	

�	ن �   ، السمك واجلراد:א�

  . الكبد الطيحان:א���	ن 
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  عناية اإلسالم بالصحة النفسية:الدرس الثاني
  

  .الباطين من اإلنسانانب النفسي قوة وسالمة واعتدال اجل:  א�79�د���'��67א'�5��2 �
جيب على كل مسلم احلرص على صحته النفسية؛ كي تكون سلوكاته سوية : =�%�א�	ص�3;:�א'��67א'�5��2 �

   .معتدلة منضبطة
  

  :א'1'5?�3;:�א<��4م�א.*�م���'��67א'�5��2 �
 فاملفلحون يف الدنيا واآلخرة هم الذين طهروا ، )10/سورة الشمس ( .﴾قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ﴿:  قال تعاىل

الشرور؛ أما اخلائبون اخلاسرون يف الدنيا واآلخرة فهم الذين دنسوها ولوثوها باملعاصي و مؤٍذأنفسهم من كل ضار ...  
  

   الفصام- اخلوف أو الرهاب- الوسواس القهري-يا تري اهلس- االكتئاب- الشرك-:�Dذج�'�A	אض�א'�5��2 �
  ...اهللوسة-النرجسية-اخلجل- الغرية- القلق - اإلحباط-
  

  ط باألشخاصملفر التعلق ا- اإلفراط يف عقاب األطفال - اضطراب العالقة بني الوالدين-: +*�E�Fא��	אض�א'�5��2 �
  ... شدة التعلق بالدنيا ونسيان اآلخرة- اخلوف املرضي-
  

  :+*�Hא'�G��67א.*�م �
� ���/  السيطرة على مشاعر الغضب- التوسط واالعتدال يف كل شيء-التنشئة السليمة/  التربية -א=��*אم��	���م�>-�!�و��

 .. العدل واملساواة بني األبناء-ظم الغيظ الصرب وك- التفاؤل وترك التشاؤم- التواضع واحلياء-الفرح
�  �'   خيشى الفقر وال املرض المتزناً - هادئ الروع- جتعل العقيدة الصحيحة املسلم مطمئن البال-: א��-�!�א�)'
  .... ال يتعلق بالناس وإمنا برب الناس- يعلم أن ما أصابه مل يكمن ليخطئه وما أخطأه مل يكن ليصيبه�
�  كما أن التسوية بني -اتمع/  منسجمني مع الناس– تربية األطفال تربية حسنة جتعل منهم أسوياء ومتزنني -: ��א��+?<��א� �

  ...األبناء يف اهلدايا والقبل مِهم للغاية يف صالحهم نفسيا
� �@�A�א�!	Bكِْوين أطفال قويي اإلرادة من نتائج احلياة الكرمية امل-: אمع البيئة والناس متوافقنيبنية على االحترام ت  ...  
   

  :7J�ص��	��53��IFא<��4م�א.*�م���'��67א'�5��2 �
   )134/ سورة آل عمران(  .﴾ والكاظمني الغيظ والعافني عن الناس﴿:  عن الناسمتي الغضب والعافنياكتعاىل مادحا  قال �

  )10/سورة الشمس( .﴾ من دساها قد أفلح من زكاها وقد خاب﴿ : يف تزكية النفس وتدنيسها قال تعاىل،�
�م بظلم أوالئك هلم األمن وهم املهتدون﴿:  املؤمننيِن قال تعاىل يف أم82/ نعامسورة األ(. ﴾ الذين أمنوا ومل يلبسوا إميا(  

        )سنن أيب داود(". مسلما)خيوف: يروع( ال حيل ملسلم أن يروع: " يف النهي عن التخويف والترويع صالرسول قال �

  )موطأ مالك(".ليس الشديد بالصرعة؛ إمنا الشديد الذي ميلك نفسه عند الغضب: " يف بيان القوي احلقيقي صالرسول قال �

  )رواه الطرباين بإسناد صحيح(." ال تغضب ولك اجلنة: " ِني على عمل يدخلين اجلنة؟ قالدلَّ: "  صقال رجل لرسول اهللا �
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  الصحية�صمن توجيهات الرسول : الدرس الثالث
  

  : ما يتخذ من تدابري يف جمايل الوقاية والعالج: א.L	אKא��א'�567 �
  
  
  
    

  :��N�Gل�א'��67א'�5J1Fص��������M5Lא'	*�ل  �
  

  الدليل من السنة النبوية  التوجيهات النبوية

  . العناية بنظافة البدن�
  )صحيح مسلم(". الطهور شطر اإلميان:" صقال��

  .ربة حفظ األطعمة واألش�
�� صحيح ".(كوا السقاءغطوا اإلناء وأو: " ص الرسولقال�

  )شدوه خبيط أو غريه: أوكوا -// وعاء من جلد:  السقاء-( )مسلم
  منع الدخول إىل بلد به مرض  �

  .احلَجر الصحي //وبائي أواخلروج منه
إذا مسعتم بالطاعون بأرض فال : " ص الرسولقال��

بأرض فال خترجوا فراراً تدخلوا عليه؛ وإذا وقع وأنتم 
  )مسند أمحد (".منه

  )سنن أيب داود ( ". عن كل مسكر ومفَتٍرص ى الرسول����  . حفظ العقول واألجسام�
  .الدعوة إىل االستياك بالسواك�

 ".السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ص الرسولقال ��

  )صحيح البخاري(
 ا مأل آدمي وعاء شرا من بطنه،م:"  ص النيبقال���  . النهي عن كثرة األكل�

ت اآلدمي نفسه  فإن غلبي لُقَيماٍت يِقمن صلْبه،حسب اآلدم
   )سنن ابن ماجة (."وثلث للنفس,  وثلث للشرابفثلث للطعام،

  

� �C#'�� : طبيب األبدان والقلوبصالنيب.  

� ���F2'א'���2א�G�O67'ز�א�Q3.א� �
  س في العصر الحديثعلماء النف السنة النبوية الشريفة

يقول لبالل، حينما حتني أوقات صكان الرسول ��
 ).أرحنا بالصالة يا بالل: (الصالة 

إن الصالة أهم أداة :يقول الطبيب توماس هايسلون � 
عرفت حىت اآلن لبث الطمأنينة يف النفوس وبث اهلدوء يف 

 .األعصاب
��  إذا اعترت اإلنسان  بالوضوءصأوصى رسول اهللا �
". إذا غضبت فتوضأ: ص  الرسولفقال: ات الغضبموج

وذلك ملا للوضوء من تأثري فسيولوجي، إذ يساعد على 
 . استرخاء العضالت وختفيف حدة التوتر البدين والنفسي

أن الصالة : أليكس كاريل  /وقد الحظ الطبيب الفرنسي � 
حتدث نشاطاً روحياً ميكن أن يؤدي إىل الشفاء السريع لبعض 

 يف كتابه  وهذا ما ذكره( أماكن احلج والعبادة املرضى يف
  .)"اإلنسان ذلك اهول"

االحتياطات املتخذة قبل املرض /  التدابري
  ".الوقاية خري من العالج"و. أو اإلصابة

�D	&#�א�9אEא�Fא� 
.ابري املتخذة بعد املرض واإلصابةالتد  
 

�F���א�9אEא�Fא� 
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  الرعاية الصحية في اإلسالم: رابعالدرس ال
  

�  I�;א.*����5'��67א�����
  :�	א�3/�א'4,	�
  . من خصائص الشريعة اإلسالمية اليسر�
   . وقدرته وطاقته اجلسمية والنفسية التكاليف الشرعية يف اإلسالم تأخذ بعني االعتبار صحة الفرد�
  : تشريع اإلسالم الرخص؛ وحتبيبه األخذ ا�
  .  جواز الصالة جلوسا أو اضطجاعا أو باإلمياء عند الضرورة *         التيمم عند فقد القدرة على استعمال املاء*   
    .لذين ال قدرة هلم عليهإسقاط الصوم عن ا  *     التقصري يف الصالة للمسافر سفرا طويال شاقا  *  
  ...امليتة حال الضرورة/ أكل حلم اخلرتير *   
   

  :7J�ص��	��53�R�S��S�T5F	�א.*�م
  )185/سورة البقرة( .﴾رـــ يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العس﴿ :ـى قال تعالــــ�   
  )78ة احلج سور(  .﴾رجـــــ وما جعل عليكم يف الدين من ح﴿ : قال عز وجل كذلك�   
  )286/ سورة البقرة(   ﴾.هاـــــــ ال يكلف اهللا نفسا إال وسع﴿ :ـه قال سبحانـــ�   
  )28/سورة النساء( .﴾ يريد اهللا أن خيفف عنكم وخلق اإلنسان ضعيفا﴿ :ـى قال تعالــــ�   
  
  :ML�د�א'1و'��א.*���G��5א'	����3א'�567 �

  .ريب املتنقل، أشرفت عليه امرأة تدعى رفَيدة يف مسجد كانت تداوي فيه اجلرحىأول من أمر باملستشفى احلهو  صالنيب -
 وبرز يف الطب الرازي  برز يف علم الصيدلة البريون،-...األطباء يف البحث عن األدوية وتشخيص األمراض/  اجتهاد العلماء-

 وتزويدها باألدوية والتجهيزات وما يضمن الراحة ، بناء املستشفيات- أساتذة العاملكانوا يف أيامهم...وابن سينا وابن رشد
  . ظهور أوىل املستشفيات يف قرطبة وبغداد يف القرن الثاين اهلجري-للمرضى

يعترب الوليد بن عبد اهللا اخلليفة األموي أول من أنشأ املستشفيات يف اإلسالم فقد أنشأ مستشفى للمجذومني والعميان يف دمشق (
  ).م707/هج88
  :'&U+V0-�(�א� �

 والسكتة الدماغية، ، مرض البول السكري، وضغط الدم، وتصلب الشرايني، والسكتة القلبية:القاعدة الذهبية للوقاية من      
  .والشلل، والتوتر النفسي والعصيب، والقولون العصيب، وقرحة املعدة وغريها

 ال :فقالأوصين �صأن رجالً قال للنيب "  عنه  فعن أيب هريرة رضي اهللا،هي القاعدة الشرعية الواردة يف احلديث الصحيح
  )رواه البخاري(. " ال تغضب :قالتغضب، فردد مراراً 

 

كما ثبت أن التوتر النفسي والعصيب والغضب يؤدي إىل اإلجهاد، والذحبة الصدرية، والسكتة الدماغية نتيجة زيادة ضغط الدم 
   .لشلل العام واجلزئي أحياناً، كما يؤدي إىل العديد من األمراض العصريةوتدفقه يف الشرايني والشعريات الصغرية، ويؤدي إىل ا
  .فمن ترك الغضب جنا من اهلالك، جبميع االعتبارات
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  ن وسائل اإلعالم السمعية البصريةتوجيهات اإلسالم لالستفادة م: الدرس األول
  

� ��	7F'א� �5
�א'�� �א.�3م ?W�*و� ��	
مع بني الصوت والصورة؛ كالتلفاز، ل اليت جتطرائق االتصا/ هي وسائل: �
  ... واملسرح، وأجهزة تشغيل األقراص املُدمجةوجهاز الفيديو، والشبكة العنكبوتية، واحلاسوب،

  

� ��	7F'א� �5
�א'�� �א.�3م ?W�*و� 1Wא�X:- النفتاح  ا- اكتساب األفكار اجلديدة وتأكيد األفكار القدمية أو تصحيحها
 التعلم - الترفيه عن النفس- تطوير املستوى الفكري واملنهجي وتنمية الذكاء– وعلى احلضارات األخرى جي،على العامل اخلار

  ... التوعية واإلرشاد- االطالع على أخبار العامل-الذايت من خالل عرض األقراص املعلِّمة
  

�Y�6;� :،ونرجو أن حيصل ذلكبصرية، وسائل اإلعالم السمعية وال ويف هذا جيب أن تستغلهذا ما جيب أن يكون ...  
  

� ��	7F'א� �5
�א'�� ����و*�W?�א.�3م �אZ*��4د/  اقتناء - استغالهلا يف تنمية الذكاء - اختيار الربامج النافعة-:]�5�5
 التعامل حبذر مع - اإلكثار من الربامج الثقافية-...املوسوعات العلمية يف خمتلف التخصصات الدينية الرياضية والفلسفية

  ... ختصيص أوقات مناسبة لالستفادة-، فليس كل ما يروج صحيحاعلومات واألخبار املعروضةامل
  

� ��	7F'א� �5
�א'�� �א.�3م ?W�*و�  بل وعامة رة بالغة على األطفال واملراهقني، أفالم العنف اليت هلا خطو-:+ 	א(
 األغاين الساقطة وما يصاحبه من صور مثرية للغرائز -هم الربامج اهلدامة لألخالق واملسامهة يف احنراف الشباب ومترد- املشاهدين
 اإلدمان على املشاهدة -صرف األطفال؛ وكذا الكبار عن واجبام الدينية وغريها - مسلسالت جنسية وبرامج تافهة -اجلنسية

 األفكار واملعلومات مما  تقدمي اجلاهز من-...) احلاسوب-شاشة التلفاز(  خطورة األشعة املنبعثة من الشاشة- إفساد األذواق-
  ...يعطل العقول

  

� �)�-U+�\د����?L+����/��	7F'��5א
  :���*�1א'�*�W?�א'��
  نشري إىل أن الصورة والصوت معا أكثر تأثريا من الصورة فقط أو الصوت فقط؛ وهي أكثر تأثريا وجاذبية من الوسائل املقروءة 

 إبعاد -  مقاطعة الربامج اهلدامة؛ غري النافعة-بادئ اإلسالمية والتشبع ا  التحصن باألخالق وامل-:كذلك؛ إذن املطلوب هو
 وعلى مجيع أفراد عامل مع الوسائل السمعية البصرية، وضع قانون ضابط وصارم للت-األطفال عن املشاهد العنيفة واخلادشة للحياء

خاطر بعض الربامج واملسلسالت املعروضة على الشاشة أو يف  التوعية والتوجيه من أهل اخلربة واالختصاص مب- األسرة االلتزام به
  ...الشبكة أو األقراص

  

  
  

���Wא�#"�!�א� 	����Gא#�و"�!�א�����א�
�وא�>��

�A��I	���&ن�#A���Dא�����א��"���א=�	JK�LM�3(��7"�NA��QIRS:א�0��>���א�+�POא����5�LM�NAن�א��3O0א���
	ل�و�8000�Uא���	ل��10000"��V�،ن#�*O����X�<�Y	���א�+<�Eא��	،�وMذא�4	ن���	>	��9?�3א>�#��!�I	

Y�-#د��LMא� �#�Zא��+�	�6]	���^د�����I	��S�LMא4��א�[	:!�U\�א�-	��������_K5�=M�،�+����2���Oج�>�Y+��א« .
   د منجد الزيدي . ثقافة الشباب يف جمتمع اإلعالم: عنوان املقال.  آفاق املعرفة– سبتمرب – يوليوز 35 الد نظر عامل الفكرا(

  ).I . Ramonet نقله عن 209:ص
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  توجيهات اإلسالم لالستفادة من وسائل اإلعالم المكتوبة والمقروءة: الدرس الثاني
  

� /Kو	وא�9����א.�3م�א��4�?W�*و���	
  علومات أو أفكارا أو تصورات ص ومقاالت تتضمن م هي كتب ونصو:�
  ...والرسائلمثل الكتب والصحف واالت واملسرحيات والقصص :  أو أنباء أحداثاأو
  
� /Kو	وא�9� �א��4��� �و*�W?�א.�3م 1Wא�X :- االطالع على -تنمية املستوى الفكري- اكتساب املعارف واملعلومات 

 التحسيس باألخطار واملشاكل - إنعاش الرصيد اللغوي-اآلخرين وثقافام  االطالع على جتارب - جتديد املعارف-أخبار الكون
  ... وقاية وعالج -  هي خري أنيس يف الوحشة-)كالتلوث مثال( املهددة

  
� /Kو	وא�9� �א��4��� ?W�*�'א� ��� �אZ*��4د/  التعامل حبذر - من  الكتب واملؤلفات واالتد اختيار املفي-:]�5�5

 تتبع االت -فكار املعروضة بالكتاب أو الة أو الصحيفة؛ وهذا هو منهج اإلسالم يف التعامل مع األخبارمع املعلومات واأل
 القراءة املتمعنة والدقيقة للكتب - اإلكثار من املؤلفات اليت تربط املسلم بربه-والكتب اليت تعرض اجلديد يف جمال اإلعجاز العلمي

  ....هم منها ومناقشتها مع األصدقاء واألقاربواملؤلفات؛ بل مدارستها وتدوين امل
  
 هجر الكتب اليت تنشر الرذيلة واألخالق -:א'-���/��א�9	وK/�א'�0(/�−]��5�5א'4
��?��[�א'�*�W?�א��4��� �

رامية واالت  إبعاد األطفال عن القصص الغ- جتنب قراءة التافه من الكتب- مقاطعة اجلرائد املنافية لألخالق اإلسالمية-املَِشينة
منع /  حظْر- توعية أهل االختصاص واخلربة باألخطار احلالية واملتوقعة لبعض املؤلفات والقصص والكتب-اهلدامة للخلق احلسن

  ...املسؤولني بيع الكتِب املنافيِة لتعاليِم الديِن اإلسالمي
  

�:א'��W	��G�/	��bא'�2�a3�E�F*+����5����/و`�א'�2س���3א'9	א�G�/Kא'
7	�א��'�G�Oא'1ول�א'2 � �
-األسر أبناءها على املطالعة احلرة وحب ترب ضعف أو انعدام التشجيع على - بل مل تكن قدوة ألبنائها يف هذا األمر الكتاب، لَم 

 خصوصا فاع أسعار الكتب، ارت-...التالميذ مجعية آباء وأولياء ، إدارة تربويٍة، مربني،القراءة احلرة من األطراف املسؤولة؛ آباٍء
  ...طالب العلم عن الكتاب/  صرف وسائل اإلعالم السمعية البصرية؛ بألواا املختلفة؛ الناس-منها الكتب املفيدة

�:א'9	אK/�א'�
�'�����	وط� � �
  .القراءة حتتاج لإلخالص والنية الصاحلة الصادقة الصحيحة، كي حتسب للعبد يف ميزان حسناته �
جعل املعلومات يف شكل  (: والتشجريال تتحقق إال باستعمال القلم للتلخيص والتعليق والشرح والتوضيحالقراءة الفعالة  �

  ...)شجرة أو خطاطة
شئت؛ هذا إذا  تعلمتها، جيعلها يف متناولك مىت ما  املعلومات اليتالعلم صيد والكتابة قيد، فالقلم هو الذي يربطُ �

  . أما إذا مل حتفظها فإا تضيع، ولن تستفيد. عليها ما أفدتهاحتفظت بالكراسة أو املذكرة  اليت تدون 
بدون استعمال القلم، مث اقرأها مبعية القلم  ) أي درس من أي مادة(اقرأ فقرة من درس من دروسك : جرب إن مل تصدق �

  .  تعمق يف الفقرةأن فهمك و ستالحظ كذلك ، ظهرت بعدما كانت خمفيةً جديدةًستالحظ أن معلوماٍت
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  ل اإلعالم اإلعالميات واإلنترنيتتوجيهات اإلسالم لالستفادة من وسائ: الدرس الثالث
  

  .هي وسيلة من وسائل تنظيم كافة جماالت احلياة يف العصر احلايل:�
	���א.��5��3  �
�  E�*يف تنفيذ األوامر املطلوبة ائقة جهاز يقوم مبعاجلة املعلومات باستخدام برامج معينة؛ ويتميز احلاسوب بسرعته الف: א��
  ... إذ يقوم بإجراء ماليني العمليات يف وقت زمين قصري؛ ويستعمل ألغراض متنوعةمنه،

  

�  � �5��F�2
�א' ��F,'א� /c5JdJ.هي شبكة عاملية معلوماتية جتمع بني جمموعة من الشبكات يف العديد من الدول عن : א
  .ري؛ هي جمموعة من احلواسب املربوطة فيما بينها عرب العاملأو بكلمة أخ. طريق اهلاتف واألقمار الصناعية

  

� ��e'�1=��5*�4���5(�=�د�ذو�=��1؛���F�2
  :�'��Xeد�gو=�1א',���Fא'
  

�a)      أK�Kא���Dא#bL�S#2A+��א��A2?�اختصار الوقت واملسافات- استخراج البحوث واملعلومات يف وقت وجيز-:א   
   وسيلة من وسائل الدعوة إىل اهللا؛ إذا استغل االستغالل املناسب -تبادل األفكار واملواقف والثقافات التواصل مع األجانب و- 
  ...  البيع والشراء دون عناء السفر-  التزود باألخبار يف آن صدورها- تضمن الشبكة برامج مهمة ثقافية وعلمية ودينية-
  

�d5�Laא:��A2��א�?A2	9)      بK�Kالضغط العصيب الذي يشعر به -البصري نتيجة العمل الطويل أمام الشاشة اإلجهاد -: א� 
أخباراً ال أساس هلا /  عرضها معلومات- اعتباره وسيلة هلو وتسلية ولعب- إمهال الدروس والواجبات- اإلدمان عليها-املستخِدم
  ...يف التفسخ األخالقي مسامهتها؛ حبض وافر؛ - ختدش الِفطَر السليمة شاهد جنسيةًها م عرض-من الصحة

 من أخذ بعض )أي البد ( مناٍص حنيتاوال أختيل أن خريها مستقل عن شرها، فلَ. إن الشبكة العنكبوتية شر البد من بعضه
  . االستعمال ثابتة يقينا)أي عاقبة( فدرجات االحنراف وِغب . يل خريهاشرها مع قل

  

�א�?A2�)      ج 1�� 3�	���א�  استعماله لنشر الدين - زيارة املواقع العلمية اهلادفة-واقع املفيدة الصاحلة اختيار امل-:eدא6
 االستفادة من االستشارات اليت يستقبلها بعض األخصائيني يف - تركيب الربامج املانعة للمشاهد اخلليعة واملاجنة-اإلسالمي 
 توجيه -البقاء أمام احلاسوب/  التقليل من وقت املُكِْث-الشبكةالتأكد من األخبار املعروضة ب/  التبين-ااالت املختلفة/احلقول

  ...األطفال إىل االستعمال احلسن للشبكة
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  )نماذج ومواقف ( ص أساليب التواصل من خالل سيرة الرسول: الدرس الرابع
  

� ?�
	���א'4�א�:  
 هو عملية انتقال رسالة من شخص آلخر؛ حيث يؤدي؛ هذا أو. جمموعتني/  هو تبادل املعارف واملعلومات واألحاسيس بني طرفني

  .التواصل؛ إىل حدوث نوع من التفاهم
� ?��:����Fא'4�א �

  

  الوســـيلة  الرسالــة  المرسل إليه  المرِســـل

  

����3א���	�����R�א�#I
F�gذ��	��EKא�� �

R�א�#I���	����32א-� ��� �
F��g��R����EKא� �

��k��א�"�א�nא��Lkkl�mא��j#ن�
�F_SR���o4�Wن��-#ل�א���	ذ��

���qون?�K5E?K� �

�Kو����K-�3א���	�� �
F�r�W�9א:	�M�G	8KKKE� �

             

�  h2'א�V5'�*+ص?�  :א'31��jk�/א�G��/iא'4�א
  

  . اجلدال باليت هي أحسن- الدعوة باملوعظة احلسنة - الدعوة باحلكمة -
سورة النحل (.﴾ع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم باليت هي أحسن اد﴿:  قال عز وجل آمراً رسوله ذا املنهج

/125(  
  

-ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك ﴿:  قال تعاىل. واستشارته أصحابه ، وعفوه عن اجلاهلني،ص جانب النيب لني 
   ) 159/ سورة آل عمران( .﴾فاعف عنهم واستغفر هلم وشاورهم يف األمر

  

 : قال تعاىل مبينا املسؤوليات امللقاة على عاتق الرسول الترغيب أوال والترهيب ثانيا، أسلويب الترغيب والترهيب؛ص اعتماده -
  )8/سورة الفتح ( .﴾ إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا﴿

  . لعوملة اإلسالمالرسائل إىل ملوك عصره ص إرساله-

  .﴾لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة﴿ :مة؛ قال تعاىليدعو إىل اهللا بالقدوة واالستقاص كونه -

  ".كان خلقه القرآن:" ص وقد شهدت السيدة عائشة على أخالق النيب،)21/سورة األحزاب(

  )، وقد سبق بيان ذلك ص وهي من مظاهر حلم النيب...(  والعفو اجلميل، والصفح اجلميل، الصرب اجلميل- 

�  h2'א�V5'�*+�%5אص���;
��G�2س�':  

 ���gא���sد	��2_�&	ل�Lא>?�مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له " :صא�
  )صحيح مسلم( ".سائر اجلسد بالسهر واحلمى

صحيح ( ...".إن مثلي ومثل األنبياء من قبلي كمثل رجل بىن بيتا فأحسنه وأمجله إال موضع لبنة من زاوية: "  وقال كذلك-

  )البخاري
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� �JO�� ��1א� 	��1و�N4م��A�א:�א�AS؛ حىت قيل ميكن لسامع النيب صلى اهللا عليه أن يكتب عنه وهو يتكلم.  

� _K	 ���"	(bص�� �O���(�t�1�	F�_��4  � 
#-<�:�&�X�<س�	+��6א	08�  ؛ وال يتنازل عن احلق

��_S	�	FMص��F��'d؛ ما فيها غموض وال خفاء وא� v7�s���1�R�����5�wjOא� 	�3Dو=���b�w(+�א�KKK� �

  
  
  

  

  

  

 الكفــــار خدمــــه أبنــــاؤه زوجاتـــه

يعاملهن املعاملة 
 يعدل -احلسنة

 بينهن يف النفقة
 جيادهلن باليت -

 هي أحسن
... يساعدهن-  

م  الرمحة -   
 تربيتهم على -رعايتهم-

 هدي اإلسالم
 املساواة بني ذكرام -

 العدل بينهم يف -موإناثه
كل صغري وكبري؛ حىت يف 

...لبالقُُ  
عن عمر رضي اهللا عنه 

رأيت احلسن :" قال 
 اِتقَيواحلسني على ع

؛ فقلت ِنعم صالنيب 
.الفرس تحتكُما  

وِنعم : ص فقال النيب
".الراكبان مها  

)رواه أبو يعلى يف املسند(  

ومن خدم النيب (
 :صلى اهللا عليه وسلم

 هند -أنس بن مالك
وأمساء ابنتا حارثة 

 وربيعة -مينياألسل
بن كعب 

امل  وتع...).األسلمي
النيب مع خدمه مل 
يكن له نظري يف 

التاريخ؛ عن أنس بن 
مالك رضي اهللا عنه 

خدمت النيب :" قال
صلى اهللا عليه وسلم 
عشر سنني، فما قال 
يل أف قط؛ وما قال 
لشيء صنعته، مل 
صنعته، وال لشيء 
" تركته، مل تركته

)رواه أبو داود(  

كان حليما يف 
معاملتهم؛ يصفح 
...ويعفو ويتجاوز  
وصفوه بالساحر 
وانون والكذاب 
فما أخذ ذلك منه 
شيئا، فكان يدعو 

.هلم باهلداية  

�������א� \!�א�+#2�Gא#S����#2Kذج�	x 
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  رعاية الحق العام في اإلسالم  :الدرس األول
  

ب لكل إنسان على وجه األرض يف هو احلق اليت جي: واحلق العام. االهتمام والعناية:  الرعاية: �
	���(����3א��bא'
�م  �
  .حقوق اإلنسان اليت جيب أن يؤديها اإلنسان ألخيه اإلنسان ؛ أو هي بصيغة أخرىكل زمان ومكان

  

� ����2
  .جيب االهتمام حبقوق اإلنسان؛ واحترامها: אZ<��4م�9n�ق�א.��Jن/�=�%�א'
  

 ، وماله، دمهكل املسلم على املسلم حرام، "... :ص الرسول قال: א'1'5?�3;:�وL��E(����3=9�ق�א.��Jن �
  )صحيح مسلم(  ".وعرضه

  

 حقه يف -حقه يف الكرامة – حقه يف التملك -حقه يف احلياة الكرمية: =9�ق�א.��Jن/�א�9�ق�א'
����'��Jeن �
 حقه يف املشاركة السياسية - حقه يف التجول - حقه يف الصحة - حقه يف التعبري– حقه يف املساواة - حقه يف التعلم-احلرية

  ...والشغل
  

  
  
  
  
  

�!	Bא�y"
�z��� وא�

���Bא�y" ���� "�yא����y" \2א� 	وא! "�yא�

قال صلى اهللا 
كل :" عليه وسلم

املسلم على 
املسلم حرام دمه 
وماله وعرضه". 

)صحيح مسلم(  

 عز قال
إن ﴿:وجل

أكرمكم عند 
 .﴾اهللا أتقاكم

سورة احلجرات (

/13(  

قال صلى اهللا 
:" عليه وسلم
طلب العلم 
فريضة على 
". كل مسلم

رواه أمحد يف (

)املسند  

قال صلى اهللا 
:" عليه وسلم

كلكم آلدم ...
 ".وآدم من تراب

)متفق عليه(   

 قد ﴿: قال تعاىل
مسع اهللا قول اليت 
جتادلك يف 
  ﴾زوجها

)1/ورة اادلةس(   

نسانحقوق اإل/ اإلنسانالحقوق العامة   

�+�	g�#"�!�א�א�W��&#-Bא��و"�!�א���  
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حرم اإلسالم التعدي على حقوق الناس أو التفريط فيها بأي : +و�א'�4	����M5X/�=�%�א'4
1\�3;:�=9�ق�א.��Jن  �
  :شكل من األشكال؛ ورتب عن انتهاكها عقوبات

  .يضرب مثانني ضربة �   والطاعن على أعراض الناس-  .تقطع يده �   فالسارق -
  يعاقب �   واملُطَفِّف يف امليزان-  .يضرب حىت املوت؛ أي جمير �  الزاين املتزوج -
  يعاقب �   والشاهد على الباطل-  .يقتل �  القاتل عمدا وعدوانا -
  يضرب مثانني ضربة �   وشارب اخلمر-

  

  ...يعاقب �   وقاطع الطريق-
  
�:א'�;���5א�H�sא��G�o�p5q�R6rא',	�
��א.*���5 � �

ـــــاتالكُلِّي  
  

واملقصود بالكليات احلقوق األساسية اليت ال يستغين عنها إنسان؛  فهي الضروريات اليت . مفردها كلية؛ وضد الكليات اجلزئيات
  .ال حياة كرمية بدوا

  

	�L9א��jو:�	�9א,� ��A�א� �
  

  المال  العقل  النسل  النفس  الدين

	J��د� �
وأقم : "قال تعاىل

وجهك للدين حنيفا 
 اليت فطر فطرة اهللا

  "الناس عليها
   )30/ سورة الروم(

  :ص الرسولقال
 على املسلم كل املسلم" 

  ".....دمـــهحرام 
  )صحيح مسلم( 

  : ص الرسولقال
املسلم على كل " 

 ...املسلم حرام
  )صحيح مسلم(".عرضهو

  

كل :ص الرسولقال 
   شراب أسكر فهو حرام

  )صحيح البخاري(

 ص الرسولقال
على كل املسلم :" 

... املسلم حرام
  .هـمالو
  )صحيح مسلم( 

9	�A�א��<��<�O��א��jو:�	�L9אB-#ق�א� �
  ضرورة التديِن -
 حترمي الرجوع عن -

  الدين اإلسالمي
 ال إكراه يف -

  ...الدين

 حق التمتع -حق احلياة 
 حترمي قتل -بالصحة الكاملة

النفس أو التعدي عليها بأي 
  ...شكل من أشكاله

  

حترمي  - حق الزواج-
 حترمي الطعن على -االزن

كرامات الناس 
حترمي  - وأعراضهم 
أي االام  (القذف

  )...بالزىن

 حترمي -حفظه بالتعلم -
  اخلمر واملخدرات

وجوب استخدامه -
 يف طلب واالجتهاد

  العلوم
...  

حق التملك  -
  للكبري والصغري

 حترمي السرقة -
والغش واالحتكار 

  ...والربا
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  حق األجير: الدرس الثاني
  

� tLא��b= :م بأجر ألداء عمل:  واألجري.الواجب: احلقِريهو أو / املستخداملُكْت.  
� /)�L.وتعين كذلك؛ كراء الدور واآلالت واألراضي والسياراتام أو استعمال شخٍص ملهمة أو عمل،االستخد: א ...  

  . بأجرة على عملستخدامال                                                ا
  : تطلق على  اإلجارة                 

  .كراء الدور واآلالت واألراضي                                                                                                                                     
  

� /)�L.ألشخاص والدور واآلالتجيوز يف اإلسالم استئجار ا: =�%�א...  

  )رواه ابن ماجة(". أعطوا األجري أجره قبل أن جيف عرقه: "  ص الرسولقال
  

  نـوع العمل  الوقــــــت  األجـــــرة  المستأجــــر  األجير
   

املستخدم العامل 
ِبِعوٍض أو هو / بثمن

اكتراء الشخص 
  ...اآلالِت وغريها

هو الذي يطلب العمل 
  ه آالت لومن األجري أ

  .أو دور يكتريها

املنفعة / العوض/ الثمن
  .املتفق عليها

املُِهمةُ اليت يطالب   .زمن اإلجارة أو الكراء
ا املستأِجر 
  .األجري

  

�/)�L.א� ��,	و�53 ���  حتقيقا -ختالف املواهب والتخصصات ال-شرعت اإلجارة ألن الناس يف حاجة إليها: א����
س يف متناول كل الناس احلفر والبناء واالستصالح وتعلم كل احلرف وامتالك كل التجهيزات ألنه لي( .للتكامل واالنسجام

  )لذا فهم حباجة إىل إجارة...واآلالت
  

� 	Lu4وא���tLق�א��9=:  
  حقوق المستأجر    حقوق األجير

  
   منحه وقتا للراحة والصالة- حتميله ما يطيق- احترامه-
 إعطاؤه أجره -إطعامه - مساعدته إن احتاج املساعدة-

قبل أن (  يستحب التعِجيل له باألجرة-كامال غري منقوص
  )...جيف عرقه

 
 
 
  

  حفظ األسرار- إتقان العمل -اإلخالص يف العمل 
/ البيت/  احلفاظ على اآلالَت- احترام أوقات العمل-

  ...  األرض املُكْتراة

  

� tLא��bn�1א<��4م�א.*�م��   األجري من الضياع واحلرمان الناجتني عن تضييع حقوقه حفظا ألسرة-:��9
 تقليال من البطالة وما يترتب عنها من - رفعا ملستواه االقتصادي واالجتماعي- وحفظا ملاله من الضياع- حفظا لكرامته -

  ...مفاسد
  

� �O��
 بيع رات كاإلجارة يفواحملرمات واملنكحترم اإلجارة على املعاصي : �وא��2	א�وא"	���א.�L(/�3;:�א�
  ...اخلمر واملخدرات والسحر والكهانة

  

  ما حكم استئجار الطفل الصغري ألداء عمل ما؟: �';�5�4	v*אل �
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  حقوق ذوي الحاجات الخاصة: الثالثالدرس 
  

�  ���sא� ��Lא��� هم األشخاص العاجزون عن توفري ضروريام بشكل كلي أو جزئي؛ وهم يف حاجة إىل عناية : ذوو
  ...اآلخرين ماديا ومعنويا؛ إما إلعاقتهم أو فقرهم أوُ يِتمهم

  
�  ���sא���Lو\�א��w�� �אZ<��4م  االهتمام م من اإلميان - جيب االهتمام والعناية بذوي احلاجات اخلاصة-: =�%

   )صحيح البخاري(".من ال يرحم الناس ال يرمحه اهللا:" ص الرسول ومن حسن إسالم املرء؛ قال
  
   األطفال املُتخلَّى عنهم- األرامل - اليتامى - املعاقون إعاقة ذهنية أو نفسية أو بدنية-: لتمثيل لذوي احلاجات اخلاصة ا �
  ... املرضى- املساكني- املشردون - أبناء السبيل-
  
� %M�� ���2
�א' �3�  يصرف -بفقرائه وأغنيائه اتمع املدين - املنظمات العاملية- اجلمعيات اخلريية- األغنياء -:א��vو'�ن

  ...هلم من مصارف الزكاة والصدقات التطوعية
  
���=9�ق��24��3 ��sא���Lو\�א��w'�Vx�y'ق�א�א�9:   

  

  حقوق اجتماعية    حقوق اقتصادية    حقوق معنوية

  
 التقرب - اإلحسان إليهم-

  ... خفض اجلناح هلم-منهم
 
  

 توفري - النفقة عليهم-
م وحاجيامضروريا...  

 
  

   مساعدم-إدماجهم يف اتمع-
  ... تعليمهم وتأهيلهم-

  
�  �1��9��/���sא���Lو\�א��wحتقيق التوازن االجتماعي- الفوز بالرضا والتواب -:+<1א`�����23א.*�م��   
خلاصة؛ فمنهم  االستفادة من خربات ومواهب ذوي احلاجات ا- غرس أخالق التضامن والتعاون والتآزر بني أفراد اتمع-

  ... حتقيق التنمية البشرية- التقليل من الفقر واملَسكَنة والتشرد -موهوبون
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  للحقوق�ص نماذج ومواقف من رعاية الرسول : الدرس الرابع
  

� h2'א��z
  :�ص�א'&��������
   احلكم بني الناس بالعدل - على اخللق التبشري باجلنة والتخويف بالنار والشهادة- تبليغ الدعوة اإلسالمية ونشر الفضيلة-
  ... رعاية احلقوق جتسيدا لألمن والسعادة- نصرة الظامل واملظلوم- إعطاء كل ذي حق حقه-
  

� h2'�3<��א)�y'ق�א�ص�א�9:� �
 تبليغ الدعوة - شكر اهللا على فضله ومنِته- التزام األركان والواجبات أحسن التزام- عبادة اهللا وحده-:متثلت يف: "-#ق�א|)   أ

  ... إقامة التوحيد والعدل يف األرض-بالصفة اليت أمره اهللا ا 
 القضاء على الرق - إنصاف املظلومني - املساواة بني الناس- حفظ حقوق الناس وممتلكام-: متثلت يف: "-#ق�א��2	د)    ب

  ... تنظيم املعامالت والعالقات على أسس التقوى-واستعباد الناس
 يه عن اإلسراف - وحضه على التشجري- أمره بإحياء األراضي- منع تلويثها- اإلحسان إليها-:متثلت يف: "-#ق�א�2<�) ج    

  ... إعطاؤه احليوانات حقوقا- جعله للطريق حقوقا - أمره باالقتصاد يف املاء-والتبذير
  

� h2'�1אM3�G��5��*.א'1و'��א��M5;3�c��{�y'}��5א�א�9�H*ص�א�:  
  ... التسامح باملعروف- الشورى– العدل - املساواة- التقوى هي معيار التفاضل- التوحيد والطاعة املطلقة هللا ولرسوله-

� ��h2'א�/t*�����p5=ذج��Dقص�����3א�9)�G:� �
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :أن النيب صلى اهللا عليه وسلم: فعن عائشة رضي اهللا عنها
مل تصنع : كان يقوم من الليل حىت تنتفخ قدماه؛ فقالت عائشة" 

أ فال أكون : هذا، وقد غفر لك اهللا ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال
  )صحيح البخاري(". عبدا شكورا؟

 

  
  
  

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت
  ". خريكم خريكم ألهله وأنا خريكم ألهلي:" وسلم
  )رواه الترمذي وابن ماجة(

 

رأيت احلسن واحلسني على :" رضي اهللا عنه قال عن عمر  
نعم الفرس حتتكما؛ فقال : عاتقَي النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقلت 

".ونعم الفارسان مها: صلى اهللا عليه  وسلم النيب   
)رواه أبو يعلى يف املسند(   

 

ت النيب صلى اهللا عليه خدم:" عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال 
وسلم عشر سنني، فما قال يل أف قَطّ؛ وما قال لشيء صنعته، مل صنعته، 

". وال لشيء تركته، مل تركته  
)رواه أبو داود(   

  

دخلت امرأة النار :" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
يف هرة ربطتها فال هي أطعمتاه وال هي أرسلتها تأكل من خشاش 

؛ ودخت أخرى. )متفق عليه(". األرض حىت ماتت يف رباطها هزال
  . اجلنة يف كلب سقتهوكانت بغيا

 

  

عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه   
يا رسول اهللا ما لنا من جمالسنا : اإياكم واجللوس يف الطرقات، قالو:" قال

فإذا أبيتم إال : بد نتحدث فيها، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
غض البصر، وكف : الس فأعطوا الطريق حقه، قالوا وما حقه؟ قال

  )مسلم صحيح(". األذى،  ورد السالم، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر

 

 "-#ق�زوF	S_ "-#ق�א��{{{_

_"-#ق���8{{  _}}}D	+�5ق�#-"  

y}}}}� "-#ق�א��0}}Bאن"-#ق�א#  
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  )المحافظة على الفطرة(جمال الباطن : الدرس األول
  


	���|�ل�א �����F' :هو مجال القلب وطهارته من املفاسد األخالقية واالقتصادية واالجتماعية والنفسية.  
  . احلالة اليت يكون عليها املولود وقت والدته؛ وقبل أن تتدخل أيدي املربني واملنشئنيهي الصفة أو:�
	���א'�-	/ �
 ميكن أن تكتب عليها لكنها مسطرة،، ون صفحة بيضاء صافيةالطفل بعد والدته؛ وقبل تدخل التربية؛ يك/ اإلنسان �          

  ...ما شئت؛ فيمكن أن جتعل من الطفل الصغري يهوديا أو نصرانيا أو جموسيا؛ ميكن أن جتعل منه أغىب الناس أو أذكى الناس
واحدا بالصدفة وسأروضه من األطفال السليمني وأَِعدك بأنين سآخذ منهم ) جمموعة( ةينِزأعطين  د:" قال واطسون �     

إن هذا سيحدث بغض النظر عن مواهبه . متسوال أم لصاضاء، فنانا، تاجرا، رجل قطبيبا،:  ممثال ألية مهنة اختارهالكي يصبح
  ."واستعداداته وعرق أجداده

  

��={�و=�~{ �kو����F'5?�א�x�?W�*التربية السليمة- اإلخالص - التوحيد- العقيدة الصحيحة-: ���و   
   التواضع واحلياء-  العمل الصاحل- للناسة حب اخلري والفضيل- إيثار الغري على النفس- ترك املعاصي-الرفقة احلسنة -
 اوز عن أخطاء اآلخرين وخمالفام، التج- استغالل الطاقات الذاتية واستثمارها االستثمار اجليد- والتفكري اإلجيايب- التفاؤل-

  ...والتماس األعذار
  

� x� %�=}=��kو� ���F'א�  جيب أن نطهر قلوبنا من كل ما يدنس -جيب أن حنافظ على مجال ِفطَِرنا وبواطِننا: �5?
 حنن مسؤولون وحماسبون عن فطر أبنائنا وفلذات أكبادنا؛ -  جيب أن ننقي فطرنا؛ من االحنراف؛ بالتقوى والعمل الصاحل-الفطرة

انه وينصرانه  فأبواه يهودما من مولود إال يولد على الفطرة،: "ص الرسول قال ...فمن واجبنا تربيتها على اجلميل من السلوك
  )صحيح مسلم( ".  كما تنتج البهيمة يمة مجعاء هل حتسون فيها من جدعاءويمجساِنِه،

  

  يئة الرفقة الس- أكل احملرمات؛ فأثرها عظيم على القلوب- العقيدة الفاسدة-:���+*��X�E�Fد�|�ل�א'�-	/ �
 التشاؤم؛ والنظرة السوداوية للحياة – األنانية وحب الذات املفرط - التقليد األعمى- احمليط األسري الفاسد املضطرب-

 كثرة النوم - وترك التوكل التواكل-الناس ونسيان رب الناس اهللا عز وجل التعلق ب-لظن بأهل اخلري سوء ا- الغضب-والناس
  ...نتقام للنفس واحتقار الناس واالستهزاء م الكرب واال- كثرة التمينوالضحك،

  

� E�;9'אع�א�J+:  
�א�-��Qא� �)  أ  .وصاحبة مؤمن كامل اإلميان...القلب املتعلق باهللا واملتأدب بآداب اإلسالم مجلة وتفصيال: 
شفاؤه إذا تلقى  لكن يرجى وصاحبه مسلم غري كامل اإلميان،...مريض باحلسد واألنانية والغضب للنفس: א�-��Qא����) ب

  .العالج يف الوقت املناسب
 وال يسلم إال بعد العوِد إىل اإلسالم والتزامه عقيدة وهو قلب الكافر وامللحد واملنافق، هو أسوء القلوب وأدنسها،: �aא�-��Qא) ج

  .وشريعة
�  ��L�424*א:
  ال الباطن ينعكس على الظاهر مج
 الطفل قابل للتأثر بالصاحل والطَّاحل
 مسطرة الطفل يولد صفحة بيضاء

  . اإلسالم هو الطريق الوحيد لسالمة الباطن

���	���وא��	��و"�!�Wא�#"�!�א�+O�א���א���  
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  )الحياء والتواضع(عناية اإلسالم بجمال النفس : الدرس الثاني
  

  

   مظاهره، دليله،تعريفه، حكمه،: الحيــــــــاء

  .أسبابه،نتائجه، الفرق بينه والخجل

سبابه،  مظاهره، أ دليله،تعريفه، حكمه،: التواضــــــع  

  .نتائجه، الفرق بينه وإذالل النفس
  

� K�5א�� ��	
عث على االحتشام؛ وهو خلُق يب:�
.  وضد احلياء الوقَاحةُ.فعل كل مجيل وترك كل قبيح

ماله وقوته؛ واحلياء شعبة من اإلميان؛ ومن دالئل ك
  .   إال اخلريواحلياء ال يايت

 وضع نفسه خلق يدفع املتصف به إىل: �
	���א'4�א [ �  
يف املكان الذي يليق به؛ كونه من البشر خلق من تراب ويعود 

  .إىل التراب؛ وضد التواضع التكرب

  

� K�5א [ �    .التحلي ِبِحلْية احلياء واجب: =�%�א��التحلي حبلية التواضع واجب: �=�%�א'4.  
  

 ".احلياء من اإلميان: " ص  الرسولقال: א'1'5? �
  )سنن الترمذي(

 
  

إن اهللا أوحى إيل أن : " ص الرسول قال: א'1'5?� �
  )أخرجه اإلمام أبو داود(                ". تواضعوا

  

� K�5א��  جتنب - االستحياء من اهللا-:�~�<	
 احترام الكبري والتأدب مع -الفحش يف القول والعمل

 التجاوز عن - التعامل مع الناس بإحسان-الصغري
  ...اجلاهلني واملخطئني

�א'4�א [��    طالقة - إفشاء السالم للناس كافة-:�~�<	
 الغض من الصوت- الزينة يف غري تكرب- الوجه مع الناس كافة

  ...  خدمة الناس كافة حسب االستطاعة-

� �

� K�5א�� E�F*+:- واإلميان - اخلوف من اهللا 
  القوي

 عن كل ما  االبتعاد- التربية احلسنة والتنشئة السليمة-
  ...ساناإلنخيدش حياء 

 
 

  

   اخلوف من اهللا والرغبة يف اجلنة-:+*�E�Fא'4�א [ �
 العقل السليم والفكر -  التربية يف الصغر على التواضع-

  ...املستقيم

  

� }QW�4Jو�K�5باين-: ���(�א�الفوز بالرضا الر   
   وقاية لصاحبه من املعاصي- اكتساب حب الناس-
  ...النظافة والطهارة والسكينة-

 
 

  

�  }QW�4Jو� �א'4�א [  الفوز بالرضا الرباين واملرتلة -:���(
 حتقق - اكتساب حب الناس واحترام اآلخرين-الرفيعة

  ...االنسجام يف اتمع
  

� ?Qsوא�K�5א��Iق��	א'�:  
 احلياء - واخلجل سلوك مذْموم احلياء سلوك محمود،- 

 واخلجل اله واستقامته،دال على توازن الشخص واعتد
 املُستحيي قادر - الشخص ومرضه ل على اضطرابدا
 أما اخلجول فغري قادر لى املواجهة والنقد وإبداء الرأي،ع

  ...  ألنه منطٍو على نفسه

 
 
 
 

�  H�2'ل�אZذkא [�و�א'4�Iق��	א'�:  
تواضع صاحب موافق ومبادئ  فامل املتواضع غري الذليل،-

ضع ذليل فهو اخلا أما الي النفس، قووتوجهات، عزيز النفس،
 وغري قادر على اخلائف املتعلق بالناس التابع، ال رأي له،

  ... املواجهة واالعتراض وقول ال
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  عناية اإلسالم بالذوق السليم: الدرس الثالث
  

  .احلاسة اليت تميز ا خواص األشياء املادية واملعنوي:الذوق -                                          
  . اجليد، القوي،حالصحي:  والسليم-�����������%�
	���א'wوق�א'�;5 �

    ،نُ به األمور املاديةنِزداخلي اإلحساس القوي التام الكامل؛ هو ميزان : والذوق السليم-                                           
  ...تذوق اجلمال وتذوق السلوكية كمعنوكتذوق الطعام و                                           

  :��Z�Nא'
����23�/���2א.*�م���'wوق�א'�;%5 �
  ... التحلي باحلياء والتواضع واإليثار والعفو- بتوحيد اهللا والتزام العقيدة الصحيحة-: ويتعلق األمر هنا:�	ل�א�+PO -)أ
 قد أفلح من زكاها وقد خاب من ﴿:  يف النفس قال تعاىل-... ملء القلب باحلب والرمحة-   ضبط النفس عند الغضب-
  )36/سورة النساء(  .﴾ إن اهللا ال حيب كل خمتال فخور﴿:  قال عز وجل يف التكرب- )10/سورة الشمس( .﴾دساها

  

   معاشرة األخيار- التأدب باألدب احلسن واجلميل - بعبادة اهللا والتزام الشريعة-:ويتعلق األمر هنا: �	ل�א� �#Z -)   ب

من كان يؤمن باهللا :"ص  قال رسول اهللا-.. إفشاء السالم- التبسم يف وجوه الناس-القول اجلميل والكالم املعسول الطاهر -

تمصصحيح البخاري(". واليوم اآلخر فليقل خريا أو ِلي(-ص الرسول قال " :اِسإنَّ من خياركم أحم أخالقاكُن." )رواه اإلمام مسلم(  
  

   لبس اجلميل من الثياب-)الفطرة(   ومجاله الظاهر والباطن- باحملافظة على نظافته-:؛ ويتعلق األمر هنا�	ل�א� � -)   ج
إن اهللا ﴿ : قال عز وجل-... ممارسة الرياضة- إكرام الشعر واألسنان- التوقِّي من األمراض وااللتجاء إىل العالج عند اإلصابة-

".  فإنه ال يدخل اجلنة إال نظيفاإلسالم نظيف فتنظفوا،: "  ص الرسول قال-)222/قرةسورة الب(.﴾حيب التوابني وحيب املتطهرين
   )رواه الطرباين(

  
     

  :  ويتعلق األمر هنا:�	ل�א�� -)   د
  .غرس األشجار وإحياء األراضي - محايتها والعناية ا– باحملافظة على البيئة -: البيئة اخلارجيةب �
  : قال اهللا تعاىل يف النهي عن الفساد-... صيانته- تنظيمه تطهريه وجتميله-حلرص على مجالية البيت ا- :بيئة الداخليةالب �
؛  وعليه فإن اإلصالح يف األرض )85/سورة األعراف(  .﴾ وال تفسدوا يف األرض بعد إصالحها ذلكم خري لكم إن كنتم مومنني﴿

  )ن الترمذيسن(". فنظفوا أفنيتكم:"... ص  الرسول قال-.وغريها واجب
  

�א'�;%5 � �א'wوق E��4[א� ?W�*التنشئة السليمة يف البيت - مشاهدة الربامج اهلادفة- التزام التعاليم اإلسالمية كلها-: و 
دراسة الكتب املفيدة والروايات /   قراءة- تذوق مجال الكون والطبيعة- معاشرة األخيار أصحاب األخالق الفاضلة-واملدرسة
  ... ألدب والصالحامللتزمة با...والقصص

� \�5J1'و\�وא	Uא��I��4وق�א'�;3�%5;:�א��w'�1אWא�X:  
  المستوى الدنيوي  المستوى األخروي

�+��א�O#א��Dא�� �� O+�א��Dא#O�א� ��<	��F=א��Dא#O�א� ��>�א�O#א��Dא�2 �
   الفوز بالرضا واجلنة-
  السكينة والطمأنينة-
  ... ازدياد اإلميان-

  هر حسن املظ- اتزان الذات-
  عن النفس الرضا -االستقامة -

  ... مجال الظاهر والباطن-

   نشر احلب بني الناس-
 تكوين - متتني الروابط-

  ...جمتمع ذي ذوق سليم

 أجسام نظيفة - بيئة سليمة -
 مجال مبهج - حميط متوازن-طاهرة

  ...للعيون مفرح للقلوب
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  وفي سلوكهصمن مظاهر الجمال في هيئة النبي : الدرس الرابع
  


	���|�ل�א����5وא'�;��  ��:  
  

  تعريف جمال الهيئة
  

  تعريف جمال السلوك

      هو مجال املظهر اخلارجي، مجال الصورة، واللباس،        
  . هو مجال اِخللْقَةو أوالصوت،     

وهو مجال مجال األخالق والتصرفات واألفعال، هو   
  .اخلُلُق

  
  

          كالطول والعرض والوسامة والبياض والسواد  طبيعي ال نتحكم فيه،مجال: ال اهليئة نوعانمج -                            

  .لْقَة فهو من اِخل...ن العنيواحلمرة والصفرة ولو                            
  ...اسق ألواا كنظافة الثّّياب وطهارا ومجاهلا وتنومجال ثقايف نتحكم فيه،-                             

  

�  �h2'5?صא|.  
  

  ص جمال النبي

  جمال سلوكه  جمال هيئته

 وال األبيض - ليس بالطويل البائن وال القصري: صورته -
بني  بعيد ما - كان حسن الوجه- شديد البياض وال األمسر

  . ويف وقت إىل شحميت أذنه له شعر إىل منكبيه،-املنكبني
 يف وجهه - الرأسري كب- غليظ األصابع- اللحية كثُّ-

ر املنكبني ع أش- طويل األهداب- شديد سواد العينني-تدوير
  ...والذراعني وأعايل الصدر

 وكان كم أحب الثياب إليه القميص، والبياض، :لباسه -

 لبس يف وقت حلة محراء، ويف وقت - الرسغإىلصالنيب 
   ويف وقت قباء ويف وقت عمامة سوداءني،مجبة ضيقة الكُ

ما يلبس : وهو(  يلبس اخلف– كان يتختم خبامت من فضة -
  ...والنعلني) يف الرجل من جلد رقيق

 يتطيب - ال يفارقه السواك-من أطهر خلق اهللا : نظافته -
  ... مكِْرم لشعره-بأحسن الطيب

 أويت جوامع - بليغ - قوي البيان -فصيح اللسان: كالمه -
  )فاظ عن املعاين الكثريةيعرب بالقليل من األل( الكلم
  ... يضِرب األمثال- يعيد الكالم ثالثا حىتُ يفهم عنه-

 وكان  كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون يف رمضان،-
م خلُقاً، وأحسنهم عشرة وأشجعهم، ال يغضب لنفسه، أحسنه

 يقضي  وكان أكثر الناس تواضعا،- القرآن كان خلقهوال ينتقم،
 وما سئل شيئا قط فقال ال عفة، جناحه للض وخيفض،حاجة أهله

  أشد حياء من العذراء يف خدرها، كان-  كان أحلم الناس-
 إن  ما عاب طعاما قط،-يف احلق سواءوالقريب والبعيد عنده 

 جييب - ويأكل ما تيسر ال يأكل متكئا،-ه أكله وإال تركهاشتها
  ثري الذكر كان ك- ال حيقر أحدا-من دعاء غنيا كان أم فقريا

 كان يعاتب - ميزح وال يقول إال احلق- جلُّ ضحكه التبسم-
 حيسن إىل - كان جملسه جملس حلم وحياء-باليت هي أحسن

 ال جيزي - مل يكن فاحشا وال متفحشاً-أصحابه ويتفقدهم
 مل يضرب خادما وال امرأة وال شيئا قط إال أن -بالسيئة السيئة

  ... بني أمرين إال اختار أيسرمها ما خير–جياهد يف سبيل اهللا 

 
  

�C#'�� 
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�  h2'����53<3�/1;:�|�ل�א	ص���7Jص�:� �

� �

�h2'ص|�ل�<���5א� �� ��h2'א���ص|�ل�*;� �

� �
عن عائشة رضي اهللا 

كان :"عنها، قالت
كالم رسول اهللا فصالً 
  ".يفهمه كل من مسعه

�)أخرجه اإلمام أبو داود( �

عن بن عباس رضي 
أن رسول :" اهللا عنه

كان يسِدل ص اهللا
  ".شعره

  )أخرجه اإلمام البخاري(

�)يرخي: يسدل(  �

عن الرباء بن 
ما :" عازب قال

رأيت أمجل من 
رسول اهللا مترجال 

  ".يف حلة محراء
  )سنن بن ماجة(

تسريح : الترجيل

�)الشعر �

� عن عبد اهللا بن �
احلارث رضي اهللا عنه 

ما كان ضحك :"قال

  ".إال تبسماصالنيب 
�) الترمذيأخرجه اإلمام( �

سئلت عائشة 
رضي اهللا عنها عن 

 ،ص خلق النيب
كان :" فقالت

  ".خلقه القرآن
�)مسند اإلمام أمحد( �

عن عائشة رضي اهللا عنها؛ 
ما ضرب رسول اهللا :"قالت

شيئا قط بيده؛ وال امرأة وال 
خادما إال أن جياهد يف سبيل 
اهللا وما نيل منه شيء قط 
فينتقم من صاحبه إال أن 

من حمارم اهللا ُينتهك شيء 
  ".فينتقم هللا عز وجل

�)أخرجه اإلمام مسلم( �
� �

� �

  ، على عظمة اخلالق وجاللهرهاناً ليكون ب-                                                               
� �5|��5FJ�iא��
  ، ليكون مؤثرا يف مصاحبيه وسامعيه-             :א���������

   ... ليكون قدوة عمِلية وِعلِْمية-                                                              
  

 � �
  

   
                                                      

  

�)59: النساء (. )وأطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول(:قال تعاىلتقدمي حمبته على كل شئ، وذلك بطاعته ��� �
)أخرجه البخاري (.)يه من ولده ووالده والناس أمجعنيال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إل: ( ويف احلديث  

 

 .عندما يذكرتتأكد الصالة عليه  و.ت وخاصة يوم اجلمعةاإلكثار من الصالة عليه يف كل وق �
  )صحيح اجلامع() البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي (:وقد ورد يف احلديث

  

  .تقدمي كالمه وسننه على آراء الرجال ���
  

  )أخرجه البخاري( .)مل أقل فليتبؤ مقعده من النار من يقل علي ما:(ويف احلديث.ث اليت تنسب إليه التثبت من صحة األحادي��
  

 ، وذلك بتطبيق ما ورد عنه يف أبواب العبادات، واألخالق،)فاتقوا اهللا ما استطعتم(العمل بسنته على قدر االستطاعة ���
  .وغريها

  

  .أخرجه البخاري) بلغوا عين ولو آية  ( : و يف احلديث،نشر سنته بني الناس باألسلوب احلسن �
  

 

��Q���X�G��+א|�>�	������_�و���  
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  . وسائل المحافظة على البيئة في اإلسالم؛ الصدقة الجارية: الدرس األول
  

� 5F'الكون والطبيعة والوجود :هيواصطالحا . إليه فيتخذ منه مرتاليف اللغة هي املكان الذي يبوء فيه اإلنسان؛ يرجع : ��א 
كيلومتر؛ يبلغ أقصى  24الذي توجد فيه الكائنات؛ لكن احلياة الفعلية ال تتسنى إال يف الغالف أو احمليط احليوي املقدر مسكه ب

 والبيئة تشمل اال اجلوي والبحري واليابس؛ وهذه ااالت ، كيلومتر11 وأعلى قمم اجلبال ،ومتر كيل13 عمق احمليطات منها
  .فسبحان اخلالق...يف ترابط وانسجام

  

�א��(��  � ويف مقابلها الصدقة . الصدقة اليت يستمر أجرها بعد وفاة صاحبها؛ يِصلُه جزاء ما صنع وهو يف قربه: א'17}�
  .ليت ينقطع أجرها بعد وفاة صاحبها؛ فيستفيد مرة واحدةاملُنقَِطعةُ ا

  

  :+J�אع�א'17}���א��(��  �
  

  )بشكل مباشر(   ال يعود نفعها على البيئة     )بشكل مباشر(       يعود نفعها على البيئة 

   
  غري مثمرة  زرع شجرة مثمرة أو- حفر بر-
    إحياء األرض امليتة-ع اال األخضري توس-
  ...   إنشاء احملميات-يد السدود تشِي-

 
 
  

   مالعب- خرييات- مدارس-مستشفى -بناء مسجد  -
  ... ولد صاحل- اختراع من االختراعات- تأليف كتاب-

  
�Y�6;�� :صدقة جارية عائدة بالنفع على البيئة إذا كان املؤلف يهتم مبوضوع ... مسرحية/ قصة/ ميكن أن يكون تأليف الكتاب

  .ىل حفظها ورعايتهاالبيئة ويدعو إ
  
� ��5F'3;:�א�Yא����G���)א'17}���א������>���:  

  

  توفري املياه الصاحلة -
للشرب والسقي من 
خالل حفر اآلبار 

وتوسيع القنوات وبناء 
  ...السدود
  

 تكثري املساحات -  
اخلضراء من خالل غرس 
األشجار املثمرة وغري 

  ...املثمرة
  

  حفظ بعض أنواع -  
وكذا احليوانات 
  ...النباتات

من االنقراض من خالل 
  ...إنشاء احملميات
  

 
 
 

  

 التقليل من آفات -
 والزيادة يف التصحر،

الثروات واإلنتاج 
من خالل إحياء ...الفالحي

  ...األراضي املوات
  

  
  

��Wא�#"�!�א��	��!>و"�!�א�����א�2  
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  اتوإحياء األراضي الم: الدرس الثاني
  

  . جافة؛ كوا قاحلةهملة اليت ال تصلُح لالستغالل أو األراضي امل،أراضي ال مالك هلا: �
	���א�(א �Oא��א� �
  

 على ص  وقد حض الرسولمباح وجائز يف الشريعة اإلسالمية،إحياء األراضي املوات : =�%��K�5=kא�(א �Oא��א� �
  :إحيائها

  )أخرجه اإلمام البخاري(". من عمر أرضا ليست ألحد فهو أحق ا:"  ص النيب قال�          

  )رواه الترمذي(  ". وليس لعرق ظامل حق من أحيا أرضا ميتة فهي له،'': ص النيب قال�          
  
   ؟�����ن��K�5=kא�(א �Oא��א�  �

  ...ها أو تسييجها تحِويط-ر واحلرث وتسوية األرضيكون إحياؤها باالستصالح والتعِمري والبناء والغرس وحفر اآلبا
  
� r���5א�=kز����\w'א��א�:   

  .موات غري مملوكة�                                                          
 .أرض تركها أهلها�                                                           
                                                                   ...األرض القاحلة املتخلى عنها �                                                          

                                                                

� M��74وא��O א�(א�K�5=k�Iق��	א'��:  

  )رواه الترمذي( ."وليس لعرق ظامل حق: " ص الرسول  قالاألرض املُحياة ال مالك هلا، واألرض املُغتصبةُ هلا مالك، 
  ...  واالغتصاب حراميه يف اإلسالم، اإلحياء مرغوب ف
  
� ��5F'3;:�א�Yא����?W�*א��و*5;�����و�א��O א�(א�K�5=kن��؟]����5  

  

 ... ويشكل غذاء لإلنسان واحليوان والطريألكسجني ويصون األرض من االجنراف،زرع األشجار باألرض امليتة يوفر ا �
 واملوارد الغذائية؛ ات الطبيعيةارتفاع نسبة الثرو �

 وظهورها مبظهر مجيل حسن؛ انبعاث احلياة يف األرض �

 ...املسامهة يف حتقيق التوازن البيئي �
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  محاربة التلوث: الدرس الثالث
  


	���א'4;��  ��:  
  ، لى استيعابه دون أن خيتل اتزاا وال تقدر األنظمة البيئية ع مكونات البيئة احلية وغري احلية، التلوث هو تغري كمي أو كيفي يف

  .أو هو التغري السليب الذي يطرأ على أحد مكونات البيئة 
  
��א'�G���5Fא',	�
��א.*���5 ���;��%�=:  
  .تلويث البيئة من اجلرائم والذنوب العظيمة اليت حرمها اإلسالم حترميا ومنعها منعا؛ فالتلويث من كبائر الذنوب  �    

   )85/األعراف ( .﴾ وال تفسدوا يف األرض بعد إصالحها﴿ :قال تعاىل  �                    

  )60/سورة البقرة( .﴾ كلوا واشربوا من رزق اهللا وال تعثوا يف األرض مفسدين﴿ :وقال عز وجل ���                       
  
  

  .سخر الكون لإلنسان ليفيد منه ويستفيد ال ليدمر ويفسد �   
أما امللوث فهو يسبب يف دمار الكون؛ وما ...لَوثُ للبيئة أعظم ذنبا وأشد خطرا من القاتل؛ فالقاتل يقتل نفسا أو نفسنياملُ �   

  ...عليه من خملوقات حية وغري حية؛ إنه يكون سببا يف قتل أنفس كثرية؛ فهو ييتم ويشرد
  .﴾ وغضب اهللا عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيماها، ومن يقتل مومنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا في﴿ :قال عز وجل

تل أحياء كثرية آدمية وغري  فلما كان هذا جزاء قاتل نفس واحدة فكيف سيكون جزاء من يكون سببا يف ق،)93/سورة النساء (
   حية وغري حية؟آدمية،

أرسلتها تأكل من خشاش األرض حىت ماتت دخلت امرأة النار يف هرة ربطتها فال هي أطعمتاه وال هي :"  ص  الرسول قال     
  وامرأة أخرى بغي دخلت اجلنة يف كلب سقته كان يلحس الثرى...فهذه دخلت النار يف هرة واحدة؛ )متفق عليه(".يف رباطها هزال

) ِديمن شدة العطش)وهو التراب الن .  
  

�:+J�אع�א'4;���א'O�5F/�+���ل� � �
  

   قذف املواد الكيماوية- صرف خملفات الصناعة ومياه الصرف الصحي-ف املواد الصلبة  قذ: تتلوث املياه ب: �n#�Sא�	E) أ
  ... األزبال والقاذورات امللقاة ا- التسربات الغازية من ناقالت الغاز والبترول-
  

  ...ربات النووية التس- إحراق النفايات-الغازات السامة املنبعثة من املصانع والسيارات: يتلوث اهلواء ب: �n#�Sא
#אE) ب
  

 دفن املواد الكيماوية يف -  استعمالُ املبيدات الكيماوية مساداً - رمي األزبال والنفايات: تتلوث التربة ب: �n#�Sא����) ج
  ... األمطار احلمضية-األرض

  

��n#�SKא��	ع��	�d#j	�Eوא��2�) د �
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  :��7د(�א'4;�� �
 إحراق - الغازات اليت تنفتها املصانع- ربات اإلشعاعية من حمطات توليد الطاقة النووية التس- ش النمو السكاين الكبري املتوح-

  ...  احتراق آبار البترول والغاز- احلروب- الضوضاء-النفايات
  .واإلنسان عموما هو املصدر الوحيد واألساسي للتلوث

  
  
  

  : +U-�(�א'4;���
   أمراض مزمنة كسرطان اجللد ومتدد الرئتني-الختناقات والتسممات ا- انقراض بعض األحياء- انتشار األمراض واألوبئة-
 اتساع - ارتفاع درجة حرارة األرض- التقلبات املناخية- وأمراض القلب- االضطرابات العصبية وضعف القدرة على التركيز-

  ...الكربونم بسبب أول أكسيد  ضعف القدرة على التركيز واالنتباه والتعل- وتسرب اإلشعاعات فوق البنفسجية-ثقب األزون 
  

  :R6�J��������א'������5Fא'4;�� �
  

 تنظيم محالت تطوعية - استغالل مصادر الطاقة النظيفة- إبعاد املصانع عن املدن- التوعية بأخطار التلوث الصحية والنفسية-
 إنشاء -ام الراحة البيولوجية للكائنات احتر- التكثري من املساحات اخلضراء- االهتمام باجلمعيات املهتمة بالبيئة- للنظافة
��وא
	دb� التربية البيئية -محِميات��O�التركيز على استصالح - إعادة تصنيع املواد املستهلكة-الصرامة يف عقاب املخالفني-�א 

لية واملسابقات يف حفظ البيئة  التشجيعات املا- توفري العدد الكايف من األعوان املكلفني بالنظافة-السيارات وإيقاف امللوثة منها
 خفْض استهالك مصادر الطاقة؛ ألن معظم مشكالتنا اخلاصة باملوارد والتلوث ترجع يف جانب منها إىل كثرة استهالك -وصيانتها
  ...الطاقة
� O�5F'א�H�2'3;%�א�:� �
 دراسة الكيفية اليت تؤثر ا البيئة يف سلوك  علىبصن ي.هو علم يهتم بالتفاعالت والعالقات بني البشر والبيئات احمليطة م   

يف عالقتها بالنفس ...  التهوية– الضوضاء - التلوث-االكتظاظ : يناقش قضايا من قبيل. البشر ومشاعرهم  وأفكارهم واجتاهام
  . البشرية
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  المحافظة على التوازن البيئي:ابعالدرس الر
  

� O�5F'אزن�א�م�א'4�M��:  
 ويقصد به كذلك ذلك االعتدال والتكامل الوجود،/ بط الذي خلق عليه الكونهو نظام دقيق ميثل التكامل والترا �       

�. والغالف احلَيِوي خاصةلذي خلق اهللا عليه الوجود عامة،والتوازن والوظيفي والترابط الدقيق ا �
  

� O�5F'אزن�א�א'4�b9(�y'א�	��2
  :א'
     � �B�9א	+D	A�الطيوراألشجار، الغابات، احليوانات، احلشرات،: א ...  
     � �Bא�\U�9	+D	A�احمليط اجلوي واحمليط املائي واحمليط اليابس :א...  

  

� O�5F'אزن�א�3;:�א'4�Yא����%�=:  
هر الفساد يف الرب والبحر  ظ﴿ :قال تعاىل. واجب وجوبا عينيا؛ والتسبب يف اختالل التوازن البيئي من الذنوب الكبرية واجلَِليلَِة  

  .)41/الروم( .﴾مبا كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون
  

      فأصل كل الفساد صنع الناس ومعاصيهم وجتاوزام البيئية وغريها؛ فيكون العذاب من صنع أيديهم وإفسادهم من األمراض 
 فاهللا سبحانه وتعاىل قدر األشياء؛ أي علم مقاديرها )49/القمر( .﴾بقدر إن كل شيء خلقناه ﴿ :قال عز وجل كذلك ...وأوبئة

  ...وأحواهلا وأزمنتها قبل إجيادها؛ فالكون خملوق وفقا ملقادير إهلية
  

� O�5F'אزن�א��4ل�א'4Uא�)��:  
 كثرة -رة األرض جة حرا ارتفاع در- اتساع ثقب األزون - التصحر- اجنراف التربة- تلوث املياه- انقراض بعض األحياء-

  ... انصهار الثلوج يف القطبني- ارتفاع نسبة الغازات السامة يف اجلو-األمراض
  

  :)من أجل احملافظة على التوازن البيئي( و*�W?�و}����א'������5Fא�4UZل�
 ترشيد -رف الصحي معاجلة النفايات ومياه الص- إحياء األراضي اجلافة والقاحلة- زرع األشجار والعناية ا إىل أن تنمو-

  ....استعمال مصادر الطاقة واستغالل املصادر النظيفة؛ غري امللوثة
  

  اإلنسان
  

  التلوث
  

  التربة   اهلواء   املاء
  

  اختالل التوازن البيئي
  

كوارث 
  طبيعية

االحنباس   
  احلراري

األمراض           
  واألوبئة

اتساع ثقب    
  األزون

  التصحر 

  

  ــــــياءــر األحـــــــــرتضـ
  

   وموته؛  اإلنساناضطراب/ تعاسة/ شقاء
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���A�ن�אe�-�����9א	�	د>�Lw�O�א�!:#�� �
  

  22 إلى 18من اآلية: الرابعلنصا

1��Q4'��4(����א�(� �
�א�&�6 �

     الباء: حرفةو.  مع مراعاة الغنة، الباءإذا كانت بعدهاهو قلب النون الساكنة أو التنوين ميماً : اإلقالب � 
يبقى صوت الغنة وعند ورود نون ساكنة أو تنوين وبعدمها باء، سواء يف كلمة واحدة أو كلمتني، تقرأ النون ميماً، : كيفيته �

  .على امليم مقدار حركتني
  . ف خيرج من األنف ال عمل للسان به صوت خفي:الغنة �                   
    .أو بسطهاليد إصبع من املد والغنة، أو مقدار طي  هي الوحدة القياسية لتقدير ز:احلركة �                   

: مثاله  
}مسيع بصري{ }بسلطان مبني{  }من بعد{   

رأــــقـــــــــــــت  

"بصري مسيعم"  "بسلطنمبني "   "ِممبعد "    

  
	-,;'��5Waא��OJ�
�:א� �


    يف احلديبية؛ص  مشول اهللا تعاىل برضاه املؤمنني املبايعني للرسول

  ؛)شجرة يطْلَق عليها سمرة(  كانت حتت شجرة؛رضوانعة؛ البيعة ال البي

   ِعلْم اهللا مبا يف قلوب املبايعني من صدق وحق؛


   ؛ ص  إنزال اهللا السكينة على املبايعني للنيب

  : وعد اهللا املؤمنني

 ؛)قيل فتح خيرب وقيل فتح مكة(بالفتح القريب �
 باملغامن واخلريات الكثرية؛ �

 )قيل خيرب وقيل غريها(فوزون ا ريبة سيمبغامن ق �
            


   محاية اهللا عباده املؤمنني؛ وهدايتهم إىل الطريق املستقيم؛

  بعيدة يف قابل األيام؛/   وعد اهللا رسوله واملؤمنني مبغامن أخرى آتية

  ). بإذن اهللاحارم الكفار هلزموا/  فلو قاتلهم(  قدرة اهللا عز وجل على نصرة عباده املؤمنني؛ 
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1Wא�א'���
�א' �

� �

/�
�א' ������א�����M9Xא'��2 �
�.ال يتحقق الرضا الرباين إال بعد الصرب والطاعة*  � ﴾...لقد رضي اهللا عن املومنني ﴿:قال تعاىل* � �
  ﴾فعلم ما يف قلوم ﴿:قال اهللا تعاىل*   .اطالع اهللا على ما يف القلوب* 
   ﴾...فأنزل السكينة ﴿:قال اهللا  تعاىل*   .الشكرانالسكينة من فضل اهللا جزاء على * 
   ﴾...فعجل ﴿:قال اهللا تعاىل*   .جيازي اهللا عباده املؤمنني يف  الدنيا قبل اآلخرة* 
  ﴾لتكون آية للمومنني ﴿:قال تعاىل*   .تحقّق الوعد برهان قاطع على عظمة اهللا* 
  ﴾قد أحاط اهللا ا ﴿:قال اهللا تعاىل*   .إحاطة اهللا باحلقائق ما ظهر منها وما بطن* 
  .محاية اهللا جلنده املؤمنني* 

� �

  ﴾ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا األدبار ﴿:قال اهللا تعاىل* 
� �
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  26 إلى 23من اآلية:  الخامسالنص

  

� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
 
 

� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �

.حالة بني اإلظهار و اإلدغام عار عن التشديد مع بقاء الغنة يف احلرف األول  هو:اإلخفاء     
: وهي جمموعة يف أوائل البيت التايل، اهلجاء عدا حروف اإلظهار، واإلدغام، وحرف اإلقالبسائر حروف: حروفه  

.دم طيباً زد يف تقى ضع ظاملاً              ِصف ذَا ثَناكَم جاء شخص قد سما  
 تشدد، وال يشدد حرف عند ورود حرف اإلخفاء بعد النون الساكنة أو التنوين تلفظ النون مسموعة من األنف وال: كيفيته

.اإلخفاء الذي يليها   
:ويكون اإلخفاء يف كلمة أو كلمتني مثاله  

 ص ذ ث ك ج ش ق س
)تلفظ مسموعة من األنف وال تشدد وال يشدد حرف اإلخفاء(حبيث خنفي النون الساكنة   

}اإلنسان{  }تنقمون{  }أنشره{  }أجنيناه{  }فانكحوا{  }األنثى{  }منذ{  }انصرنا{   

 
 د ط ز ف ت ض ظ

 )تلفظ مسموعة من األنف وال تشدد وال يشدد حرف اإلخفاء(حبيث خنفي النون الساكنة 
  }أنداداً{  }انطلقوا{  }أنزل{  }ينفقون{  }أنت{  }منضود{  }انظروا{

 
 مالحظتان:

ومعرفة خمرج . ن عند إجراء عملية اإلخفاء حناول أن نخرج اإلخفاء من خمرج احلرف الذي يلي النون الساكنة أو التنوي1
أص، أذْ، أثْ، أك، أج، أش ، أق ، أس ، أد، أطْ، أز، : مثال. احلرف تكون بوضع اهلمزة قبل هذا احلرف وتسكني احلرف

  . أف، أت، أض، أظْ
نون  يأخذ اإلخفاء صفة احلرف الذي يلي النون الساكنة، يعين هذا أن اإلخفاء يكون مفخما إذا كان احلرف الذي يلي ال2

. }من طيبات{: مثاله. الساكنة أو التنوين مفخماً  
.}من ذا الذي{: مثاله. وإذا كان احلرف الذي يلي النون الساكنة أو التنوين مرققاً، فعندئذ يكون اإلخفاء مرققا  

 

E	O8א�� � <‚èçrjÖ]<àÚEíÛjiD  
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  الكون ثابت ومنضبط؛قانون اهللا ومنهجه يف �

 عادة اهللا ال تتبدل وال تتغري إال إن يشاء اهللا؛/ قانون  �

 كف اهللا احلرب اليت كانت ستكون بني املؤمنني والكفار يف احلديبية؛ �

 منع الكفار املؤمنني من االعتمار؛/ صد �

   :منع اهللا تعاىل احلرب بني الطرفني املؤمن والكافر �
  

� ������ �	
� � ����� �������	
��� �� �� 	��� �������  

�   !"��# �	"�� $��%���&'(� )�*!� +, -.�/ �� ���01!�# ������ 23, ��4�5 657 
� �	
��� 8��� )	9� :�� ;�:�
�� 6" ������ <�=><?# ���� @A��� �4�, 6*� 2"
�	# 

  

  ب كانوا سيذوقونه من املؤمنني بنصر اهللا؛بفضل املؤمنني الكامتني إسالمهم يف صفوف الكفار يف مكة جنا الكفار من عذا �
�WWWWوظهرت هذه احلمية يفجعل الكفار احلمية يف قلوم؛  � �� �� �� �

  

� 8�>�� .4B C �	��DE� �� ����(� ��"��; 
� :4F�� 8*!G# C �!?&�� �H&�� I� �> 8	�� ��1�� ;��4�� .J	 ��K��#; 
� I� )��� 6�L 8	�� ��1��;�# I� 6KD � 6�L ��K�; 
� 8
0M# 8!�	5 	N#&O ��N�PO�;;; 

     

  .ديبية؛ فصربوا على قساوة الشروطإنزال اهللا السكينة على حاضري صلح احل �
  .هدية اهللا املؤمنني إىل التقوى وااللتزام بتعاليم الدين �

�
�:א'��א�1Wوא' �
� �

�א'
�/�وא��3~� ������M9Xא�א'�����2� �
� �� �

 *ِرقخإال أن يشاء اهللالكون منضبط لقوانني إهلية ال تن .� �﴾سنة اهللا ﴿:قال تعاىل* � �
  ﴾ولن جتد لسنة اهللا تبديال ﴿:قال تعاىل*   .ال مبدل لقوانني اهللا* 
  ﴾هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ﴿:قال تعاىل*   . واحلرب آخر احللول،السلم شعار اإلسالم* 
   ﴾....وصدوكم عن  ﴿:قال تعاىل*   .ملنكراتالصد عن الطاعات واخلريات من أعظم اجلرائم وا* 
   ﴾....ولوال رجال مومنون ونساء ﴿:قال تعاىل*   .رمحة اهللا بعباده املؤمنني تفوق أي رمحة* 
لو تزيلوا لعذبنا , ليدخل اهللا يف رمحته من يشاء ﴿:قال تعاىل*   .اإلسالم دين الرفْق والتروي* 

...﴾   
فأنزل ...احلميةإذ جعل الذين كفروا يف قلوم  ﴿:قال تعاىل*   .ذموم والسكينة سلوك حمموداجلاهلية؛ سلوك م احلمية؛* 

   ﴾...اهللا سكينته
مسيت التقوى // يف التقوى وقاية وحصانة من عذاب جهنم* 

  .ذا االسم ألن فيها وقاية من العذاب واملصائب

� �

  ﴾وألزمهم كلمة التقوى ﴿:قال تعاىل* 
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  29 إلى 27ن اآليةم:  السادسالنص
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� �
� �
� �
� �
� �

� �
� �

	-,;'��5�aא��OJ�
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  : ل وصدقها حتقق رؤيا الرسو
%!K��� <+Q�R,S T�#&��D�# ���	N# T8K"��� :!B	
� U�,# TV�&W� 6X>(� Y	0Z,# �3 2�� Y[, �8��6(� C �3# �V	�(� C 

Y	0Z, .�U \�]� ��1" &F5# ��1" ^4?#4�6!� ��[, ��K>?# T��?&
�  Y	0Z, \�,# T.�/ ���	D 8�� ��
,&
>4� �#_�X�� &��"� Y[7 بتصرف يسري جدا 308م الصفحة 1991/ هـ1411انظر الرحيق املختوم لصفي الرمحن املباركفوري الطبعة األوىل.  


   وأصحابه مكة سيكون حمفوفا باألمن والطمأنينة؛ص  دخول النيب

  الرؤيا؛ فرؤيا الرسل وحي؛ حتقق الفتح بعد 

  ؛)فرسالته عاملية ( بعث الرسول هلداية الناس دى اإلسالم؛ ونشره للعامل


  : ص  صفة أصحاب حممد

����א��#:א! �J�OG:ابتغاء األجر والتواب بالعمل - التزام الصالة- الرمحة بينهم- الشدة على الكفار 
  وجوههم؛ آثار اإلميان والوفاء واإلخالص يظهر يف-الصاحل

 

� 3����א��J�OG :اِقهفقام على س هودكنبات أخرج فروعه وأغصانه فتقوى واشتد ع.  
      

  وجه الشبه  األداة  المشبه به  المشبه
  
  
  

الزرع الكثيف اليانع / النبات  ؛وأصحابهص  الرسول-
  اجلميل؛

 - التماسك- القوة - اجلمال-  ؛)زرٍعك( الكاف
  ... التآزر-االحتاد

 

  


  .وعد اهللا الصاحلني باملغفرة واألجر اجلزيل 
� �

���������#O?�א�E	O8لكلمة، ويأيت بعدها حرف الباء، فعندئذ ختفى امليم الساكنة بالباء هو أن تأيت امليم الساكنة يف آخر ا: א�
  . }أنتم به{، }ترميهم حبجارة{، }وهم باآلخرة{: مثاله. مع بقاء الغنة

 

���������#O?�م�א	Uيف ركة، فعندئذ تدغم امليم الساكنة حتميم م بعدهاأيت ت وامليم الساكنة يف آخر الكلمةهو أن تأيت : א�د
  ."يف قلومرض: " تقرأ} يف قلوم مرض{: مثاله. ة لتصبحا ميما واحدة مشددة تظهر عليها الغنةاملتحرك

 

��������#O?�א�:	JCما عدا الباء وامليم يف كلمة واحدة أو يف ،هو أن يأيت بعد حرف امليم الساكنة حروف اهلجاء: א� 
ذلكم خري {:  مثاله. مع الواو، وقرب خمرجها مع الفاءج امليمويكون أشد إظهاراً بعد الواو أو الفاء، الحتاد خمر. كلمتني
 }ذلكم حكم{، }عليهم فيها{،}عليهم وال الضالني{، }ولكم فيها{، }وإن كنتم على{، }لكم

 

��א� 	�4�A"5	م�א�  
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�.رؤيا الرسل من الوحي احلق*  �﴾لقد صدق اهللا رسوله الرؤيا باحلق ﴿:قال اهللا تعاىل* � �

  ﴾هو الذي أرسل رسوله باهلدي ﴿:ىلقال اهللا تعا*   .ص النور والسكينة والقوة يف االلتزام مبنهج النيب* 

  ﴾ليظهره على الدين كله ﴿:قال اهللا تعاىل*   . ولكل األممصالح اإلسالم لكل زمان ومكان،* 
  ﴾وكفى باهللا شهيدا ﴿:قال اهللا تعاىل*    وما تضمره نفوسهم؛شاهد على أعمال العباد،اهللا * 
 الكتب// الكتب السماوية واحدة من رب العزة واجلالل* 

واألخالق  السماوية متحدة يف العقيدة وأصول الشرائع
  .الفاضلة

 ومثلهم يف ذلك مثلهم يف التوراة، ﴿:قال اهللا عز وجل* 
   ﴾...اإلجنيل

 *عنكزرع أخرج شطأه ﴿:قال اهللا عز وجل*   .انطلق اإلسالم ضعيفا مث تقوى وأَي﴾  
تتجلى لإلميان أمارات ومظاهر وعالمات يف املالمح * 
  .لسلوكياتوا

   ﴾...سيماهم يف وجوههم ﴿:قال اهللا تعاىل* 

  يغضب الكفار النتصارات املؤمنني* 

� �

  ﴾ليغيظ م الكفار ﴿:قال اهللا تعاىل* 
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Y����א�+��#2א�?��B����9א	�	د>� �
  

  ...)من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر ( حديث أبي هريرة : الحديث الثالث
  

9{��
�MX}5J%�א�Xو���1� �
� �
� �

� 
 

  
  
 

  . هو فوق ذلك كله؛ قول وفعل واعتقاد اإلميان ليس قوالً باللسان فقط، وال تصديقاً بالقلب فقط، وال عمالً باجلوارح فقط،�
  

  . قول احلق وما فيه خري يف الدين والدنيا-شهادة أن ال إله إال اهللا: }�ل���';��ن -                       
                      - V;9'���b�17� :ا إقرار القلب مبقتضيات ال إله إال اهللا، واقتناعه.  

                      - g)א�فعل ما أقره القلب من مقتضيات ال إله إال اهللا: �3?����.  
  
  

<<<<í¾çv×Ú:مكرها أو يفعل وهو غري مطمئن  أو يفعل جمرباًفال يعترب مقتنعا من يقول ما ال يفعل.  االقتناع الفعل االختياري دليل 
   .لفعله

  

  ...). قول اخلري-إكرام الضيف -اإلحسان إىل اجلار ( اإلميان سلوكات اجتماعية؛ �
  

 فمن كمال اإلميان اإلحسان وقول اخلري؛ ومن نقصان  يتأسس حسن اجلوار، وإكرام الضيف، وقول اخلري على أسس إميانية،�
  .ئاإلميان ترك اإلحسان والقول السي

  

  : اآلثار االجتماعية لإلميان من خالل احلديث�
Z#� �ل�א	��:	]e���  

� �
      التعامل مع الناس            التعامل مع الضيف         التعامل مع الجار

  
إن استعانك  - إذا استقرضك أقرضته

 إن احتاج - إن مرض عدته-أعنته
 إن - إن افتقر عدت عليه-أعطيته

  ...تهأصابه خري هنأ

  إطعامه- استقباله أحسن استقبال-
  ... معاملته بإحسان-أحسن الطعام

 – األمر باملعروف – إفشاء السالم -
 ترك املرء ما ال -والنهي عن املنكر

  -يعنيه

  

� �

1�� J:؛	א��LMن�	ن�א�" 	�3א�@D=د���� �

2� J؛Yj��4אم�אMن�	�3א�@D=د��� 

������3� Jن�&#ل�א,\؛	�3א�@D=د���  
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  ...)الطهور شطر اإليمان(  حديث أبي مالك األشعري: الحديث الرابع
  

−�}5J�
��}9Xو���:MX%�א��1 �
  .א�J0#:����0א�@	ن�Y(�LLא�@	ن�+�	K��bא�#�E#dوא�J0	:!�وא �
  .مجال الظاهر/ البدين/ مجال الباطن، واخلارجي/ القليب/ ها الداخلي يدل هذا على أمهية الطهارة بشقي�    
  .الطهارة؛ يف احلديث نصف اإلميان ارتباط الطهارة باإلميان ارتباطٌ وثيق؛ هلذا عدِت؛ �    

  

*אن�א�����2	+ B	�v��@�vsv�A9א|��و� ����W  
  ... الطمأنينة القلبية والسعادة والسكينة- الزيادة يف الرزق - نيل األجر والتواب-:  يترتب عن محد اهللا��    

  

��>+��א| ��<��3jb���'�2�wوא� ���W  
سماوات السبع واألرض ومن فيهن تسبح له ال:"  قال تعاىل كل ما يف الكون يسبح هللا عز وجل، لكن ال نفْقَه تسبيحهم،�    

  )44/سورة اإلسراء( ". ولكن ال تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفوراشيء إال يسبح حبمده،وإن من 

سبحان اهللا  سبحان اهللا وحبمده،: ن إىل الرمح حبيبتانكلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان يف امليزان،:" ص الرسول قال����    
الترتيه والتقديس؛ تنِزيهه عن الشريك وما ال يليق به سبحانه وتعاىل وجبالله؛ ونفي ما   والتسبيح هو،)يهمتفق عل."( العظيم

  .يستحيل يف حقه
  

� vQ�	��	א�+�؛�و5ول���y�_�א����2�#م�א�-	���א�)�!�>�	د�א����؛�و���<�W  
  

  .ي إىل الصوابواملنكر والبغي ود تنهى الصالة عن الفحشاء -                 
  .تعددةٌ دينيةٌ وصحيةٌ واجتماعيةٌ للصالة فوائد م-                
  .نوراً يعرفُونَ به يوم احلساب يبعث اهللا يف وجوه املصلني -                
  ...ل صالة اجلماعة واجلمعة والعيدين واجلنازة والنواف: الة يف احلديث مطْلَق الصالة الص-                

  

�#م�א ��	JF�.ن��	I���9	&�(�لא	g�	���دאل�>��Xא�0	>��وא=�-�K  
  ... والصدقات التطوعيةالزكاة املالية، وزكاة الفطر،:   تشمل الصدقات�       
   فهي برهان على اإلميان؛ ، فضل الصدقات عند اهللا عظيم�       
  : فوائد الصدقات كثرية�       

  فوائد نفسية  تماعيةفوائد اج  فوائد اقتصادية
  

 الرفع من املستوى االقتصادي للفقراء -
  ...وذوي احلاجة اخلاصة

 حتقيق التكافل االجتماعي والتضامن -
  ...بني أفراد اتمع واألسرة الدولية

 ضاء على الشح والبخل واألنانية، الق-
  ...والبغضاء واحلسد وحب الدنيا
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   � �	�O���(�جא�O�ون�א��	)�א�_��ENj� ��:#Kو��W  
       ��Ìè†Ãi�’Ö]< :الَِء حبسن األدب أونالوقوف مع البهو الثبات على احلق يوم اِملح .  
       � <�’Ö]<Å]çÞ_:  

  ... واحلقوق تضيع؛ واألعراض تهتكهو الصرب وحرمات اهللا تنتهك،: &K*�� V��U(� \F��V!: �`)            أ
  :ويشمل الصربF�� :\ �`��� �����  )          ب

<<�è‚Ö]<Ù^�]<»V< <
   � a	D	��� b4D \F�� )فالصالة حتتاج إىل صرب والزكاة لصرب عليها كي تؤدى على أكمل وجه،والعبد حيتاج إىل ا 

  ...)كذلك
   ��� cZ	"(� b4D \F��)ِذب النفوفما أحوج العبد إىل الصرب عليها فهجنة تِريغا وترغب فيها كالزنا وأكل مال س هلي م
  ...)الغري
<<<<<ëçéÞ‚Ö]<Ù^�]<»V< <
  �  \F�� d	F(�# 2�	'(�#  d����� b4D)  كفقد عزيز أو مرض قريب وحبيب(...  
  � ���4
e# f	��� 2��  b4D \Fوالتماس األعذار للمخطئني منهم واملتجاوزين احلدود يف القول والفعل��  ...  
  � b4D \F�� ���!4"B# ��K��]B# )	
Ng� 8!&B،مثارها حلوة نضرة، فالتربية ليست سهلة وال يسرية ولكن .  
  

� ��	  Wא�-�eن�د��3א�+	س��#م�א�-
  . الذين يقرؤونه ويلتزمون حدوده؛ فهؤالء جزاؤهم اجلنة-: يكون حجة لبعضهم-  

  

وما اجتمع قوم يف بيت من بيوت اهللا يتلون كتاب اهللا .:".. ص  الرسولجاء يف فضل تالوة القرآن ومدارسته قوله   *
  )رواه مسلم(  ..." وحفَّتهم املالئكة وذكرهم اهللا فيمن عندهنه بينهم إال نزلت عليهم السكينة، وغَِشيتهم الرمحة،ويتدارسو

   

فهؤالء جزاؤهم  ون تعاليمه؛ أو يقرؤونه وال يلتزم- الذين ال يقرؤونه وال يلتزمون حدوده-: يكون حجة على بعضهم - 
  .النار
 

k	ن� �l�k��	K��س���א	+�א�N��W  
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 20 الموافق ل1427  شعبان 7  السبت يوم الذي وفقني إلتمام عمليتي المراجعة واإلضافةوالحمد هللا
. بعد الزوال- ن دقيقةثالث وثالثي الساعة الواحدة و على،2007 غشت  

.أن يفيد هذا العمل المتواضع تلميذ السنة الثالثة ثانوي إعداديسأل  أواَهللا  


