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  األولالدرس 

مفهوم العقيدة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .العقيدة شرعاعرف  -١

  .على الدليل التصديق الجازم المطابق للواقع القائم

  

  :من خصائص العقيدة اإلسالمية -٢

 الثبات. التوازن      هـ. اإليجابية     د. اليسر     ج. الربانية     ب  . أ

  

  :علل -٣

  .العقيدة اإلسالمية هي العقيدة الوحيدة الصحيحة •

  .ألن اهللا تكفل بحفظها ولم يدخلها تحريف

 .العقيدة الصحيحة هي عقيدة اإلسالم •

ارتضاه اهللا عز وجل وال يقبل غيره أو ألنها العقيدة الوحيدة التي لم يدخلها ألن الدين الذي 
  .التحريف

 .العقيدة اإلسالمية العقيدة الوحيدة التي تصلح لقيادة البشرية نحو الكمال •

ألنها العقيدة الوحيدة التي مصدرها اهللا تعالى ولم تحرف ومنهج اهللا أقوم منهاج للحياة  -
 .مية في جميع جوانبها المختلفةاإلسال

  .مع فطرة اإلنسان وعقلهألنها ربانية تتفق  -
  

  :على الحقائق التالية أو حديث استدل بآية قرآنية واحدة -٤

 .من مميزات العقيدة اإلسالمية اليسر •

  )ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها: ( اآلية

 .ال يمكن فصل العقيدة عن الشريعة •

  ).الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزالإن : (قال اهللا تعالى

 .لن يقبل اهللا تعالى دينا إال الدين اإلسالمي •

  .ومن يتبغ غير اإلسالم ديناً فلن يقبل منه وهو في اآلخرة من الخاسرين: ( قال تعالى 

 .العقيدة والشريعة كالهما مرتبط باآلخر •

 ).وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزالإن الذين آمنوا : (قال اهللا تعالى

 .اإليجابية من خصائص العقيدة اإلسالمية •

 ).فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره: (قال اهللا تعالى
  

  :وضح الفرق بين العقيدة الصحيحة والعقيدة الفاسدة -٥

  العقيدة الفاسدة  العقيدة الصحيحة

العقائد المخرفة كالعقيدة اليهودية والنصرانية والعقائد   الرسل الكرام ولم يدخلها التحريفالتي جاء بها 
  .التي من وضع البشر
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  :من العقائد الفاسدة -٦

 .العقيدة التي من وضع البشر. العقيدة اليهودية    ج. العقيدة النصرانية   ب  . أ

   :استنتجمن خالل النصوص الشرعية اآلتية  -٧

  العقيدة اإلسالميةخصائص 

   اليسر)  ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها: ( قوله تعالى  -١

  الربانية) يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك: ( قوله تعالى -٢

  اإليجابية) فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره( قوله تعالى  -٣  

  

  :أكمل العبارات اآلتية -٨

 اهللا وحده ال شريك له أنالتوحيد ومعناه جوهر العقيدة في الرساالت السماوية هو  •

  .السنة النبوية الشريفةو  القرآن الكريمللعقيدة الصحيحة مصدران هما  •
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  :الثاينالدرس 

اإلميان باهللا تعاىل : أوال
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اإليمان باهللا تعالى؟عرف  -١

  .التصديق الجازم بوجود آله واحد خالق متفرد في ذاته كامل في صفاته

  

  :علل -٢

  .اقبةاإليمان الفطري عن طريق الوجدان طريق غير مأمون الع •

لنه يضفي على من آمن به أشياء ال حقائق لها ولكنه تخيلها صفات الزمة لما آمن به فيقع في 
  .الكفر والضالل وعبادة األوثان والخرافات

 .الشعور بوجود الخالق والحاجة إليه ال يخلو منه أي إنسان مؤمنا كان أو كافرا •

 .ألن الشعور بوجود خالق فطري في جميع البشر -

 .من تكوينه وغريزة من غرائزهألنه جزء  -

  

  :استدل بآية قرآنية واحدة أو حديث على الحقائق التالية -٣

 .أصالة الشعور الفطري بوجود الخالق •

 وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا: ( اآلية

  ).غافلينبلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا 

 .غريزة التدين تظهر في وقت الشدة •

  ). حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه ال آله إال الذي آمنت به بنوا إسرائيل : ( اآلية

  

  .إن الشعور بوجود خالق فطري في جميع البشر -٤

 .أكتب حديثا شريفا يؤكد أصالة الشعور بوجود الخالق  - أ

 )على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانهما من مولود إال يولد ): ( ص(قال الرسول

 .حاالت فقط تظهر في غريزة التدين ٣حدد   - ب

 .حدوث الزالزل. قيام العواصف  . المرض الخطير   . فقدان الحبيب    . حاالت الموت   .

 .بم ترد على من يدعو إلى االكتفاء باإليمان الفطري  - ت

 وهو طريق غير مأمون العاقبة فالوجدان كثيرا مايأتي اإليمان الفطري عن طريق الوجدان 

يضفي على من آمن به أشياء ال حقائق لها ولكنه تخيلها صفات الزمة لما آمن به فوقع في الكفر 
  .أو الضالل
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  :الدرس الثاين

اإلميان القائم على النظر والتفكري يف املوجودات 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :قارن بين الطريقة العلمية والطريقة العقلية -١

  الطريقة العقلية  الطريقة العلمية  

  مجال االستخدام
تستخدم للمواد المحسوسة كاألدب 

  ئد فقطوالسياسة والفيزياء والعقا

تستخدم فقط في المواد المحسوسة 
  .وغير المحسوسة

  النتائج

نتائجها تسمى قوانين ونظريات ولكنها 
ليست قطعية وإنما ظنية فيها قابلية 

  .للخطأ

نتائجها صحيحة إذا كانت تتعلق 
  .بالحكم على وجود الشيء

وتكون ظنية إذا تتعلق بالحكم على 
  .حقيقة الشيء

  

  :يستدل على وجود اهللا باستخدام عقله عن طريقيمكن لإلنسان أن  -٢

 .وجود العوالم المختلفة والمخلوقات الكثيرة المتنوعة -

 .وجود كالم اهللا سبحانه وتعالى بين أيدينا نقرأه ونتدبره ونفهم معانيه -

 .وجود هذا النظام الدقيق في السنن الكونية والخلق والتكوين -

  

  "ان الكون وجد صدفة" دعي اكتب ردا واحد تثبت به خطأ كل من ي -٣

إن المصادفة تعني جود الشيء على غير نظام ومن غير قصد وكل ما في الوجود يدل على القصد 
  .وعلى أن هناك نظاما دقيقا تسير وفقه الموجودات

  

  .البحث في العقائد ال يجرى في الطريقة العلمية: علل -٤

  .الطريقة العقليةألن موضوعاتها ال تخضع للتجربة وإنما يجري على 
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  :الدرس الثاين

منهج القرآن يف االستدالل على وجود اهللا 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ال نجد في القرآن ما يدعو إلى النظر في ذات اهللا تعالى: علل -١

والعقل ال يدرك ما وراء المادة فهو مقيد بحدود الزمان  ذاته سبحانه وتعالى وراء العالم الماديألن 
  .والمكان

  

  :استدل بآية قرآنية واحدة أو حديث على الحقائق التالية -٢

 .تصوير حاالت الحرج والخوف منهجا من مناهج االستدالل على وجود اهللا •

والبحري حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة هو الذي يسيركم في البر : ( اآلية
وفرحوا بها جاءتها عاصف وجآءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا اهللا مخلصين 

  )له الدين

 .دعوة اإلنسان إلى النظر في نفسه •

  ).وفي أنفسكم أفال تبصرون : ( اآلية 

 .النظر في موجودات الكون •

  ).إبراهيم ملكوت السماوات واألرض وليكون من الموقنين وكذلك نري : ( اآلية

 .النظر إلى أحداث الكون •

  )إن في خلق السماوات واألرض واختالف الليل والنهار آليات ألولي األلباب : ( اآلية
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  :الدرس الثاين

أمساء اهللا تعاىل وصفاته 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :استدل بآية قرآنية واحدة أو حديث على الحقائق التالية -١

 .من صفات اهللا تعالى اإلدارة •

  )ووضع الكتاب وجائ بالنبيين : ( اآلية
  

  ).الدليل العقلي(صير هللا عز وجل ثبوت صفتي السمع والب: علل -٢

  .إن عدم السمع والبصر ونقص النقص على اهللا محال
  

  :استنتج صفات اهللا تعالى من خالل اآليات القرآنية التالية -٣

 )كل شيء هالك إال وجهه له الحكم وإليه ترجعون: (قال تعالى  •

 .اآلخر: الصفة

 )كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له: (قال تعالى  •

 اإلدارة: الصفة

 )لو كان فيهما آلهة إال اهللا لفسدتا: ( قال تعالى  •

 الوحدانية: الصفة

 )وال يحيطون بشيء من علمه إال بما شاء: (قال تعالى  •

  العلم: الصفة
  

  :انقسم الناس في صفات اهللا إلى مذاهب فمنهم من وصف اهللا بصفات خلقه -٤

 .ذا الزعمحدد اسم المذهب الذي يدعي أصحاب ه  - أ

 .المجسمة أو الممثلة

 ما حكم هذا الزعم؟  - ب

 كفر صريح

 .ما القول الحق في صفات اهللا عز وجل  - ت

 )ص(أن ال يوصف اهللا بحانه وتعالى إال بما وصف نفسه أو وصفه به رسول اهللا 

 )السمع والبصر(من صفات اهللا تعالى   - ث

وتشتكي إلى اهللا واهللا يسمع تحاوركما إن قد سمع اهللا قول التي تجادلك في زوجها " : الدليل النقلي
  "اهللا سميع بصير

  إن عدم السمع والبصر نقص والنقص على اهللا محال :الدليل العقلي
  

  :قارن بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية -٥

  الصفات الفعلية  الصفات الذاتية

التي تتعلق بمشيئة بل هي من ذاته مثل العظمة 
  .الكبرى والعلو 

التي تتعلق بالمشيئة بمعنى إن شاء فعلها وإن شاء 
  . لم يفعلها مثل الكالم والنزول والغضب
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  :أكمل الجدول التالي بكتابة اسم اسم المذهب ، رأيه في صفات اهللا ، األمثلة ، الحكم فيما يلي -٦

  األمثلة  رأيه في صفات اهللا  الـمذهب

  السلف

بما ال يصفون اهللا إال بما وصف به نفسه أو 
من غير تحريف وتعطيل )ص(وصفه به رسول

  ومن غير تكييف وال تمثيل

  )يد اهللا فوق أيديهم : (تعالىقوله 

  إن اهللا يد تليق بجالله

  اليد تعني القوة والقدرة  يصرفون بعض صفات اهللا عن مدلولها الحقيقي  المعطلة

  الممثلة

  )المجسمة(

  إن اهللا كيدا اإلنسان  يصفون اهللا صفات خلقه

  من صفات اهللا عز وجل اإلرادة -٦

 ما المقصود بهذه الصفة؟ -١

أي أنه يخلق األشياء من إنسان وحيوان وغير ذلك حسب إرادته فيجعله طويال أو قصيرا عالما 
 أو جاهال في هذا المكان أو غيره

 ما الدليل العقلي على وجوب اإلرادة هللا تعالى؟ -٢

ومالم نعرف من الموجودات فمن البداهة أن تثبت أن اهللا تعالى مصدر كل شيء وخالق ما عرفنا 
 .له صفة اإلرادة وهو سبحانه يتصرف في الكون حسب مشيئته وإرادته

 .صفات اهللا تعالى األخرى ٣اكتب  -٣

 البصر. السمع   . العلم    . الوحدانية   . ليس كمثله شيء   . اآلخر   . األول   . 

  )ل العقليالدلي( ثبوت صفتي السمع والبصر : علل -٧

  .إن عدم السمع والبصر نقص والنقص على اهللا تعالى محال

  :تجمع صفة الوحدانية أقسام التوحيد وهي -٨

 .توحيد األسماء والصفات -توحيد األلوهية    ج  -توحيد الربوبية   ب  - أ

  .ميز من حيث التعريف فقط بين توحيد اإللوهية وتوحيد الربوبية -٩

  الربوبيةتوحيد   توحيد اإللوهية

إفراد اهللا تعالى بأفعال العباد بالتوجيه إليه 
  والخضوع في كل عبادة يتقرب بها العبد 

إفراد اهللا تعالى بأفعاله من الخلق واإلحياء 
  .واإليجاد واإلماتة واألرزاق

  إن اهللا تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة): ص(قال الرسول - ١٠

 الحديث الشريف؟المقصود بكلمة أحصاها في  - 

معرفة معاني أسماء اهللا تعالى واستشعارها في نفس المؤمن وال يكون اإلحصاء بتعداد 
  .األسماء فحسب

  :أكمل الفراغ فيما يلي - ١١

  معناه  اسم اهللا

  )أميز صفة هللا تعالى( أن اهللا تعالى واحد في صفاته وذاته   الوحدانية

  ال ابتداء وال أخر لوجوده  األول

أي أنه يخلق األشياء من إنسان وحيوان وغير ذلك حسب إرادته فيجعله طويال أو   اإلرادة
  قصيرا عالما أو جاهال في هذا المكان أو غيره

  كل ما يجري في هذا الكونيسمع ويرى   السمع والبصر

  



  www.educbh.comالسيد أمحد السيد جميد السيد علي                               :إعداد وطباعة

  

 8 

  :الدرس الثاين

اهللا خالق اإلنسان 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :استدل بآية قرآنية واحدة أو حديث على الحقائق التالية -١

 .من مراحل خلق اإلنسان وتكاثره مرحلة العلقة •

  )ثم خلقنا النطفة علقة ، خلقنا العلقة مضغة : (اآلية 

 .التراب هو المرحلة األولى لخلق اإلنسان األول •

  )ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا انتم بشر تنتشرون : (اآلية

  

  :بكتابة اسم المرحلة واآلية الدالة كما هو مبين في الجدول رتب اآليات حسب مراحل خلق اإلنسان -٢

فخلقنا المضغة ) (الخالقينثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك اهللا أحسن ) (ثم جعلناه نطفة في قرار مكين(  
فكسونا ) (علقة مضغةفخلقنا ال) ( ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من طين) ( ثم خلقنا النطفة علقة( )عظام

  )العظام لحما

  اآلية الدالة  المرحلة  الرقم

  )اإلنسان من ساللة من طينولقد خلقنا (   الطين  ١ 

  )ثم جعلناه نطفة في قرار مكين(   النطفة  ٢

  )ثم خلقنا النطفة علقة(   علقة  ٣

  )علقة مضغةفخلقنا ال(   مضغة  ٤

  )فخلقنا المضغة عظام(  عظام  ٥

  )فكسونا العظام لحما(  لحم  ٦

  )الخالقينثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك اهللا أحسن (  إنسان  ٧

 

  :يأتي عما أجب اإلنسان خالق اهللا دراستك خالل من -٣

  .األول اإلنسان خلقة أصل ترتيب ما •

  إنسان –صلصال كالفخار  –حمأ مسنون  –طين  –تراب 

 أمه؟ بطن في اإلنسان يتطور كيف •

تكسى  –تخلق العظام  –مضغة واضحة المعالم  –مضغة غير واضحة المعالم  –علقة  –نطفة 
  .إنسان متكامل –العظام لحما 
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  :الدرس الثاين

اإلميان بالرسل : ثانيا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :عرف ما يلي -١

فئة مختارة من الناس ارسلو من قبل اهللا عز وجل برسالة معينة وكلفوا بتبليغها : الرسل •
 .ومتابعتها

 .عن المستقبل المجهول إلخبارا :النبوءات •

  

  :اكتب آية قرآنية تؤكد الحقائق التالية -٢

 .من وظائف الرسل التبشير واإلنذار •

  )وما نرسل المرسبين إال مبشرين ومنذرين : ( اآلية 

  

  صفات من ٣أذكر-٣

  خير الناس نسبا  . الكمال في الخلقة الظاهرة واألخالق  . البشرية  .  :صفات الرسل 

  دعوة الناس إلى عبادة اهللا وحدة. تربية األمة على منهج الشريعة  . التبشير واإلنذار  : وظائف الرسل

  

  :كما هو مبين لك في الجدول) إلى صفات الرسل ودالئل صدق الرسل(الكلمات التالية  صنف -٤

    )المعجزات/المواهب والقدرات/التبشير واإلنذار/بشاراتال/البشرية(

  دالئل صدق الرسل  صفات الرسل

  المعجزات -البشارات     المواهب والقدرات –البشرية   

  

  :استدل بآية قرآنية واحدة أو حديث على الحقائق التالية -٥

 من دالئل صدق الرسل النبوءات •

  )ال يدخلها الطاعون وال الدجال على أنقاب المدينة مالئكة ) : (ص(قال رسول

 .من صفات الرسل خير الناس نسبا •

  )بعث من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كانت من القران الذي كتب فيه) : ( ص(قال رسول

  

  .تسمية أولو العزم من الرسل بهذا االسم: علل -٦

  .على البالء والتكذيبألن عزائمهم قوية وابتالءهم كان شديد ، وجهادهم كان شاقا وصبروا 

  

  عرف المعجزة ؟ أذكر شروطها؟ -٧

  .الخارق للعادة الذي يظهره على يد الرسل األمر: التعريف

  .إلى حية تسعى) ع(من خوارق العادات كتحول عصام موسى. ١: شروطها

  .مقرونة بالتحدي للمكذبين والمشككين بحيث تتوافر كل مقومات التحدي في المخالفين. ٢          

  .سالمة عن المعارضة. ٣          
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  : علل -٨

 ال يمكن للبشرية االستغناء عن منهج الرسل؟ •

 .ألنه المنهج الوحيد المبرأ من نتائج الهوى اإلنساني والضعف البشري -

 .ألنه يحقق كرامة اإلنسان ويمنحه الحرية الحقيقية والتحرر من عبودية الناس -

 .الجهل ألن هللا وحده العلم المطلقألنه المنهج الوحيد المبرأ من نتائج  -

 .ألن المنهج الوحيد الذي يقدم تفسيرا شامال للوجود ماضيه وحاضره ومستقبله -

 .إرسال الرسل إلى الناس / حاجة البشرية إلى الرسل •

 .دعوة البشرية إلى عبادة اهللا تعالى وحده ال شريك له -

 .تحقيق العدل لبني الناس -

 .امةكي ال يبقى للناس حجة يوم القي -

  

  :استنتج وظائف الرسل الواردة في اآليات القرآنية اآلتية -٩

 .وما نرسل المرسلين إال مبشرين ومنذرين •

 .التبشير واإلنذار: الوظيفة

 .مهوأن أحكم بينهم بما أنزل اهللا وال تتبع أهواء •

 سياسة األمة: الوظيفة

 .يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك •

 .أحكام الشريعة الربانيةتبليغ : الوظيفة 

 .الطاغوتولقد بعثنا في كل أمة رسوال أن اعبدوا اهللا واجتنبوا  •

  .دعوة الناس إلى عبادة اهللا وحده ال شريك له وهدايتهم إلى الصراط المستقيم: الوظيفة

  

  :قارن بين - ١٠

  ).ع(ومعجزات األنبياء السابقين ) ص(معجزة النبي  

  معجزات األنبياء السابقين  الكريمالقرآن ) ص(معجزة النبي 

  .معجزة عقلية. ١

  .معجزة خالدة إلى يوم القيامة. ٢

  .معجزات مادية وحسية. ١

انقرضت بانقراض عصورهم لوم يشهدها إال . ٢
  .من حضرها في زمانهم

  النبي والرسول من حيث التعريف فقط

  الرسول  النبي

  لتقرير شرع من قبلهالمبعوث   أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه
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  :الدرس الثاين

اإلميان بكتب اهللا تعاىل : ثالثا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :قارن بين كل مما يأتي -١

  الكتب السماوية  القرآن الكريم  
 العموم والخصوص

  مستوى الرسالة/
  رسالة خاصة بأقوام معينة  رسالة عامة على الناس

  تشريعاته قصيرة بالنسبة للقرآن الكريم  تشريعاته طويلة ونصوصه كثيرة وشامة  الطول والقصر

  حفظه اهللا عز وجل  الحفظ والتحريف

  رسالة خالدة إلى يوم القيامة

  حرفت

  رسالة غير خالدة

  عبادة اهللا تعالى/اهللا تعالى  اهللا تعالىعبادة /اهللا تعالى  المصدر

 عبادة اهللا تعالى/اهللا تعالى عبادة اهللا تعالى/اهللا تعالى  الغاية

  حفظ الرساالت
  تكفل اهللا بحفظها

أوكل اهللا تعالى إلى العلماء حفظها إال أن 
  بعضهم حرفوها

  شهر رمضان  شهر رمضان  وقت النزول

  بدون عملتصديق   تصديق وعمل  التصديق والعمل

  منسوخ بالقرآن الكريم  ناسخ لجميع شرائعه السابقة ومهيمن عليها  النسخ

  :من مميزات القرآن الكريم -٢

 .أنه يتضمن خالصة التعاليم اإللهية -

 .هو الرسالة التي أراد اهللا أن تبقى خالدة فصانها وتعهد بحفظها -

 .يسر اهللا حفظه وفهمه -

 .يتعارض مع العلم وال يتناقض معهأن ما جاء في القرآن الكريم ال  -

 .أنه كتاب اهللا الشامل ألعظم تشريع رباني -

 .وهو خير الكتب وأفضلها -

  كيف يكون اإليمان بالكتب السابقة للقرآن الكريم؟ -٣

 .أن نؤمن بأنها من عند اهللا تعالى وأن االنقياد لها والحكم كان واجبا على األمم السابقة -

 .يصدق بعضها بعضاأن نؤمن أن الكتب السماوية  -

 .أن نؤمن بأن هناك رباطا وثيقا يربط هذه الكتب جميعا -

 .أن من ينكر شيئا مم أنزله اهللا تعالى فهو كافر -

  ".تكفل اهللا عز وجل بحفظ القرآن الكريم" أكتب آية قرآنية تؤكد  -٤

  ).إنا نحن نزلنا الذكر وإنا نحن لحافظون : ( اآلية 
 :اآلتي الجدول في غالفرا امأل -٥

 

  

  

  

  

  النبي  الكتاب

  الزبور

  اإلنجيل

  التوراة

  الكريم القرآن

  داود عليه السالم

  السالم عليه عيسى

  السالم عليه موسى

  )ص(النبي محمد 
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  :الدرس الثاين

اإلميان باملالئكة : رابعا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .من أركان العقيدة اإلسالمية اإليمان بالمالئكة -١

  عرف بالمالئكة؟ -أ

ما أمرهم أجسام نورانية لطيفة قادرة على التشكل ال يأكلون وال يشربون وال ينامون ال يعصون اهللا 
  .ويفعلون ما يؤمرون

  ما حكم من ينكر وجود المالئكة؟ -ب

ألن إنكار وجودهم يعني التكذيب بالقرآن / إن من ينكر وجود المالئكة يعتبر كافرا في العقيدة اإلسالمية 
  .الكريم وتكذيب اهللا فيما أخبر به وإنكار المالئكة سبل إلنكار النبوة

  .ووظائفهاأذكر صفات المالئكة  -ج

  وظائف المالئكة  صفات المالئكة

  تسبيح اهللا وتنزيهه وتعظيمه  مطيعون هللا تعالى ومتمثلون إلطاعة أوامره

  تبليغ شرائع اهللا للرسل  لهم قدرات خارقة تفوق قوة الجن واإلنس

  حمايتهم للرسول  لهم أجنحة متعددة

  والمؤمنينتأييد األنبياء   لهم القدرة على التمثل بصورة بشرية

  االستغفار للمؤمنين  ال يأكلون وال يشربون وال ينامون

  مراقبة أعمال اإلنسان وتسجيلها  األنوثةال يوصفون بالذكورة وال 

  

  :اكتب آية قرآنية أو حديث تؤكد الحقائق اآلتية -٢

 .من وظائف المالئكة مراقبة أعمال اإلنسان وتسجيلها •

  "رقيب عتيد ما يلفظ ن قول إال لديه : اآلية

 .النور مادة خلق المالئكة •

خلقت المالئكة من نور وخلق الجان من مارج منا نار وخلق آدم مما وصف ): (ص(قال الرسول
  .لكم

  

  ما أثر اإليمان بالمالئكة؟ -٣

 .يدفع المؤمن إلى التشبه بهم في الطاعة التامة هللا واالمتثال ألوامره -

 .ينمي مراقبته هللا تعالى -

 .تناب المعاصييدعوه إلى اج -
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  :الدرس الثاين

اإلميان باليوم اآلخر : خامسا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :من عالمات الساعة الكبرى -١

 .خروج المسيح الدجال -

 )ع(نزول عيسى -

 .خروج يأجوج ومأجوج -

 .من مغربها طلوع الشمس -

 .خروج الدابة -

  

  :استنتج من النصوص الشرعية الحقيقة  -٢

 .كذلك يحي اهللا الموتى ويريكم ءايته لعلكم تعقلون: قال اهللا تعالى  •

  القدرة

 اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون: قال تعالى  •

  القيامةأعضاء اإلنسان نفسه ستشهد عليه يوم 

  

  :عند الحصول الحساب يوم القيامة يؤتى بالشهود وهم -٣

  أعضاء اإلنسان نفسه -المالئكة    ج -األنبياء    ب -أ

  

  :فيما يأتي بكتابة اإلجابة فيما القوسين) دليل القدرة(و ) دليل الغاية(ميز بين  -٤

 ) دليل القدرة( ليعلموا أن وعد اهللا حق وأن الساعة ال ريب فيها  - 

 )دليل الغاية( م حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات أ - 

 )دليل الغاية( أيحسب اإلنسان أن يترك سدى  - 

 )دليل القدرة( كذلك يحي اهللا الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون  - 

  

  :رتب المواقف التي يمر بها اإلنسان يوم القيامة حسبما تشير النصوص القرآنية التالية -٥

  .فكيف إذا جئتنا من كل أمة بشهيد وجئتنا بك على هؤالء شهيد)   ٤(  

  .ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون)   ٢(  

  .اقرأ كتبك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا)   ٣(  

  صور فصعق من في السموات ومن في األرض إال ما شاء اهللاونفخ في ال)   ١(  

  

  :من آثار اإليمان بالبعث والحساب -٦

 .هذا اإليمان يجعل لحياة اإلنسان هدفا ولوجوده غاية -

 .أكبر معين على تجديد اآلمال وتخفيف اآلالم -

 .أقوى باعت على فعل الخير واجتناب الشر -
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  .أحداث اليوم اآلخراستخرج ما في اآليات التالية من  -٧

 .ووضع الكتاب وجائ بالنبيين والشهداء •

  .اإلتيان بالشهود وهم المالئكة واألنبياء: الحدث

 .يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم •

  .يبدأ اليوم اآلخر بزلزال عظيم: الحدث

 ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في األرض إال ما شاء اهللا •

  النفخ في الصور: الحدث

 .يوم تبدل األرض غير األرض السماوات •

  حدوث تغير كامل في الوجود فتبدل األرض غير األرض وتبدل السماء غير السماء : الحدث

  

  :اتخذ دليل الغاية صورا كثيرة منها -٨

 .أن كل شيء في هذا الوجود يدل على أن له غاية يتجه إليها •

تصوير وأدق حكمة وهو غير مختار فال يمكن أن يترك مهمال دون لقد وجد اإلنسان في أحسن  •
 .نظام وال غاية

 .أن الفعل الحكيم يختلف عن الفعل العابث بالغاية التي يتجه إليها •

أن عدالة اهللا تقتضي بعثا وجزاء و إال حرم الصالحون المجاهدون من ثواب أعمالهم وأفلت  •
  .األشرار من العقاب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  www.educbh.comالسيد أمحد السيد جميد السيد علي                               :إعداد وطباعة

  

 15 

  :الدرس الثاين

اإلميان بالقدر : سادسا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :استنتج من النصوص الشرعية الحقيقة -١

 ...قل لن يصيبنا إال ما كتب اهللا لنا : قال تعالى  •

* آثار اإليمان بالقدر   .واإلقدام وعدم المباالة بما يعترض طريق المؤمن مخاطر وصعاب الجرأة:

  .عدم الجزع مما يصبه من مرض وموت ونكبات*                  

  .عدم الغرور بما يناله من نعم وانتصارات*                   

  

  .أذكر آثار اإليمان بالقدر -٢

 .المؤمن مخاطر وصعابيبعث الجرأة واإلقدام وعدم المباالة بما يعترض طريق  -

 .عدم الجزع مما يصبه من مرض وموت ونكبات -

  عدم الغرور بما يناله من نعم وانتصارات -

  

  ما المفهوم الشرعي للقدر؟ -٣

 هذا في يقع فال المحفوظ اللوح في عنده وسجله اهللا وقدره إال السماء في وال األرض في شيء من ما أنه

 .وقوعه من مفر وال يقع، أن بد ال اهللا قدره أن سبق وما. اهللا قدرة أن سبق وقد إال شيء الوجود

 

  بماذا ترد على من يزعم إن اإلنسان مجبر على أعماله؟ -٤

 - مختارا، بعمله سيقوم أنه علم تعالى اهللا ألن بالعمل، القيام على العبد يجبر ال تعالى اهللا علم إن 

 اهللا لعلم معرفته بدافع ال

 - المعلوم، وجود في تأثير له ليس عنه، والخبر بالماضي كالعلم عنه والخبر بالمستقبل العلم إن 

 - األخذ ترك في به يحتج حتى بالعمل، القيام قبل الخلق من ألحد ينكشف ال تعالى اهللا علم إن 

  .األعمال في الجهد وبذل باألسباب

 

ما منكم من نفس إال وقد علم اهللا منزلها من الجنة والنار ، قالوا يا رسول ): ص(قال رسول اهللا -٥
  .اعملوا فكل ميسر لما خلق له –ال : اهللا نعمل؟ قال 

 .ورد في الحديث الشريف أمر ونهي أذكرهما - 

  .العمل: األمر هو 

 .االتكال: النهي هو 

 ؟)ص(حديث الرسولعلى ماذا يدل األمر والنهي الوارد في  - 

يدل على وجوب األخذ باألسباب وعدم ربط العمل بالقدر آلن ذلك ربط مجهول ال ينتج إال 
  .الكسل والخمول
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  :الدرس الثالث

كلمة الشهادة جامعة ألركان اإلميان 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عرف الشهادة؟ -١

  .اإلخبار بالشيء عن علم به واعتقاد لصحته وثبوته

  

  :لكلمة الشهادة فضائل عديدة منها -٢

  هي ثمن الجنة •  أول شعب اإليمان وأفضلها •  هي باب الدخول إلى اإلسالم •

  أمان من وحشة القبر •  تفتح أبواب الجنة •  نجاة من النار •

  بل يخرجون منهاأهلها وإن دخلوا النار بسبب تصيرهم في حقوقها فإنهم ال يخلدون فيها  •  الذكرأفضل  •

  

  :أكتب ما تحفظ من القرآن الكريم أو حديث شريف مما يلي -٣

 .النار من فضائل كلمة الشهادة أن أهلها ال يخلدون في - 

  .ال إله إال اهللا: وعزتي وجاللي وكبريائي وعظمتي ألخرجن منها من قال ) : ص(قال رسول

 .من فضائل كلمة الشهادة أنها ثمن الجنة - 

  .من كان آخر كالمه ال إله إال اهللا دخل الجنة) : ص(قول رسول اهللا 

 من فضائل كلمة الشهادة أول وأفضل شعب اإليمان - 

 .بضع وسبعون شعبة أفضلها قول ال إله إال اهللا  اإليمان) : ص(قال رسول
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  :الدرس الرابع

أمهية الثبات على العقيدة الصحيحة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ؟الثباتعرف  -١

  .تستهدف عقيدة المرء وفكره  رد فعل إيجابي نتيجة لحالة طارئة

  

  :من فوائد الثبات على العقيدة الصحيحة  -٢

 .يعمق ثقة الفرد بنفسه •

 .يعمق لديه حس الشعور بالمسئولية نحو العقيدة وعدم التعاون بها •

 .يكسبه رضا ربه وثوابه •

 .يحفظ المجتمع من األفكار المنحرفة •

 .والضياعيصون العقيدة ويقيها من عوامل التفكك والتمزق  •

 .يجعل الناس يقبلون على العقيدة وفهمها ومعرفة آثارها اإليجابية في الحياة •

  

. أصحابه رضوان اهللا عليهم على مبدأ الثبات على العقيدة حتى أصبحوا مضرب) ص(ربي الرسول -٣

  .موقفا يؤكد هذا المعنى) خبيب ابن عدي (أكتب من سيرة الصحابي 

  .إحدى السرايا يسأله أحد المشركينفي  المشركونعندما أسره  خبيبالصحابي 

  :بقوله

  أتحب أن محمد مكانك وأمن سليم معافى في أهلك ؟؟ فانتفض خبيب كاإلعصار وصاح في وجهه

  :قائال

وعندما أبلغه . بشوكة) ص(واهللا ما أحب أن أكون في أهلي وولدي ، ومعي عافية الدنيا ونعيمها ويصاب رسول اهللا
في أن يصلي ركعتين فوافقوه وسمحوا له ظنا منهم أنه سيحدث نفسه بالعودة عن  استأذنهم سيقتلونهالمشركون بأنهم 

. دين محمد ويعلن الكفر باهللا ورسوله  واهللا لوال أن تحسبوا أن بي : وبعد أن أنهى صالته التقت إلى قاتليه وقال ..
  .وبعد ذلك صلبه المشركون ثم قتلوه.. جزعا من الموت الزددت صالة 

  

  )الثبات على العقيدة الصحيحة ( يؤيد ) ص(اة الرسول اكتب من حي -٤

 بل العقيدة، أجل من بالتضحيات حافل سجل فهي والرسل، األنبياء خاتم وهو وسلم، عليه اهللا صلى محمد سيدنا سيرة

 ثبات حياته لحظات من لحظة كل في بل مواقفه، من موقف كل ففي. والمبدأ العقيدة على الثبات في شامخ صرح

 زاده وما. رسول من إال احتماله يمكن ال والذي له، تعرض الذي واإلرهاب اإليذاء من الرغم على وذلك وتضحية،

 ذلك رأى لما تعالى، اهللا إن حتى لكفرهم، وحزناً وألماً هدايتهم، في وحباً دعوتهم، على إصراراً إال له قومه اضطهاد

  واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا :تعالى فقال ألمه، من ويخفف عنه يسري أن اراد رسوله، من

  

  .على دعوته) ع(أذكر موقفا تاريخيا يؤكد ثبات سيدنا إبراهيم  -٥

 من عليه هم ما وترك تعالى، باهللا اإليمان إلى إياهم ودعوته قومه، مع السالم عليه إبراهيم سيدنا فقصة

 وهان دعوته، على السالم عليه إبراهيم ثبت حيث. معروفة قصة إحراقه، ومحاولتهم لألصنام، عبادة

  .النار في إلقاؤه أجلها من عليه
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  الدرس اخلامس

الشـرك وأنواعـه 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .عرف الشرك األصغر -١

  .الشرك األكبركل وسيلة وذريعة يتطرق بها إلى 

  

  .استنتج من النص الشرعي الحقيقة المشار إليها في العبارة التالية -٢

 )فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمال صالحا وال يشرك بعبادة ربه احدا(قال تعالى  •

  .الـرياءمن أنواع الشرك األصغر 

  

  :استشهد بنص شرعي من القرآن الكريم يؤكد الحقيقة التالية  -٣

 .األكبر من الذنوب العظيمة التي ال تغتفرالشرك  •

إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء باهللا فقد افترى إثما ( قال عز وجل 
  ).عظيما

  

  .مع التعليل)كفر ، شرك أكبر ، شرك أصغر ( حدد الحكم الشرعي للممارسات التالية  -٤

 .ة مرة أخرىبأال يترك الصال) ص(حلف عامر بحياة الرسول  •

 .ألن الحلف تعظيم ، والتعظيم ال يكون إال هللا/ شرك أصغر 

 .طالب عدنان بحرمة تعدد الزوجات لما فيه من ظلم بحق المرأة •

 .ألنه حرم حالال/ كفر 

 .ذبح أحمد شاة في منزله الجديد إلبعاد أذى الجن عن أهله •

 .ذبحألنه صرف نوع من أنواع العبادة لغير اهللا وهو ال/ شرك أكبر

 .الحمد اهللا نجحت بفضل اهللا وبفضل دعاة والدي: قالت خديجة  •

 .ألن الواو تقتضي التشريك والتسوية/ شرك أصغر

 .جاهد خالد ليمدحه الناس •

  .ألنه رياء/ شرك أصغر 

 .حلف محمد برأس والده •

 .ألن الحلف تعظيم ، والتعظيم ال يكون إال هللا/ شرك أصغر 

 .سجد إبراهيم لصنم تقربا هللا •

 .ألن صرف أي نوع من أنواع العبارة لغير اهللا شرك/ شرك أكبر 

  

  :ميز بين الشرك األكبر والشرك األصغر من الممارسات التالية  -٥

 ). شرك أكبر( الزعم بأن أرواح الصالحين تقتضي لهم الحاجات  •

 ).شرك أصغر. (من حلف بالنبي أو حياة فالن •
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 ).شرك أكبر(ملك  أن يجعل مع اهللا إلها آخر رسول أو ولي أو •

 ).شرك أصغر(من صلى ليمدحه الناس صالته  •

  

  :صوب العبارات التالية -٦

 .الشرك األصغر محبط لجميع األعمال •

  الشرك األكبر محبط لجميع األعمال    

 الشرك أألصغر محبط للعمل الذي قارنه    أو

 .من مات على الشرك األصغر فهو خالد في النار •

  من مات على الشرك األكبر فهو خالد في النار     

  من مات على الشرك األصغر فكغيره من الذنوب    أو  

  :حدد العبارة الصحيحة فيما يلي مع التعليل -٧

  )ما شاء اهللا ثم ما شاء فالن ( أم )   ما شاء اهللا وشاء فالن ( 

  ما شاء اهللا ثم ما شاء فالن: العبارة الصحيحة 

  .ألن الواو تقتضي التشريك والتسوية وثم للترتيب والتعقيب :التعليل 

  

  قارن بين الشرك األصغر والشرك األكبر -٨

  الشرك األكبر  الشرك األصغر

كل وسيلة وذريعة يتطرق بها إلى الشرك 
  .األكبر

  هو أن يجعل مع اهللا ربا أخر

  

  )شريفقرآن كريم أو حديث ( استدل على الحقائق اآلتية بنصوص شرعية  -٩

  : ال يغفر اهللا تعالى لصاحب الشرك األكبر •

  ).إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء باهللا فقد افترى إثما عظيما(

  

  الفرق بين الشرك األكبر والشرك األصغر - ١٠

  . منها يخْرج فال األصغر الشرك وأما اإلسالمية، الملة من يخرج األكبر الشرك -١

 للشرك بالنسبة وأما أبدا، النار في خالد وصاحبه له، يغفر فال األكبر الشرك على وهو مات من -٢

  . الذنوب من فكغيره األصغر

  . قارنه الذي العمل إال يحبط فال األصغر وأما األعمال، لجميع محبط األكبر الشرك -٣

  

  الحلف بغير اهللا شرك أصغر/ علل - ١١

  .يكون إال هللا تعالىألن الشرك تعظيم والتعظيم ال 
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  الدرس السادس

اإلميان والعمل الصاحل 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :من شروط العمل الصالح -١

 .النية الخالصة الصادقة التي تريد العمل هللا وحده •

 .بالشرع في كل عمل  يقوم به اإلنسانااللتزام والتقيد  •

 .أن يكون العمل ناقعا للفرد واألمة وللبشرية جمعاء •

  

  .العمل ترجمان اإليمان: علل -٢

ألن العمل من لوازم الفطرة واستمرار الحياة وبقاء النوع اإلنساني واإليمان فطرة اهللا التي فطر عليها 
  .اإلنسـان

  

األعمال التي أباح اإلسالم ممارستها واألعمال التي حرم اإلسالم ميز بذكر ثالثة أمثلة بين  -٣
  :ممارستها

  أمثلة من األعمال المحرمة  أمثلة من األعمال المباحة

  السحر  الصناعة

  الشعوذة  الزراعة

  اليانصيب  التجارة

  تعاطي الربا  العمل بأجر اآلخرين

  

  :أكتب بين قوسين حرفة كل من -٤

 )بائع ثياب –بزازاً ( أبو بكر  - 

 ) تاجر( عثمان بن عفان  - 

 ) يصنع النبال( سعد بن أبي وقاص  - 

 ) بستانيا( المهلب بن أبي صفرة  - 

  

  "أوجب اإليمان إتقان العمل " ما هو الدليل على  -٥

  .إن اهللا يحب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه ) : ص(قال رسول اهللا 
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  الدرس السابع

اإلميان واملسئولية 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :في المكان المخصص)  √ (الحاكم بكتابة إشارة  –الزوجين  –ميز بين مسئوليات الموظف  -١

  الزوجين  الموظف  الحاكم  المسئوليات

  √      .المحافظة على سمعة األسرة

    √    .وإنجازهدقة العمل 

      √  .توجيه المجتمع باإلسالم

  √      .اإلنفاق على األسرة

      √  .نشر العلم ومحاربة الجهل

    √    التزام العفة والنزاهة في وظائفهم

  

  .شدد اإلسالم على ضرورة إسناد الوظائف العامة إلى المؤهلين لها: علل -٢

 .الضياعحفاظا على حقوق الناس من األخطار أو  -

 .منعا للفوضى واالضطراب وعد الثقة -

 .حتى ال يعم القلق والتذمر حياة الناس -

  

  :من مسئوليات الزوجين  -٣

 .االحترام المتبادل بين الزوجين -

 .االهتمام بتربية األبناء وتنشئتهم تنشئة صالحة -

 .اإلنفاق على األسرة والتزام االعتدال فيه -

 .واحترامهاالتشاور بين الزوجين وتبادل اآلراء  -

 .المحافظة على سمعة األسرة -

 .التعاون بين الزوجين في إدارة شئون األسرة -

  

  ".استغالل الموظف لوظيفته " أكتب أثر سلبي واحد على  -٤

يسيء إلى المصالح العامة لألمة ، فتضطرب األمور بدال من أن تستقر ، وتسود  :األثر السلبي 
  .والتذمر في حياة الناسالفوضى و عدم الثقة ، ويعم القلق 

  

  )    أنت على ثغرة من ثغر اإلسالم فال يؤتين من قبلك ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -٥

  :من المسئولية الملقاة على عاتق كل من  ثالث مسئولياتمن خالل الحديث السابق اذكر    

  الوالدين  الحاكم

  اختيار الزوجة الصالحة - االحترام المتبادل بين الزوجين  تأمين العمل الكريم لكل مواطن –نشر العلم 

  .االهتمام بتربية األبناء وتنشئتهم تنشئة صالحة  تعميم مؤسساته ومحاربة الجهل القضاء على أسبابه

  .اإلنفاق على األسرة والتزام االعتدال فيه  رعاية حقوق الناس على اختالف أديانهم
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بكتابة اإلجابة فيما ) مسئولية الموظف ) ( مسئولية الزوجين) (مسئولية الحاكم ( صنّف المسئوليات التالية إلى  -٦
  : بين القوسين 

 ) مسئولية الموظف(                        .الدقة في العمل  .١

 ) مسئولين الزوجين(         .المحافظة على سمعة األسرة  .٢

 ) مسئولية الموظف(                  .عدم استغالل الوظيفة .٣

 )مسئولية الحاكم(           .محاربة التيارات المنحرفة  .٤

 ) مسئولية الزوجين(                    .اإلنفاق على األسرة .٥

 ) مسئولية الحاكم(                  .رعاية أفراد المجتمع  .٦

 ) فمسئولية الموظ(            .األمانة في ممارسة العمل  .٧

 ) مسئوليات الحاكم(                              .نشر العلم  .٨

  

  :اآلتية المهام من كل أمام المسؤوليات من المناسب الخيار رقم ضع -٧

  عمله في الموظف مسؤولية -٢              الرعية في الحاكم مسؤولية - ١: تالمسؤوليا

 الوالدين في األسرةمسؤولية  - ٣                                   

  

  

  

  

  

  

  "محاسبة موظفي الدولة اإلسالمية"يؤيد ) ص(اكتب موقفا من حياة الرسول  -٨

 من الزكاة أموال ليجمع األزد قبيلة من رجال عين أنه. وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن ثبت وقد

 لنفسه قسماً وأخر جمعه ما قدم وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إلى الرجل ذلك جاء فلما سليم، بني قبيلة

 أبيك بيت في جلَستَ فهالَّ(( :وقال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فتأثر! إلي أهديت هدية هذا: وقال

 بعد، أما: ((فقال المسلمين والسالم الصالة عليه خطب ثم)) !! صادقاً كنت إن هديتك تأتيك حتى وأمك

 أفال إلي، أهديت هدية وهذا مالكم، هذا ويقول فيأتي اهللا، والّني مما العمل على منكم الرجل استعمل فإني

 لقي إال حق بغير شيئا منكم أحد يأخذ ال واهللا صادقا؟ كان إن هديته تأتيه حتى وأمه أبيه بيت في يجلس

 شاة أو خوار، لها بقرة أو رغاء، له بعيراً يحمل اهللا لقي منكم أحداً فألعرفن القيامة، يوم يحمله تعالى اهللا

 ))أذني وسمع عيني، بصر بلّغت، هل اللهم: ((قال ثم إبطيه، بياض رئي حتى يديه رفع ثم)). تيعر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )   ٢  (  دقة العمل وإنجازه

  )   ١  (  محاربة التيارات اإللحادية والفكرية

  )  ٣   (  صالحة تنشئة وتنشئتهم األبناء بتربية االهتمام

  )  ١(     إقامة العدل ونشر العلم
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  الدرس الثامن

اإلميان واجلهاد 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .عرف الجهاد -١

استفراغ الوسع والطاقة في مدافعة األعداء وقتالهم لكي نقيم حياتنا على هذه األرض على النظام 
  .، تنفيذا ألمر اهللا وتطبيقا لشريعته وإعالء كلمته اإلسالمي

  

  :من أنواع الجهاد -٢

  جهاد المنافقين §  جهاد النفس §

  جهاد الظالمين §  جهاد الشيطان §

  جهاد الفاسقين §  جهاد الكفار §
  

  : علل -٣

  .التحذير من ترك الجهاد •

  .ألن به حياة األمة ، إقامة الدين ، إعالء كلمة اهللا

 .الجهاد على المسلمينفرض اهللا  •

 .تبليغ دعوة اهللا إلى الناس وتأمين وصولها إليهم دون عائق -

 الدفاع عن النفس والعرض والمال واألمة عند االعتداء عليها -

 .اختص اهللا تعالى األمة اإلسالمية بفريضة الجهاد دون غيرها من األمم •

بحانه قد اختار هذه األمة لتلك بين األمم في كل زمان ومكان ، بل إنه س تكريما لها وإجاللها
المهمة ، فاألمة اإلسالمية أمة مجاهدة عزيزة الجانب ال تخضع لغير اهللا وال ترضى بذل وال 
تستكين إلى هوان وال تركن إلى ترف بل تسعى دائما إلعالء كلمة اهللا ونصرة الحق والدفاع عن 

  .العقيدة
  

  متى يكون الجهاد فرض عين؟ -٤

 .القتال أن بحضر المكلف صف §

 .إذا هجم العدو على البلد الذي يقيم فيه §

 .إذا دعاه الحاكم إلى االنضمام لصفوف المقاتلين أو سمع الدعوة إلى النفير §
  

  :من أنواع جهاد النفس -٥

 .جهادها على التعليم §

 .جهادها على العمل §

 .جهادها على الدعوة في سبيل اهللا §

 .جهادها على الصبر على مشاق الدعوة §

  

  ".تقاعس المسلمين عن الجهاد في سبيل اهللا" اكتب أثر سلبي على  -٦

  .ضعف المسلمين ، والعيش في ذل وهوان :األثر السلبي
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  الدرس التاسع

أثر اإلميان يف تربية الفرد واتمع 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .أذكر أثار العقيدة في تربية الفرد المسلم -١

 .إن اإليمان يجعل الفرد يحس بقيمته في الحياة §

 .يحقق الطمأنينة واالتزان العاطفي §

 .لفرد على التحلي باألخالق الفاضلةإن اإليمان باهللا تعالى يحمل ا §

 .يعمل اإليمان على تحرير النفس البشرية من الخوف على الرزق واألجل §

 .يكفل اإليمان عزة النفس  واستعالئها على كل مغريات الحياة §

  

  :من أثر اإليمان في تكوين المجتمع -٢

 .إن اإليمان يجعل من المجتمع اإلسالمي مجتمعا ذا رسالة §

 .المجتمع من الخضوع لألفكار والعقائد الزائفةيحرر  §

 .يقيم اإليمان مجتمعا قويا متماسكا ومتكامال متعاونا §

 .يوجد اإليمان مجتمع الفضيلة القائم على العفة والطهر والنقاء في ظاهره وباطنه §

 .يقضي على الفوارق الطبقية فيه §

  

  

  


