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ٌّة، نَ  ٌوم البعث، نكرٌن حقٌقة على الكفار المُ  د  رُ تَ جرة لِ قبل الهِ  تْ لَ زَ سورة الّنبؤ مك
 اسبهم على أعمالهم.ححًٌ فٌه هللا الموتى لٌُ الذي ٌُ 

 اتمــعــانــً الــكــلــمــ 

 ٌوم القٌامة. :الّنبؤ العظٌم -

ٌّؤة لمصالح العِ   :ِمهادا -  باد.ُمه

 ركائز تثّبت األرض. :أوتادا -

 قاطًعا للحركة من أجل راحة األبدان. :ُسباتا -

 ٌَؽشى الّناس ظبلُمه فٌكون َسَكًنا لهم. :لِباسا -

 بلبة.ّسموات الّسبع فً ؼاٌة الص  ال :داًداسبًعا شِ  -

ؤة بالماء. :الُمعصرات - حب الُمَعب   السُّ

 الّشمس العظٌمة الحرارة. :ِسراجا وّهاجا -

 ُمتدفّقا ؼزًٌرا. :اًجاـج  ـثَ  -

 ُملتفّة األشجار لكثرتها. :افاـفــأل -

  محّدد موعده بدقّة. :قاتاـٌـم -
ٌُنفخ فٌه ٌوم ال :الّصور -  قٌامة.الُبوق الّذي 

ة :مرصادا -   للّطاؼٌن. ُمَعد 
 عوَدًة وُرجوًعا. :اباـبـمَ  - 
 ُمحّدد موعده بدقّة. :ِمٌقاتا - 
 باقٌن فٌها. :ََلبِثٌِنَ  - 
ٌّة طوٌلة.  :أَْحَقاًبا -   مّدة زمن
 شراًبا حاّرا. :َحِمًٌما - 
اًقا -  ِسٌُل من أجسا :َغس  ٌَ  أهل الّنار. دما 
 ساء فً الجّنة على ِسنِّ واحد متقارب.ن :َكَواِعَب أترابا - 
 مملوءة صافٌة. :ِدهاقا - 
 كبلم ال فائدة فٌه. :واـغـل - 
                                                                 جبرٌل علٌه الّسبلم. :الّروح - 

 لاإلٌـضـاح والـّتـحـلـٌـ  

ه، هإالء المكّذبون حقٌقة البعث حٌنما ٌحٌن أجلُ  مُ لَ عْ ٌَ لكفّار بٌوم القٌامة، وسَ لقد كّذب ا :قُدرة هللا على بعث الّناس -(1

 وأّن لقاء هللا حّق.
َعَرَض هللا دالئل عظمته وقدرته، الّتً ؼفل عنها الُمنكرون لٌوم البعث،  حٌث: آٌات هللا ونَِعُمه الّدالة على قُدرته -(2

ٌّؤة لمصالح العباد، وتثبٌتها  بجبال لَِئبلّ تضطرب... كجعل األرض مه
ٌُبعث الّناس من قبورهم، :اَلستعداد لٌوم البعث وحال الُمجرمٌن -(3 ولهذا الٌوم العظٌم  حٌنما ٌنفُخ إسرافٌل فً الّصور 

ِجُدوَن ما ٌشربون إاّل م.حٌث ُتَفت ُح الّسماء، وُتَدكُّ الجبال مظاهر: ٌَ ْلَبُث المجرمون فً جهنم زمًنا طوٌبًل، ال  ٌَ  اًء حاّرا وَصِدًٌدا...و

من بساتٌن وأعناب...  ٌوم القٌامة لَُهم فوٌز عظٌمإّن المإمنٌن بٌوم البعث  :حال المّتقٌن وعظمة هللا ٌوم القٌامة -(4

 وٌؤتً جبرٌل والمبلئكة صفًّا ال ٌتكلّم أحدهم إاّل إذا أَِذَن هللا له، وٌتمّنى الكفّار الموت من شّدة الّندم.
 منها: دَلبل اإلعجاز القرآنًلّسورة على وقد اشتملت ا   
  ُجود األرض فً َمَداٍر دقٌق ٌجعلها صالحة للحٌاة.و 
 .مراحل تكّون الّسحاب وُنزول المطر بكٌفٌة عجٌبة 
 .بنٌة الجبال وامتدادها تحت األرض لحفظ َثباتها 

 ما ُترشد إلٌه الّسورة 

 واإلحسان إلى الّناس. حرٌصاً على فعل الخٌر المإمن اإلٌمان بٌوم البعث ٌجعل 

  بعظمة الخالق وقُدرته. ي اإلٌمانوِّ قَ ٌُ تدّبر آٌات هللا 

 لم فٌه.هللا وإحسانه فً اآلخرة، وأّن جزاءه عدٌل ال ظُ  َعْدلِ  إدراك 

     نـٌادٌـحسب المها ـبـٌـرتـة وتـٌّ ـالمـة اإلسـٌّ ـربـتّ ـص دروس الـٌـخـلـت   

َتَساَءلُونَ َعم                                                َبإِ (01)ٌَ ْعلَُمونَ  (03)ُهْم فٌِِه ُمْخَتلِفُونَ  ال ِذي(02)اْلَعِظٌمِ  َعِن الن  ٌَ ُثم  َكال   (04)َكال  َس
ْعلَُموَن  ٌَ لَ (09)َوَجَعْلَنا َنْوَمُكْم ُسَباًتا (08)أَْزَواًجاَوَخلَْقَناُكْم (07)َواْلِجَبالَ أَْوَتاًدا (06)أَلَْم َنْجَعِل اْْلَْرَض ِمَهاًدا (05)َس ٌْ َوَجَعْلَنا الل 

َهاَر َمَعاًشا(10)لَِباًسا َنا َفْوَقُكْم َسْبًعا ِشَداًدا (11)َوَجَعْلَنا الن  ٌْ اًجا (12)َوَبَن َوأَْنَزْلَنا ِمَن اْلُمْعِصَراِت َماًء (13)َوَجَعْلَنا ِسَراًجا َوه 
اًجا اٍت أَْلَفاًفا (15)ا َوَنَباًتاْخِرَج بِِه َحبًّ لِنُ  (14)َثج  ْوَم اْلَفْصِل َكاَن ِمٌَقاًتا (16)َوَجن  ٌَ وِر َفَتؤُْتوَن  (17)إِن   ٌُْنَفُخ فًِ الصُّ ْوَم  ٌَ
َماُء َفَكاَنْت أَْبَواًباَوفُت  (18)أَْفَواًجا َرِت اْلِجَبالُ َفَكاَنْت َسَراًبا(19)َحِت الس   ٌ َم َكاَنْت ِمْرَصاًداإِن  (20)َوُس اِغٌَن َمآًبا(21)َجَهن  ََلبِثٌَِن (22)لِلط 
اًقا(24)فٌَِها َبْرًدا َوََل َشَراًبا ُذوقُونَ ٌَ  ََل (23)أَْحَقاًبا فٌَِها ْرُجوَن ِحَساًبا(26)َجَزاًء ِوَفاًقا (25)إَِل  َحِمًٌما َوَغس  ٌَ ُهْم َكاُنوا ََل  ُبوا (27)إِن  َوَكذ 

اتَِنا كِ  ٌَ اًبابِآ ءٍ (28)ذ  ًْ َناهُ ِكَتاًبا َوُكل  َش ٌْ قٌَِن َمَفاًزا(30)َفُذوقُوا َفلَْن َنِزٌَدُكْم إَِل  َعَذاًبا (29)أَْحَص َوَكَواِعَب (32)َحَدابَِق َوأَْعَناًبا (31)إِن  لِْلُمت 
ابً (34)َوَكؤًْسا ِدَهاًقا (33)أَْتَراًبا ْسَمُعوَن فٌَِها لَْغًوا َوََل ِكذ  ٌَ َك َعَطاًء ِحَساًبا(35)اََل  َماَواِت َواْْلَْرِض َوَما  َربّ  (36)َجَزاًء ِمْن َرب  الس 

ْملُِكوَن ِمْنُه ِخَطاًبا ٌَ ْحَمن ََل  َنُهَما الر  ٌْ ْحَمُن َوَقالَ  (37)َب َتَكل ُموَن إَِل  َمْن أَِذَن لَُه الر  ٌَ ا ََل 
وُح َواْلَماَلبَِكُة َصًفّ قُوُم الرُّ ٌَ ْوَم  ٌَ

ِه َمآًبا (38)َواًباصَ  َخَذ إِلَى َرب  ْوُم اْلَحقُّ َفَمْن َشاَء ات  ٌَ قُولُ (39)َذلَِك اْل ٌَ َداهُ َو ٌَ َمْت  ْنُظُر اْلَمْرُء َما َقد  ٌَ ْوَم  ٌَ ا أَْنَذْرَناُكْم َعَذاًبا َقِرًٌبا  إِن 

َتنًِ ُكْنُت ُتَراًبا ٌْ ا لَ ٌَ    (40)اْلَكافُِر 
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 الّصحابً راوي الحدٌث  -(أ                                            
 دُ حَ أَ ، وَ قّب بؤمٌر المإمنٌن وأّول من لُ  ،باإلسبلم رَ هَ جَ  نْ مَ ل أوّ هو ، البعثة من ادسة فً الّسنة السّ  مَ لَ سْ أَ  :ابعمر بن الخطّ 
 .احدٌث 539 له  يَ وِ رُ وَ ،  هـ 23سنة  توفً ، ،بالجّنةن رٌالعشرة المبشّ 

 اتـــمـلــكــً الـانــعـم -ب(                                            

 َظَهَر َوَبَرَز. :َطلَعَ  -

 َعبَلَمة. :رـأثَ  -

 اْعَتَمَد. َوَضَع وَ  :أَْسند -

 َعبَلَماِتَها. :أََماَراتَِها -

ٌّدها.وكَ لُ مْ المرأة المَ  :اْلََمةُ  -  ة الخادمة لس

َتَها - ٌّدتها. :َرب   س

 َجْمُع َعاِئٍل وهو الفقٌر. :الَعالَةُ  -                   
 ُرعاة. :ِرعاء -                   

 وهً واحدة الؽنم. شاةٍ  عُ مْ جَ  :الش اء -                   
 انتظرُت. :ْثتُ ـبِ ـلَ  -                   

اــلِـ مَ  -                     وقًتا لٌس بالقصٌر. :ٌَ
 

 اإلٌـضـاح والـّتـحـلـٌـل -(ج                                    

 ـالمـــى اإلســنــعــم:  ـان: ــــمــى اإلٌــنــعـمـ 

  ُاُد والخُ  :ةً ـغــل ٌَ  وع واالستسبلم هلل تعالى.ضُ االْنِق
 ٌَاُد ألوامر هللا الّشرعٌة،  :شرًعا االستسبلم واالْنِق

ًدا  هللا وأنّ  وأركانه خمسة: شهادة أن ال إله إالّ  محم 
رسول هللا، وإقام الّصبلة، وإٌتاء الّزكاة، وصوم 

 رمضان، وحّج البٌت من استطاع إلٌه سبٌبل.
 

  ُواالعتقاد الجازم. الت صدٌق :ةً ــغــل  
 ُكتبه        لّتصدٌق الجازم باهلل ومبلئكته و ا :شرًعا

 و ُرسله والٌوم اآلخر والَقَدر خٌره وشّره.

 ان: ـسـنى اإلحــعــم  اتها:ـالمـة وعـاعـسّ ـلا 

 نَ قَ تْ أَ وَ  ادَ جَ بمعنى أَ  نَ سَ حْ أَ : ةــغــل. 
 ٌُخلص له  :شرًعا ْعُبَد المسلم هللاَ كؤّنه ٌراه، ف ٌَ أن 

العبادة مع تمام اإلتقان، فإْن لم ٌقدر على ذلك 
 ر أّن هللا ٌرى منه كّل صؽٌرة وكبٌرة.فٌذكُ 
 

ٌُطلع علٌه أحدا مِ وقت قٌام الّساعة إاّل هللا، ول مُ لَ عْ ال ٌَ      نْ م 
تسبقها، فهناك  ه َملًَكا كان أو رسوال، ولها عبلماتٌ قِ لْ خَ 

عالمات ، و.ٌم، والّثراء الفاحش..: كفساد القِ غرىعالمات صُ 
 ال..بها، وظهور المسٌح الّدجّ رِ ؽْ الّشمس من مَ  لوع:كطُ برىكُ 

 ث:ـدٌـحـه الـٌـإلد ـرشـا ٌُ ـم -د(                                             

 

   ًو فعبلً  الِحرص على تطبٌق أركان اإلسبلم قوال. 

  . االلتزام بؤركان اإلٌمان وتوثٌق الّصلة باهلل 

  .ٌُرضً رّبه  شعور المإمن بؤّن هللا معه فً كّل أحواله وأّنه ٌراه، فٌعمل ما 

   ٌَ لها بالعمل الّصالح.ٌستعّد  ه إاّل هللا، َفَعلى اإلنسان أنْ مُ لَ عْ وقت قٌام الّساعة ال 
  .على طالب الِعلم أن ٌكون َحَسَن الهٌئة متؤّدبا مع معلمه 

 
 

                                 

َنَما َنْحُن  -رضً هللا عنه- بن الخّطاب َمرعُ عن        ٌْ ِه َوَسل َم إِْذ َطلََع ُجلوٌس َقالَ ))َب ٌْ ُ َعلَ
ِ َصل ى هللا  ِعْنَد َرُسوِل هللا 

ٌَابِ  ٌَاِض الث  َنا َرُجلٌ َشِدٌُد َب ٌْ َفرِ  ،ِدٌُد َسَواِد الش عرِ شَ  ،َعلَ ِه أََثُر الس  ٌْ ٌَُرى َعلَ ا أََحدٌ  ،ََل  ْعِرفُُه ِمن  ٌَ ً   ،َوََل  ِب َحت ى َجلََس إِلَى الن 

ِه َوَسل مَ - ٌْ ُ َعلَ هِ  -َصل ى هللا  ٌْ ِه إِلَى ُرْكَبَت ٌْ ِه َوَقالَ  ،َفؤَْسَنَد ُرْكَبَت ٌْ ِه َعلَى َفِخَذ ٌْ ا مُ  :َوَوَضَع َكف  ُد أَْخبِْرنًِ َعْن اإْلِْساَلمِ ٌَ َفَقالَ  ،َحم 

 ِ ِه َوَسل مَ -َرُسولُ هللا  ٌْ ُ َعلَ
ِ  :-َصل ى هللا  ًدا َرُسولُ هللا  ُ َوأَن  ُمَحم 

اَلةَ  ،اإْلِْساَلُم أَْن َتْشَهَد أَْن ََل إِلََه إَِل  هللا  ًَ  ،َوُتقٌَِم الص  َوُتْإِت

َكاةَ  َت إِنِ  ،نَ َوَتُصوَم َرَمَضا ،الز  ٌْ ِه َسبٌِاًل  َوَتُحج  اْلَب ٌْ قُهُ  ،َصَدْقتَ : َقالَ  ،اْسَتَطْعَت إِلَ ٌَُصد  ْسؤَلُُه َو ٌَ َفؤَْخبِْرنًِ  :َقالَ  ،َفَعِجْبَنا لَُه 

ْوِم اْْلِخِر َوُتْإمِ  :َقالَ  ،َعْن اإْلٌَِمانِ  ٌَ ِ َوَماَلبَِكتِِه َوُكُتبِِه َوُرُسلِِه َواْل
هِ أَْن ُتْإِمَن بِاَّلل  ِرِه َوَشر  ٌْ  :َقالَ  ،َصَدْقتَ  :َقالَ  ،َن بِاْلَقَدِر َخ

َراكَ  :َقالَ  ،َفؤَْخبِْرنًِ َعْن اإْلِْحَسانِ  ٌَ ُه  َك َتَراهُ َفإِْن لَْم َتُكْن َتَراهُ َفإِن  َ َكؤَن 
اَعةِ  :َقالَ  ،أَْن َتْعُبَد هللا  َما  :َقالَ  ،َفؤَْخبِْرنًِ َعْن الس 

ابِلِ  ؤَْعلََم ِمنَ ولُ َعْنَها بِ إسْ اْلمَ  َتَهاأَْن َتلَِد اْْلَ  :َقالَ  ،تَِهااَفؤَْخبِْرنًِ َعْن أََمارَ  :َقالَ  ،الس  اْلُعَراَة اْلَعالََة  َوأَْن َتَرى اْلُحَفاةَ  ،َمُة َرب 

انِ  ٌَ َتَطاَولُوَن فًِ اْلُبْن ٌَ اِء  ا ،ِرَعاَء الش  ًٌّ ُ  ا ُعَمُر أََتْدِري َمنٌَ  :ُثم  َقالَ  ،ُثم  اْنَطلََق َفلَبِْثُت َملِ ابِل ُ َوَرُسولُهُ  :قُْلتُ  ؟الس   ،أَْعلَمُ  هللا 

ٌَُعل ُمُكْم ِدٌَنُكم(( :َقالَ  ُه ِجْبِرٌلُ أََتاُكْم   -رواه مسلم  -  .َفإِن 
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 الّصحابً راوي الحدٌث: -(أ                               

،  حفظ  القرآن واعتنى بالحدٌث الّنبويّ فلم و العبادة ، ، اشتهر بالعِ  فٌها ؤَ ـشَ ة ونَ ُولد بمكّ  :عبد هللا بن عمرو بن العاص

  . هـ 65توفً سنة و حدٌث ،  700ُروي له 

        

 مات:ـلــــكـانى الـــعــم -(ب                                   

      

 كبٌرة وهً الّذنب العظٌم. عُ مْ جَ  ابر:ـبـكـال -       

 ّر.، وضّده البِ أو فعلٍ  قولٍ  نْ هما مِ دِ لَ وَ  نْ ان مِ دَ الِ ُصدور ما ٌتؤّذى به الوَ  :وقــقــعُ  -       

 الَقَسم. لؾ والحَ  :ٌنـمـٌـال -         

 ثّم فً الّنار. صاحبها فً اإلثم سُ مِ ؽْ حقوق اآلخرٌن، تَ  ذِ خْ الٌمٌن الكاذبة أِلَ  :الغموس -         

 

 ل:ــــٌـلــحـــتّ ـــاح والـــضــاإلٌ -ج(                                 

 ن:ـدٌـوالـوق الـقـوم عـهـفـم  :أشكال عقوق الوالدٌن ومظاهره 

 

 ، وإلحاُق األذى بهما، وعدم طاعتهما،ِبرِّ الوالدٌن عُ طْ قَ هو 

 اإلشارة. القول، أو وٌكون العقوق بالفعل، أو

  

  ِهَما واستثقال ٌْ ُهَما والُعبوس فً َوْجَه  ا.مَ هِ رِ مْ أَ َسبُّ

 .الَتؤَفُُّؾ منهما و إدخال الحزن إلى قلبٌهما 

  َوت علٌهما.هما ورفع الصّ رُ جْ هما وزَ رُ هْ ن 

  ِدمتهما حال كبرهما أو مرضهماالت خلًّ عنهما وعدم خ 

 

 والدٌن:ـوق الـقـر عـاطـخـم  ن:ـــدٌــــوالــال ر  ــف بِ ــرٌـــعــت                                    
 

 .ٌُْخِزٌه  ٌُِذّل هللا الَعاق  فً الّدنٌا َو

  ٌَا علٌه.بَل ُنُزول المصائب والب 

  ًا.ٌكون دعاء والدٌه علٌه مستجاب 

  َِتلَق ى عقوق أبنائه له فً ك  بره.ٌَ

 

   

بالقول سن معاملتهما لٌهما، وطاعتهما وحُ هو اإلحسان إ

 والفعل.

 دٌن:   ـوالـّر الــر بــاهــظــم  ث:ــدٌــحــه الــٌــد إلـرشـا ٌُ ـم 

 

  َا.دمتهمطاعتهما وخِ  نُ ا وُحسْ مَ هُ تُ ب  حَ م                                            

  َهما وُنحسن معاملتهما.          رَ دْ ُنعّظم قَ  هما بؤنْ ٌرُ قِ وْ ت 

 .مبلطفتهما كؤْن نلقاهما بوجه بشوش 

 .استئذانهما قبل الّدخول علٌهما 

  ِأحوالهم. دِ قُّ فَ سرتهما وتَ ا، بزٌارة أفراد أُ مَ هِ مِ حِ لة رَ ص 

 

  ِرك به. و عدم الشّ رص على توحٌد هللاالح 

 .االلتزام ببّر الوالدٌن واإلحسان إلٌهما وتجّنب عقوقهما 

  َذلك ٌؽمس صاحب  ا ألنّ لؾ على شًء كذبً تجّنب الح

 الٌمٌن فً نار جهّنم.
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ًّ  إِلَى أَْعَرابًِ َجاءَ  : َقالَ  عنهبن العاص رضً هللا  وَعْمرِ  ْبنِ  هللاّ  َعْبدِ  َعنْ ))         هِ  هللاُ  َصلى النبِ ٌْ ا : َفَقالَ  َوَسلمَ  َعلَ ٌَ 

ِمرٌنُ ثرّم مراذا ؟ قرال :  :عقروق الوالردٌن ، قرال ثرمّ  َقرالَ: َمراَذا؟ ثرمّ  : َقرالَ:  اإلشرراك براَّللّ  :َقال الَكَبابُِر؟ َما هللّا  َرُسولَ  ٌَ  ال

ِمٌنُ  َوَما : قُْلتُ  ، الَغُموسُ  ٌَ ْقَتِطعُ  الِذي قال :  الَغُموُس؟ ال  - رواه البخاري -(( َكاِذب فٌَِها ُهوَ  ُمْسلٍِم، َمالَ اْمِرئٍ  ٌَ

  عقوق الوالدٌن(نوب )من كبابر الذّ    



 
 

ٌُحًٌإمن العبد إٌماًنا جازًما بؤّن هناك حٌاًة أخرى بعد الحٌاة الدّ ٌُ  أنْ :معنى الٌوم اْلخر -أ( موتهم الّناس بعد  نٌا، وأّن هللا 
ٌُجازٌهم على أعمالهم، وٌكون مصٌرهم إّما الجّنة أو الّنار.  وٌحشرهم جمًٌعا، و

 نهاٌة الّدنٌا وبداٌة اآلخرة منها:على  تدلّ لٌوم القٌامة مشاهد كثٌرة  :مشاهد ٌوم القٌامة -ب(
 ألرض.ا ةُ لَ زَ لْ تصادم الكواكب وزَ  -ر الّنجوم.      تناثُ  -انشقاق الّسماء.   -

ٌُسؤل العبد عن رّبه ٌموت اإلنسان حٌنما : مراحل الٌوم اْلخر -(ج ٌُدفن فً قبره، والقبر أّول منازل اآلخرة، وفٌه   ،
ٌّه ودٌنه، وبعده تبدأ مراحل ٌوم القٌامة كاآلتً:  ونب

  َثُ ــــــعْ ــــــالب:  رُ ــشْ ــحَ ــال: 
نفخ إِ  هو   ٌَ فخة النّ  ورِ الصُّ  فً ٌلُ افِ رَ سْ إحٌاء هللا الموتى حٌن 
َوُنفَِخ فًِ  قال تعالى: قبورهم، نْ اس مِ انٌة، وٌقوم النّ الثّ 

ْوُم الَوِعٌدِ  ٌَ وِر َذلَِك   الصُّ

ْوَم َنْحشُ  قال تعالى: اس فً أرض الَمْحَشِر،النّ  عُ مْ هو جَ    ُر ٌَ

ْحمَ  ِقٌَن إِلَى الر           .                        ادَ ـِن َوفْ الُمت 

 امة الّشهود:إق  ابُ ـسَ ـحِ ـال: 

ْحُضُر     دُ هَ شْ وتَ  ساب،الحِ  وادُ هَ شْ األنبٌاء لٌَ والمبلئكة ٌَ
وٌقرأ كّل إنسان فً صحٌفة  ،اإلنسان  حُ ارِ وَ وجَ األرض 

ْومَ  ـى:الـعـأعماله، قال ت ِدٌهِ  ٌَ ٌْ ِهْم أَْلِسَنُتُهْم َوأَ ٌْ ْم َتْشَهُد َعلَ
ْعَملُ َوأَْرُجلُُهْم ِبَما َكاُنوا   .ونَ ٌَ

ٌُحَ    ٌُجَ الّناس على جمٌع أعمالهم بُ اسَ حٌث  ن علٌها، وْ ازَ ، و

َنا ِحَساَبُهمْ  قال عّز وجّل: ٌْ اَبُهْم ُثم  إِن  َعلَ ٌَ َنا إِ ٌْ  .إِن  إِلَ
 

 زان:ـــٌـمــال  راط:ـــص  ــال 

ْعَمْل ـْن ٌَ ـمَ ـفَ  ال تعالى:ـقبه ُتوزن أعمال الّناس جمٌعها، 

َرهـٍة خَ اَل َذرَ ـِمْثقَ  ٌَ ا  ٍة َشّرً ْعَمْل ِمْثَقاَل َذر  ٌَ َره َوَمْن  ٌَ ًرا   ٌْ. 

علٌه الّناس، فإّمـا الّنـجاة  رُّ مُ على الّنار ٌَ  جـِْسـٌر مـمـدودٌ   
 الهبلك والّسقوط فً الّنٌران.أو صول لـلِجنان، والـوُ 

 ار:ـنّ ـة أو الـنّ ـجـال 

ت ر، والّنار أُعد  شَ بَ  بِ لْ على قَ  رَ طَ وال خَ  ت،عَ مِ سَ  نٌ ذُ ، وال أُ تْ أَ رَ   عٌنٌ ا اَل ن الّنعٌم مَ فٌها م  فـالجـّنة أعّدها هللا للمــّتقٌن،  
 وفٌها العذاب الّشدٌد. للُمجرمٌن

 :اإلٌمان بالٌوم اْلخر اتُ رَ مَ آثار وثَ  -د(

 .ة ٌَ ٌَة، واآلخرة داُر جزاٍء َباِق  الٌقٌن بؤّن الّدنٌا داُر عمٍل َفاِن

 مل الّصالح َطلًَبا للجزاء الحسن.االجتهاد فً الع 

 .االستعداد للقاء هللا بَِنْفٍس ُمطمئّنة راضٌة 

                                                           

                               
 واإلِنفاذ.    رُ مْ األَ  :ةً غَ لُ  اءُ ضَ القَ  -(1
 له. ةُ رَ د  قَ ته المُ ِمقدار الّشًء وحاال :ةً غَ لُ  رُ دَ القَ  -   

 

 وتدبٌرُ  ،بادالعِ  هللا بؤحوال مُ لْ عِ :ًعارْ مفهوم القضاء والقدر شَ  -(2

فً  عُ قَ ٌَ  وال كمته،ه وحِ مِ لْ فق عِ رٌد وِ أمورهم والقضاء فٌها بما ٌُ 
 . بإذنهإاّل  الكون شًءٌ 

 لئلٌمان بالقضاء والقدر أربع مراتب هً: :اإلٌمان بالقضاء والقدر بُ اتِرَ مَ  -(3

  ِامللم هللا الشّ اإلٌمان بع:   ّفً  بَ تَ هللا كَ  اإلٌمان بؤن
 شًء: وح المحفوظ كلّ اللّ 

  اإلٌمان بمشٌبة هللا
 افذة:درته النّ املة وقُ الشّ 

  ّشًء: هللا خالق كلّ  اإلٌمان بؤن 

ملة شًء جُ  بكلّ  فاهلل علٌمٌ 

 ن  أَ وَ   وتفصٌبل، قال تعالى

 امَ لْ عِ  ءٍ ًْ شَ  لِّ كُ بِ  اطَ حَ أَ  دْ قَ  هللاَ 

 نْ مِ  ابَ صَ ا أَ مَ  قال تعالى:
ً  فِ اَل وَ  ِض رْ ً األَ فِ  ةٍ ٌبَ صِ مُ 

 .ابٍ تَ ً كِ فِ  ال  إِ  مْ كُ سِ فُ نْ أَ 

 فً الكون حادثٌ  ما فكلّ 
 تعالى:بمشٌئة هللا، قال 

 .اءُ شَ ا ٌَ مَ  هللاُ  لُ عَ فْ ٌَ وَ  

 نْ مِ  مْ هُ دَ جَ وْ أَ وَ  قَ لْ الخَ  قَ لَ فهو الذي خَ 

 لِّ كُ  قُ الِ خَ  هللاُ  ، قال تعالى:مٍ دَ عَ 

  .ٌلكِ وَ  ءٍ ًْ شَ  لِّ ى كُ لَ عَ  وَ هُ وَ  ءٍ ًْ شَ 
 على ذلك: ومن األمثلة ،ردَ زول القضاء والقَ األسباب عند نُ ب خذٌؤ  المسلم :اْلخذ باْلسباب وعدم اَلحتجاج بالقدر -(4

   َل؟ وأتوكّ  طلقهال أم أُ وأتوكّ ا هَ لُ قِ عْ م: أَ ى هللا علٌه وسلّ سول صلّ فقال للرّ ك ناقته على باب المسجد،ٌترُ  نْ أأراد  لٌ جُ ر
 ل.توكّ  ا وهَ لْ قِ فقال له: اعْ 

   ّرِ دَ قَ  نْ مِ  رُّ فِ تَ حابة: أَ ، فقال له أحد الصّ رجعاعون بها فبوجود الطّ  مَ لِ عَ ام فَ اب حٌنما سافر إلى الشّ وعمر بن الخط 
 هللا. رِ دَ هللا إلى قَ  رِ دَ من قَ  رّ فِ أَ  مْ عَ هللا؟ قال: نَ 

  :والقدر آثار اإلٌمان بالقضاء -(5
   أّن لهذا الكون نظاما بدٌعا ُمْحَكًماإدراك. 

  ٌٍز أو كسل.جْ كآبة، وجعله ٌّتخذ األسباب البلّزمة ُدون عَ من القلق وال المإمنة حما 

  واحتساب األجر عند هللا. ،ُشكر هللا على ِنعمه، والّصبر على الببلء 

 اْلخـر بـالٌوم اإلٌـمـان 

 والَقَدر اءِ ضَ اإلٌمان بالقَ   

04 



 
                     

                                        

  
 ّج ـــحـف الـرٌــعـت :   ُجّ ــــحـــم الــكــح : 

  .دُ صْ القَ  : لغةـ 
ك اسِ نَ بٌت هللا الحرام ألداء مَ  دِ صْ قَ الّتعبد هلل بِ  :اشرعً  -

 معلوم. معلوم، و وقتٍ  الحّج، فً مكانٍ 

 .مرستطٌع مّرة واحدة فً العُ مُ ُمكلّؾ على كّل مسلم  ضٌ رْ فَ  -

البٌت  اس حجّ وهلل على النّ   تعالى:ل قا :دلٌل مشروعٌته -

وقوله صلّى هللا علٌه وسلّم:)ُبنً  اع إلٌه سبٌبلطمن است
اإلسبلم على خمس: شهادة أن ال إله إالّ هللا وأّن محمدا 

 رسول هللا.....وحّج البٌت(.

 ّج :ـــحـروط الـــش     ّج:ــحـت الـٌـواقـم 

 ٌصّح منه، فبل ٌجب الحّج على الكافر وال  :اإلسالم
 لصّحة العبادة .  ألّن اإلسبلم شرطٌ 

 لى المجنون حّتى ٌعود إلٌه عقلهفبل حّج ع :لـقـعـال. 
  ُحّتى ٌبلػ. :وغـلالب ًّ  فبل ٌجب الحّج على الّصب
 ٌّة، ٌُقصد بها القُ  :اَلستطاعة ٌّة والّصح درة المال

 درة على الوصول إلى مّكة.والقُ 
 وجود الَمحرم للمرأة:   

ٌّةالمواقٌت  - لى شّوال إ 01ٌبدأ وقت الحّج من : الّزمان

ٌّام الّتشرٌق)   الحّجة(. من شهر ذي 13، 12، 11نهاٌة أ

ٌّة - ون منه، مُ رِ ٌُحْ  اتٌ ٌقَ مِ  أهل بلدٍ  لكلّ  :المواقٌت المكان

ٌُحرمون من الُجحفة .....فؤهل الجزائر مثبًل    

 

 ّج:ـــحـواع الــأن    ُمَ ـحَ ـم  ّج:ــاُت الحـر 

بعد الفراغ من  العمرةة الحّج وحده ثّم نٌّ  :فراداإل -    
 مناسك الحّج.

 ة العمرة وحدها ثّم الحّج.نٌّ  :عمتّ الت   -    
 ة الحّج والعمرة معا بعد ٌوم الّتروٌة.نٌّ  :القِران -    

 

مت علٌه أشٌاء منها:   إذا أحرم الّشخص بحّج أو عمرة حرِّ
      طر.ال العِ الّشعر وتقلٌم األظافر واستعم صُّ قَ  -  
 حٌوان. أيّ  لُ تْ ي واألكل منه، أو قَ رِّ الحٌوان البَ  دُ ٌْ صَ  -  
 أشجار مّكة أو نباتها. عُ طْ قَ  -  
 الّزواج. دُ قْ عَ  -  

 ّج : ـــــحـــان الــــــــــأرك 

 ٌؤتً بها وهً: ا منها لم ٌتّم حّجه حّتىُركنً  كَ رَ تَ  نْ مَ  بها، فَ الحّج إاّل  هً المناسك الّتً ال ٌتمّ        
  ٌّة :اإلحــرام ٌّة والمكان ٌّة الّدخول فً الحّج  ِوفق المواقٌت الّزمان  .هو ن
  ؼروبها.ضور فٌها طٌلة الٌوم الّتاسع من ذي الحّجة من طلوع الّشمس إلى أي الحُ  :الوقوف بعرفة  
 من عرفة وهو سبعة أشواط . )العودة( ٌكون بعد اإلفاضة :طواف اإلفاضة 
 بالمروة . ا وانتهاءً فَ ا من الص  ءً دْ أي المشً بٌنهما سبعة أشواط، بَ  : الّصفا والمروة الّسعً بٌن 

  ٌّّة أداء مناسك الحج  :  كٌف

 ثم ٌطوؾ بالكعبة سبعة أشواط.فٌشرع فً التلبٌة،  ،حدود المٌقات ٌبدأ الحاّج مناسكه باإلحرام عند ـ 
  اء زمزم. ٌشرب من م ثمّ ٌصلًّ ركعتٌن عند مقام إبراهٌم،  ـ 
 ى بٌن الّصفا والمروة سبعة أشواط.عَ سْ ٌَ  ـ 
 صلًّ فجر الٌوم الّتاسع.ى ٌُ وٌظّل بها حتّ  (نىمِ )إلى  ( ٌذهبُ ةج  الحِ  وذ 08 )ٌوم الّتروٌة فً - 
ٌصلًّ  ، ثمّ قصٌرةً  طبةً ب اإلمام خُ ة ٌّتجه  إلى عرفة ، وعند زوال الّشمس ٌخطُ ج  فً صبٌحة الّتاسع من ذي الحِ  ـ 
 فً الّدعاء والعبادة.  الحاجّ  لّظهر والعصر جمعا وقصرا ، وٌجتهدا
ٌُصلًّ الفجر. وٌبٌتُ ا ، عً مْ فٌصلًّ بها المؽرب والعشاء جَ  (زدلفةمُ )ٌتوّجه إلى  ؽروببعد ال -   فً مزدلفة حّتى 
 ط سبع جمرات ، وٌذهبُ ٌسٌر الحاّج من مزدلفة قبل طلوع الّشمس، وٌلتق العاشر من ذي الحّجة) ٌوم الّنحر( ٌومفً  ـ 

ٌَحلق شعره أو ٌقّصره .ل إلى ِمنى ٌَه  و   ٌرمً جمرة العقبة بسبع حصٌات، وٌكّبر عند رمً كل حصاة، ثم ٌذبح َهْد
 ٌعود إلى مّكة فٌطوؾ بالكعبة طواؾ اإلفاضة. ـ 
 نى وٌبٌت بها ثبلث لٌال ، فٌرمً الجمرات الّثبلث. ٌعود إلى مِ ثّم  - 
 ة وعزم الرجوع إلى وطنه طاؾ طواؾ الوداع .إذا عاد إلى مك  - 

 ن ِحَكِم الحّج وأسراره:ـم 

   َواحد. واحد ووقتٍ  ها، حٌث ٌجتمع المسلمون فً مكانٍ رِ وَ ى صُ هَ بْ المساواة فً أَ  رُ هَ ظْ ت 

   ٌٌّة والّتكالٌؾ الماّدٌة.على تحّمل المشا الحّج تدرٌب  ق الّنفسٌة والبدن

   ٌِّةوترابط حدة تتحقّق فً الحّج و  .األّمة اإلسبلم
                          

 هـــمُ ـكَ ـه وحِ ـامـكـّج أحــحـال   
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 :تعرٌف العمرة  ها:ـــــمــكـح 

 الّزٌارة.    :لغة -
حرام من المٌقات، إ ذاتُ  هً عبادةٌ  شرعا: -

 ًٌ  بالكعبة. بٌن الّصفا والمروة، وطواؾٌ  وسع

  ُة فً الع   ستحبة لمن زاد على ذلك.مر، وهً مُ سّنة مإّكدة َمر 
الّنبً صلّى هللا علٌه وسلم ُسئل عن أّن  :والّدلٌل على مشروعٌتها  

 تعتمروا هو أفضل(. العمرة أََواجبة هً؟ قال: ال، وأنْ 

 ها:ـــــتـــــــوق  ها: ـــلــضــف 

تإّدى فً سائر أوقات الّسنة، ماعدا ٌوم عٌد  
 األضحى واألٌام الّثبلثة الموالٌة له.

 

 قال صلّى هللا علٌه وسلم:) العمرة إلى العمرة َكف اَرةٌ لَِما بٌنهما(. -
 ذهب الفقر وتمحو الذنوب، قال صلى هللا علٌه وسلم:العمرة تُ  -  
 ٌرُ نوب كما ٌنفً الكِ الفقر والذّ  انِ ٌَ فِ نْ هما ٌَ مرة فإنّ والع وا بٌن الحجّ عُ ابِ ) تَ 
 ة(.هب والفضّ الحدٌد والذّ  ثَ بَ خَ 
 م.ى هللا علٌه وسلّ بً صلّ مع النّ  ةً ج  حَ  لُ دِ عْ العمرة فً رمضان تَ  -  

 رة:ــــمـــعــة أداء الــٌــفـٌــك 

 .ٌَُقلُِّم المعتمر أظافره وٌنّظؾ بدنه 
 ٌؽتسل وٌلبس لباس اإلحرام. 
  ٌَسبعة أشواط .  بالكعبة لبٌة، و ٌطوؾُ فً التّ  عُ رَ شْ ٌبدأ الُمْعَتِمُر َمَناِسَكُه باإلحرام عند ُحُدوِد المٌقات، و 
  ٌُ ٌّشرب من ماء زمزم. صلًّ ركعتٌن عند مقام إبراهٌم ، ثم 
 . ٌسعى بٌن الّصفا والمروة سبعة أشواط 
  ٌَِِه َحلََق المُ  غَ رَ إذا ف  و قّصره.رأسه أشعر عتمر من َسْع

 ّج والُعمرة:ـن الحـٌـرق بـفـال 

 

 ـــرةــــــمــعـــال          ـــــجّ ــــــحـــالــ                  قارنةالمُ  هُ جْ وَ   

 دة.ة مإكّ ن  سُ  - على القادر. واجبٌ  - مــــكـــحُ ـــال 

 ها ما لم نة كلّ خبلل السّ مكن أداإها ٌُ  - .دة وهً أشهر الحجّ ى فً أوقات محدّ إد  ٌُ  - ت اْلداءــوق
 .ا بحجّ مً رِ حْ ٌكن مُ 

  ٌّال ٌوجد فٌها ما سبق. - .الجمرات روٌة، الوقوؾ بعرفة، رمًفٌه: ٌوم التّ  - هــــــامـــــأ 

 نِ  - نهاٌة المناسك ٌْ بعد إتمام رمً الجمرات،  :: أصؽرٌنتهً ِبَتَحلُّلَ
 بعد إتمام طواؾ اإلفاضة. :وأكبر

عً عد إتمام السّ : بتنتهً بتحلّل واحد -
 فا والمروة.بٌن الصّ 

    

 
 

 هو إظهار الّتقدٌر ألفراد األسرة وإعطاء كّل فرد القٌمة والمكانة التً ٌستحقها.: اَلحترام 

 منها: صور ومظاهرولبلحترام    

 ِن إِْحسَ  رضٌهما، قال تعالى:رص على ما ٌُ لحِ طاعة الوالدٌن وتعظٌم مكانتهما وا ٌْ  .اناَوِباْلَوالَِد
  ّْرَحْم صؽٌرنااحترام وتقدٌر اإلخوة الكبار والّرأفة بالص ٌَ ا َمْن لم   ،ؽار، َعَمبًل بقوله صلّى هللا علٌه وسلّم:)لٌس ِمن 

ْعِرْؾ حَ  ٌَ  كبٌرنا(. ق  َو
  ُمارسة الحوار الهادؾ مع أفراد األسرة واحترام الّرأي المخالؾ.م 

 فق  خذ باألسهل، وضّده الُعنؾ.هو لٌن الجانب بالقول والفعل، واأل :الر 

 فق فً األسرة نذكر:الرّ  صور ومظاهرومن    
 ْبلَُؽن  ِعْنَدَك الِكَبَر أََحُدُهَما أَْو ِكبَلُهَما َفبَل َتقُْل لَُهَما أُؾٍّ َواَل  ٌن خاّصة عند كبرهما، قال تعالى:ُحسن معاملة الوالد ٌَ ا  إِم 

 .ٍرٌماَتْنَهْرُهَما َوقُْل لَُهَما َقْوالً كَ 
 .تجّنب كّل أشكال الّسلوك العنٌؾ مع أفراد األسرة، سواء بالقول أو الفعل 
  ُفق ال ٌكون فً شًٍء إالّ َزاَنُه، طؾ، والصّ معاملة أفراد العائلة بل بر على أخطائهم، قال صلّى هللا علٌه وسلم:)إّن الرِّ

ٌُنزع من شًٍء إاّل َشاَنه(.   وال 
 
 

 مرة أحكامها وِحكمهاالعُ  

 رتهـسأُ  ًـم فـلـسـمـن آداب الـم  
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 محّبة والّشفقة بٌن األفراد لٌتعاونوا على تحقٌق سعادة العائلة و استقرارها.ال أيْ  :الَموّدة والّرحمة 

 حمة نذكر:ة والرّ الة على المودّ الدّ  الّسلوكاتومن       

  ُسن الّتعامل معهم.الّصدق والّصراحة مع أفراد األسرة وح 

 .اإلصؽاء إلى نصائح و توجٌهات الوالدٌن 

  ُطؾ و إحسان.دمات بلُ ل الهداٌا وتقدٌم الخِ تباد 

  ًّ أفة بالّصؽار والعطؾ علٌهم، فقد جاء أعراب لُ إلى الّنبً صلّى هللا علٌه وسلّ  الر   ون الّصبٌان َفَما ُنَقبِّلُُهم؟م فقال:) ُتَقبِّ

 فقال الّنبً صلّى هللا علٌه وسلّم: أََو أَْملُِك لََك أَْن َنَزَع هللاُ ِمن قلبك الّرحمة(.

 ن فً الّدخول على أفراد األسرة، وفً استعمال أشٌائهم الخاّصة.اإلذ بُ لَ هو طَ : اَلستبذان 

 منها: مظاهرولبلستئذان    

 .استئذان الوالدٌن قبل الّدخول علٌهما، وعند القٌام بعمل خارج البٌت 

 .االستئذان قبل الّدخول على إخوتً وأخواتً فً ُؼرفهم 

  إجابة أعود، قال صلّى هللا علٌه وسلّم:) االستئذان ثبلث، فإنْ ٌجب االستئذان ثبلث مّرات قبل الّدخول، َفإِْن لم أجد 

 أُِذَن لك وإالّ َفاْرِجع(.

 .عدم الوقوؾ مقابل الباب، بل على أحد جهتٌه الٌمنى أو الٌسرى 

 منها: آثار فً حٌاة المسلمة ابقة عدّ ولآلداب السّ               

 .انتشار المحّبة واألُلفة بٌن أفراد األسرة 

 المواظبة على تطبٌق تلك اآلداب. اءر  واب جَ ألجر والثّ نٌل ا 

  ّب االضطرابات داخل األسرة. جنّ ستمر لهذه اآلداب ٌُ طبٌق المُ الت 

 

  
                                                                  

  ِحم:لة الرّ مفهوم ص   ُحم:لة الرّ كم صِ ح   ّحم:اس مع الرّ أحوال الن 

إلى األقارب جمٌعا اإلحسان 
 ة ـقـفـنّ ـة والـدمـخِ ــبالّزٌارة وال
 وؼٌرها.

       

َوأُولُو األَْرَحاِم لقوله تعالى:  واجبة -   

  .أَْولَى ِبَبْعٍض ِفً ِكَتاِب هللاِ َبْعُضُهْم 
كان  نْ ولقوله صلّى هللا علٌه وسلّم:) مَ 

ٌَِصْل َرِحَمُه(.ٌُ   إمن باهلل والٌوم اآلخر َفْل
فمعصٌة كبٌرة،  حملة الرّ صِ  عُ طْ قَ ا وأم  

قة عل  حم مُ ى هللا علٌه وسلم:)الر  لقوله صلّ 
هللا،  هُ لَ صَ ً وَ نِ لَ صَ ن وَ تقول: مَ  شِ رْ بالعَ 
 قطعنً قطعه هللا(. نْ مَ وَ 

ذوي األرحام فً عبلقاتهم ثبلثة  إنّ 
 أصناؾ:

 فً كلّ  هُ مَ حِ ل رَ صِ ذي ٌَ الّ  :الواصل -
 األوقات والحاالت.

ل رحمه كمكافؤة صِ ذي ٌَ الّ  :كافاالمُ  -
 لهم على صلتهم له.

 رحمه أبدا. لْ صِ ذي ال ٌَ الّ  :المقاطع -  
 

  ِحملة الرّ مظاهر ص:  حم:لة الرّ صِ  فوابد  حم:لة الرّ قطع صِ  عواقب 

 منها:عدٌدة حم وسائل صلة الرّ ل 
اختٌار الوقت ٌنبؽً ٌارة: الزّ  -

تكون فً األعٌاد  المناسب، وأالّ 
 ط.المناسبات فق و
تقوٌة والؽرض منها ة: الهدٌّ  -

 بٌن األقارب.ة روابط المحبّ 
ة، دّ ضامن معهم وقت الشّ التّ  -
قدٌم ٌد المساعدة حسب وت

 االستطاعة.
لبلطمئنان  ًّ فصال الهاتاالتّ  -

 على أحوالهم.
 

 
مر، زق والبركة فً العُ الزٌادة فً الرّ  -

 أنْ  هُ ر  سَ  نْ م:) مَ ى هللا علٌه وسلّ قال صلّ 
له فً  -باركٌُ -ؤً س  نَ زقه، وٌُ ط له فً رِ بسٌُ 
 رحمه( لْ صِ ه، فلٌَ رِ ثَ أَ 
 سر والمجتمعات.تقوٌة العبلقات بٌن األُ  -
 اس له.ة النّ ة هللا للعبد، ومحبّ كسب محبّ تُ  -

 
ت قاد، وتشتّ حواأل انتشار العداوات -

 المجتمعات.
 ة.وابط األسرٌّ ك الرّ تفكّ  -
ئبلت العاعاون بٌن ضامن والتّ ؼٌاب التّ -

 حن واألزمات.المِ فً 

                                   

 حـــمالـر   ـةُ ـلَ صِ   
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 عامل معهم.اإلسبلم فً التّ  ب إٌذائهم، وااللتزام بؤخبلقِ كن، وتجنّ جاوروننا بالسّ ذٌن ٌُ اإلحسان إلى األشخاص الّ  :مفهومه 

 ظم مكانة الجار نذكر منها:ة من الكتاب والّسنة تدّل على عِ صوص عدٌدهناك نُ  :مكانة الجار فً اإلسالم 

 :بِ نْ جَ الْ بِ  بِ احِ الص  وَ  بِ نْ جَ الْ بِ  ارِ الجَ ى وَ بَ رْ ي القُ ذِ  ارِ الجِ وَ  ٌنِ اكِ سَ المَ ى وَ امَ تَ الٌَ ى وَ بَ رْ ي القُ ذِ بِ وَ  قوله تعالى. 
 (.هثُ رِّ وَ ٌُ ه سَ أنّ  تُ نْ نَ ظَ  ىمازال جبرٌل ٌوصٌنً بالجار حتّ :) صلّى هللا علٌه وسلّم قول رسول هللا 
 (.حسن إلى جارهكان ٌإمن باهلل والٌوم اآلخر فلٌُ  نْ مَ :)صلّى هللا علٌه وسلّم قول رسول هللا 

  ُسن الجوارمظاهر ح:  
  ّبلم علٌه، وتفّقد أحواله لبلطمئنان علٌه.المبادرة بإلقاء الس 
  ُكإحداث الفوضى ورمً القمامة.سن ُمعاملته وتجّنب إٌذائه ح (). 
 .إكرامه بتقدٌم الهداٌا إلٌه فً الّزٌارات والمناسبات 
  ّجٌرانك( دْ اهَ عَ ماءها وتَ  فؤكثرْ  ةً قَ رَ مَ  إذا طبختَ  عام له، فقد قال رسول هللا:) ٌا أبا ذرّ مساعدته وتقدٌم الط 
  ُساندته فً الّشدائد والمصائب والّتخفٌؾ عنه لتجاوز األزمات.م 

 تمعآثار حسن الجوار على الفرد والمج: 
  َومحّبته ضى هللارِ  لُ ٌْ ن. 
  ّة بٌن الجٌران.توثٌق الّروابط وزٌادة المحب 
  ُن.وء الظّ وء الفهم وسُ زوال الحقد وس 
  ّدور.فوس، وسبلمة الصّ استقرار األمن، واطمئنان الن 

    
 

                                                           
  :مفهوم أولً العزم من الّرسل 

 اإلرادة الّصلبة والِجّد فً اتخاذ القرار ببل ترّدد. :لَعْزُم لغةا 

 ٌّزهم لصبرهم وتحّملهم الَمشاّق فً سبٌل الّدعوة إلى هللا، مع ٌقٌنهم باهلل هم رُ  :أولو العزم من الّرسل سل اختارهم هللا وم
 (-ة والّسبلمعلٌهم الّصبل –وثباتهم على الحّق وهم خمسة :)نوح، إبراهٌم، موسى، عٌسى، محمد 

 ل:ـــّرســــن الــــزم مـــــعـــــً الــــاة أولـــــٌــــن حــــارة مــــتـــخــف مُ ــــواقــم 

 بصناعة  هُ رَ مَ ؽرق الكافرٌن من قومه، وأَ ه سٌُ ى هللا إلى نوح أنّ حَ وْ أَ     :هــــومــــقع ــوح مـــف نـــوقـــم
    ا فً ٌابسةٍ كً لْ ه قومه إلنشائه فُ من رَ خِ ه، وسَ فاستجاب ألمر ربّ  سفٌنةٍ 

 .ام باَّلللٌقٌنه التّ ه، ٌتراجع فً تنفٌذ أمر ربّ  ه لمأنّ  ال بحر فٌها، إالّ 
 :ادةـــفــتــسمُ ــر الـبـعِ ـروس والدّ ــال                  

ائر فً طرٌق الحقّ  -  زعزعه ُسخرٌة الّناس به.ال تُ  إّن الس 
ا نجٌة، ألّن هللا أمر نوحا بُصنع الّسفٌنة سببً الُبد  من ِفعل األسباب المُ  -

 من إنقاذه دون ذلك. درته عّز وجلّ مع قُ ، للّنجاة
  .تْ كَ لَ ٌنبؽً عدم االؼترار بالكثرة، فِقلّة مإمنة َنَجْت وأخرى كثٌرة هَ -

 سْ ئِ تَ بْ تَ  بَل فَ  نَ مَ آَ  دْ قَ  نْ  مَ ال  إِ  كَ مِ وْ قَ  نْ مِ  نَ مِ إْ ٌُ  نْ لَ  هُ ن  أَ  وحٍ ى نُ لَ إِ  ًَ وحِ أُ وَ 
ً ً فِ نِ بْ اطِ خَ  تُ اَل ا وَ نَ ٌِ حْ وَ ا وَ نَ نِ ٌُ عْ ؤَ بِ  كَ لْ الفُ  عِ نَ اصْ وَ  (36) ونَ لُ عَ فْ وا ٌَ انُ ا كَ مَ بِ 
 نْ مِ  ؤَلٌ مَ  هِ ٌْ لَ عَ  ر  ا مَ مَ ل  كُ وَ  كَ لْ ع الفُ نَ صْ ٌَ وَ  (37)ونَ قُ رَ ؽْ مُ  مْ هُ ن  وا إِ مُ لَ ظَ  ٌنَ ذِ ال  
ا مَ كَ  مْ كُ نْ مِ  رُ خَ سْ ا نَ ن  إِ ا فَ ن  وا مِ رُ خَ سْ تَ  نْ إِ  الَ قَ  هُ نْ وا مِ رُ خِ سَ  هِ مِ وْ قَ 
 هِ ٌْ لَ عَ  لُّ حِ ٌَ وَ  ٌهِ زِ خْ ٌُ  ابٌ ذَ عَ  ٌهِ تِ ؤْ ٌَ  نْ مَ  ونَ مُ لَ عْ تَ  ؾَ وْ سَ فَ  (38)ونَ رُ خَ سْ تَ 
 لّ كُ  نْ ا مِ ٌهَ فِ  لْ مِ ا احْ نَ لْ قُ  ورُ نُ الت   ارَ فَ ا وَ نَ رُ مْ أَ  اءَ ا جَ ذَ ى إِ ت  حَ (39) ٌمٌ قِ مُ  ابٌ ذَ عَ 
ِه  قَ بَ سَ  نْ  مَ ال  إِ  كلَ هْ أَ وَ  نِ ٌْ نَ اثْ  نِ ٌْ جَ وْ زَ  ٌْ  هُ عَ مَ  نَ مَ ا آَ مَ وَ  نَ مَ آَ  نْ مَ وَ  لُ وْ القَ َعَل

 [36/40] هود: . (40)ٌلٌ لِ  قَ اَل إِ 

  وهو قاحلةٍ  زوجته وابنه فً صحراءَ  كَ رَ ه وتَ إبراهٌم ألمر ربّ  استجابَ   :زوجته هاجر وابنه إسماعٌلموقف إبراهٌم مع ،
   هناك. ما تركهما هطلق بربّ ٌقٌنه المُ وال هللا ٌرعاهما، ول على ٌقٌن بؤنّ 

      :ادةـــفــتــسمُ ــر الـبـعِ ـروس والدّ ــال                
 ٌحفظ أهله وولده. ُحْسُن ظّن إبراهٌم برّبه بؤنْ  -
 ترك شٌئا هلل عّوضه هللا خٌرا منه. نْ مَ  -
لحة لها ته بالّصبلح، ألّن الّذرٌة الّصاٌدعو لذرٌّ  ٌنبؽً لئلنسان أنْ  -
  جتمعات.للمُ  عٌ فْ نَ 

 مْ ر  حَ المُ  كَ تِ ٌْ بَ  دَ نْ عِ  عٍ رْ ي زَ ذِ  رِ ٌْ ؼَ  ادٍ وَ ً بِ تِ ٌَ رِّ ذُ  نْ مِ  تُ نْ كَ سْ ً أَ نِّ ا إِ نَ ب  رَ 
 نَ مِ  مْ هُ قْ زُ ارْ وَ  مْ هِ ٌْ لَ ي إِ وِ هْ تَ  اسِ الن   نَ مِ  ةً دَ ئِ فْ أَ  لْ عَ اجْ فَ  ةَ بَل وا الص  ٌمُ قِ ٌُ ا لِ نَ ب  رَ 

 [37] إبراهٌم:      ونَ رُ كُ شْ ٌَ  مْ هُ ل  عَ لَ  اتِ رَ مَ الث  

 ةموسى من  بَ رَ هَ  رعون:ــــع فـــــممــوسى  فـــــوقـــــم ٌ  ر  فَ ا ال مَ ا هائجً بحرً  هَ اجَ وَ فرعون وأتباعه، فَ  أَِذ
 ه.رَ صَ ا فؤنجاه هللا ونَ كان حاضرً  ٌقٌنه باَّلل  أنّ منه، إاّل 
 :ادةـــفــتــسمُ ــر الـبـعِ ـروس والدّ ــال               

 الّرعاٌة. إّن هللا مع المإمنٌن بالّنصر والّتؤٌٌد والِحفظ و -
نوده، وبرحمته فرعون وجُ  ِعَظُم قدرة هللا تعالى، فبعّزته أؼرقَ  -

  ه.أنجى موسى وقومَ 
    
 
 

ا ن  ى إِ وسَ مُ  ابُ حَ صْ أَ  الَ قَ  انِ عَ مْ الجَ  اءَ رَ ا تَ م  لَ فَ  (60)ٌنَ قِ رِ شْ مُ  مْ وهُ عُ بَ تْ ؤَ فَ 
 نْ ى أَ وسَ ى مُ لَ ا إِ نَ ٌْ حَ وْ ؤَ فَ (62)ٌندِ هْ ٌَ ً سَ بِّ ً رَ عِ مَ  ن   إِ بل  كَ  الَ قَ (61)ونَ كُ رَ دْ مُ لَ 

 (63)ٌمِ ظِ العَ  دِ وْ الط  كَ  قٍ رْ فِ  لّ كُ  انَ كَ فَ  قَ لَ فَ انْ فَ  رَ جَ الحَ  اكَ صَ عَ بِ  بْ رِ اضْ 
 مّ ثُ  (65)ٌنَ عِ مَ جْ أَ  هُ عَ مَ  نْ مَ ى وَ وسَ ا مُ نَ ٌْ جَ نْ أَ وَ  (64)ٌنَ رِ خَ اآلَ  م  ا ثَ نَ فْ لَ زْ أَ وَ 

                                                  [06/00]الشعراء:        (66)ٌنَ رِ خَ ا اآلَ نَ قْ رَ ؼْ أَ 

 ولً العزم من الّرسلمواقف من حٌاة أُ  

 وارـــجِ ـال نـســــحُ      
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 ك ر بذلك بل تمسّ باع عٌسى لم ٌتؤثّ بنو إسرائٌل عن اتّ  ؾَ رَ حَ ا انْ لمّ   ه:ـــــومــــقع ــمى ـــٌســـــف عــوقــم
ٌُّ  هُ رَ صَ ى نَ ، وواصل دعوته حتّ ازداد ٌقٌنهبإٌمانه باهلل و    .ونالحوار

 :ادةـــفــتــسمُ ــر الـبـعِ ـروس والدّ ــال             
ا ص والّصدق لٌكونوا عونً ٌنبؽً للّداعٌة إلى هللا اختٌار َذِوي اإلخبل -

 له فً الّدعوة إلى هللا.
من مواقؾ الّرسل، وسّنة  َطلَُب الّنصر إلظهار الّدعوة هلل، موقؾٌ  -

 هللا فً أنبٌائه.

 الَ قَ  ى هللاِ لَ إِ  يَ ارِ صَ نْ أَ  نْ مَ  الَ قَ  رَ فْ م الكُ هُ نْ ى مِ ٌسَ عِ  س  حَ ا أَ م  لَ فَ  

ُ صَ نْ أَ  نُ حْ نَ  ونَ ٌُ ارِ وَ الحَ       . ونَ مُ لِ سْ ا مُ ن  ؤَ بِ  دْ هَ اشْ وَ  اهللِ ا بِ ن  مَ آَ  ر هللاِ ا
                                                              [ 51] آل عمران:                                                                 

  ام العزم واإلرادة والٌقٌن التّ  م صاحبُ علٌه وسلّ ى هللا هذا محمد صلّ     قومه:موقف محمد صلى هللا علٌه وسلم مع
أعدائه وهو فً ؼار ثور رفقة صدٌقه  علىهللا سٌحمٌه وٌنصره  بؤنّ 

 .لٌقٌنه وصبرهفؤنجاه هللا  ،أبً بكر
 :ادةـــفــتــسمُ ــر الـبـعِ ـروس والدّ ــال             

 زن بتفوٌض أمره إلى هللا.ٌسعى فً إذهاب الحُ  على العبد أنْ  -
 ة اعتماد الّنبً على هللا، وثقته بوعده ونصره.قوّ  -
 ِنعم هللا على العبد إنزاله الّسكٌنة علٌه فً أوقات الّشدائد.  نْ مِ  -

  ذْ إِ  هللاُ  هُرَ صَ نَ  دْ قَ فَ  وهُرُ صُ نْ  تَ ال  إِ 
 ذْ إِ  نِ ٌْ نَ اثْ  ًَ انِ وا ثَ رُ فَ كَ  ٌنَ ذِ ال   هُ جَ رَ خْ أَ

 هللاُ  لَ زَ نْ ؤَ ا فَ نَ عَ مَ  هللاَ  ن  إِ  نْ زَ حْ  تَ اَل  هِ بِ احِ صَ لِ  ولُ قُ ٌَ  ذْ إِ  ارِ ً الؽَ ا فِ مَ هُ 
وا رُ فَ كَ  ٌنَ ذِ ال   ةَ مَ لِ كَ  لَ عَ جَ ا وَ هَ وْ رَ تَ  مْ لَ  ودٍ نُ جُ بِ  هُدَ ٌ  أَ وَ  هِ ٌْ لَ عَ  هُ تَ ٌنَ كِ سَ 

 [40وبة:] التّ  .ٌمٌ كِ حَ  ٌزٌ زِ عَ  هللاُ ا وَ ٌَ لْ العُ  ًَ هللا هَ  ةُ مَ لِ كَ ى وَ لَ فْ السُّ 

 
  

  ّى هللا علٌه مع رسول هللا صلّ  ؾٍ لْ تً كانت فً حِ الّ  (زاعةخُ )تالهم لقبٌلة بقرٌش فً قِ  (بنً بكر)نت قبٌلة استعا :ةأسباب فتح مك
تً قرٌش المعاهدة الّ  تْ ضَ قَ ا، وبذلك نَ ا كبٌرً عددً  (زاعةخُ )بلح، وقاتل معهم رجال من قرٌش فقتلوا من بالسّ  (بنً بكر)عانت قرٌش أم، ووسلّ 

 ة لٌفتحها.بً مكّ النّ قصد ف، (لح الحدٌبٌةصُ )سول فً كانت بٌنها وبٌن الرّ 

  ّةأحداث فتح مك:  

  َهـ.08قاتل فً شهر رمضان سنة مُ  آَلف 10ه عة ومسول لفتح مكّ ه الرّ ج  وَ ت 

  ّه رفض ذلك،سول، لكنّ العهد مع الرّ  دَ دِّ جَ ٌُ لح، أرسلوا أبا سفٌان إلى المدٌنة لِ ا لمعاهدة الصّ نقضً  عتبرُ ٌُ  ثَ دَ ما حَ  قرٌش أنّ  متْ لِ ا عَ لم 
 ة.فرجع أبو سفٌان خائبا إلى مكّ 

  َالنّ  رَ مَ أ ًّ  للحرب. قرٌش فتستعدّ  مَ لَ عْ تَ الخبر فَ  نتشرى ال ٌا حتّ ة سرًّ ٌجعلوا ذهابهم لمكّ  أصحابه أنْ  ب

  ْى النّ قَ تَ ال ًّ  إسبلمه نَ لَ عْ سول أَ طوٌل مع الرّ  بؤبً سفٌان وبعد كبلمٍ  ىقَ تَ للمسلمٌن، والْ  وانضمّ  مَ لَ سْ ذي أَ س الّ اب  ه العَ ة بعمّ فً طرٌقه إلى مكّ  ب

  َقاتلهم. نْ قادة جٌشه أالّ ٌقاتلوا إالّ مَ  رَ مَ رق من أنحاء مكة األخرى، وأَ ة الفِ وبقٌّ ها،وخالد بن الولٌد من أسفلها،الّرسول مّكة من أعبل لَ خَ د 

  َلَ خَ د  ًّ  المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبً سفٌان لَ خَ دَ  نْ نادي رسول هللا:) مَ ، ونادى مُ خاشعاً  ون مقاومة متواضعاً ة دُ مكّ  الّنب
 فهو آمن، ومن دخل داره وأؼلق بابه فهو آمن(.

  ّلْ قُ وَ  وٌقول: عودها بالفجعل ٌطعنُ  صنماً 360بة عوحول الك ودعُ طاؾ بالبٌت وفً ٌده  سول إلى الحجر األسود فاستلمه، ثمّ أقبل الر 

 مر ببلل بن رباح باألذان من فوقها.أو ،كان بداخلهاا ممّ  بتنظٌؾ الكعبة قام ثمّ  وقاهُ زَ  انَ كَ  لَ اطِ البَ  ن  إِ  لُ اطِ البَ  قَ هَ زَ وَ  قُّ الحَ  اءَ جَ 

  َأقول لكم كما قال ، قال فإنّ كرٌمٍ  وابن أخٍ  كرٌمٌ  أخٌ  خٌرا، بكم؟ قالوا: ً فاعلٌ أنّ  نَ وْ رَ قرٌش ما تَ  رَ شَ عْ قائبل: ٌا مَ  بً قرٌشاً النّ  بَ اطَ وخ ً

 لقاء.اذهبوا فؤنتم الطّ  مَ وْ الٌَ  مُ كُ ٌْ لَ عَ  ٌبَ رِ ثْ  تَ اَل ٌوسؾ إلخوته: 

 ةتابج فتح مكّ ن : 
  ُوحٌد بها.رك باهلل، ونشر التّ ة من مظاهر الشّ مكّ  تخلٌص 
  ٌّأو هزٌمة. ول إلٌه حال قرٌش من نصرٍ إُ إسبلمها لترى ما تَ رت خ  أَ تً ة الّ إزالة هٌبة قرٌش من قلوب القبائل العرب 
  ّواؾ به.هم ودخول البٌت الحرام والطّ ربّ  دِ عْ ق وَ زٌادة إٌمان المإمنٌن بتحق 
  ُاس فً دٌن هللا أفواجانّ خول الد. 

  ُفَ وره حٌنما عَ ى صُ هَ بْ هور ُخلق العفو عند المقدرة فً أَ ظ ًّ  هم.دِ ٌْ لمهم وكَ عن قرٌش رؼم ظُ  ا الّنب
 

 

 من المسلمٌن، ومن أهمّ  ؼفٌرٌ  عٌ مْ ، فخرج من المدٌنة ومعه جَ سول زٌارة بٌت هللا الحرام للحجّ ر الرّ قرّ   هـ10فً شهر ذي القعدة سنة      
 ة:ً قام بها فً هذه الحجّ تاألعمال الّ 

  ُحٌحة ألداء مناسك الحجّ رٌقة الصّ مهم الطّ حٌث علّ  :حابة مناسك الحجّ الصّ  تعلٌم. 
  ُبر روس والعِ الدّ  ، ٌوم عرفة على جبل عرفات، ومن أهمّ هـ10سنة  ةذي الحجّ  09سول فً طبة ألقاها الرّ خُ آخر هً  طبة الوداع:خ

 تً احتوتها:الّ 
  ُلمسلمٌن و أموالهم.ماء ااالعتداء على دِ  تحرٌم 
  ُعلى أداء األمانات إلى أهلها. الِحرص 
 عامل به.با وخطورة التّ الرّ  تحرٌم 
  ّؤر.إبطال العادات القبٌحة عند العرب فً الجاهلٌة ومنها الث 
 .الّتحذٌر من فتنة الّشٌطان، والعمل على اجتناب المعاصً حفاظاً على الّدٌن 
  ُففٌهما الفبلح فً الّدنٌا واآلخرة. نةسّ مسك بالكتاب والالمسلمٌن إلى التّ  دعوة 

 حدة المسلمٌن واألخوة بٌنهم، وتجّنب أسباب الفرقة.ِحرص على وِ ال  

 ـــةــكّ ــمـ ـحُ ــتْ ـفَ    

ــة الــوداع       َحـج 
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 :داع فً رأسه وارتفعت حرارتهفً البقٌع، وفً طرٌق عودته أصابه صُ  رسول هللا جنازةً  دَ هِ شَ  بداٌة المرض. 
 بٌت فً   ضَ ر  مَ أن ٌُ  بً، فكان ٌنتقل بٌن بٌوت أزواجه، فاستؤذن منهنّ المرض على النّ  اشتدّ  المإمنٌن: ة أمّ فً بٌت عابش

  له. نَ ذِ ؤَ عائشة فَ 

  ُابقون حد، أنتم السّ بلم علٌكم ٌا شهداء أُ السّ  )بورهم وقال:على قُ  ؾَ قَ ووَ  ،حدسول لزٌارة شهداء أُ الرّ  بَ هَ ذَ  حد:زٌارة شهداء أ
بكٌك ٌا م، فقالوا: ما ٌُ ى هللا علٌه وسلّ ى صلّ كَ جوعه بَ ، وعند رُ (الحق هللا شاء نْ إً بكم ون، وإنّ قُ حِ كم الَ إن شاء هللا بونحن 

ً إمنون بِ بعدي ٌُ  نْ ون مِ ٌؤتُ  مٌ وْ قَ ا إخوانً فَ أنتم أصحابً، أمّ  ،ا إخوانك؟ قال: النَ سْ لَ وَ إلخوانً، قالوا: أَ  رسول هللا؟ قال اشتقتُ 
 وال ٌرونً.

  ُالمرض بالنّ  لَ قُ ثَ  بالمسلمٌن:الة ه ْلبً بكر فً الصّ استخالف ًّ ؼمً علٌه ؤ وأُ ، ولم ٌستطع الخروج إلى المسجد، فقد توضّ ب
 .بالمسلمٌنى أبو بكر اس، فصلّ بالنّ  روا أبا بكر فلٌصلّ ات، فقال: مُ ثبلث مرّ 

  ّبً مبتسماً إلٌهم النّ  رفع، فنظرَ سول ٌُ جرة الرّ حُ  رِ تْ سِ أبً بكر، إذا بِ  ؾَ لْ ون خَ صلّ حابة ٌُ بٌنما الصّ  فٌق اْلعلى:اَللتحاق بالر ،
وكان آخر سول الوجع بالرّ  واشتدّ  جرته.تر على حُ ى السِّ خَ رْ أَ  وا صبلتكم، ثمّ أتمّ  حابة بذلك، وأشار إلٌهم بٌده أنْ الصّ  حَ رِ فَ فَ 

       وعمره هـ11سنة  وحه وماتبضت رُ قُ ف ،فٌق األعلى: فً الرّ الموت:" الّصبلة الّصبلة " ثّم قال هُ رَ ضَ ته حٌن حَ وصٌّ 
 .جرة عائشةفً حُ  فن ، ودُ سنة  63

 
 

                                        
  قــدٌـصّ ـر الـكـو بــأب  ابــطّ ـخـن الــر بــمـع   ّانعثمان بن عف  علً بن أبً طالب 
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  ًهو عبد هللا بن أب
بمّكة سنة لد ً، وُ شِ رَ حافة القُ قُ 

 .م573

  عمر بن  أبو حفٍص هو
 ةــكّ ـمـد بــلً، وُ شِ رَ اب القُ الخطّ 
 .م574  سنة

  أبو عبد هللا هو
ً، شِ رَ ان القُ عثمان بن عفّ 

 .م576بمّكة سنة لد وُ 

  ـلـأبو الحسن عهو ً
 ًشِ رَ القُ  الهاشمً بن أبً طالب

 م599بمّكة سنة لد وُ 

ـنَ ـمَ 
 هـبُ ـاقِ
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رسول هللا والد عائشة  رُ هْ صِ  -

 نٌن.ـالمإم أمّ 

  جال.                         رّ ــن الــم مَ لَ سْ ل من أَ أوّ  -
ه الكثٌر من ــدٌـلى ٌـع مَ ـلَـ سْ أَ  -

 ابة.               ـحـصّ ــال
صلّى هللا سول ع الرّ ــم رَ اجَ هَ  -

 ه.اإلسبلم بمالِ  رَ صَ علٌه وسلّم ونَ 
عشرة ـالوً ــوحـال ابِ ت  كُ  دُ حَ أَ  -

 ة.رٌن بالجنّ المبشّ 
 

 يَ وِ ـــوقَ  بلمـــهللا به اإلس أعزّ  -

 المسلمٌن. ؾُّ صَ 
ساعد األّول ألبً بكر، كان المُ  -

 .فً عهدهء ضاــوتولّى الق

ب قِّ سط ولُ والقِ  دلـالعــرؾ بــعُ  -

  ."بالفاروق"
ها مع رسول لّـ الؽزوات ك دَ هِ شَ  -

 له. ـال

العشرة وحً وــاب الـتّ ـد كـأح -

                            ة.رٌن بالجنّ ـشّ ـالمب

ه ـــورٌن ألنّ ب بذي النّ قّ لُ  -

 سولرّ ـــال ج من ابنتًتزوّ 
 .كلثوم( أمّ ثّم  ةرقٌّ )
 جرتٌنصاحب الهِ ب بَ ـقِّ لُ  -

ّم ــــث إلى الحبشة رَ ــاجَ ) هَ 
 .المدٌنة(

ٌاء وكثرة ـــالحــب ؾَ رِ ـعُ  -

 لمٌنـسـمـُنصرة الاإلنفاق ل
رة المبشرٌن ـشـعــن الــم -

 ة.ـنّ ـجـالـب

 هرُ هْ ً وصِ ـــبــنّ ـال مّ ـن عــاب -

 .) زوج فاطمة(

 .بٌانالصِّ  من مَ لَ سْ ن أَ ل مأوّ -

 مَ د  اعة حٌث قَ جبالشّ  ؾَ رِ ــــعُ  -

 جرته.بً فً هِ للنّ  داءً ــه فِ نفسَ 

كمة والفصاحة الحِ ــب ؾَ رِ ــعُ  -

 والببلؼة.

ومن اب الوحً أحد كتّ  -

 ة.رٌن بالجنّ العشرة المبشّ 

ع
أ

ـالـمـ
أث
ه 

ـ
ء 
نا

ــخِ 
هــتـالف

 

ً ــعِ ــنِ اــن ومَ ٌحاربة المرتدّ مُ  -

 .اةـــّزكــال
 اظف  الحُ  دورصُ من  القرآن عَ مَ جَ  -
د ــزٌن ــأسامة بٌش ج تجهٌزُ  -

 ل لقتال الّروم.الذي أعّده الّرسو

الجٌوش لفتح ببلد إرسال  -

 ام والعراق.الشّ 

  .خ الهجريّ ــؤرٌـــتّ ــال عَ ــضَ وَ  -

رَ  -  .ولةظم الدّ نُ  طو 

 ةوحات اإلسبلمٌّ ـــتـفـانتشار ال -

  فً عهده.

 

القرآن فً مصحؾ  عَ مَ جَ  -

 .دــــواح

أسطول  لأوّ  اءـشــإن -

 ًّ  .إسبلم

توحات الفُ  ًف االستمرار-

 .ةـٌّ ـبلمـاإلس
 .الّنبويّ د توسٌع المسج -

 .حوع قواعد النّ وضــر بـاألم -

ة وإنشاء ـرطـٌم الشّ ـظـنـت -

 .ةالعامّ  ةـدمـخـل راكزــــم

ٌّةعُ ـٌـجـتش -  .ه الحركة العلم

وف
ـــ
ـ

ات
هـــ

 

  ُهـ13ة ــنــً ســوفــت 
ن ــــف، ودُ ةـنـس 63ره ــمــوع

ًّ بجانب قبر النّ  ت ــــ، وقد دامب
 .سنتٌن ونصفخبلفته 

  ُهـ23ة ــنـسوفً ت  ،
 هــٌْ ــبـاحــانب صـجــب فنودُ 
 ،  كر(ــو بــــسول وأبرّ ــ) ال
 .واتـسن 10دامت خبلفته و

  ُهـ35ة ــنـوفً ست 
، ةـنـمانٌن سالثّ وقد تجاوز 

، المدٌنةٌع بـقِ ـبَ ـن فً الـفودُ 
 .سنة12خبلفته ودامت 

  ُهـ40سنة وفً ت، 
 .سنوات05دامت خبلفته و

 

                                                                

     َوَمِن َيَتَىكَِّل َعَلى الَلِه َفُهَى َحِسُبُه ِإنَّ الَلَه َباِلْغ َأِمَرُه َقِد َجَعَل اهلُل ِلُكلِّ َشِيٍء َقِدّرا 

  وفاة الّرسول صلّى هللا علٌه وسلّم

 -نهمع رضً هللا -مـــواقـــف ودروس مــن ســٌـرة الــخــلــفــاء الـّراشــدٌــــن  
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