
  )الدورة األولى( للمستوى السادس االبتدائي ملخصات دروس التربیة اإلسالمیة

  )عقیدة( تزكیة
  الیوم اآلخرو المالئكة: أؤمن بالغیب

  .ربالیوم اآلخِ  بالمالئكة واإلیمانُ  اإلیمانُ : من أركان اإلیمان

 م على أعمالھم، حتى یستقرَّ جازیھِ ھم ویُ بُ حاسِ ور بعد الموت، ثم یُ من القبُ  بأن هللا تعالى یبعث الناسَ  الجازمُ  ر ھو التصدیقُ واإلیمان بالیوم اآلخِ 

   .ھمالنار في منازلِ  ھم، وأھلُ الجنة في منازلِ  أھلُ 

ما  هللاَ ن وال یعصوال یتعبون و لونَ مَ كورة وال باألنوثة، ال یأكلون وال یشربون، وال یَ بالذُّ  ونَ فُ ال یوصَ ، نورانیة مخلوقاتٌ  مْ ھُ فَ  أما المالئكةُ 

  .من أركان اإلیمان بھم ركنٌ  ألن اإلیمانَ  یجب علینا اإلیمان بوجودھم .ویفعلون ما یؤمرون، مْ ھُ رَ مَ أَ 

  ...القارعة –یوم البعث  –یوم الساعة  –یوم الجمعة  –یومئذ  –الحاقة  –القیامة  –ر شْ یوم الحَ  –یوم الحساب : رمن أسماء الیوم اآلخِ 

یكائیل المكلف مِ  –المكلف بالنفخ في الصور  إسرافیلُ  –بقبض األرواح  ملك الموت المكلفُ  –بالوحي  المكلفُ  بریلُ جِ : من أسماء المالئكة

  ...زن الجنة ومالك خازن الناررضوان خا –بالمطر والنبات 

  أعرف هللا من خالل خلقھ

 نجد، نظرنا في ھذا الكون الواسع الفسیح إذا أنناذلك ، معینلیست محصورة في عدد و متعددةو تعالى كثیرة إن الطرق الموصلة إلى معرفة هللا

لذلك وجب علینا ، فجمیع المخلوقات من صنع هللا تعالى وإبداعھ، طریق إلى معرفتھ سبحانھو أن كل شيء فیھ ھو دلیٌل واضح على وجود هللا

  .أن نتفكر في مخلوقات هللا لنستخلص عظمة الخالق

بِِل َكْیَف ُخِلقَْت أَفََال یَ ﴿: یقول هللا تعالى َوإِلَى اْألَْرِض َكْیَف ) 19(َوإِلَى اْلِجبَاِل َكْیَف نُِصبَْت ) 18(َوإِلَى السََّماء َكْیَف ُرفِعَْت ) 17(نُظُروَن إِلَى اْإلِ

  ).سورة الغاشیة( ﴾)20(ُسِطَحْت 

  

  قتداءا
  بعثة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص والدعوة السریة

 ولما بلغ .یعبدون األصنام منذ زمن بعید، وقد ورثوا عبادتھا عن آبائھم وأجدادھم؛ بینما كان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص یتعبد في غار حراءكان الناس في مكة 

سورة ( ﴾َخلَقَ اْقَرأْ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي ﴿ :ھي قولھ تعالى فكانت أول آیة نزلت علیھ سن األربعین نزل علیھ الملك جبریل علیھ السالم بالوحي،

دأ الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لیب، ثم بعد مدة نزلت علیھ سورة المدثر.. دثروني، دثروني :وقال، فعاد إلى زوجھ خدیجة رضي هللا عنھا خائفا مرتجفا، )العلق

ا، وبدأ بأقرب الناس إلیھ،  خدیجة بنت خویلد، وآمن بھ أیًضا ابن فآمنت بھ زوجتھ  ؛حتى ال یجلب علیھ عداوة قریشبالدعوة إلى اإلسالم سرَّ

كر أول الذین آمنوا عمھ علي بن أبي طالب، وكان غالًما في العاشرة من عمره، وكان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ھو الذي یقوم بتربیتھ، وكان صدیقھ أبو ب

  .كما آمن بھ مواله زید بن حارثة، بھ من الرجال

  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص مبلغا

فَاْصدَْع بَِما تُْؤَمُر ﴿: قال هللا تعالى .، حتى جاء األمر اإللھي بالجھر بالدعوة في سورة الِحْجرسنواتاستمرت فترة الدعوة السریة ثالث 

  .)سورة الحجر( ﴾(95) إِنَّا َكفَْینَاَك اْلُمْستَْھِزئِینَ  )94(اْلُمْشِرِكیَن  َوأَْعِرْض َعنِ 

لبطون  - یا بني فھر یا بني عدّيٍ  :جعل یناديوالصفا جیل فصعد النبي ملسو هيلع هللا ىلص على ، ممتثال ألمر ربھ، الدعوة سرا بالدعوة جھرا فبدل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

خیالً بالوادي ترید أن  لو أخبرتكم أن: فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص ،حتى اجتمعوا فجعل الذي لم یستطع أن یخرج یرسل رسوالً لینظر ما ھو الخبر - قریش 

دقي؟ قالوا ما جربنَّا علیك كذباً، قال   ؟تباً لك إلھذا جمعتنا: فإني نذیر لكم بین یدي عذاب شدید، فقال لھ أبو لھب :تغیر علیكم أكنتم مّصِ

ورغم كل ھذا أصر على دعوتھم إلى طریق  ،وسخریتھم عداوة المشركین وبعد أن صدع النبي ملسو هيلع هللا ىلص بالحق كما أراد هللا، القى مقابل ھذا اإلعالن

  .الحق طریق التوحید
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  ستجابةا
  أصلي صالة التراویح جماعة

اقتداء ، حث على قیامھا في رمضان ورغب فیھاو شھر رمضان المبارك فيمن السنن التي سنھا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أو صالة القیام  صالة التراویح

وھي صالة لیلیة كانت تصلى في عھد النبي ملسو هيلع هللا ىلص فرادى ، "من قام رمضان إیمانا واحتسابا غفر لھ ما تقدم من ذنبھ": الشریفبالحدیث النبوي 

لھذا یجب علینا ، قبل أن یجمعھم عمر رضي هللا عنھ على إمام واحد یصلي بھم التراویح، فھذا یصلي بجمع، وذاك یصلي بمفرده، وجماعات

  .على أداء صالة التراویح في رمضانأن نحرص 

  شروطھ وفوائدهو معناه :الصیام

 الفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنیةو اإلمساك عن شھوتي البطن: شرعا، والكف عن شيء ماو االمتناعو اإلمساك: الصیام لغة

، فالصیام المفروض ھو صیام شھر رمضان وقضاؤه: مفروض ومسنون: وھو قسمان، وھو من أركان اإلسالم الخمسة .التقرب إلى هللا تعالى

، وفي شھر رمضان ھو فرض على كل مسلم توفرت فیھ شروطھ ...الصیام المسنون كصیام یوم عرفة ویوم االثنین والخمیس من كل أسبوعو

  .طھارة المرأة من دم الحیض والنفاسو اإلقامة،واالستطاعة، و الصحة،و ،البلوغو، العقلو ،اإلسالم :منھا

یَاُم َكَما ُكتَِب َعَلى الَِّذیَن ِمن قَْبِلُكْم لََعلَُّكْم تَتَّقُو﴿: قال هللا تعالى ِریًضا  )183( نَ یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُواْ ُكتَِب َعلَْیُكُم الّصِ ْعدُودَاٍت فََمن َكاَن ِمنُكم مَّ أَیَّاًما مَّ

ْن أَیَّاٍم أَُخَر  َع َخْیًرا فَُھَو َخْیٌر لَّھُ َوأَن تَُصوُمواْ َخْیرٌ أَْو َعلَى َسفٍَر فَِعدَّةٌ ّمِ لَُّكْم إِن ُكنتُْم تَْعَلُموَن  َوَعلَى الَِّذیَن یُِطیقُونَھُ فِْدیَةٌ َطعَاُم ِمْسِكیٍن فََمن تََطوَّ

  .)سورة البقرة( ﴾)184(

تنقیة الجسم والتجمل، و التربیة على الصبرو، فرة الذنوبمغو، تعوید الصائم على حب الخیر للناسو تھذیب النفس،: وللصیام فوائد كثیرة منھا

  ...تقویة الروابط االجتماعیة بین المسلمینو، الفضالت الزائدةو من الشوائب

  قسط
  قصة آسیة زوج فرعون: مان واإلیواءاإلی

فألھم هللا أم ، داألطفال وكل مولود یولفأمر بقتل جمیع ، أخبر السحرة فرعون أنھ سیولد في بني إسرائیل طفل سیكون ذھاب ملكھ على یدیھ

، فرَق قلبھا لھ) زوجة فرعون(رأتھ آسیة بنت مزاحم  حیث، لتحملھ األمواج لقصر فرعون، في البحر - وھو صبي  - موسى أن ترمي ابنھا 

، نا أو نتخذه ولدا وھم ال یشعرونفعتقتلوه عسى أن ین وقالت امرأت فرعون قرة عین لي ولك ال: قال هللا تعالى .وطلبت من فرعون أن ال یقتلھ

  .وبھذا استطاعت العنایة اإلالھیة أن تحفظ موسى وتجعلھ یُربى في قصر فرعون 

لكنھا بعد أن ھزم موسى  ،إلى توحید هللا تعالى آمنت بھ وصدقتھ، ولكنھا في البدایة أخفت ذلك خشیة فرعون - علیھ السالم - وعندما دعا موسى

وجن جنون فرعون لسماعھ ھذا األمر المروع بالنسبة لھ، ، شھرت إسالمھا واتباعھا لدین موسى علیھ السالمأ علیھ السالم سحرة فرعون

ان فك، اإلیمان قویةثابتة على الحق  لكنھا كانت ،باإلقناع وتارة بالتھدیدتارة ، وحاول عبثاً ردھا عن إسالمھا وأن تعود كما كانت في السابق

ُ َمثَالً ِللَِّذیَن آَمنُوا اْمَرأََت فِْرَعْوَن إِْذ قالَْت َرّبِ اْبِن ِلي ِعْندََك بَْیتاً فِي اْلَجنَِّة ﴿: یقول هللا تعالي .جزاؤھا أن استجاب هللا لھا نِي ِمْن َوَضَرَب �َّ َونَّجِ

نِي ِمَن اْلقَْوِم الظَّاِلِمینَ    .)سورة التحریم( ﴾)11( فِْرَعْوَن َوَعَمِلِھ َونَّجِ

  قصة إبراھیم علیھ السالم: قةأبحث عن الحقی

ً على بابل ً یتقّربون إلیھا بالعبادة ،كان نمرود بن كنعان ملكا  ،أما ملكھم نمرود فكان یدعي الربوبیة. وكان أھل ھذه المدینة ینحتون أصناما

الصغیر عینیھ على قوم اتّخذوا األصنام أرباباً وھكذا فتح ". آزر"ألبیھ علیھ السالم فطلب من قومھ أن یتخذوه إلھاً، وفي ھذه البالد ولد إبراھیم 

لى اإلیمان إیصنع لقومھ التماثیل واألصنام، فكان داعیةً لھا، ولكّن إبراھیم، بما آتاه هللا من نور في قلبھ، توصل  ؛وكان آزر نّحاتاً . من دون هللا

تي تزینھا الكواكب والنجوم، رباً خالقاً، وحكیماً مدبّراً، وإلھاً صانعاً بالفطرة التي فطر هللا الناس علیھا، بأن لھذه األرض ومن علیھا، والسماء ال

وفي النھار یتأمل الشمس، باحثا عن هللا في كل مكان، لیكتشف  ،أتقن خلق كل شيء، ولطالما كان یتأّمل في اللیل نجوم السماء وكواكبھا والقمر

ویشفق على قومھ إشفاقا مما یعبدون من ، مما یعبد قومھ من أصنام ال تنفع وال تضر ویتبرأ، في األخیر أن ھناك خالقا واحدا لكل ھذه الكائنات

  .ولیوجھ وجھھ في األخیر لفاطر السماوات واألرض ویبتعد عن المشركین، دون هللا عز وجل

ا ) 75(َن اْلُموقِنِیَن َوَكذَِلَك نُِري إِْبَراِھیَم َملَُكوَت السََّماَواِت َواْألَْرِض َوِلیَُكوَن مِ ﴿: یقول هللا تعالى ا َجنَّ َعلَْیِھ اللَّْیُل َرأَى َكْوَكبًا قَاَل َھذَا َربِّي فَلَمَّ فَلَمَّ

ا أَفََل قَاَل لَئِْن لَْم یَْھِدنِي َربِّي َألَُكونَ) 76(أَفََل قَاَل َال أُِحبُّ اْآلَفِِلیَن  ا َرأَى اْلقََمَر بَاِزًغا قَاَل َھذَا َربِّي فَلَمَّ الِّیَن فَلَمَّ ا َرأَى ) 77(نَّ ِمَن اْلقَْوِم الضَّ فَلَمَّ

ا تُْشِرُكوَن  ا أَفَلَْت قَاَل یَا قَْوِم إِنِّي بَِريٌء ِممَّ ْھُت َوْجِھَي ِللَِّذي فََطَر السََّماَواِت َواْألَْرَض ) 78(الشَّْمَس بَاِزَغةً قَاَل َھذَا َربِّي َھذَا أَْكبَُر فَلَمَّ إِنِّي َوجَّ

  .)سورة األنعام( ﴾)79(َوَما أَنَا ِمَن اْلُمْشِرِكیَن  َحنِیفًا
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  حكمة
  قصة امرأة عمران علیھ السالم: الرضا والتفاؤل

قابلتھا بمزید من الشكر، فنذرت ما في ، من نعمة األمومة مدة طویلة، ثم بعد أن وھبھا هللا نعمة الوالدة امرأة عمران علیھ السالم" حنة"رمت حُ 

ابتلیت بموت زوجھا عمران علیھ ، )فرحة الجنین(وبینما كانت تعیش في غمرة تلك الفرحة  .من خدام بیت المقدس واحدالیكون بطنھا �، 

دون  كانت مقصورة على الذكور ألن خدمة بیت المقدس، واألنثى ال تصلح للوفاء بنذرھا ،أنثىرزقھا هللا مولودا كما ابتلیت بأن ، السالم

وتوجھت إلیھ متضرعة بقبولھا وإنباتھا  ،فرضیت بقضاء هللا وسمتھا مریم، قابلت ابتالء هللا لھا بالصبروة بالشكر لكنھا قابلت النعم ،اإلناث

  .رسول هللا عیسى علیھ السالمل التصبح مریم من سیدات نساء أھل الجنة وأم، فاستجاب هللا لدعائھا، نباتا حسنا

ًرا فَتَقَبَّْل ِمنِّي إِنََّك أَْنَت السَِّمیُع اْلَعِلیُم إِْذ قَالَِت اْمَرأَةُ ﴿: یقول هللا تعالى ا َوَضعَتَْھا قَالَْت َرّبِ ) 36(ِعْمَراَن َرّبِ إِنِّي نَذَْرُت لََك َما فِي بَْطنِي ُمَحرَّ فَلَمَّ

ُ أَْعلَُم بَِما َوَضعَْت َولَْیَس الذََّكُر َكاْألُْنثَى َوإِ  ِجیِم إِنِّي َوَضْعتَُھا أُْنثَى َو�َّ یَّتََھا ِمَن الشَّْیَطاِن الرَّ ْیتَُھا َمْریََم َوإِنِّي أُِعیذَُھا بَِك َوذُّرِ فَتَقَبَّلََھا ) 37(نِّي َسمَّ

  .)سورة آل عمران( ﴾َربَُّھا بِقَبُوٍل َحَسٍن َوأَْنبَتََھا نَبَاتًا َحَسنًا

  أنصح وأحاور بأدب: قصة إبراھیم علیھ السالم

ً إلى قومھ، یدعوھم إلى عبادة هللا الواحد القّھارآتى هللا إبراھیم من  الذي كان  فابتدأ إبراھیم دعوتھ بأبیھ. لدُنھُ حكمة، وحّجة بالغة، فأرسلھ نبیّا

 ومّھد إبراھیم لدعوتھ أباه آزر، تمھیداً رفیقاً، فیھ أدب .یعیش مما ینحت من تماثیل یتّخذھا قوُمھ آلھةً یعبدونھا من دون هللا نّحات أصنام

ھذه األصنام التي التدفع عن نفسھا أو عن  وشرح لھ أن. فأثار فیھ عاطفتھ كأب، وخاطبھ بالحسنى، ومنتھى التھذیب، واألدب الجمیل، وتلطُّفٌ 

ھ من دعوة أبیإبراھیم علیھ السالم ییأس رغم ھذا لم  .لكن األب رفض أي شروحات وتشبت بإشراكھ وضاللھ .غیرھا ُضّراً، ال تُسدي لھم نفعاً 

، یھدي من یشاءالھدایة بید هللا لیتأكد إبراھیم علیھ السالم أن ، بالرجم واإلبعادھجراٍن والو طردٍ الالذي ھدّده ب یتلّطف في دعوة أبیھ واستمر

  .یكون لھ على الكفر معینا كي الأباه  ویعتزل، ویستغفر هللا ألبیھ ویدعو لھ بالعفو والمغفرة

یقًا نَّبِی�ا ﴿: قال هللا تعالى  )42(ُر َوَال یُْغنِي َعنَك َشْیئًا إِذْ قَاَل ِألَبِیِھ یَا أَبَِت ِلَم تَْعبُدُ َما َال یَْسَمُع َوَال یُْبِص  )41(َواذُْكْر فِي اْلِكتَاِب إِْبَراِھیَم إِنَّھُ َكاَن ِصدِّ

ْحَمِن َعِصی�ا )43( ْعنِي أَْھِدَك ِصَراًطا َسِوی�ایَا أَبَِت إِنِّي قَْد َجاءنِي ِمَن العلِم َما لَْم یَأْتَِك فَاتَّبِ  یَا  )44( یَا أَبَِت َال تَْعبُِد الشَّْیَطاَن إِنَّ الشَّْیَطاَن َكاَن ِللرَّ

ْحَمن فَتَُكوَن ِللشَّْیَطاِن َوِلی�ا  َن الرَّ آِلَھِتي یَا إِْبراِھیُم لَِئن لَّْم تَنتَِھ َألَْرُجَمنََّك َواْھُجْرنِي  قَاَل أََراِغٌب أَنَت َعنْ ) 45(أَبَِت ِإنِّي أََخاُف أَن یََمسََّك َعذَاٌب ّمِ

  .)سورة مریم( ﴾)47(قَاَل َسَالٌم َعلَْیَك َسأَْستَْغِفُر لََك َربِّي إِنَّھُ َكاَن بِي َحِفی�ا  )46(َمِلی�ا 
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  )الدورة الثانیة( للمستوى السادس االبتدائي ملخصات دروس التربیة اإلسالمیة

  )عقیدة( تزكیة
  اإلسالم: مراتب الدین

لمن البیت  وحجُّ  ،رمضان وصومُ ، الزكاة یتاءُ إِ و، الصالة  قامُ إِ و ،رسول هللا اأن ال إلھ إال هللا وأن دمحم شھادةُ اإلسالم ھو و .اإلسالمُ  :من مراتب الدین 

  .التي ال یقوم اإلسالم بدونھا ھي أركان اإلسالم الخمسة تلكو. ع إلیھ سبیالااستط

  اإلیمان: مراتب الدین

  .ه وشرهخیرِ  ، وبالقدرِ )یوم القیامة(ر اآلخِ  ھ والیومِ ھ ورسلِ ھ وكتبِ ومالئكتِ  با� واإلیمان ھو أن نؤمن. اإلیمانُ  :من مراتب الدین

  اإلحسان: مراتب الدین

والناس  .یراك فإنھفإن لم تكن تراه  ،أن تعبد هللا كأنك تراهواإلحسان ھو . اإلحسان رتبة من مراتب الدین السامیة التي یتكامل فیھ اإلسالم واإلیمان

  .ال یقبل التجزيء أو التبعیض ،وإحسانٍ  وإیمانٍ  إسالمٍ  دینَ ، وبھذا یكون دین اإلسالم ،أي في مراقبتھم � تعالى ،یختلفون في درجة إحسانھم

  قتداءا
  قصة ابتالء آل یاسر 

 االذین خرجو زومٍ خْ ي مَ نِ بَ  لِ بَ من قِ  كیلِ نْ فتعرضوا للتعذیب والتَّ ، منوا بھآهللا و رسولِ  يَ دْ ومن األوائل الذین اتبعوا ھَ ، بیت إسالم یاسر أھلَ  كان آلُ  

 یاسر كفارَ  ورغم التعذیب واجھ آلُ . وبذلك تكون أول شھیدة في اإلسالم، عمار حیث طعنھا أمَّ  ل أبو جھلفقتَ وعذبوھم، ار بن یاسر وأبیھ وأمھ مّ عَ بِ 

أن  فعلى المؤمن .بتالءیصبر على االو وكان ذلك ھو جزاء من یحتسب. فاحتضنھم الرسول بالمواساة ووعدھم بالجنة ،قریش بالصبر والتحمل

  .ون األولونوالمؤمنُ  كما صبر الرسولُ ییأس،  وال بتالءبالتخلق بالصبر عند اال یقتديَ 

  لم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ورحمتھحِ 

لم والعفو والرحمة والصفح منھم ومن مخالفیھ، فقابل أذاھم وإعراضھم بالحِ  ى شدیدٍ تعرض ألذً ، عند تبلیغ الرسول لرسالتھ ودعوة قومھ إلى التوحید

  .ال یكون لعانا أو غلیظ القلبأن ھ وه وورحمتِ ھ وصبرِ مِ لْ بالرسول في حِ  فعلى المؤمن أن یقتديَ . حرص على ھدایتھم، كما قبل الدعاء علیھم، الجمیل

  أحب رسول هللا وألتزم ھدي النبي الخاتم

وتوقیره وطاعتھ  والصالة على الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، هللا كثیرا ومن عالمات ھذا الحب ذكرُ  ،ھ � تعالى ولرسولھ الكریمبُّ من عالمات إیمان المؤمن حُ  

صلى هللا علیھ  واحدةً  صالةً  يَّ لَ من صلى عَ " :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. واإللتزام بھدیھ والتخلق بأخالقھ العظیمة ،في صبره وحلمھ ورحمتھ، بھ واالقتداء

  ".يَّ لَ عَ  عنده ولم یصلِّ  تُ رْ كِ ذُ  نْ الذي مَ  البخیلُ " :وقال أیضا" صلواتٍ  عشرَ 

  ستجابةا
  سنن الصیام

عتكاف في المسجد خالل العشر األواخر من اال -4و ماء اإلفطار على وتر من تمر أ -3تأخیر السحور  -2تعجیل الفطور  - 1: یاممن سنن الص

  .رمضان

  .عاقبثاب ومن تركھا بال عذر یُ من فعلھا یُ  بینما الفرائضُ ، عاقب على تركھاثاب على فعلھا وال یُ ومن فعل تلك السنن یُ 

 مفسدات الصیام ومبیحات اإلفطار

یصال شيء مائع إلى المعدة أو الحلق عن طریق إتعمد  –یصال شيء إلى المعدة عن طریق الفم إد تعمُّ  –غیاب النیة : من مفسدات الصیام ومبطالتھ

  .دة عن دین اإلسالمرِّ ال – تعمد إخراج القيء –ماع الجِ  –رة إلى الحلق تعمد إدخال أبخِ  –الفم أواألنف أو العین أو األذن 

الجوع  –النفاس  وأنزول دم الحیض  –المرض وكبر السن اللذان یشق معھما الصیام  –فقدان العقل بإغماء أو جنون : ومن مبیحات اإلفطار

  .صرسفر القَ  –الرضاع  –الحمل  –والعطش الشدیدان 

  أتلو كتاب هللا: أذكر هللا

فعلى كل مؤمن أن  .دیننا بھ نذكر هللا ونتقرب إلیھ ومنھ نستقي تعالیمَ . وفیھ بینات وشفاء ،دى للناس ورحمةالقدر، فیھ ھُ  لیلةَ  نزل القرآن في رمضانَ 

  .كبیر وأال یھجره ألن في ذلك إثمٌ ، آیاتھ والعمل بھا وتعلمھ وتعلیمھ یالزم القرآن بتالوتھ وتدبرِ 
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  قسط
  قصة أصحاب الجنة: أرعى حق المسكین

 عكس سیرة أبیھم الرجلِ  ،من قصة أصحاب الجنة الذین ساروا سیرة الشح والبخل عتبرَ ویَ  ،المسكین والفقیر المؤمن أن یرعى حقَّ یجب على 

  .فكان جزاؤھم أن أصبح بستانھم كالصریم انتقاما من هللا على بخلھم، ق الكرم ورعایة حق المسكینلُ رف بخُ الصالح الذي عُ 

  "حق حقھ فأعط كل ذي: "أفي بحقوق غیري

كما ألھلھ ولنفسھ ، صدقائھ علیھ حقألولجیرانھ و، ولوالدیھ علیھ حق، � علیھ حق، ھا ألصحابھافي بھا ویعطیَ یجب أن یَ  حقوقٌ  على كل مؤمنٍ 

  .ھاإھمالِ و ھاھضمِ  ھا وعدمُ علینا رعایتُ  الغیر واجبٌ  فحقوقُ  ؛صانا رسولھ األمینوھكذا أمرنا هللا وبھذا أ. علیھ حق

  أستقیم كما أمرت 

كریم یجب أن  خلقٌ  ستقامةُ واال ".األخالق مكارمَ  مَ مِّ ألتَ  ثتُ عِ إنما بُ ": كما قال رسول هللا، األخالق مكارمِ  عثة سیدنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ھي إتمامُ إن الغایة من بِ 

  .الناس ھ وحقوقَ راعیا حقَّ ، محافظا على كرامتھ وكرامة الغیر، ، فیكون مستقیما في عبادتھ وتعاملھ مع نفسھ وغیرهى بھ المؤمنُ لَّ حَ تَ یَ 

  حكمة
  قصة أصحاب الجنة : أعتبر

، الفقراء والمساكین لیبارك هللا لھ في رزقھ ویرعى حقَّ ، على الزكاة والتصدق مما أتاه هللا على كل مؤمن أنعم هللا علیھ من نعمھ وفضلھ أن یحرصَ 

  .أصحاب الجنة للخسارة في الدنیا واآلخرة اعتبارا بقصة ةٌ بَ لَ جْ ألن ذلك مَ  البخلَ  ویجتنبَ 

  أختار الصحبة الصالحة 

  ."لخالِ كم من یُ أحدُ  فلینظرْ ، على دین خلیلھ المرءُ ": وقال أیضا، "فُ رَ عْ فإنك بھ تُ  السوءِ  ینَ رِ إیاك وقَ ": قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 

وإما  كَ یَ ذِ حْ إما أن یُ  سكِ المِ  ، فحاملُ یرِ الكِ  ونافخِ  سكِ المِ  كحاملِ  السوءِ  وجلیِس  الصالحِ  الجلیِس  لُ ثَ إنما مَ ": علیھ الصالة والسالم في حدیث آخرقال و

ً منھ ریح وإما أن تجدَ  ،ثیابك ونافخ الكیر إما أن یحرقَ . منھ ریحا طیبة منھ وإما أن تجدَ  اعَ تَ بْ أن تَ    ".خبیثة ا

لصحبة وا، ستقامة وصالحااال تجني منھا إال خیرا و الصالحةُ  فالصحبةُ  ؛حبة األشرارصُ  قیمةمن  األخیار من كل ماسبق تتضح قیمة مصاحبةِ 

  .المؤمن الصحبة التي تناسب دینھ  فلینظرِ ، دا وفسادا وشراكَ نَ الطالحة ال یخرج منھا إال 

  أقرأ القرآن وأرتقي

  .منزلة إلى أعلى درجة وأكبرِ  حتى نرتقيَ ، بھ ونعملْ  من تالوة القرآن ونتوسلْ  رْ ثِ كْ فلنُ  ،ذكر هللا نْ القرآن مِ  وتالوةُ ، أكبرُ  هللاِ  رُ كْ ذِ 

  ."فإن منزلتك عند آخر آیة تقرأھا، في الدنیا رتلُ كما كنت تُ  لْ تِّ ورَ ، قرأ وارتقِ اِ : لصاحب القرآن قالُ یُ " :ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللاقال 
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