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 معنى المفردات والمصطلحات اآلتية:

كَِظيٌم : مهموم من شدة الحزن

حرضا: مريضا مرضا شديدا يذهب العقل حتى يشرف على الموت.

صلح الحديبية: معاهدة بين رسول ا� وقريش بالحديبية على مشارف مكة.

الوفاء باألمانة: المحافظة عليها وأداؤها دون خيانة.

ُ اْلُمْسَتَعاُن َعلَٰى َما َتِصُفوَن (18) ْمًرا ۖ َفَصْبٌر َجِميٌل ۖ َوا�� نُفُسكُْم ا� لَْت لَكُْم ا�  (َوَجاُءوا َعلَٰى َقِميِصِه ِبَدٍم كَِذٍب ۚ َقاَل َبْل َسو�

الرحمة: حزن يعقوب على ابنه يوسف عليه السالم.

الرجاء في ا�: عدم اليأس من روح ا�.

اليقين في ا�: علم يعقوب عن ا� تعالى أن يوسف حي لم ُي ْقتل وأن ا� سيأتيه به ويحقق رؤياه.

الموقف األول: تأسفه وحزنه على يوسف.

الموقف الثاني: تفويضه األمر � ويقينه من لقيا يوسف عليه السالم.

 إذا كان معنى اإليمان هو التصديق اليقيني بوجود ا� تعالى ووحدانيته، فإن هذا اإليمان الراسخ يمنح النفس قدرة على تحمل

الشدائد، ألن المؤمن يعتقد أن كل ما يصيبه هو خير.

يكتب باسمك اللهم بدل بسم ا� الرحمن الرحيم.

يكتب محمد بن عبد ا� بدل محمد رسول ا� صلى ا� عليه وسلم.

الغاية من قبول النبي لهذه الشروط هي تفادي قتل المسلم أخاه بغير علم.

 أنا أعارض هذا التصرف ألنه يتنافى مع عقيدة التوحيد.

 المصائب ابتالء من ا� يطهرنا بها من رجس اآلثام، ويرفع لنا بها الدرجات عنده، ويغفر لنا بها ذنوبنا، لهذا يجب علينا أن نواجهها

بالصبر والتقوى وتفويض األمر �، والتسليم لقضائه والرضا بقدره. ألن الصبر والتقوى دليال اإليمان، والتضجر واليأس دليال الكفر

ْجَر َ َال ُيِضيُع ا� ن� ا�� قِ َوَيْصِبْر َفا� ُه َمن َيت� ن� ُ َعلَْيَنا ۖ ا� َذا ا�ِخي ۖ َقْد َمن� ا�� َنا ُيوُسُف َوَهٰ والعصيان. قال ا� تعالى في سورة يوسف: ْ( َقاَل ا�

اْلُمْحِسِنيَن (90))
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https://www.alloschool.com/
https://www.alloschool.com/course/altrbia-alislamia-alaola-bak-alom-riadhia
https://www.alloschool.com/course/altrbia-alislamia-alaola-bak-alom-riadhia#section-3658

