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 اخليار الثالث اخليار الثاين اخليار األول الســؤال م

1.  
حاز اإلسالُم َقَصَب السَّْبِق يف اختاِذ التدابرِي الالزمة للوقايِة من 
األمراض وانتشارِها، ومن ذلك حديُث: ))ال يُورُِد ُمُِْرٌض عَلى 

(( الذي رواه اإلماُم:  ُمِصح ٍّ
 الرتمذي مسلم النسائي 

2.  
من األخالق اليت تشتدُّ احلاجة إليها ِجدًّا عند حدوِث 

الكوارِث العامَِّة، وتكوُن أمهي َُّتها عاليًة عند الضَّرِر العامِ : ُخُلُق 
 التعاوِن بني املسلمني. والتعاوُن هو:

َم غريَه على  أن يقدِ 
النَّفِع له،  نفِسه يف

 والدَّفِع عنه

هو تقرُّب شخصٍّ من 
 آخَر مبا حِيبُّ 

املساعدُة على احلقِ  
ابتغاءَ األجِر ِمن هللا 

 سبحانَه وتعاىل

3.  
ا هو َوْفق ما َقدَّره هللاُ تعاىل، ومن  ُكلُّ ما جيري يف الكوِن إَّنَّ

ذلك هذا الَوابءُ املنَتِشُر )ُكوروان(، وِمَن األِدلَِّة على ذلك: قَولُه 
 تعاىل:

}َوَخَلَق ُكلَّ َشْيءٍّ 
 فَ َقدَّرَهُ تَ ْقِديرًا{

 [ 2لفرقان: ]ا

ُ يَ ْبُسُط الر ِْزَق ِلَمْن  }اَّللَّ
َيَشاءُ َويَ ْقِدُر{ ]الرعد: 

26 ] 

َ َحقَّ  }َوَما قََدُروا اَّللَّ
 [91قَْدرِِه{ ]األنعام: 

4.  
ريةٍّ واقتصاديَّةٍّ بَسَبِب على الرَّغِم ُمَّا أصاب العاملَ ِمن أضرارٍّ َبشَ 

هذا الوابِء فإنَّه ينبغي للمسلِم أالَّ يتشاَءَم، بل عليه أن يتفاَءَل 
 َخريًا، وِمَن األِدلَِّة على ذلك: َقولُه صلَّى هللاُ عليه وسلَّم:

ا األع  ماُل ابلن ِيَّاتِ إَّنَّ

 اَل َعْدَوى َواَل ِطرَيََة،
 ويُعِجُبين الَفأُل.

: َوما الَفْأُل؟ قاَل: قالوا
 َكِلمةٌ طي ِبٌة.

َحقَّْت ََمبَّيت للذين 
 يَتحابُّوَن ِمن أْجلي

5.  

عِصُف ابلعاملَِ اليوَم بالءٌ خطرٌي ومصيبٌة عظيمٌة، ولِكنَّ هللاَ يَ 
تعاىل من رمحِته يُ َوطِ ُن النُّفوَس يف كتابِه على املصاِئِب قَبل 

وقوِعها؛ لَتِخفَّ َوتسُهَل إذا وقَعْت، مع فضيلِة الصَّرِب عليها. 
 هذا املعىن ورَد يف القرآِن يف آيتنِي متتاليتنِي، فما مها؟

-155اآليتان )
( من سورة 156

 البقرة 

( 142-141اآليتان: )
 من سورة آل عمران

( من 46-45اآليتان )
 سورة األنفال 

6.  
مهما َعظَُم اخَلطُب واشَتدَّ الَكْرُب، فثَمَّ ََمرٌَج ِمن هذا الضِ يِق، 

ُ لَنَا ُهَو ويف هذه اآليِة الكرميِة: }ُقْل َلْن ُيِصيبَ نَا ِإالَّ َما َكَتَب ا َّللَّ
 [ إرشاٌد إىل:51َمْواَلاَن َوَعَلى اَّللَِّ فَ ْليَ تَ وَكَِّل اْلُمْؤِمُنون{ ]التوبة: 

أمهيَِّة الصَّرِب وقَت 
 املَِحنِ 

االعتماِد على هللِا تعاىل، 
 وتفويِض األمِر إليه

األْخِذ ابألسباِب 
 الظَّاِهرةِ 

 من آاثِر اإلمياِن ابلَقضاِء والَقَدِر والتسليِم له:  .7
أنَّه يدعو إىل الَعَمِل 
والنَّشاِط والسَّعِي مبا 

 يُرضي هللاَ 

أن يَعِرَف اإلنساُن قَْدَر 
نَ ْفِسه ويُواِجَه الصِ عاَب 
 واألخطاَر بَقلبٍّ اثبتٍّ 

 مجيع ما سبق
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8.  

يف هذه الظُّروِف اليت متُرُّ هبا األمَّةُ مع جائحِة فريوس )كوروان( 
جِيُب على املسلِم أن يؤِمَن بَقضاِء هللِا وقَدرِه، وأنَّ مجيَع 

 الواقعاِت بَقضاِء هللِا وقََدرِه: َخريِها وَشر ِها، نَ ْفِعها وُضر ِها.
 فما مراتُب اإلمياِن ابلَقَدِر؟

اإلمياُن بعِلِم هللِا 
لشَّاِمِل، واإلمياُن أبنَّ  ا

 هللاَ خاِلُق ُكلِ  َشيءٍّ 
 اإلخالُص واملتابعةُ  الَقبوُل واالنقيادُ 

9.  

َمرَّت ابألمَِّة أحداٌث ِعظاٌم؛ زالزُِل، وحروٌب، وَِمٌَن، وأمراٌض، 
وأوبَِئٌة، مثَّ انَقَشَعت عنهم وعاد املسِلموَن أفَضَل ُمَّا كانوا عليه، 
ومن هذه املصاِئِب واحمَلِن: طاعوٌن أصاب الشَّاَم َحَصد الكثرَي 

 :ِمن النَّاس، وسُِ َي طاُعوَن َعْمواس وكان ذلك يف عامِ 

 من اهلجرة 18 من اهلجرة 28 من اهلجرة 67

10.  

قال َرسوُل هللا صلَّى هللاُ عليه وسلَّم: )مل َتْظَهِر الفاِحشُة يف قومٍّ 
َقطُّ حىت يُ ْعلُِنوا هبا، إالَّ َفَشا فيِهُم الطَّاعوُن واألوجاُع اليت مل 

 َتُكْن َمَضْت يف أسالِفهم الذين َمَضوا(.
 راوي هذا احلديِث الصَّحايبُّ اجلليُل:

 عبُد هللِا بُن عبَّاسٍّ  أبو ُهرَيرةَ  عبُد هللِا بُن ُعَمرَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


