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مقدمة
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، وبعد:

فإن دور التربية يف هنضة املجتمعات وتنميتها كبري جًدا، وبقدر االهتمام هبا بقدر ما حتصل من آثار سلوكية وعقلية ووجدانية على 
األفراد؛ مبا حيقق تقدًما ملموًسا يف جماالت احلياة كافة.

وتتميز التربية اإلسالمية عن نظرياهتا األخرى باهتمامها بالتنمية املتكاملة والشاملة للفرد؛ الستهدافها عمارة الدنيا، وصالح اآلخرة، 
التربية  نظريات  يف  به  ُيحتذى  منوذًجا  جيعلها  مما  املطهرة،  النبوية  والسنة  الكرمي  القرآن  من  النابعة  وفلسفتها  مصدرها  وطبيعة 

والفلسفات احلديثة.
ل حتدًيا أمام  وللتربية اإلسالمية أهداف عامة يشترك فيها مجيع املسلمني، وأخرى خاصة ختتلف باختالف املرحلة العمرية؛ مما شكَّ

ي املناهج احلديثة ومطوريها يف كيفية ترمجة هذه األهداف يف صورة حمتوى قابل للتحقق. معدِّ
ولألثر السليب الذي خّلفته احلرب على بعض الشعوب العربية يف شىت جماالت احلياة، ومنها التعليم؛ مما أدى إىل ضعف عملياته يف 
أغلب املناطق أو توقفها بالكلية، إضافة إىل تسرب الطالب عن املدارس، وانقطاعهم عن التحصيل؛ فلم يعْد التعليم من أولويات األسرة.
وعلى إثر هذه األزمة قامت مبادرات ومشاريع تعليمية فردية ومجاعية يف حماولة للتغلب على مشكلة التعليم؛ مما اضطر بعض املعنيني 
بالعملية التعليمية إىل إعداد مقررات مبسطة مل تعتمد يف الغالب على املعايري احلديثة يف بناء املناهج، أو نقل جتارب واسترياد مناهج 

مل ُتعْد خصيًصا للطالب يف الدول العربية، فكانت غري مناسبة لثقافته العربية واإلسالمية، وعاداته االجتماعية.
وهنا تأيت احلاجة إىل إعداد مناهج تعليمية - وخباصة يف التربية اإلسالمية - وفق الطريقة العلمية واملْهنية يف صناعة املناهج؛ ُتسهم يف 
تعّلم فّعال لدى الطالب يف الدول العربية يف مجيع املجاالت املعرفية واملهارية والوجدانية، وُتحقق لديه أهداف التربية اإلسالمية املناسبة 
ملرحلته العمرية، حيث قامت شركة )التنمية إسطنبول للتعليم( بإعداد "مناهج التربية اإلسالمية لطالب التعليم العام يف مدارس الدول 
العربية. وقد مت توزيع األهداف العامة للتربية اإلسالمية هلذه املناهج على خمتلف الصفوف الدراسية مبا يتناسب مع املراحل العمرية 

للطالب، ومبا يضمن التتابع العلمي والتربوي للجوانب املعرفية واملهارية والوجدانية كافة.
ولكي تتحقق هذه األهداف مت اختيار حمتوى متنوع ينطلق من أصول التربية اإلسالمية، متت صياغته يف موضوعات مترابطة تنسجم مع 
طبيعة األهداف العامة للتربية اإلسالمية، وتراعي تنوع الطالب، واختالف ميوهلم وقدراهتم، وتسمح بتنوع أساليب التدريس وطرقها.

وقد جاءت طريقة عرض املوضوعات مبا حيقق التعلُّم احلديث املعتمد على دور الطالب يف التعليم؛ فقد مت تزويدها بأنشطة صفية )فردية 
- مجاعية( تربط الطالب ببيئته املدرسية، وأنشطة غري صفية )فردية - مجاعية( تربط بيئة التعلُّم بالبيئة املحيطة بالطالب مما يعدد 

مصادر التعلُّم اليت حتقق أهداف التربية اإلسالمية.
وتنوعت أساليب التقومي لتراعي الفروق الفردية بني الطالب، وحتدد نقاط القوة، والنقاط اليت حتتاج إىل حتسني لتكون مرشًدا للمعلم 

يف رحلته لتحقيق هذه األهداف.
وجاء مقرر التربية اإلسالمية للصف الثالث يف احللقة األوىل من التعليم األساسي متضمًنا جماالت احلفظ والتالوة، والتوحيد، والفقه 

والسلوك، والسرية واألخالق، معتنًيا باستكمال شخصية الطالب املسلم على النحو التايل:
جمال احلفظ والتالوة؛ جاء لريبط الدارس بكتاب اهلل عز وجل حفًظا وتالوًة من خالل منهج مرتبط مبجال التفسري؛ ليعزز األهداف 

املخطط هلا، ويعد هذا املجال من أهم جماالت التربية اإلسالمية؛ ألنه يربط الطالب بكتاب اهلل  تالوة، وتعلًما، وتدبًرا.
وقد مت بناء هذا املجال وفق املنهجية التالية:
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1( البدء بسورة الناس لتيسري إتقان احلفظ على الطالب.
2( بناء موضوعات املجال بناًء ترابطًيا وتصاعدًيا.

3( التدرج يف مستوى احلفظ والتالوة وفق املراحل العمرية.
التوحيد،  وموضوعات جمال  التجويد،  وموضوعات جمال  التفسري،  والتالوة مبوضوعات جمال  احلفظ  موضوعات جمال  ربط   )4

وموضوعات جمال الفقه والسلوك.
جمال التوحيد؛ جاء ليعتين بعقيدة املسلم، وتقدميها يف صورة نقية خالصة؛ مما يرسخها يف قلوب الطالب.

وقد مت بناء هذا املجال وفق املنهجية التالية:
1( البدء باملفاهيم األساسية يف العقيدة اإلسالمية الصحيحة.

2( عرض املفاهيم األساسية يف صورة مبسطة خالية من التعقيد، مع االبتعاد عن القضايا اخلالفية.
3( البناء التصاعدي واالنتقال من املحسوس إىل املفهوم املجرد، وفق املراحل العمرية.

4( البناء الترابطي يف جمال التوحيد؛ فما يدرسه الطالب يف الصف احلايل ينبين على ما سبق دراسته يف الصف السابق.
جمال الفقه والسلوك؛ جاء ليعتين بتوضيح األحكام الشرعية املتعلقة ببعض ما كلف اهلل به املسلم من عبادات، وما ميارسه يف حياته 
من معامالت وآداب وأخالق، وحنوها، إلكساب الطالب بعض اآلداب اإلسالمية وامللكات الفقهية اليت متكنه من عبادة اهلل عز وجل.

وقد مت بناء هذا املجال وفق املنهجية التالية:
1( اختيار موضوعات تناسب املرحلة العمرية للطالب.

2( ترتيب املوضوعات ترتيًبا متسلساًل متدرًجا من السهل إىل الصعب، ومن العام إىل اخلاص، ومن املجرد إىل املحسوس.
3( ربط موضوعات جمال الفقه والسلوك مع موضوعات احلفظ والتالوة.

4( ربط موضوعات جمال الفقه والسلوك مع موضوعات جمال السرية واألخالق.
جمال السرية واألخالق؛ جاء ليعتين بسرية النيب ، وبعض هديه ؛ متضمًنا بعض األخالق اليت أمر هبا اإلسالم، إضافة إىل 

إكساب الطالب بعض املعارف األساسية عن رسول اهلل ، وحماولة ترمجة هذه املعارف إىل أخالقيات.
وقد مت بناء هذا املجال وفق املنهجية التالية:

1( االعتماد على صحيح السرية النبوية.
2( اختيار جانب من سرية رسول اهلل ، وتقسيمه إىل موضوعات، وتقسيم املوضوعات على الصفوف.

3( اختيار بعض األخالق واآلداب العامة، وصياغتها يف موضوعات وتقسيمها وفق املراحل العمرية.
4( ترتيب املوضوعات ترتيًبا متسلساًل متدرًجا من السهل إىل الصعب، ومن العام إىل اخلاص، ومن املجرد إىل املحسوس.

5( ترتيب املوضوعات ترتيًبا تكاملًيا؛ فما يدرسه الطالب يف الصف احلايل ينبين على ما قام بدراسته يف العام املاضي.
6( ربط موضوعات جمال السرية واألخالق مع موضوعات احلفظ والتالوة، وموضوعات جمال الفقه والسلوك.

وُنظمت هذه املجاالت على شكل وحدات تعليمية تتضمن جمموعة دروٍس تعليمية. 
ويتم تدريس هذا املقرر يف حصص دراسية تتراوح بني )2-4( حصة أسبوعًيا.

فاحرص - أيها الطالب - على االستفادة من هذا اجلهد الذي ُبذل يف تأليف الكتاب، وحافظ عليه، واسأل معلمك عّما أشكل عليك؛ 
ليكون لك زاًدا يف الدنيا واآلخرة.

واحرص - أيها املعلم - على تقدمي تعلُّم فّعال؛ يسهم بإذن اهلل يف حتقق األهداف املخطط هلا لدى الطالب.
واحرص – يا ويل األمر - على متابعة تقدم ابنك/ ابنتك يف تعلُّمه لتكون ُمعيًنا للمدرسة يف حتقيق رسالتها.

نسأل اهلل تعاىل لنا ولكم التوفيق والقبول، وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه وسلم.
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األهداف العامة ملقرر التربية اإلسالمية يف الصف الثالث

)احللقة األوىل – التعليم األساسي(

يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذا املقرر أن:
حيفظ السور املقررة حفًظا متقًنا.  )1(
)2(  يتلو السور املقررة تالوة جمودة.

)3(  يتعرف بعض املفاهيم املرتبطة مبراتب الدين املناسبة ملرحلته العمرية.
يتعرف جانًبا من سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم قبل البعثة.  )4(

)5(  يتعرف بعض أحكام الصالة املناسبة ملرحلته العمرية.

الوحدات التعليمية ودروسها:

عدد الدروسالوحدات التعليمية
5 سور قرآنيةاحلفظ والتالوة

13التوحيد
8السرية واألخالق
16الفقه والسلوك

عدد احلصص الدراسية األسبوعية )2- 4 حصة(
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الوحدة األوىل: احلفظ والتالوة:   
 13 - سورة االنفطار.  - سورة املطففني. 

الوحدة الثانية:  التوحيد:
16 الدرس األول: أركان اإلسالم. 
1٩ الدرس الثاين: شهادة أن ال إله إال اهلل، وأن حممدًا رسول اهلل. 
24 الدرس الثالث: إقام الصالة. 
28 الدرس الرابع: إيتاء الزكاة. 
31 الدرس اخلامس: صوم رمضان. 
34 الدرس السادس: حج بيت اهلل احلرام. 

الوحدة الثالثة: السرية واألخالق:
40 الدرس األول: ملاذا نتعلم سرية النيب ؟ 
43  . الدرس الثاين: قصة عبد اهلل الذبيح أيب النيب
46  . الدرس الثالث: مولد النيب
4٩ الدرس الرابع: فضل الصدق. 

الوحدة الرابعة: الفقه والسلوك:
54 الدرس األول: قضاء احلاجة. 
57 الدرس الثاين: االستنجاء واالستجمار. 
60 الدرس الثالث: إزالة النجاسات. 
64 الدرس الرابع: التيمم. 
70 الدرس اخلامس: آداب اللباس. 
74 الدرس السادس: آداب املجالس. 
78 الدرس السابع: آداب الكالم. 
84 الدرس الثامن: آداب املزاح. 

موضوعات الفصل الدراسي األول
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الوحدة األوىل: احلفظ والتالوة:
8٩ - سورة االنشقاق. - سورة الربوج.  - سورة الطارق. 

الوحدة الثانية: التوحيد:
٩2 الدرس األول: أركان اإلميان. 
٩6 الدرس الثاين: اإلميان باهلل تعاىل. 
100 الدرس الثالث: اإلميان باملالئكة. 
104 الدرس الرابع: اإلميان بالكتب. 
108 الدرس اخلامس: اإلميان بالرسل. 
112 الدرس السادس: اإلميان باليوم اآلخر. 
115 الدرس السابع: اإلميان بالقدر. 
118 الدرس الثامن: اإلحسان. 

الوحدة الثالثة: السرية واألخالق:
124 الدرس األول: مع حليمة السعدية. 
127 الدرس الثاين: حادثة شق الصدر. 
130  . الدرس الثالث: وفاة أم النيب
133 الدرس الرابع: األخوة اإلسالمية. 

الوحدة الرابعة: الفقه والسلوك:
138 الدرس األول: أمهية الصالة. 
142 الدرس الثاين:  شروط الصالة. 
146 الدرس الثالث: مواقيت الصالة. 
150 الدرس الرابع: َسْتر العورة. 
153 الدرس اخلامس: فضل صالة اجلماعة. 
157 الدرس السادس: آداب املسجد. 
161 الدرس السابع: آداب الدعاء. 
166 الدرس الثامن: فضل آية الكرسي. 

موضوعات الفصل الدراسي الثاين
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الوْحَدُة اأُلوَلى

     الحفظ والتالوة

َمْوُضوَعاُت الِوْحَدِة:

1- سورة االنفطار.         
2 - سورة املطففني.

يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:

1- يردد غيًبا السور املقررة ترديًدا متقًنا.
2- يتلو السور املقررة تالوة سليمة.
3- يتقن القراءة املجودة ملا حفظه.

4- يبني معاين الكلمات الواردة يف السور.
5- يتأدب بآداب االستماع إىل القرآن الكرمي.

6- يتعرف على معىن التجويد.

َأْهَداُف الِوْحَدِة:





١5

الوْحَدُة الثانية

   التوحيد

َمْوُضوَعاُت الِوْحَدِة:

2- َشَهاَدُة َأن اَل ِإَله ِإالَّ اهلُل. 1- َأْرَكاُن اإِلْساَلِم.    
اَلِة. 4- ِإَقاُم الصَّ ًدا َرُسوُل اهلِل.   3- َشَهاَدُة َأنَّ ُمَحمَّ
َكاِة. 6- ِإْيَتاُء الزَّ 5- َصْوُم َرَمَضاَن.    

7- َحجُّ َبْيِت اهلِل احَلَراِم.

يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:
1- يعدد أركان اإلسالم.

2- يؤمن بـأمهية الشهادتني يف اإلسالم.
. 4- يؤمن مبكانة النيب

6- حيرص على إقامة الصالة.
7-يبني فضل الصيام. 

٩- يؤمن مبكانة الزكاة.
12- يبني فضل احلج يف اإلسالم.

َأْهَداُف الِوْحَدِة:
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(((

الّدرُس األوُل
َأْرَكاُن اإِلْساَلِم

اإلسالم

اإلميان

اإلحسان

]آل عمران: 1٩[ مبيمح  زب  رب  يئ  ىمحٱىئ  قال اهلل تعاىل: 

]آل عمران: 85[ مئيمح  زئ  رئ  ىمحٱ   ٍّ    َّ   ُّ      ِّ   ّٰ  وقال اهلل تعاىل: 

اإلسالم هو الدين احلق، وله مخسة أركان عليها يقوم ، وهبا يتحقق، وهي:
أركان اإلسالم

الشهادتان

شهادة أن ال إله إال اهلل
شهادة أن حممًدا رسول اهلل

حج البيتصوم رمضانإيتاء الزكاةإقام الصالة

 َقاَل النَّيبُّ : »بِنَي اإلْساَلُم َعَلى َخْمٍس: َشَهاَدة َأن اَل إَلَه إالَّ اهلل 
........................................................................................................................................................

.
)1(»................................................................................................................................................

)1) أخرجه البخاري )8(، ومسلم )16(، والترمذي )260٩(، واللفظ له.
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األنشطة
نشاط )1):

اِلَيِة: َوِر التَّ َعاُوِن َمَع َمْجُموَعِتَك اْكُتْب اْسَم الِعَباَدِة امُلَناِسَبِة ِلُكلِّ ُصوَرٍة ِمَن الصُّ ِبالتَّ

.................................................................................

نشاط )2):

َضْع َعاَلَمَة )√( َأَماَم َما َتْسَتِطيُع الِقَياَم ِبِه ِمَن اأَلْرَكاِن:

ْكُن َما َتْسَتِطيُع الِقَياَم ِبِهالرُّ

َهاَدَتاِن ...........................................................الشَّ

اَلِة ...........................................................ِإَقاُم الصَّ

َكاِة ...........................................................ِإْيَتاُء الزَّ

...........................................................َصْوُم َرَمَضاَن

...........................................................َحجُّ الَبْيِت



١8

 
التقومي

اِلَيِة َكَما جاَءْت ِفي احَلديِث: ْب َأْرَكاَن اإلْساَلِم التَّ س1: َرتِّ
(............( 1 َصْوُم َرَمَضاَن.       

(............( 2 َحجُّ الَبْيِت.       

(............( َكاِة.        3 ِإيَتاُء الزَّ

(............( ًدا َرُسوُل اهلِل.   4 َشَهاَدُة َأن اَل ِإلَه إالَّ اهلُل، َوَأنَّ ُمَحمَّ

(............( اَلِة.        5 إَقاُم الصَّ

ِليَل َعَلى َأْرَكاِن اإلْساَلِم. س2: اكُتب الدَّ
ِحْيَحِة َوَعاَلَمَة )×( َأَماَم الِعَباَرِة اخَلَطِأ ِفْيَما َيِلي: س3: َضْع َعاَلَمَة )√( َأَماَم الِعَباَرِة الصَّ

(............( ْوِم َتْقَوى اهلِل َتَعاَلى.    1 َيَناُل امُلْسِلُم ِبالصَّ

(............( اٍت.     2 َيِجُب احلجُّ ِفي الُعْمِر َثاَلَث َمرَّ

(............( َكاِة ِلْلُفَقَراِء َوامَلَساِكْيِن.    3 ُتْعَطى َأْمَواُل الزَّ

(............( َفِر.    اَلُة َأْثَناَء امَلَرِض َوالسَّ 4 اَل َتِجُب الصَّ

(............( َهاَدَتْيِن ُكلَّ َيْوٍم.      5 َأْنِطُق الشَّ



١٩

(1(

الّدرُس الثاين
َشَهاَدُة َأن اَل ِإلَه إال اهلُل َوَأنَّ 

ُمحّمًدا َرُسوُل اهلِل 
يدخل اإلنسان يف اإلسالم بالنطق بالشهادتني

قال رسول اهلل  : »من شهد أن ال إله إال اهلل وأن محمًدا رسول 
َم اهلل عليه النار«)1).............................................. اهلل َحرَّ

َهاَدِة َأْرَكاُن الشَّ

ًدا َرُسوُل اهلِلَشَهاَدُة َأن اَل ِإَلَه ِإالَّ اهلُل َشَهاَدُة َأنَّ ُمَحمَّ

)1) أخرجه مسلم )2٩). 



٢٠

شهادة أن ال إله إال اهلل

معناها
أي: ال معبود حبق إال اهلل.

وهلا ركنان:
1 - نفٌي )ال إله(   2 - إثباٌت )إال اهلل(

ٰذ دليلها يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 
]آل عمران:18[ ٰى    ٌّ       ٍّيمح  ٰر 

شهادة أن حممًدا رسول اهلل

أي: اإلميان بأن حممًدا عبداهلل ورسوله أرسله اهلل للعاملني، وهو معناها
خامت األنبياء واملرسلني.

]الفتح:2٩[دليلها ىليمح  مل  خل  قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 



٢١

األنشطة
نشاط )1):

اَلِة َنُقوُل: َأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اهلُل.  ِفي َأيِّ َمْوِضٍع ِفي الصَّ

نشاط )2):

َمْوِضَعْيِن  اْكُتْب  اخَلْمِس،  َلَواِت  للصَّ اأَلَذاِن  ِفي  اهلِل  َرُسوُل  ًدا  ُمَحمَّ َأنَّ  َشَهاَدَة  ُن  امُلَؤذِّ َيْذُكُر 
ًدا َرُسوُل اهلِل«. آَخَرْيِن َنْنِطُق ِفْيِهَما »َشَهاَدَة َأنَّ ُمَحمَّ



٢٢

نشاط )3):

َمَحبَُّة النَِّبيِّ   َواِجَبٌة َعَلى امُلْسِلِم.
. ِِّبي ِة النَّ - ِبُمَشاَرَكِة َزِمْيِلَك: َضْع َعاَلَمَة )√( َأَماَم الِفْعِل الَِّذي َيُكوُن َسَبًبا ِفي َمَحبَّ

   الُة َعَلْيِه الصَّ

  َمْعِرَفُة ِسْيَرِتِه

تصديقه َكَراِهَيُة امُلْسِلِمنَي       



٢3

التقومي

ًدا َرُسوُل اهلِل. ِليَل َعَلى َشَهادِة َأنَّ ُمَحمَّ س1: اكُتب الدَّ

حيَحِة، َوَعاَلَمَة )×( َأَماَم الِعَباَرِة اخَلَطِأ ِفْيَما َيِلي: س2: َضْع َعاَلَمَة )√( َأَماَم الِعَباَرِة الصَّ

(............( ًدا ِإَلى الَعَرِب َوْحَدُهْم.    َنا ُمَحمَّ -  َأْرَسَل اهلُل َنِبيَّ

(............( -  ِلَشَهاَدِة أن "ال إله إال اهلل" ركنان.       

(............( ُل َشْيٍء يدخل به اإلنسان اإلسالم هو احَلجُّ ِلْلَبْيِت احَلَراِم.      -  َأوَّ



٢٤

ْرُس الثَّاِلُث الدَّ
اَلِة ِإَقاُم الصَّ

اَلِة َأَهمُّ َدِلْيٍل َعَلى  َهاَدَتْيِن َفِإنَّ ِإَقاَمَة الصَّ ِإَذا َكاَن الَعْبُد َيْدُخُل اإِلْساَلَم ِإَذا َنَطَق الشَّ
ْرِس. اَلِة ِمْن ِخاَلِل َهَذا الدَّ َة الصَّ يَّ ِإْيَماِنِه َواْسِتَقاَمِتِه َعَلى اإِلْساَلِم، َوَسَتْعِرُف َأَهمِّ

أداؤها يف وقتها كما صالها النيبُّ .معناه

مك دليله لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 
]املزمل: 20[. ىكيمح 

اَلِة: َمَكاَنُة الصَّ

َهاَدَتْيِن. اَلُة َأْعَظُم َأْرَكاِن اإِلْساَلِم َبْعَد الشَّ - الصَّ

ُل َما ُيَحاَسُب َعَلْيِه الَعْبُد َيْوَم الِقَياَمِة. - َأوَّ

-  َفَرَضَها اهلُل َتَعاَلى َلْيَلَة اإِلْسَراِء َوامِلْعَراِج.

َئاِتِه َوَيْغِفُرَها َلُه. ُر َسيِّ الَة َفِإنَّ اهلَل ُيَكفِّ - َمْن َأَقاَم الصَّ



٢5

مث  متهت  خت  حت  جت  مبهب  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  قال تعاىل: ىمحٱ 

يمح]هود:114[. مج  حج 

اَلِة: َمْعَنى إَقاِم الصَّ

َلَواِت اخَلْمِس اْلَمُفروَضِة َأَداُء الصَّ

َدِة ِفي اأَلْوَقاِت اْلُمَحدَّ

 ًِّبي ِتي َبَيَنها النَّ َفِة الَّ ِبالصَّ



٢6

األنشطة
نشاط )1):

َلَواِت اخَلْمَس اْلَمْفُروَضَة: اذكر الصَّ
       

..................................................................

............................................

نشاط )2):

َلَواِت اخَلْمِس. ُهَناَك َصَلَواٌت ُأْخَرى َيْحِرُص امُلْسِلُم َعَلى َأَداِئَها َغْيُر الصَّ

َلَواِت: ل الِعَباَراِت اآلِتَيَة َواْكُتْب َما َتُدلُّ َعَلْيَها، ِمْن ِتْلَك الصَّ - َتَأمَّ

(.....................................................( َتْيِن.      أ ـ َصاَلٌة ُتَصلَّى ِفي الَعاِم َمرَّ

(.....................................................( ًة َواِحَدًة.    ب ـ َصاَلٌة ُتَصلَّى ِفي اأُلْسُبوِع َمرَّ

(.....................................................( ج ـ َصاَلٌة اَل ُرُكوَع ِفْيَها َواَل ُسُجوٌد.    



٢7

التقومي

اَلِة؟ س1: َما َمْعَنى ِإَقاُم الصَّ
س2: َأْكِمْل َمَكاَن الَفَراِغ ِبَما ُيَناِسُبُه:
اَلُة َفْرٌض، َوَدِلْيُل َذِلَك: - الصَّ

...................................................................................................................................................................................................

نوِب، َوَدِلْيُل َذِلَك: َرٌة للذُّ اَلُة ُمَكفِّ - الصَّ

...................................................................................................................................................................................................

َدٌة، َوَدِلْيُل َذِلَك: - الَصَلَواُت اخلمُس َلَها َأْوَقاٌت ُمَحدَّ

..................................................................................................................................................................................................

.



٢8

الّدرُس الرابع
كاِة إيَتاُء الزَّ

كالفقراء معناه للمستحقني  تعاىل  اهلل  فرضها  املال  من  َقْدٌر  هي 
واملساكني.

مك دليله لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  قال اهلل تعاىل: ىمح 
ىكيمح ]املزمل: 20[

َوَدِلْيُل َصْرِفَها ِلْلُفَقَراِء َوامَلَساِكْيِن: َقْوُل اهلِل َتَعاَلى:

]التوبة: 60[ يمح  ني  مي  زي  ري  ىمحٱ 

َوَقْد َفَرَضَها اهلُل َعَلى امُلْسِلِمْيَن ِفي الَعاِم الثَّاِني ِمَن اهِلْجَرِة.



٢٩

األنشطة
نشاط )1):

من  خن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  قال تعاىل: ىمحٱ 
]املؤمنون: 4-1[ يمح  جي  يه  ىه  مه  جه  ين  ىن 

- َدلَّت اآلَياُت الَكِرْيَمُة َعَلى َثاَلِث ِصَفاٍت ِلْلُمْؤِمِنْيَن امُلْفِلِحْيَن، َفَما ِهَي؟

َفُة اأُلْوَلى: ......................................................................................................................................................... 1 الصِّ

اِنَيُة: ......................................................................................................................................................... َفُة الثَّ 2 الصِّ

اِلَثُة: ......................................................................................................................................................... َفُة الثَّ 3 الصِّ

نشاط )2):

َحْيُث احُلْكِم  ِمْن  َبْيَنُهَما  الَفْرُق  َفَما  َكِثْيَرٍة،  آَياٍت  ِفْي  اَلِة  َوالصَّ َكاِة  الزَّ َبْين  َتَعاَلى  َقَرَن اهلُل 
ْرِتْيِب َبْيَن َأْرَكاِن اإِلْساَلِم؟ اْكُتْب َذِلَك ِفي اجَلْدَوِل التَّاِلي: َوالتَّ

ْكُن ْرِتْيُب َبْيَن اأَلْرَكاِناحُلْكُمالرُّ التَّ

اَلُة ................................................................الصَّ

َكاُة ................................................................الزَّ



3٠

التقومي

س1: وضح املقصود بإيتاء الزكاة.

..................................................................................

ِحْيَحَة ِمْن َبْيِن اأَلْقَواِس ِفْيَما َيِلي: س2: اْخَتر اإِلَجاَبَة الصَّ

اِلُث ِمْن َأْرَكاِن اإِلْساَلِم ............. . ْكُن الثَّ 1 الرُّ

َياُم( َكاُة - الصِّ اَلُة - الزَّ )الصَّ

َكاُة ِفي الَعاِم ......... ِمَن اهِلْجَرِة. 2 ُفِرَضت الزَّ

اِبِع( )الثَّاِني - الثَّاِلِث -الرَّ

َكاِة َو ............. ِفي الُقْرآِن الَكِرْيِم. 3 َقَرَن اهلُل َبْيَن الزَّ

) َياِم - احَلجِّ الِة - الصِّ )الصَّ

َكاِة ............. . ُهْم ِللزَّ 4 َذَكَر اهلُل َتَعاَلى ِمْن ِصَفاِت امُلْؤِمِنْيَن امُلْفِلِحْيَن َأنَّ

)َصاِبُروَن - ُمْؤِمُنوَن - َفاِعُلوَن(



3١

الّدرُس اخلامس
َصْوُم َرَمَضاَن

ارتبط شهر رمضان بركن من أركان اإلسالم، فما هو؟

...................................................................................................................

غروب معناه إىل  الفجر  طلوع  من  والشراب  كالطعام  املفطرات  ترك 
الشمس تعبًدا هلل.

دليله
خي  حي  جي  يه  ىه  ىمحٱ  تعاىل:  اهلل  قال 

ٰى     ٌّ     ٍّ     َّيمح ٰر  ٰذ  يي  ىي   مي 

]البقرة: 183[

اِنَيِة ِمَن اهِلْجَرِة، َوُهَو ِمْن َأْفَضِل الِعَباَداِت َوَأْكَثِرَها َأْجًرا؛  َنِة الثَّ َياُم ِفي السَّ َوَقْد ُفِرَض الصِّ

َم ِمن َذنِبِه«)1) . ِبيُّ :  َمْن َصاَم َرَمَضاَن ِإيَماًنا َواْحِتَساًبا َغَفَر اهلُل َلُه َما َتَقدَّ َفَقْد َقاَل النَّ

)1) أخرجه البخاري )38(، ومسلم )760).



3٢

األنشطة
نشاط )1):

)أ( َضْع َعاَلَمَة )√( َتْحَت الِعَباَدِة الَِّتي َيْخَتصُّ ِبَها َشْهُر َرَمَضاَن:

ِقَياُم َلْيَلِة الَقْدِر َراِوْيِح َصاَلُة التَّ حج البيت احلرام

)ب( اْكُتب الِعَباَداِت الَِّتي ُتَحاِفُظ َعَلْيَها َأْثَناَء َشْهِر َرَمَضاَن:
...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

نشاط )2):
ٰى       ٌّ       ٍّ       َّيمح ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه  ىمحٱ 

]البقرة: 183[

َياِم َكَما َفِهْمَتَها ِمَن اآلَيِة الَكِرْيَمِة: َضْع َعاَلَمَة )√( َأَماَم ِحْكَمِة الصِّ
(............( - َتْقَوى اهلِل َتَعاَلى       
(............( - ِزَياَدُة الِرْزِق        
(............( َرَجاِت        - َرْفُع الدَّ



33

التقومي

ا َتْحَت اإِلَجاَبِة امُلَناِسَبِة:  س1: َضْع َخطًّ
)نعم – ال( اِلُث ِمْن َأْرَكاِن اإِلْساَلِم.  ْكُن الثَّ ْوُم ُهَو الرُّ 1 الصَّ

ْوِم ِهَي َتْعِليُم اجُلوِع.                        )نعم – ال( 2 ِحْكَمُة الصَّ

)نعم – ال( 3 َيْخَتصُّ َشْهُر َرَمَضاَن ِبَصاَلِة التراويح.  

ليُل َعَلى ُوُجوِبِه؟ ْوِم، َوَما الدَّ س2: َما َمْعىن الصَّ



3٤

الّدرُس السادس
َحجُّ َبْيِت اهلِل اْلَحَراِم

ىليمح ]البقرة: 1٩7[. مل  خل  قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 

ما َأْشُهُر احلج؟
..................................................................................................................................................................................................

قصد بيت اهلل احلرام ألداء املناسك فـي أشُهر احلج تعبدًا هلل معناه
تعاىل.

مت دليله خت  حت  جت  هب  مب  خب  قال اهلل تعاىل: ىمح حب 

هتيمح  ]آل عمران: ٩7[.
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ِعَباَدُة الُعْمِر،  َفُهَو  َواِحَدًة،  ًة  ِعَباِدِه ِفي الُعْمِر َمرَّ َتَعاَلى َعَلى امُلْسَتِطيِع ِمْن  َأْوَجَبُه اهلُل  َوَقْد 

يِن. َوَتَماُم اإِلْساَلِم، َوَكَماُل الدِّ

َنِة التَّاِسَعِة ِمَن اهِلْجَرِة. َوَقْد َفَرَضُه اهلُل َتَعاَلى َعَلى امُلْسِلِمنَي ِفي السَّ
ُة«.)1) ويف فضل احلج املربور قال النيب : »َوالَحجُّ اْلَمْبُروُر َلْيَس َلُه َجَزاٌء ِإالَّ الَجنَّ

َوامَلْقُصوُد ِبامَلْبُروِر: 

اُه امُلَكلَُّف َعَلى الَوْجِه اأَلْكَمِل َوَلْم ُيَخاِلْطُه ِإْثٌم َأْو َذْنٌب. الَِّذي َأدَّ

)1) أخرجه البخاري )1773(، ومسلم )134٩)..
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األنشطة
نشاط )1):

َواَل  َوْحَدَها  َة  امُلْسِلُم ِفي َمكَّ َيْفَعُلَها  ِتي  الَّ َزِميِلَك َضْع َعاَلَمَة )√( َحْوَل الِعَباَدِة  َمَع  َعاُوِن  ِبالتَّ
َيْفَعُلَها ِفي َغْيِرَها:

قراءُة الُقْرآُن

الُوُقوُف ِبَعَرَفَة

اَلُة الصَّ

َواُف الطَّ

َفا َوامَلْرَوِة ْعُي َبْيَن الصَّ السَّ

ِزَياَرُة امَلْسِجِد النبوي
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نشاط )2):

َوِر َواأَلْرَكاِن:  ْبِط َبْيَن الصُّ َرتِّب اأَلْرَكاَن اخَلْمَسَة ِبالرَّ

احَلجُّ

َكاُة الزَّ

ْوُم الصَّ

اَلُة الصَّ

َهاَدَتاِن الشَّ

ُل ْكُن اأَلوَّ الرُّ

ْكُن الثَّاِني الرُّ

اِلُث ْكُن الثَّ الرُّ

اِبُع ْكُن الرَّ الرُّ

ْكُن اخَلاِمُس الرُّ
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التقومي

س1: أكمل العبارات التالية:
أ ـ َحجُّ َبْيِت اهلِل احَلَراِم، هو: ..............................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

ب ـ احَلجُّ امَلْبُروُر، هو: .............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

وقال رسول اهلل  : »واحلج املربور  ...........................................................................................................

.»...................................................................................................................................................................................................

س2: ِصْل ُكلَّ ِفْقَرٍة ِفي الَعُموِد )أ( ِبَما ُيَناِسُبَها ِفي الَعُموِد )ب(:

الْجنَة

الُمْسَتِطيِع ِمَن الِعَباِد

َنِة التَّاِسَعِة ِمَن الِهْجَرِة السَّ

ُفِرَض الَحجُّ ِفي 

الَحجُّ الَمْبُروُر َلْيِس َلُه َجَزاٌء ِإالَّ

َيِجُب الَحجُّ َعَلى

بأ



3٩

الوْحَدُة الثالثة

        السيرة واألخالق

َمْوُضوَعاُت الِوْحَدِة:

1 - ملاذا نتعلم سرية النيب ؟
. 2 - قصة عبد اهلل الذبيح أيب النيب

. 3 - مولد النيب
4 - فضل الصدق.

يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:
. 1- يؤمن بأمهية دراسة سرية النيب

2- يبني أمهية دراسة السرية النبوية.
. 3- يبني جانًبا من سرية النيب

4- يؤمن مبكانة الصدق يف اإلسالم.
5- يتحلَّى بالصدق يف حياته.

َأْهَداُف الِوْحَدِة:



٤٠

الّدرُس األول
ملاذا َنَتعلَُّم ِسْيَرة النيب ؟

اِبَقِة َبْعَض الُدُروِس َعْن ِسْيرة النَّيب ، َمْن َيذُكُر يل شيًئا  ُفوِف السَّ املَعلُِّم: َتعلَّْمنا يف الصُّ
مْن َذلَك؟

. ِفراٌس: َتعلَّمَنا َدْعوَة النَّيب
املعلُِّم: َأْحَسنَت، وَماَذا َأْيَضًا؟

َخاِلٌد: َدَرْسَنا َمْوِلَد النَّيب  وَأمَساَء َزْوَجاِته ، وَأْسَماَء َأْواَلِده ، وَبْعًضا مْن حَياِته.
املعلُِّم: َأْحَسْنَت، َوهْل َتعِرفوَن ملاَذا َنْدُرُس ِسْيرَة النَّيب ؟

فراٌس: لنقتدَي ِبِه.
املعلُم: أْحسنَت يا فراٌس؛ فسْيرة النَّيب  َتْجعُل َبْيَن َيَدي املْسِلم ُصوَرَة الُقْدوِة احلَسنِة واملَثِل 

ْين. األْعلى، َكَما أنَّ ِدَراسَة سريِته  َعْوٌن لَنا َعلى َفهم الدِّ

َأْحِرُص َعَلى ِدَراسِة ِسْيَرِة النَّيبِّ   وَأْقَتِدي ِبِه



٤١

األنشطة
نشاط )1):

رِيِة املْوجْوَدِة فيها. ُجوِع إىل مْكَتبِة املْدَرسِة، اْكُتب َبعَض أْسماِء ُكُتِب السِّ بالرُّ
.................................................................................................................................... 1
.................................................................................................................................... 2
.................................................................................................................................... 3

نشاط )2):

أْكِمل الفراغات التَّالية:
...............................................................................................................................   ِبي اسُم النَّ
..........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................  اسُم أمِّ النَّيب 

..........................................................................................................................................................

............................................................................................................ أمساُء ُمرضَعاِت النَّيب

..........................................................................................................................................................

................................................................................................................ أمساُء زْوجاِت النَّيب

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................



٤٢

التقومي

ِحْيَحِة، وَعاَلمَة )×( أماَم العبارة اخَلاِطَئة مما  س1: َضْع َعاَلَمَة )( َأَماَم الِعبارِة الصَّ

يأيت: 
)   ( - َنَتعلَُّم ِسْيرَة النَّيب  ِلَنْقتِدَي ِبِه.                                    
- سْيرُة النَّيب  َتْجعُل َبنَي َيَدي املْسِلِم ُصورَة الُقْدوِة احَلَسنِة واملَثِل اأَلْعَلى.)   (
)   ( ْيِن.                             - ِدَراسُة ِسْيرِة النَّيب  َلْيَست َعْونًا عَلى َفْهم الدِّ

س2: َأْكِمْل الِعَباراِت التَّالَية:
- سريُة النَّيب  َتْجعُل َبنَي َيدي املْسلِم .................و ................. .

- دراسُة سْيرِته  ............ يف ........................... .
- َنَتعلَُّم سْيَرَة النَّيب  لـ ...........................................



٤3

الّدرُس الثاين
 ِبْيِح َأيب النَّيب ُة عبِد اهلل الذَّ ِقصَّ

َأْن  ُتِحبُّون  أْم  ؟  النَّيب  ِلب أيب  املطَّ عبِد  بِن  اهلِل  َعبِد  ة  ِقصَّ َأْبناِئي  َيا  َتْعلموَن  َهْل  املعلُِّم: 

ُأْخِبَرُكم هبا؟

فراٌس: ُنْحُن ال َنعَلُمَها يا ُمعلِّمنا، َأْخِبرَنا هبا.

خالٌد: َنَعم، َأْخربَنا هبا َيا ُمعلَِّمنا.

املعلُم: َحَسًنا ، َسُأْخِبرُكم ِبها.

أوالٍد  اهلُل َعشرَة  َوَهَبه  إْن  َفَنَذر  احَلارُث؛  ولٌد وحْيٌد امسه    النَّيب  َجدِّ  ِلب  املطَّ َلعْبِد  كاَن 

َي  قَّ َله َما ُيِريُد؛ َفأَراد أْن يَوفِّ ًبا هلِل تعاىل، وَبْعد َسَنَوات حتقَّ سوَف َيْذَبُح أَحَدُهم ُشْكًرا وَتَقرُّ

بَنْذِره َفَجَمَع أوالَده، َوَجَمع َأْسهًما َوَكَتَب َعَلى ُكلِّ َسهٍم اسَم َأَحِد أْبَناِئِه، واْخَتاَر ِمْنها، َفَوَقَع 

ِلَذِلَك ُحْزًنا َشِدْيًدا،  َأْبناِئه، َوَكاَن َأَحبَّ أْبَناِئه إليِه، َفَحزَن  االْخِتَياُر َعَلى َعْبِد اهلِل َأْصغِر 

ِلِب َأْن ُيجِري ُقْرَعًة َبْيَن عبِد اهلِل وَبْين َعشرٍة مَن اإلِبل، َفوَقَع  َفاْقَترَح أحُد أْصِدَقاِء عبِد املطَّ

ًة ُأْخَرى َفَوَقَع االْخِتَياُر َعَلى  االْخِتَياُر َعَلى عبِد اهلِل، فزاَد َعشرًة من اإلبِل، وَأْجَرى الُقْرَعَة َمرَّ

ٍة  َعبِد اهلِل فزاَد إىل َأْن َوَصَلت اإلِبُل ِمائة َفوقَع االْختياُر على اإلِبل َفَفِرح عبُد املطلِب بِشدَّ

. سْوِل َج آِمَنَة ِبْنَت وْهٍب أمَّ  الرَّ وذبَح اإلبَل، وَكُبر عبُد اهلِل، وتَزوَّ



٤٤

وبعَد َزَواِجه َسافَر َعبُد اهلِل لِزيارِة أْخواِلِه يف َيْثِرب، َوَتَرك َزْوَجَته َوِهَي َحاِمل، َوَأْثَناَء َعْودِته 

ِريِق. اْشَتدَّ عِليِه املَرُض، َفُتُوِفَي يف الطَّ

األنشطة
نشاط )1):

ة َنِبي اهلِل إْسَماعيَل عليه الصالة والسالم، وَكيَف افتداه اهلُل  ْص ِقصَّ جوِع إىل امُلعلِِّم خلِّ بالرُّ
ْبِح.  عزَّ وجلَّ ِمَن الذَّ

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................



٤5

التقومي

حْيَحِة مما َيأيت: س:1 ّضْع َعالَمَة )( أماَم الِعبارِة الصَّ

)    ( لب   - كاَن عبُد اهلِل َأْكرَب أبناِء عبِد املطَّ

  )    ( لِب ابَنه عبَد اهلِل      - َذَبَح عبُد املطَّ

)    ( َج آمنَة بنَت وهٍب     - َكُبَر عبُد اهلِل َوَتزوَّ

س2: أكمْل الِعباراِت التاليَة:

ِلب ولٌد وحْيٌد امسه................... - كاَن َلعْبِد املطَّ

- َفَنَذر إْن َوَهَبه اهلُل ........................سوَف َيْذَبُح أَحَدُهم.

َج عبُد اهلِل .............ِبْنَت ........................................... - تَزوَّ

- َسافَر َعبُد اهلِل أبو النَّيب  لِزيارِة .................يف ........................
 



٤6

الّدرُس الثالث
 َِّمْولُد النَّيب

. وَنَتَكلَّم َعن َمْوِلِده ، املعلُِّم: ُنكِمل اليوَم دُروَسنا يف ِسْيرِة النَّيب

ام، وَكاَنت  رَأْت آمنُة بنُت وهٍب يف َمناِمها َأن ُنوًرا عِظْيًما َيْخرُج ِمْنها َأَضاَءت َلُه ُقُصور الشَّ

َهذه ُبْشرى َأنَّها َستِلد ِطْفاًل ُيْصبُح َرُجاًل َعِظيًما َسَيُكوُن َله َشأٌن َعِظيٌم.

ْهِر  َيــوِم االْثِنني التَّاِسِع مـن َشْ ـَة يف َصِبْيَحـِة  ـُد املْرَسِلـْين  بِشـْعِب بين َهاِشـم مبكَّ ُوِلـَد َسيِّ

َرِبيـٍع اأَلْوِل، أَلوِل َعـاٍم ِمـن َحاِدَثـة الِفْيـل، وأَلربِعـنَي َسنة خَلت ِمن ُملِك ِكْسرى َأَنوُشروان، 

ُروَيت  وَقد  نيسان )أبريل( سنة 571م،  َشْهِر  ِمن  اْثَنني وِعشِريَن  َأو  ِعْشرِيَن  َذِلَك  ُويَواِفُق 

َأحَداٌث َوَقَعت ِعْند امليالِد؛ مْنها سقوط أربَع عشرَة ُشْرفة من إْيَوان ِكْسرى، وَخمَدت الناُر 

اليت َيعُبُدها املُجوس، واْنَهَدَمت الَكَناِئُس َحول ُبحْيرة "َساوى" َبعد َأْن َغاَضت.



٤7

األنشطة
نشاط )1):

اْكُتْب سورَة الِفيِل خِبطٍّ َجِمْيٍل. 
...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

نشاط )2):

َة أْصَحاِب الِفْيل. ص قصَّ خلِّ
...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................



٤8

التقومي

حيَحة مما َيأيت: س1: َضْع َعاَلَمة )( َأماَم الِعبارِة الصَّ

)        ( - ُوِلَد النَّيب  يف َعاِم الِفْيِل                                               

)        ( - ُوِلَد النَّيب  يوَم األْربَعاِء                                                 

)        ( - ُوِلد النَّيب  أَلْربِعـني َسنًة َخَلت ِمن ُملِك ِكْسرى َأُنوشروان  

)        ( - من أْحداِث مولِد النَّيب  ُسقوُط أربِع ُشرفات من ِإيواِن ِكْسرى 

س2: أْكِمل ما َيلي:

ـُد املْرَسِلـني  بِشـْعِب ................. يف َصبيحـِة يــْوِم .....................،  ُوِلـَد َسيِّ  -
ألوِل عـاٍم ِمـْن ..............................، وألْرَبعـنَي سنًة َخَلت ِمن ................

................، وُيواِفُق َذِلَك .....................................
مْنها.............................................،  امليالِد؛  ِعْند  َوَقَعت  َأحَداٌث  ُروَيت   -
وَخمَدت الناُر........................، واْنَهَدَمت الَكَناِئُس َحول................ َبعد َأْن 

َغاَضت.



٤٩

الّدرُس الرابع
ْدِق َفْضُل الصِّ

:  َقاَل َرُسوُل اهلِل
جُل  ِة، وما يزاُل الرَّ ، وإنَّ الربَّ يهدي إىل اجلنَّ دَق يهدي إىل الربِّ دِق؛ فإنَّ الصِّ »عليكم بالصِّ
يًقا، وإيَّاكم والكِذَب؛ فإنَّ الكِذَب يهدي إىل  دَق حتَّى ُيكتَب عند اهلِل ِصدِّ ى الصِّ يصُدُق ويتحرَّ
ى الكِذَب حتَّى ُيكتَب  جُل يكِذُب ويتحرَّ اِر، وما يزاُل الرَّ الفجوِر، وإنَّ الفجوَر يهدي إىل النَّ

اًبا«)1). عند اهلِل كذَّ

معناهاالكلمة
دِق دَق.َعَلْيُكم ِبالصِّ الَزُموا الصِّ

ُيوِصُل ِإِلْيه، َوَيُدلُّ َعَليِه.َيْهِدي
ُكلُّ َما ُيِحبُّه اهلُل َتعاَلى.الِبّر

ى .........................................................................يتحرَّ

ْيًقا .........................................................................ِصدِّ

اُكم والَكِذَب اْجَتِنُبوه، واْحَذُروا الُوُقوَع ِفيِه.إيَّ
ُكلُّ َعَمٍل َقِبْيٍح.الُفُجور

)1) أخرجه البخاري )1773(، ومسلم )134٩).
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ْرِس:  َأَتَعلَُّم ِمَن الدَّ
1- اإلْساَلُم يْدُعو إىل اأَلْخالِق احَلَسَنِة.

ْدُق ِمن األْخاَلِق الَفاِضلِة َذاِت اأُلُجوِر الَعِظيَمِة. 2- الصِّ
نيا واآلِخَرِة. دُق َمْنجاٌة يف الدُّ 3- الصِّ

ْنيا واآلخرِة. َقاِء يف الدُّ 4- الَكِذُب َسَبٌب للشَّ

األنشطة
نشاط )1):

حْيَحَة من َبني الَقوَسني فْيَما يِلى: اْخَتر اإِلجابَة الصَّ
ْيًقا- ضعيًفا(. اًبا-  ِصدِّ ى ) َكذَّ دِق ُيَسمَّ 1- الِذي ُيْكثر من الصِّ

اِر-  املْوِت(. نِة - النَّ ْدق ُيوِصُل إىل ) اجلَّ 2- الصِّ
اُكم والَكِذب( أي  ) الَتِزموه- اْحِرُصوا َعلْيه- اْجَتِنبوه(. 3- َمعَنى )إيَّ

نشاط )2):

ابق َخمَس َمراٍت، ُثم اْحَفْظه، وَأْسِمْعه ملَعلِِّمَك . ْر احَلديَث السَّ َكرِّ
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التقومي

ن ُجماًل ُمِفيَدة: ِب الَكلماِت التَّاليَة لُتَكوِّ س1: َرتِّ
دق(. ْنيا - مْنَجاة - واآلِخرِة - الصِّ - )يف الدُّ

...............................................................................................................................................

دق - الَفاِضلة - من األْخالِق - اأُلُجور – َذاِت - الَعِظيَمة(. - )الصِّ
...............................................................................................................................................

س2: َأْكِمل الَفراَغ:

 ،................................ دَق  دِق؛ فإنَّ الصِّ »َعَلْيكم بالصِّ  : اهلِل  َقال رسوُل   -
جُل يصُدُق و........................... حتَّى  ِة، وما يزاُل الرَّ وإنَّ الربَّ يهدي إىل اجلنَّ
يًقا، وإيَّاكم والكِذَب؛ فإنَّ الكِذَب ................................. ُيكتَب عند اهلِل ِصدِّ

ى الكِذَب حتَّى ُيكتَب  جُل يكِذُب ويتحرَّ اِر، وما يزاُل الرَّ ..، وإنَّ الفجوَر يهدي إىل النَّ
.»..............................

- اإلْساَلم َيْدعو إىل اأَلْخاَلِق .................... .
دُق من األْخالِق ............ ذاِت اأُلُجوِر ............، والكِذُب مْن األْخالِق...........  - الصِّ

وهَو َسَبُب .....................يف ................ و .......................
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الوْحَدُة الرابعة

    الفقه والسلوك

َمْوُضوَعاُت الِوْحَدِة:

1-  قضاء احلاجة.
2 - االستنجاء واالستجمار.

3 - إزالة النجاسات.
4 - التيمم.

5 - آداب اللباس.
6 - آداب املجالس.

7 - آداب الكالم.
8 - آداب املزاح.

يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:
1-  يدرك مكانة اآلداب يف اإلسالم.
2- يتمسك ببعض اآلداب اإلسالمية.

3- يبني آداب قضاء احلاجة يف اإلسالم.
4- يشرح كيفية التيمم.

َأْهَداُف الِوْحَدِة:
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الّدرُس األوُل
َقَضاُء احَلاَجِة

بنا اإلسالم بآداٍب كثرية، ومنها آداب دخول اخلالء لقضاء احلاجة. أدَّ

َيا  َتْعِرُف  َهْل  َوَقاَل:  َلُه  َفَأِذَن  احَلاَجِة،  ِلَقَضاِء  فِّ  الصَّ ِمَن  ِلْلُخُروِج  ُمَعلَِّمُه  ِفَراٌس  اْسَتْأَذَن 
ِني  نَّ أَلِ َوَأْحَفُظَها؛  َنَعْم  َقاَل:  ِمْنُه؟  اخُلُروِج  َوِعْنَد  اخَلاَلِء،  ُدُخوِل  ِعْنَد  َتُقوُل  َماَذا  فراُس 

فِّ الثَّاِني. َتَعلَّْمُتَها ِفي الصَّ

َونُقوُل ِعْنَد اخُلُروِج ِمنه

َفَنُقوُل ِعْنَد ُدُخوِل اخَلاَلِء
ِباْسِم اهلِل، اّللُهمَّ ِإنَّي َأُعوُذ ِبَك ِمَن 

اخُلُبِث َواخَلَباِئِث.

ُغْفَراَنَك، احَلْمُد هلِل الَِّذي َأْذَهَب 

ي اأَلَذى َوَعاَفاِني. َعنِّ

ومن آداب قضاء احلاجة ما يلي:

1 ( االستتار عن الناس.

2 ( تقدمي الرجل اليسرى عند دخول اخلالء، والرجل 

اليمىن عند اخلروج منه.
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رقاِت  الطُّ يف  احلاجة  َقَضاء  ــَدُم  َع  )  4

واملــتــزهــاِت وغــريهــا ممــا َيــْرَتــاُده 

اُس. النَّ

3 ( اجتناب اْسِتْقَباِل الِقْبَلِة َواْسِتْدَباِرَها ِعْنَد َقَضاِء احَلاَجِة.

ِعْند  وغْيره  كاملْصَحِف  اهلل  ذكُر  فيه  ما  اْصِطَحاب  َعَدم   )  5

قضاِء احَلاَجة.

األنشطة
نشاط )1):

ِبَتْعِليِقَها  َوُقْم  ِمْنُه  َواخُلُروِج  ء  اخَلاَلِ ُدُخوِل  ُدَعاُء  َعَلْيَها  َلْوَحًة  ْم  َمْجُموَعِتَك َصمِّ َمَع  َعاُوِن  ِبالتَّ
ِبَجاِنِب َدْوَراِت امِلَياِه ِفي امَلْدَرَسِة َوِفي الَبْيِت.
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نشاط )2):

ْر ِفي َحلٍّ ِلَهذِه اأَلْخَطاِء: َتْحَت ِإْشَراِف ُمَعلِِّمَك، َوِبُمَشاَرَكِة َزِميِلَك َفكِّ

احَلّلاخَلَطُأ

اِس. ..............................................................................َيْقِضي َحاَجَتُه ِفي َطِريِق النَّ

ِة. ..............................................................................َيْدُخُل اخَلاَلَء َوَمَعُه ِكَتاُب الُعُلوِم اإِلْساَلِميَّ

التقومي

س1: َأْكِمْل َمَكاَن الَفَراِغ ِبَما ُيَناِسُبُه:

أ  ـ نقول ِعنَد ُدُخوِل اخَلاَلِء: ...................................................................................................................................،

     ونقول عند اخلروج منه: .......................................................................................................................................

ب ـ من آداب قضاء احلاجة االستتار عن .........................................................................................................

س2: اذكر آداب قضاء احلاجة.
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الّدرُس الثاين
االستنجاء واالستجمار

االستنجاء  أحكام  اليوم  ونتعلم  احلاجة،  آداب قضاء  من  شيًئا  السابق  الدرس  تعلمنا يف 
واالستجمار.

]البقرة: 222[. يمح  جس  مخ  جخ  مح  جح  مج  قال اهلل تعاىل:ىمحٱ 

الَفْرُق َبْيَن الْسِتْنَجاِء َواِلْسِتْجَماِر: 

هو َمْسُح َمْخَرِج الَبْوِل َوالَغاِئِط ِباأَلْحَجاِر 
َجاَسُة، وال  َأو امَلَناِديِل َحتَّى َتُزوَل النَّ

جيوز االستجمار 
بـ  ........................
وال بـ .....................

هو َغْسُل َمْخَرِج الَبْوِل َوالَغاِئِط ِبامَلاِء َحتَّى َتُزوَل 

َجاَسُة. النَّ

أواًل : االستنجاء:

ثانيًا: االستجمار:
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األنشطة
نشاط )1):

ْن  اِلَيِة َداِئَرٌة َواِحَدٌة َتْحِوي َكِلَمًة اَل َتْنَتِمي ِإَلى امَلْجُموَعِة، ُقْم ِبَتْلِويِنَها َوَبيِّ َواِئِر التَّ ِمْن َبْيِن الدَّ
َوِجَه االْخِتاَلِف ِفيَها:

َأْحَجاٌرِعَظاٌمَوَرٌقَمَناِديُل

َوْجُه االْخِتاَلِف :
...................................................................................................................................................................................................

نشاط )2):

َظاَفِة َوُقْم ِبِإْلَقاِئِه ِفي اإِلَذاَعِة  َتَعاَوْن َمَع َمْجُموَعِتَك ِفي ِكَتاَبِة َمْوُضوٍع َعْن اْهِتَماِم اإِلْساَلِم ِبالنَّ
ُن امَلْوُضوُع: ِة، َوَيَتَضمَّ امَلْدَرِسيَّ

1 آَيًة ِمَن الُقْرآِن.

ِة. نَّ 2 َحِديًثا ِمَن السُّ

َظاَفِة ِفي امُلْجَتَمِع. 3 َمَظاِهَر النَّ
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التقومي

اِلَيَة ِبَوْضِع ُكلِّ َكِلَمٍة ِفي احَلْقِل امُلَناِسِب: ِف الَكِلَماِت التَّ س1: َصنِّ
)َغْسٌل – َمْسٌح – َماٌء – َأْحَجاٌر –َوَرٌق-َنْهٌر-َخَشٌب-َمَطٌر(

اْسِتْجَماٌراْسِتْنَجاٌء

س2: أكمل الفراغ: 

- االْسِتْنَجاُء ُهَو: ........................................................................................................................................................

- االْسِتْجَماُر ُهَو:  .......................................................................................................................................................
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الّدرُس الثالث
إزالة النجاسات

ِة  ُف َأْعَضاَءَنا ِمْن َنَجاَسِة الَبْوِل َوالَغاِئِط، َوَبِقَي َأْن َنْعِرَف َكْيَف َنَتَعاَمُل َمَع َبِقيَّ ظِّ َتَعلَّْمَنا َكْيَف ُننَّ
ْرِس. َجاَساِت ِفي َهَذا الدَّ النَّ

َأْنَواُع النََّجاَسِة:
َجاَساِت َأْنَواٌع َكِثْيَرٌة، َوِمْن َأْشَهِرَها:  ِللنَّ

- الَبْوُل.
- الَغاِئُط.

................................................................. -
ُوُجوُب ِإَزاَلِة النََّجاَسِة: 

اَلِة َطاِهًرا،  ة، َفَيِجُب َأْن َيُكوَن َمَكاُن الصَّ اَلِ ًة ِعْنَد ِإَراَدِة الصَّ َجاَسِة َأْمٌر َواِجٌب َخاصَّ ِإَزاَلُة النَّ
َوَجَسُد امُلَصلِّي وثوُبه َطاِهَريِن.
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)1( َنَظاَفُة الَبَدِن:

َقاَل اهلُل َتَعاَلى: ىمحُّٱنتىتيتيمحَّ ]التوبة: 108[.

َجاَسُة ُعْضًوا ِمَن اجَلَسِد َوَجَب ِإَزالُتها ِبَحْيُث اَل َيْبَقى َلَها َلْوٌن َأْو َراِئَحٌة. َفِإَذا َأَصاَبت النَّ

َياِب: )2( َنَظاَفُة الثِّ

َياِب.  َجاَسِة َعن الثِّ َقاَل اهلُل َتَعاَلى: ُّٱىمحختمتيمحَّ ]املدثر:4[ َفَتدلُّ اآلَيُة َعَلى ُوُجوِب ِإَزاَلِة النَّ

اَلِة: )2( َنَظاَفُة َمَكاِن الصَّ

ِبيَّ  َأَمَر ِبَصبِّ امَلاِء َعَلى الَبْوِل الَِّذي َكاَن ِبامَلْسِجِد َفَقاَل: »َأِريُقوا َعَلْيِه  َوَهَذا َواِجٌب أِلَنَّ النَّ

َسْجاًل )1)ِمْن َماٍء«)2).

األنشطة
نشاط )1):

اِلَيِة: ْرِس ِمْن ِخاَلِل َتْرِتيِب الَكِلَماِت التَّ ْن ُجْمَلَتنِي َلُهَما َعاَلَقٌة ِبَموُضوِع الدَّ َكوِّ
َجاَسَة - ُأِزيُل - َبَدِني - َعْن أ ـ النَّ

...................................................................................................................................................................................................

َجاَسِة - َيِجُب - َعَلى - امُلَصلِّى ب ـ َتْطِهرُي - النَّ
...................................................................................................................................................................................................

ْلُو الَكِبرُي امَلْمُلوُء َماًء. ْجُل: الدَّ )1) السَّ
)2) أخرجه البخاري )220).
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نشاط )2):

أعد كتابة احلديث التايل ، مث احفظه:
 : قال: قام أعرايب فبال فـي املسجد فتناوله الناس فقال هلم النيب  عن أيب هريرة

ِريَن، َوَلْم ُتْبَعُثوا  َما ُبِعْثُتْم ُمَيسِّ »َدُعوُه َوأهِريُقوا َعَلى َبْوِلِه َسْجاًل ِمْن َماٍء، َأْو َذُنوًبا ِمْن َماٍء، َفِإنَّ
ِريَن«.)1) ُمَعسِّ

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

)1) أخرجه البخاري )220).
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التقومي

س1: ِصْل ُكلَّ ِفْقَرٍة ِفي الَعُموِد )أ( ِبَما ُيَناِسُبَها ِفي الَعُموِد )ب(:

َجاَسُة الَبْوُلالنَّ

َجاَساِت ْجُلِمْن َأْنَواِع النَّ السَّ

َجاَسِة َعْن  اَلِةَيِجُب ِإَزاَلُة النَّ َمَكاِن الصَّ

ى ْلُو الَكِبرُي امَلْمُلوُء َماًء ُيَسمَّ َيِجُب ِإَزاَلُتَهاالدَّ

بأ

س2: أكمل الفراغ:
ِبيِّ :»أْهِريُقوا َعَلْيِه َسْجاًل ِمْن َماٍء« على: أ ـ َيُدلُّ َقْوُل النَّ

...................................................................................................................................................................................................

َجاَسُة يدي فإنين أقوم بـ  ........................................................................................... ب ـ ِإَذا َأَصاَبت النَّ
...................................................................................................................................................................................................
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الّدرُس الرابع
ُم التَّيمُّ

ُم التَّيمُّ

ِم ْعِريُف التَّيمُّ ِمتَّ ِمَحااَلُت التَّيمُّ ُة التَّيمُّ ْيِفيَّ كَّ

ْرِب،  اَلِة َلْم َيِجُدوا ِإالَّ َماًء َقِلياًل ِللشُّ ا َحاَن َمْوِعُد الصَّ َساَفَر َأْحَمُد َمَع َواِلِدِه َسَفًرا َطِوياًل، َفَلمَّ

اَلَة  َيا الصَّ َفاْسَتْخَدَم َواِلُد َأْحَمَد التَُّراَب َبَداًل َعن امَلاِء، َوَطَلَب ِمْن َأْحَمَد َأْن َيْفَعَل ِمْثَلُه، ُثمَّ َأدَّ

َجَماَعًة ِفي َوْقِتَها.

ِة َما َيِلي: - َفَنَتَعلَُّم ِمْن ِتْلَك الِقصَّ

ُأ ِبِه. َم بِالتَُّراِب ِإَذا َلْم َنِجْد َماًء َنَتَوضَّ 1 َشَرَع اهلُل التَّيمُّ

ْرِب. ُه ُيْسَتْخَدُم ِللشُّ ْرِب، َفِإنَّ ا ِللشُّ ا ِلْلُوُضوِء َوِإمَّ 2 ِإَذا َكاَن ُهَناَك َماٌء َقِليٌل ُيْسَتْخَدُم ِإمَّ
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اَلة ِفي َوْقِتَها، َحتَّى َوَلْو َلْم َنِجْد َماًء ِلْلُوُضوِء. 3 ُوُجوَب َأَداِء الصَّ

4 َسَماَحَة اإِلساَلِم؛ َحْيُث َجَعَل التَُّراَب َيُقوُم َمَقاَم امَلاِء ِفي َحاَلِة َعَدِم ُوُجوِدِه.

ِم: َيمُّ َتْعِريُف التَّ
ُم ُهَو: َمْسُح الَوْجِه واليدين بالصعيد املطهر بداًل عن الوضوء أو الغسل. التَّيمُّ

ِم: َيمُّ ُة التَّ َكْيِفيَّ

رب باليدين على التراب. 3- الضَّ

2 - التسمية )باسم اهلل(.

4- مْسُح الوجه.

5- الضرب باليدين على التراب.

7 - مسح اليد اليسرى باليد اليمىن إىل املرفقني.

 6- مسح اليد اليمىن باليد اليسرى إىل املرفقني.

1- النيَّة.
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ودليل التيمم َقْوُل اهلِل َتَعاَلى: 

يمحَّ ]املائدة: 6[. رت يب  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  ىمحٱ

ِم َيمُّ َأْسَباُب التَّ

ُر اْسِتْعماِل املاءَفْقُد املاِء َتَعذُّ ديدُبْعُد املاء الَبْرُد الشَّ

األنشطة
نشاط )1):

ِم، َشاِرْك ُزَماَلَءَك ِفي ِذْكْر ِمَثاٍل َواِقِعيٍّ إِلْحَدى َهِذِه احَلااَلِت: َيمُّ َبْعَد ِدَراَسِتَك ألسباب التَّ

امِلَثاُلالسبب

................................
.............................................................................................................

............................................................
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نشاط )2):

ناقش معلمك يف شروط التيمم مث عّددها:

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

نشاط )3):

ِحيَحَة. ِم الصَّ َيمُّ ِغْيِر ِصَفَة التَّ ِم، ُقْم ِبَتْعِليِم َأِخْيَك الصَّ َيمُّ َبْعَد ِدَراَسِتَك ِلَدْرِس التَّ
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التقومي

س1: ِصْل ُكلَّ ِفْقَرٍة ِفي الَعُموِد )أ( ِبَما ُيَناِسُبَها ِفي الَعُموِد )ب(:

بأ

ُم َأَتَيمَّ ُم َيمُّ التَّ

ُة يَّ النِّ ِم َيمُّ ُيْشَتَرُط ِفي التَّ

 َمسُح الَوْجِه واليدين
ر ِعْيد املَطهِّ بالصَّ

ِم َيمُّ ِمْن َحااَلِت التَّ

ِديُد الَبْرُد الشَّ
ُر ِمن اْسِتْخَداِم  ِحنَي َأَتَضرَّ

ِني امَلاِء َفِإنَّ
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س2: أكمل ما يلي:
ُم هو: ........................................................................................................................................................................ َيمُّ - التَّ
........................................................................................................................................................................................................

يئ .................................................................................................................................. ىئ  نئ  - قال تعاىل: ىمحٱ
........................................................................................................................................................................................................

- من أسباب التيمم: .................................................................. و .............................................................................. 
و.....................................................................................................................................................................................................
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الّدرُس اخلامس
آَداُب الّلَباِس

 عدم لبس
املالبس املحرمة التيامنستر العورة النظافة

 عدم تشبه
 الرجال بالنساء

والعكس

 احلذر من
اإلسراف

)1( ستر العورة:
جيب على املسلم ستر عورته أمام اآلخرين.

َجاِل ِبالنَِّساِء. َجاِل َوَتَشبُِّه الرِّ )2(  َعَدُم َتَشبُِّه النَِّساِء ِبالرِّ
َساِء. ًة ِبالنِّ ُجِل ََأْن َيْلَبَس َماَلِبَس َخاصَّ - َفاَل َيُجوُز للرَّ
َجاِل. ًة ِبالرِّ - َواَل َيُجوُز للَمْرَأِة َأْن َتْلَبَس َماَلِبَس َخاصَّ
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َمِة، ومنها: )3( عدم لبس  امَلاَلِبِس امُلَحرَّ
اَفُة الَِّتي َتِصُف الَعْوَرَة. فَّ - امَلاَلِبُس الشَّ

َقُة. يِّ - امَلاَلِبُس الضَّ
- امَلاَلِبُس الَقِصرَيُة.

- املالبس اليت حتمل عبارات حمرمة.

)4( النظافة:
َقاَل َرُسوُل اهلِل : »ِإنَّ اهلَل َجِميٌل ُيِحبُّ الَجَماَل«)1).

ِبيِّ ، َواحِلْرُص َعَلى َنَظاَفِة ُكلٍّ مْن: - َيْنَبِغي االْمِتَثاُل ِلَقْوِل النَّ
ْعِل( )الَبَدِن – الثَّْوِب – النَّ

)5( احَلَذُر ِمن اإِلْسَراِف: 
]األعراف:31[. يمح  جه  ين  ىن  من  حنخن  جن  َقاَل اهلُل َتَعاىل:ىمحٱ 

ُق ِبامَلاَلِبِس الَِّتي اَل َأْحَتاُج ِإَلْيَها اَل ُأْسِرُف ِفي ِشَراِء امَلاَلِبِس، َوَأَتَصدَّ

)6( التََّياُمُن:
َنا النيب  َعَلى التَّيامن؛ َفِإَذا َأَراَد امُلْسِلُم اْرِتَداَء َماَلِبِسِه َأْو َنْعِلِه َيْبَدُأ ِبالَيِمنِي. َحثَّ

)1) أخرجه مسلم )1٩).
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األنشطة
نشاط )1):

ِف الَِّذي ُيْعِجُبَك: َضْع َعاَلَمًة )( َأَماَم التََّصرُّ

(............( ْيَتاِم ِفي الِعيِد.         1 ِشَراُء َماَلِبَس َجِديَدٍة ِلأْلَ

(............( ُق ِبامَلاَلِبِس الَِّتي تْسَتْغِني َعْنَها.                 2 التََّصدُّ

(............( َفاُخِر.                           3 ِشَراُء َماَلِبَس َكْثرَيٍة ِللتَّ

(............( ْوِب.                         4 امُلَحاَفَظُة َعَلى َنَظاَفِة الثَّ

نشاط )2):

. ْرِعيِّ َتَعاَوْن َمَع َمْجُموَعِتَك ِفي َرْسِم َلْوَحٍة َعَلْيَها ُمَواَصَفاُت الِلَباِس الشَّ
نشاط )3):

َن ِفي َشْأِنِه ُكلِِّه )1). َيمُّ َكاَن َرُسوُل اهلِل  ُيِحبُّ التَّ

 . َك َياُمَن ِفي ِلَباِسَك َحتَّى َتْقَتِدَي ِبَنِبيِّ ْق التَّ َطبِّ

)1) أخرجه البخاري )5854(، ومسلم )268).
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نشاط )4):

ِبيُّ  َيُقوُلُه ِإَذا َلِبَس َجِديًدا، َواْكُتْبُه  ِبُمَساَعَدِة َأَحِد َأْفَراِد ُأْسَرِتَك: اْبَحْث َعْن ُدَعاٍء َكاَن النَّ
ُهَنا.

...................................................................................................................................................................................................

التقومي

س1: َأْكِمْل َمَكاَن الَفَراِغ ِبَما ُيَناِسُبُه:
أ ـ ِعْنَدَما َأْرَتِدي َماَلِبِسي َأْبَدُأ .......................................................

ب ـ َيِجُب احِلَفاُظ َعَلى َنَظاَفِة: ........................... و ........................... و ...........................
ِحيَحِة، َوَعاَلَمَة )×( َأَماَم الِعَباَرِة اخَلَطِأ ِفيَما َيِلي: س2: َضْع َعاَلَمَة )√( َأَماَم الِعَباَرِة الصَّ

(............( اِتَرِة.         أ ـ اَل َيُجوُز اْرِتَداُء امَلاَلِبِس َغرِي السَّ
(............( ِل.       َظاَفِة َوالتََّجمُّ ب ـ َيْدُعو اإِلْساَلُم ِإَلى النَّ
(............( ج ـ ُيَباُح ُلْبُس امَلاَلِبِس الَِّتي َتِصُف الَعْوَرَة.       

ْرِس َعَلى التَّْحِذيِر ِمَن اإِلْسَراِف. س3: اْسَتِدّل ِمَن الدَّ
س4: َقاَل َرُسوُل اهلِل : »ِإنَّ اهلَل َجِميٌل ُيِحبُّ الَجَماَل«، اشرح احلديث.
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الّدرُس السادس
آَداُب امَلَجاِلِس

اَلُم السَّ

ة َعَلى  اَلُ ِذْكُر اهلِل َوالصَّ
 ِِّبي النَّ

َعَدُم ِإيَذاِء اآلَخِريَن

الَبَشاَشُة

آَداُب امَلَجاِلِس

َعَدُم ُمَقاَطَعِة 
ِث امُلَتَحدِّ

اَرُة امَلْجِلِس َكفَّ

َتوِسَعُة امَلَكاِن 
اِخل ِللدَّ

ْوِت َعَدُم َرْفِع الصَّ

عليكم  "السالم   : منها، وصيغته  وعند اخلروج  السالم عند دخوهلا،  املجالس  آداب  من 
ورمحة اهلل وبركاته" وعند الردِّ ُيقال: "وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته".
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ُح يف املَجاِلس: التََّفسُّ
جنيمح مم  خم  حم  جم  هل  مل  خل  حل  جل  مك  لك  خك  َقاَل اهلُل َتَعاَلى: ىمحٱ 

]املجادلة :11[.

ذكر اهلل تعاىل:
:  قال رسول اهلل ، نحرص في مجالسنا على اإلكثار من ذكر اهلل تعالى والصالة على النبي 

»ما من قوم جلسوا مجلًسا لم يذكروا اهلل فيه اال رأوه حسرة يوم القيامة «)1).
اَرُة امَلْجِلِس: َكفَّ

.
»ُسْبَحاَنَك اللُهمَّ َوِبَحْمِدَك َأْشَهُد َأن اَل ِإَلَه ِإالَّ َأنَت َأْسَتْغِفُرَك َوَأُتوُب ِإَلْيَك« )2)

األنشطة
نشاط )1):

. فِّ اَرِة امَلْجِلِس، َوَضْعَها ِفي الصَّ ْم َلْوَحًة َجِميَلًة َواْكُتْب َعَلْيَها ُدَعاَء َكفَّ َصمِّ

)1) أخرجه أمحد )44/12).
)2) أخرجه الترمذي )3343).
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نشاط )2):

 : ُِّبي اَلُم َعَلْيُكْم، َفَقاَل النَّ َعْن ِعْمراَن بِن ُحَصنٍي ، َقاَل َجاَء َرُجٌل َفَسلََّم، َفَقاَل: السَّ
آَخُر،  َفَجاَء   ، »ِعْشُروَن«  َفَقاَل:  اهلِل،  َوَرْحَمُة  َعَلْيُكْم  اَلُم  السَّ َفَقاَل:  آَخُر،  َفَجاَء  »َعَشَرٌة«، 

اَلُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة اهلِل َوَبَرَكاُتُه، َفَقاَل: »َثاَلُثوَن«.)1) َفَقاَل: السَّ
اَلِم ِبَعَدِد َحَسَناِتَها. َعاُوِن َمَع ُزَماَلِئَك: اقَرأ احَلِديَث ُثمَّ اْرِبْط ِصَفَة السَّ ِبالتَّ

اَلِم َعَدُد احَلَسَناِتِصَفُة السَّ
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

نشاط )3):

َمَكاٌن  ُيوَجُد  َأال  ُمْمَتِلٌئ،  امَلْجِلُس  ُمْرَتِفٍع:  ِبَصْوٍت  َوَقاَل  الَوْجِه،  َعاِبَس  امَلْجِلَس  َمْنُصوٌر  َدَخَل 
َأْجِلُس ِفيِه؟ َفَلْم ُيفِسْح َلُه َأَحٌد، َوَكاَن َأَحُدُهْم ُيَقاِطُع اآلَخَر َوَعَلْت َأْصَواُتُهَما.

اٌت َخاِطَئٌة َصاِدَرٌة ِمْن َمْنُصوٍر اٌت َخاِطَئٌة َصاِدَرٌة ِممَن يف امَلْجِلِسُسُلوِكيَّ ُسُلوِكيَّ

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

)1) أخرجه أبو داود )51٩5(، والترمذي )268٩(، وقال: حديث حسن.
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التقومي

س1: ِصْل ُكلَّ ِفْقَرٍة ِفي الَعُموِد )أ( ِبَما ُيَناِسُبَها ِفي الَعُموِد )ب(:

بأ

اَلُم ِفي امَلْجِلِس ِعنَد ْوِتالسَّ َتَجنُُّب َرْفِع الصَّ

ِإيَذاِء اآلَخِريَن ِمْن آَداِب امَلَجاِلِس

ِمْن آَداِب امَلَجاِلِس  ِذْكُر اهلِل َتَعاَلى

ُخوِل َواخُلُروِج الدُّ َيْنَبِغي َعَلى امُلْسِلِم َتَجنُُّب

س2: أْكِمل الَفَراَغ التَّاِلي:

اَرُة امَلْجِلِس: .................................................. اللُهمَّ َوِبَحْمِدَك، .................................................. َأْن اَل  أ ـ َكفَّ

ِإَلَه ِإالَّ َأنَت، .................................................. َو.................................................. ِإَلْيَك. 

جنيمحَّ، مم  خم  حم  جم  هل  مل  خل  حل  جل  مك  لك  خك  ب ـ َقْوله َتَعاَلى:ىمحٱ 

َيُدلُّ َعَلى َأَدٍب ِمْن آَداِب امَلَجاِلِس، َوُهَو: ..................................................

س3: ِصْف ِإْجَمااًل ًماَذا َتْفَعُل ِعنَد ُدُخوِلَك َمْجِلًسا َحتَّى َتْخُرَج ِمْنُه.
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(2()1( 

الّدرُس السابع
آَداُب الَكاَلِم

جض  مص  خص  حص  ِنَعُم اهلل تعاىل علينا كثرية، ومنها ما جاء يف قول اهلل تعاىل:  ىمحٱ 

يمح  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  خض  حض 

]النحل: 78[.

د النِّعم املذكْورة يف اآليِة الكرميِة: عدِّ
...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

ومن أعظم النعم نعمة الكالم، قال تعاىل: 

يمح ]البلد: 8 - ٩[. خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  ىمحٱ 

)1) أخرجه البخاري )60٩4(، ومسلم )2607). 
)2) أخرجه البخاري )6407).
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آداب الكالم

إعمال اللسان بـ

ب والشتم.الصدق. السَّ

.  النميمة.الصالة على النيب
الغيبة.ذكر اهلل تعاىل.

الكذب.الكالم الطيب.
التنابز باأللقاب.قراءة القرآن الكرمي.

كفُّ اللسان عن

ْدُق ِفي احَلِديِث الصِّ

ِة،  اِلِحنَي، َوَطِريٌق ُموِصٌل ِإَلى اجَلنَّ ْدَق ِصَفُة اأَلْنِبَياِء َوالصَّ َفِإنَّ الصِّ
ِة«)1).  ، َوِإنَّ الِبرِّ َيْهِدي ِإَلى الَجنَّ ْدَق َيْهِدي ِإَلى الِبرِّ َقاَل : »ِإنَّ الصِّ

ِذْكُر اهلِل َتَعاَلى

ِت«)2)  ُه َمَثُل الَحيِّ َوالَميِّ ُه َوالَِّذي اَل َيْذُكُر َربَّ َقاَل : »َمَثُل الَِّذي َيْذُكُر َربَّ
ٌد َرُسوُل اهلِل. َوَقْوِل: ُسْبَحاَن  ْكِر: اَل ِإَلَه ِإالَّ اهلُل، ُمَحمَّ َومن َأْفَضل الذِّ

اهلِل َوِبَحْمِدِه، ُسْبَحاَن اهلِل الَعِظيِم، َوَغْيِر َذِلَك ِمن اأَلْذَكاِر.
(4()3(  (2()1(

)1) أخرجه البخاري )60٩4(، مسلم )2607( .
)2) أخرجه البخاري )6407).

)3) أخرجه مسلم )384).
)4) أخرجه البخاري )6018(، ومسلم )47(، واللفظ له.
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َقاَل : »َمَن َكاَن ُيْؤِمَن ِباهلِل َوالَيْوِم اآلِخِر َفْلَيُقْل َخْيًرا َأْو ِلَيْصُمْت «. )4)
 ِإَذا َعِمَل ِلي َأَحٌد َمْعُروًفا َأُقوُل: ................................................................................
ِإَذا َأَساَء ِإَليَّ َزِميِلي اَل َأُردُّ ِبَكاَلٍم: ............................................................................

يُِّب الَكاَلُم الطَّ

 ِّاَلُة َعَلى النَِّبي الصَّ
َقاَل : »َمْن َصلَّى َعَليَّ َصاَلًة َصلَّى اهلُل َعَلْيِه ِبَها َعْشًرا«.)3)  وُتْسَتَحبُّ 

يف  َمَواِطَن كثرية، منها: ِعْنَد ِذْكِر اْسِمه ، وَبْعَد اأَلَذاِن.

شفيًعا  القيامة  يوم  يأتي  فإنه  القرآن؛  »اقرؤوا   :   اهلل  رسول  قال 
ألصحابه«)2). 

قراءة القرآن الكرمي



8١

األنشطة
نشاط )1):

بالتعاون مع زمالئك ، أكمل الفراغات التالية:
1 - الكذب هو: ...................................................................................................................................................................................
2 - الغيبة هي: ...................................................................................................................................................................................

3 - النميمة هي: ...................................................................................................................................................................................

نشاط )2):

ِب َمَع: يِّ َبُة َصَدَقٌة« )1) اْذُكْر َأْمِثَلًة ِمَن الَكاَلِم الطَّ َقاَل َرُسوُل اهلِل :»الَكِلَمُة الطيِّ

.............................................................................................................................................َواِلَدْيَك

.............................................................................................................................................ِإْخَواِنَك

.............................................................................................................................................َزِميِلَك

.............................................................................................................................................ِجرَياِنَك

)1) أخرجه البخاري )28٩1(،  ومسلم )100٩).
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نشاط )3):

ِبيِّ  َمْشُروَعٌة ِفي َمَواِطَن َكِثرَيٍة: اَلُة َعَلى النَّ الصَّ
. َضْع َعاَلَمًة َأَماَم امَلْوِطِن الَِّذي ُتَصلِّي ِفيِه َعَلى َحْبيِبَك

َباِحَيْوَم اجُلُمَعِةَبْعَد اأَلَذاِن ِفي الصَّ

َعاِءِعْنَد ُدُخوِل امَلْسِجِدِفي امَلَساِء َقْبَل الدُّ

التقومي

َعاِت: اِلَيَة ِبَما ُيَناِسِبُها ِمَن اْلَكِلماِت الَِّتي ِفي امُلَربَّ س1: اْمأِل اَلَفراَغاِت التَّ

اأَلَذاِنَخْيًرااحَليِّالّلَساِن امَلَجاِلِس

1 َمْن َكاَن ُيْؤِمُن ِباهلِل َتَعاَلى َفْلَيُقْل ....................................... َأْو ِلَيْصُمْت.

ِبيِّ  َبْعَد ....................................... اَلُة َعَلى النَّ 2 ُتْشَرُع الصَّ

3 الَواِجُب ِتَجاَه ِنْعَمِة ....................................... ُشْكُر اهلِل َتَعاَلى.

ُه ِمْثُل ....................................... 4 َمَثُل الَِّذي َيْذُكُر َربَّ

5 ِمْن آَداِب ....................................... ِذْكُر اهلِل َتَعاَلى.
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ِحيَحَة ِمْن َبْيِن اأَلْقَواِس ِفيَما َيِلي: س3: اْخَتر اإِلَجاَبَة الصَّ

َبُة: يِّ أ ـ الَكِلَمُة الطَّ

)َصَدَقٌة ـ ِغْيَبٌة ـ َنِميَمٌة(

ب ـ ِذْكُر ُعُيوِب اآلَخِريَن ِمن الَكاَلِم:

ِم ـ الَواِجِب( )امُلَباِح ـ امُلَحرَّ

اِس َعَلى امَلْعُروِف ِمن الَكاَلِم: ج ـ ُشْكُر النَّ

ِب ( يِّ ِئ ـ اخَلِبيِث ـ الطَّ يِّ )السَّ

ُه؟ ُه، َوالَِّذي اَل َيْذُكُر َربَّ ِبيُّ  الَِّذي َيْذُكُر َربَّ َه النَّ س3: ِبَم َشبَّ

ا َيْأِتي: َفِة امُلْخَتِلَفِة ِممَّ س4: َضْع َداِئَرًة َحْوَل الصِّ

ِمْيَمُة – االْسِتْهَزاُء ِباآلَخِرين. ْدُق – النَّ - الِغيَبُة – الصِّ

- الصدق – الكالم الطيب – قراءة القرآن الكرمي – الغيبة .
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الّدرُس الثامن
آَداُب امِلَزاِح

ا ؛ َوَمَزَح َأْصَحاُبُه، َوَلْم  امِلَزاُح ِبَما ُهَو َحَسٌن ُمَباٌح، َوَقْد َمَزَح َرُسوُل اهلِل  ، َوَلْم َيُقْل ِإالَّ َحقًّ

َيْخُرُجوا َعن َحدِّ اأَلَدِب ِفي ِمَزاِحِهْم.

: مزاح النيب
َة، َفَقاَل: »َيا ُأمَّ  ُيْدِخَلِني اجَلنَّ َأْن  َيا َرُسوَل اهلِل، اْدُع اهلَل  َفَقاَلْت:    ِِّبي ِإَلى النَّ َأَتْت َعُجوٌز 

َها اَل َتْدُخُلَها َوِهَي  َة اَل َيْدُخُلهَا َعُجوٌز« ، َفَذَهَبْت َوِهَي َتْبِكي، َفَقاَل: »َأْخِبُروَها َأنَّ ُفاَلٍن! ِإنَّ الَجنَّ

يمح)1) ]الواقعة: 36-35[. جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري  َعُجوٌز، ِإنَّ اهلَل َتَعاَلى َيُقوُل: ىمحٱ 

ِة َيْدُخُلوَنَها َوُهْم َشَباٌب ِفي ِسنٍّ َواِحَدٍة. ِبيُّ  َيْمَزُح َمَعَها، َفَأْهُل اجَلنَّ َكاَن النَّ

آَداُب امِلَزاِح:
نِّ َوالُعَلَماِء، َوِإنَزاُل ُكلِّ َشْخٍص َمِزَلَتُه. - اْحِتَراُم ِكَباِر السِّ

- َأْن َيُكوَن امِلَزاُح ِصْدًقا؛ َفاَل َيْمَزُح اإِلْنَساُن ِبَكِذٍب، َفِإَذا َفَعَل َذِلَك ُحِسَبْت َعَلِيِه ِكْذَبٌة.

يِن، َفِإنَّ َذِلَك ِمْن َنَواِقِض اإِلْساَلِم. - َأْن اَل َيُكوَن امِلَزاُح باالْسِتْهَزاِء ِبشيٍء من الدِّ

)1) أخرجه الترمذي يف الشمائل )230).
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األنشطة
نشاط )1):

ُلوِكيَّاِت؟ َما َرْأُيَك ِفي َهِذِه السُّ
أ ـ ِإْخَفاُء َبْعِض ُمْمَتَلَكاِت اآلَخِريَن ِمَزاًحا.

...................................................................................................................................................................................................

ب ـ َتْخِويُف اآلَخِريَن ِمَزاًحا.
...................................................................................................................................................................................................

نشاط )2):

اِت الَِّتي َينَبِغي َتَجنُُّبَها ِعنَدَما َتْمَزُح: ُلوِكيَّ ِد السُّ اِلَيَة َوَحدِّ اْقَرْأ امَلَواِقَف التَّ

ُلوُك الَواِجُب اْجِتَناُبُهامَلْوِقُف السُّ
َصِحَب َأْحَمُد َأَخاُه ِفي ِزَياَرٍة ِإَلى َأَحِد ُزَماَلِئِه، 
َفَسِمَعا َأَحَد احَلاِضِريَن َيْمَزُح ِفي َأْمٍر ِمْن ُأُموِر 

يِن. الدِّ

............................................................................

............................................................................

وضع خالد قشر املوز يف طريق زميله أمحد 
ممازًحا له.

............................................................................

............................................................................
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التقومي

س1: ِصْل ُكلَّ ِفْقَرٍة ِفي الَعُموِد )أ( ِبَما ُيَناِسُبَها ِفي الَعُموِد )ب(:
بأ

ٌمامِلَزاُح احَلَسِن ُمَحرَّ

ُمَباٌح ِمْن آَداِب امِلَزاِح

نِّ اْحِتَراُم ِكَباِر السِّ امِلَزاُح الَِّذي َيْشَتِمُل َعَلى َكِذٍب

َن ُجماًل ُمْفيَدًة: اِلَيَة ِلُتَكوِّ س2: َرتِّب الَكِلَماِت التَّ
ُسوِل     -     َيْنَبِغي    -    االْقِتَداُء    -    ِمَزاِحِه    -    ِِفي أ ـ ِبالرَّ

ب ـ  َيْمَزُح    -    َكاَن    -    اَل    -    ِباحَلقِّ    -    ِإالَّ    -    َرُسوُل اهلِل

ىق  يف  ىف  يث  نثىث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت   س3: َقاَل َتَعاَلى: ىمحٱ 

يمح]التوبة :56[. اك  يق 

يِن؟ ِمْن ِخاَلِل اآلَيِة َما ُحْكُم امِلَزاِح ِإَذا َكاَن ِفيِه َشْيٌء ِمن االْسِتْهَزاِء ِبالدِّ

ْن َماَذا َتْسَتِفيُد ِمْنُه؟ ِبيِّ  َوَبيِّ س4: اْذُكْر ِمَثااًل ِلِمَزاِح النَّ
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الَفْصُل 
َراِسيُّ الثَّاِني الدِّ





8٩

الوْحَدُة اأُلوَلى

   التالوة

َمْوُضوَعاُت الِوْحَدِة:

1- سورة االنشقاق.         
2 - سورة الربوج.
3 - سورة الطارق.

يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:

1- يردد غيًبا السور املقررة ترديًدا متقًنا.
2- يتلو السور املقررة تالوة سليمة.
3- يتقن القراءة املجودة ملا حفظه.

4- يبني معاين الكلمات الواردة يف السور.
5- يتأدب بآداب االستماع إىل القرآن الكرمي.

َأْهَداُف الِوْحَدِة:





٩١

الوْحَدُة الثانية

           التوحيد

َمْوُضوَعاُت الِوْحَدِة:

2- اإِلْيَماُن ِباهلِل َتَعاَلى. 1- َأْرَكاُن اإِلْيَماِن.    
4- اإِلْيَماُن ِبالُكُتِب. 3- اإِلْيَماُن ِبامَلاَلِئَكِة.    

6- اإِلْيَماُن ِبالَيْوِم اآلِخِر. ُسِل.     5- اإِلْيَماُن بالرُّ
8- اإِلْحَساُن. 7- اإِلْيَماُن ِبالَقَدِر خريه وشره.  

يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:

1- يؤمن باهلل عز وجل.
2- يشرح املقصود باإلميان.

3- يعدد أركان اإلميان.
4- يناقش بعض املفاهيم املتعلقة بأركان اإلميان.

َأْهَداُف الِوْحَدِة:



٩٢

ُل الّدرُس اأَلوَّ
َأْرَكاُن اإِلمَياِن

اإِلمَياُن ِباهلِل َتَعاَلى

اإِلمَياُن ِبالُكُتِب

اإِلمَياُنِ بالَقَدر

اإِلمَياُن ِبامَلاَلِئَكِة

اإِلمَياُن ِبالَيْوِم اآلِخِر سل اإِلمَياُن بالرُّ



٩3

اآلِخِر،  َوالَيْوِم  َوُرُسِلِه،  َوُكُتِبِه،  َوَماَلِئَكِتِه،  ِباهلِل،  ُتْؤِمَن  َأْن  »اإِليَماُن   : اهلل  َرُسوُل  قال 
ِه« )1). َوِبالَقَدِر َخيِرِه َوَشرِّ

الَفْرُق َبنَي َأْرَكاِن اإِلْساَلِم َوَأْرَكاِن اإِلمَياِن:
. َأنَّ َأْرَكاَن اإِلْساَلِم َأْعَماٌل َظاِهَرٌة َتُقوُم ِبَها اجَلَواِرُح؛ ِمْن َصاَلٍة، َوَزَكاٍة، َوِصَياٍم، َوَحجٍّ

َوَأْرَكاُن اإِلمَياِن َأْعَماٌل َباِطَنٌة َمَحلَُّها الَقْلُب؛ ِمْن ِإمَياٍن ِباهلِل َوَماَلِئَكِتِه، َوُكُتِبِه، َوَغرِي َذِلَك.

)1) أخرجه مسلم )8).



٩٤

األنشطة
نشاط )1):

ْكِل:  اْرِبْط َبْيَن املجموعتني َكَما ِفي الشَّ

اإِلمَياُن ِبِجْبِريَل ِمن

ْوَراِة ِمن اإِلمَياُن ِبالتَّ

اإِلمَياُن ِبِعيَسى من

ِة ِمن اإِلمَياُن ِباجَلنَّ

ُسِل اإِلمَياِن ِبالرُّ

اإِلمَياِن ِبامَلاَلِئَكِة

اإِلمَياِن ِبالُكُتِب

اإِلمَياِن ِبالَيْوِم اآلِخِر

نشاط )2):

يمح  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ىنين  نن  من  زن  رن   مم  ام  يل  ىمحٱ 

]البقرة: 285[

َعاُوِن َمَع ُزَماَلِئَك؛ اْسَتْخِرْج ِمن اآلَيِة َأْرَكاَن اإِلمَياِن امَلْوُجوَدِة فيها: ِبالتَّ
................................................................................................................................................................................................... 1
................................................................................................................................................................................................... 2
................................................................................................................................................................................................... 3
................................................................................................................................................................................................... 4
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التقومي

س1: رتب أركان اإلميان التالية حسب ما جاء يف احلديث:
1 اإِلْيَماُن باليوم اآلخر.

2 اإِلْيَماُن باهلل.

3 اإِلْيَماُن بالقدر خريه وشره.

4 اإِلْيَماُن باملالئكة.

5 اإِلْيَماُن بالرسل.

6 اإِلْيَماُن بالكتب.

ا َبْيَن الَقْوَسْيِن: ِحْيَحِة ِممَّ ا َتْحَت الَكِلَمِة الصَّ س2: َضْع َخطًّ
1 َأْرَكاُن اإِلمَياِن َأْعَماٌل 

)َباِطَنٌة – َظاِهَرٌة(
2 َأْرَكاُن اإِلْساَلِم َأْعَماٌل 

)َباِطَنٌة – َظاِهَرٌة(
3 َمْرَتَبُة اإِلمَياِن َأْعَلى ِمن اإِلْساَلِم 

)َنَعْم - اَل(
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الّدرُس الثَّاِني
اإِلمَياُن ِباهلِل َتَعاَلى

َوَر َسَتِجُد َأنَّ الثَّاَلَثَة اأُلوَلى ُتِشرُي ِإَلى عظمة اخلالق سبحانه وهو الَِّذي  ْلَت َهِذِه الصُّ ِإَذا َتَأمَّ

اِزُق َفُهَو  ُه َتَعاَلى ُهَو اخَلاِلُق الرَّ َخَلَق ُكلَّ َما ِفي الَكْوِن ِمْن َسَماٍء َوَأْرٍض َوِبَحاٍر َوَغْيِرَها، َوِبَما َأنَّ

املْسَتِحقُّ ِلْلِعَباَدِة ِمْن َصاَلٍة َوِصَياٍم َوَزَكاٍة َوَغْيِرَها ِمن الِعَباَداِت.

َوَهَذا ُهَو َما َيِجُب َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم اإِلمَياُن ِبِه، َفاإِلمَياُن ِباهلِل َتَعاَلى َيْشَتِمُل َعَلى األمور التالية:
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ُر ِلهَذا الَكْوِن. اإِلْقَراُر ِبَأنَّ اهلَل ُهَو اخَلاِلُق َوامُلَدبِّ

1

اإِلْقَراُر ِبَأنَّ اهلَل ُهَو املْسَتِحقُّ جَلِميِع َأْنَواِع الِعَباَدِة 
َوْحَدُه اَل َشِريَك َلُه.

اإِلْقَراُر بَأْسَماِء اهلِل َوِصَفاِتِه اليت َوَرَدْت ِفي الُقْرآِن الَكِرمِي 
ِة.  َبِويَّ ِة النَّ نَّ والسُّ

2

3

ِليُل َعَلى ُوُجوِب اإِلْيَماِن ِبَهِذِه األمور، َقوُل اهلِل َتَعاَلى: والدَّ
مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ  ىمحٱ   ّٰ 

]الذاريات: 56 - 58[. يمح  يث  ىث  نث 
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األنشطة
نشاط )1):

مل  يك  مكىك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث  زث  َقاَل َتَعاَلى: ىمحٱ 

]النحل: ٩7[. يمح  مم  ام  يل  ىل 

ِبُمَتاَبَعِة ُمَعلِِّمَك، َأْكِمل اجَلْدَوَل التَّاِلي:

َما َتُدلُّ َعَلْيِهالِعَباَرُة

ُّٱٱزث مث نث ىث يث ىف 

يف ىق يق َّ
اِلَحاِت َيْرَتِبُط ِباإِلمَياِن ِباهلِل. َعَمُل الصَّ

.......................................................................
َمْن ُيْؤِمْن بِاهلِل َعاَش َحَياًة َسِعيَدًة ِفي 

ْنَيا الدُّ

ُّٱيك مل ىل يل 

ام مم َّ
.......................................................................
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نشاط )2):

د مخسة أمساء هلل تعاىل:  عدِّ
............................................................................................................................................................................................ 1

............................................................................................................................................................................................ 2

............................................................................................................................................................................................ 3

............................................................................................................................................................................................ 4

............................................................................................................................................................................................ 5

التقومي

س1: اذكر ثالث عبادات نتعبد هبا هلل تعاىل.

س2: اْكُتْب آَيًة َتُدلُّ َعَلى وجوب عبادة اهلل تعاىل.

س3: َأْكِمْل َهِذِه الِعَباَرَة:
اإلقرار بأن اهلل هو اخلالق و  ..............................................................  هلذا  ............................................................... .



١٠٠

الّدرُس الثَّاِلُث
اإِلمَياُن ِبامَلاَلِئَكِة

َلَعلََّك َسِمْعَت َعْن ِجْبِريَل  .. َفَما الَعَمُل الَِّذي َيُقوُم ِبِه؟ 

َوَما َمْوِقُف املْسِلِم ِمْنُه َوِمْن َباِقي املاَلِئَكِة؟

ْرِس ِإْن َشاَء اهلُل َتَعاَلى. َهَذا َما َسَنْعِرُفُه ِفي َهَذا الدَّ

ُق َهَذا اإِلمَياُن: َيِجُب َعَلى املْسِلِم َأْن ُيْؤِمَن ِبامَلاَلِئَكِة الِكَرام، َوَيَتَحقَّ

باإلقرار بوجودهم، ومَبا جاء يف القرآن الكرمي والسنة الصحيحة من َأْسَماِئِهْم َوِصَفاِتِهْم 
َوَأْفَعاِلِهْم.

ىمحٱُّٱيلامممرنزنمنننىنينٰىريزيميني  تعاىل:  قال 

يمح ]البقرة: 285[. ىيَّ

ِبيُّ : »ُخِلَقِت اْلَماَلِئَكُة ِمْن ُنوٍر« )1) .  َقاَل النَّ

)1) أخرجه مسلم )2٩٩6).



١٠١

اإلميان باملالئكة

اإلميان بأمسائهم

الزول بالوحي، واملوكل به جربيل.جربيل عليه السالم.

ال يعصون اهلل تعاىل.خملوقون من نور.

إنزال املطر، واملوكل به ميكائيل.ميكائيل عليه السالم.

يستغفرون للمؤمنني.هلم أجنحة.

النفخ يف الصور، واملوكل به إسرافيل.إسرافيل عليه السالم.

ال يفترون عن العبادة.ال يأكلون، وال يشربون.
أهنم كرام بررة.ال يتناسلون.

اإلميان بأفعاهلم اإلميان بصفاهتم
منها :مثل :

ةالصفات اخَلْلقيَّة الصفات اخُلُلِقيِّ

منها :منها :

األنشطة
نشاط )1):

]فاطر: 1[. هئيمح  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  َقاَل َتَعاَلى: ىمحٱ 

]احلاقة: 17[. يمح  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  مثنث  زث  رث  َقاَل َتَعاَلى: ىمحٱ 
َعاُوِن َمَع ُزَمالِئَك: ِبالتَّ

أ ـ اسَتْخِرج ِمن اآلَيِة األُوَلى ِصَفَة املاَلِئَكِة.
...................................................................................................................................................................................................

اِنَيِة َعَمَل املاَلِئَكِة. ب ـ اسَتْخِرج ِمن اآلَيِة الثَّ
...................................................................................................................................................................................................



١٠٢

نشاط )2):

َفِة املَناِسَبِة ِفي اجَلْدَوِل التَّاِلي: ْق َبنَي ِصَفاِت املاَلِئَكِة َوِصَفاِت الَبَشِر ِبَوْضِع الصِّ َفرِّ

ِصَفاُت الَبَشِرِصَفاُت امَلاَلِئَكِة

1. اَل َيَتَناَسُلوَن
2.  َمْخُلوُقوَن ِمن ُنوٍر

3. اَل َيْعُصوَن اهلَل تعاىل

............................................................................

............................................................................

............................................................................

التقومي

س1: ِصْل ُكلَّ ِفْقَرٍة ِفي الَعُموِد )أ( ِبَما ُيَناِسُبَها ِفي الَعُموِد )ب(:

ِمْن َأْسَماِء الماَلِئَكِة

ِكَتاَبُة َأْعَماِل الِعَباِد

ِميَكاِئيُل

ِإنَزاُل المَطِرِمْن َأْعَماِل الماَلِئَكِة

ِإْسَراِفيُل

بأ



١٠3

ِحيَحةِ، َوَعاَلَمَة )×( َأَماَم الِعَباَرِة اخَلَطِأ ِفيَما َيِلي: س2: َضْع َعاَلَمَة )√( َأَماَم الِعَباَرِة الصَّ
(............( ُكوَرِة َواأُلُنوَثِة.     1 ُيوَصُف املاَلِئَكُة ِبالذُّ
(............( 2 َيُموُت املاَلِئَكُة َكالَبَشِر.                     
(............( 3 ِجْبِريُل  ُهَو َمْن َيِزُل ِبالَوْحِي.        
(............( 4 َيْسَتِطيُع الَعبُد َأْن ُيْحِصي َعَدَد املاَلِئَكِة.    

س3: أكمل ما يلي:
أ ـ َمْعَنى اإِلمَياِن بِاملاَلِئَكِة: ..........................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

ب ـ من أعمال املالئكة:
.........................................................................................  و .................................................................................................

و .......................................................................................  و .................................................................................................
ج ـ من صفات املالئكة:

.........................................................................................  و .................................................................................................
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اِبُع الّدرُس الرَّ
اإِلمَياُن ِبالُكُتِب

]البقرة: 2-1[ يمح  حن  جن  يم  ممىم  حمخم  جم  يل  ىل  مل  خل  َقاَل َتَعاَلى: ىمحٱ 
ُث َعْنُه َهِذِه اآلَيُة الَكِرمَيُة؟ َما الِكَتاُب الَِّذي َتَتَحدَّ

....................................................................................................................................................

َمْعَنى اإِلمَياِن ِبالُكُتِب:
اِس. م ِلِهَداَيِة النَّ اَلُ اَلُة َوالسَّ اإلقرار ِباُلُكِتِب الَِّتي َأنَزَلَها اهلُل َعَلى ُرُسِلِه َعَليِهم الصَّ

َوَيِجُب اإِلمَياُن ِبالُكُتِب: 
قال تعالى:

يمح  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ىنين  نن  من  زن  رن  مم  ام  يل  ىمحٱ 

]البقرة: 285[.

َوِمَن الُكُتِب الَِّتي َأْنَزَلَها اهلُل َتَعاَلى:
. ْوَراُة: كتاب اهلل املزل على موسى - التَّ

. اإِلجِنيُل: كتاب اهلل املزل على عيسى -
. الُقْرآُن الَكِرمُي: كتاب اهلل املزل على حممد -
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]آل عمران: 3[. جنحنخنمنىنينجهمهىهيهجييمح َقاَل َتَعاَلى: ىمح

األنشطة
نشاط )1):

]األنعام: 155[. يمح  جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  َقاَل َتَعاَلى:ىمحٱ 

1 َما املْقُصوُد ِبالِكَتاِب؟

...................................................................................................................................................................................................

2 َما الَواِجُب ِتَجاَه الِكَتاِب؟

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

نشاط )2):

َة الثَّاَلَث َحْسَب ُنُزوِلَها: َماِويَّ َرتِّب الُكُتَب السَّ
ْوَراُة - اإِلْنِجيُل( )الُقْرآُن - التَّ

............................................................................................................................................................................................ 1

............................................................................................................................................................................................ 2

............................................................................................................................................................................................ 3
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نشاط )3):

َعاُوِن َمَع ُزَماَلِئَك؛ اْذُكْر ثالثَة َأْسَماٍء  الُقْرآُن َكاَلُم اهلِل َتَعاَلى َأْنَزَلُه اهلُل َرْحَمًة ِلْلَعاَلِمنَي، ِبالتَّ
للُقْرآِن:

............................................................................................................................................................................................ 1

............................................................................................................................................................................................ 2

............................................................................................................................................................................................ 3

التقومي

اِلَيَة: س1: َأْكِمل الَفَراَغاِت التَّ

 ُموَسى

اإِلجِنيُل 

الُقْرآُن 
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َن ُجْمَلًة ُمِفيَدًة: اِلَيَة ِلُتَكوِّ س2: َرتِّب الَكِلَماِت التَّ
ِبالُكُتِب ـ ُرْكٌن ـ اإِلمَياُن ـ ِمْن ـ اإِلمَياِن ـ َأْرَكاِن

س3: وضح معىن اإِلمَياِن ِبالُكُتِب؟
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الّدرُس اخَلاِمُس
ُسِل اإِلمَياُن ِبالرُّ

ِمْن َأْرَكاِن اإِلمَياِن: اإِلمَياُن ِبُرُسِل اهلِل َتَعاَلى، َفاَل ُيْعَتَبُر اإِلنَساُن ُمْؤِمًنا َحتَّى ُيْؤِمَن ِبَأنَّ 
ِهْم. َل ِإَلْيِهْم ِمْن َربِّ اِس ُرُساًل ُيَبلُِّغوَنُهم احَلقَّ امُلَنزَّ اهلَل َقْد َأْرَسَل ِللنَّ

أول األنبياء هو: 
وآخرهم هو:

اَلُم: اَلُة َوالسَّ ُسِل َعَلْيِهُم الصَّ َمْعَنى اإِلمَياِن ِبالرُّ
اإلقرار بأن اهلل تعاىل أرسل رساًل وأوحى إليهم ليبلغوا رسالته للعاملني.

ني  مي  زي  ري  ٰى  ىنين  نن  من  زن  رن  مم  ام  يل  َقْوُلُه َتَعاَلى: ىمحٱ 
]البقرة: 285[. يمح  ىي 

َوَأْن  َأَمُروا،  ُنِطيَعُهْم ِفيَما  َوَأْن  َبْيَنُهْم،  َق  ُنَفرِّ َواَل  َق ُرُسَل اهلِل َجِميًعا،  َعَليَنا َأن ُنَصدِّ وَيِجُب 
ُهْم َكاُنوا ِرَجااًل ِمَن الَبَشِر، َوَلْيُسوا ِمَن امَلاَلِئَكِة. َنْعَتِقَد َأنَّ



١٠٩

ذكر اهلل تعاىل يف القرآن الكرمي )25( من األنبياء والرسل، ومنهم:

نوح



إبراهيم


موسى



عيسى

حممد



. وهؤالء هم أولو العزم من الرسل ، وأفضلهم هو حممد

ىمحٱرئزئمئنئىئيئربزبمبنبىبيمح ]النحل: 63[.

األنشطة
نشاط )1):

ْرِس. َعاُون َِمَع َمْجُموَعِتَك؛ اذُكْر َخْمَسًة ِمْن ُرُسِل اهلِل َتَعاَلى َغرَي َما ُذِكَر ِفي الدَّ ِبالتَّ
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نشاط )2):

ُه َعَلى ُخُلٍق َعِظيٍم، فَقاَل َتَعاَلى:   ًدا  ِبَأنَّ َوَصَف اهلُل َتَعاَلى َرُسوَلُه ُمَحمَّ

يمح]القلم :4[. ىن  نن  من  زن  ىمحٱ 

: ِمْن ِخاَلِل َذِلَك؛ اذكر ثالث صفات َتَحلَّى ِبَها الَرُسوُل

....................................................................................................................................... 1

....................................................................................................................................... 2

....................................................................................................................................... 3



١١١

التقومي 

س1: أكمل الفراغات التالية:
ُسِل هو:  .......................................................................................................................................... أ ـ اإِلمَياُن ِبالرُّ

...................................................................................................................................................................................................

ب ـ ُأولو العزم من الرسل هم:
.....................................................................................................و..............................................................................................

.....................................................................................................و..............................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

ِحيَحِة َوَعاَلَمَة )x( َأَماَم الِعَباَرِة اخَلَطِأ ِفيَما َيِلي: س2: َضْع َعاَلَمَة )√( َأَماَم الِعَباَرِة الصَّ
(............( ٍد  َفَقْط.   ُق ِإمَياُن املْسِلِم ِإَذا آَمَن ِبُمَحمَّ 1 َيَتَحقَّ
(............( ُه َعَلى ُخُلٍق َعِظيٍم.      2 َوَصَف اهلُل َتَعاَلى َرُسوَلُه  ِبَأنَّ
(............( ُسُل ُهم َماَلِئَكٌة َأْرَسَلُهم اهلُل َتَعاَلى ِإَلى الَبَشِر.         3 الرُّ

مي  زي  ري  ٰى  ىنين  نن  من  زن  رن  مم  ام  يل  َتَعاَلى:ىمحٱ  َقاَل  س3: 

]البقرة: 285[.، َعاَلَم َنْسَتِدلُّ ِبَهذِه اآلَيِة؟ يمح  ىي  ني 

...................................................................................................................................................................................................



١١٢

اِدُس الّدرُس السَّ
اإِلمَياُن ِبالَيْوِم اآلِخِر

ال تنتهي حياة اإلنسان باملوت بل ُهَناَك حياٌة ُأخرى ؛ فبعث وحساب، مث جنٌة 
أو نار.

اإِلمَياُن ِبالَيْوِم اآلِخِر َأَحُد َأْرَكاِن اإِلمَياِن، َفاَل َيِصحُّ اإِلمَياُن ِإالَّ ِبِه. 

َمْعَنى اإِلمَياِن ِبالَيْوِم اآلِخِر: 
اإلقرار مبا حيدث بعد املوت مما جاء يف القرآن الكرمي والسنة الصحيحة؛ كنعيم القرب 

وعذابه، والبعث للحساب، واجلنة والنار)1).

قال اهلل تعاىل:
ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  ىمحٱ 

يمح ]النساء: 136[. يل 

اَر. اِر النَّ ِة اجَلَنَة، َوَأْهُل النَّ ))) الَيْوُم اآلِخُر ُهَو َيْوُم الِقَياَمِة؛ َواملَراُد ِبِه: ِمْن َوْقِت احَلْشِر ِإَلىَأْن َيْدُخَل َأْهُل اجَلنَّ



١١3

األنشطة
نشاط )1):

َعاُوِن َمَع ُزَماَلِئَك: َيِجُب َعَلى امُلْسِلِم َأْن َيْسَتِعدَّ ِلْلَيْوِم اآلِخِر؛ ِمْن ِخاَلِل َذِلَك َوِبالتَّ

اْذُكِر َثاَلَثَة َأْعَماٍل َيْسَتِعدُّ ِبَها املْسِلُم ِلْلَيْوِم اآلِخِر.

نشاط )2):

رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  َقاَل َتَعاَلى:ىمحٱ 
خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن 

يمح ]االنفطار:13-1٩[. مت  خت  حت  جت  مبهب 

ِبُمَتاَبَعِة ُمَعلِِّمَك؛ اسَتْخِرْج ِمْن َهِذِه اآلَياِت الَكِرمَيِة َما َيِلي:

اْسًما ِمْن َأْسَماِء َيْوِم الِقَياَمِةَجَزاَء الَكاِفِريَنَجَزاَء املْؤِمِننَي

...................................................................................................................................................



١١٤

التقومي

س1: صل ُكل فقرٍة فـي العمود ) أ ( مبا يُناسُبها يف العموِد )ب(:

يوُم القيامةال يصح اإليمان دون

دخوِل الَجّنَة اليوم اآلخر هو

اإليمان باليوم اآلخرمصير المؤمنين

بأ

خن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  س 2: قال تعاىل: ىمحٱ 
]البقرة : 177[. يمح  ىه  مه  جه  ين  ىن  من 

اشرح اآلية بأسلوبك.
...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................



١١5

اِبُع الّدرُس السَّ
اإِلمَياُن ِبالَقَدِر

عن عمر بن اخلطاب  أن جربيل  َسَأَل َرُسوَل اهلل  َعِن اإِلمَياِن َفَقاَل: »اإِليَماُن 
ِه«)1(. َأْن ُتْؤِمَن ِباهلِل، َوَماَلِئَكِتِه، َوُكُتِبِه، َوُرُسِلِه، َوالَيْوِم اآلِخِر، َوِبالَقَدِر َخيِرِه َوَشرِّ

(1(

اإِلمَياُن ِبالَقَدِر َأَحُد َأْرَكاِن اإِلمَياِن، َوالَِّذي اَل يِصحُّ ِإمَياُن الَعْبِد ِإالَّ ِبِه.

َمْعَنى اإِلمَياِن ِبالَقَدِر:
اإلقرار ِبَأنَّ ُكلَّ َما َيَقُع ِمْن َخرٍي َوَشرٍّ َفُهَو ِبَقَضاِء اهلِل َتَعاَلى َوَقَدِرِه؛ َفَما َشاَء َكاَن َوَما َلْم َيَشْأ 

َلْم َيُكْن.
قال َتَعاَلى:ىمحٱحيخيميهيمئيمح]القمر :4٩[.

مثرات اإِلمَياِن ِبالَقَضاِء َوالَقَدِر:
َعِم. - امُلْؤِمُن َيْصِبُر على املصائب، َوَيْشُكُر اهلَل َعَلى النِّ

- امُلْؤِمُن َيْسَتْسِلُم ِلَقَضاِء اهلِل َوَقَدِرِه.
نَّ ِباهلِل َوَيْرُجوُه ِفي ُكلِّ َأْحَواِلِه. - امُلْؤِمُن ُيْحِسُن الظَّ

)1) أخرجه مسلم )8).



١١6

األنشطة
نشاط )1):

ٱ]الفرقان:2[. يمح  حف  جف  مغ  جغ  مع  َقاَل اهلُل َتَعاَلى:ىمحٱ 
َضْع َعاَلَمَة )√( َعَلى َما َتُدلُّ َعَلْيِه اآلَيُة الَكِرمَيُة:

ُوُجوُب اإِلمَياِن ِبامَلاَلِئَكِةُوُجوُب اإِلمَياِن ِبالَقَدِراخَلاِلُق ُهَو اهلُل

نشاط )2):

َلَك َصِديٌق اْبَتاَلُه اهلُل ِبَوَفاِة َواِلِدِه َفَجِزَع َجَزًعا َشِديًدا، َماَذا َتُقوُل َلُه ِمْن ِخاَلِل َما َتَعلَّْمَت 
ْرِس؟ ِفي الدَّ

...................................................................................................................................................................................................

نشاط )3):

ْمِر اْلُمْؤِمِن، ِإنَّ َأْمَرُه ُكلَُّه َخْيٌر، َوَلْيَس َذاَك أِلََحٍد ِإالَّ ِلْلُمْؤِمِن، ِإْن  َقاَل َرُسوُل اهلِل : »َعَجًبا أِلَ
اُء، َصَبَر َفَكاَن َخْيًرا َلُه« )1). اُء َشَكَر، َفَكاَن َخْيًرا َلُه، َوِإْن َأَصاَبْتُه َضرَّ َأَصاَبْتُه َسرَّ

َيُدلُّ َهَذا احَلِديُث َعَلى:
- املْؤِمُن َيْصِبُر ِعنَد ........................................................................................................................................................
- املْؤِمُن َيْشُكُر ِعنَد ........................................................................................................................................................

)1) أخرجه مسلم )2٩٩٩).



١١7

التقومي

ِحيَحِة، َوَعاَلَمَة )×( َأَماَم الِعَباَرِة اخَلَطِأ ِفيَما َيِلي: س1: َضْع َعاَلَمَة )√( َأَماَم الِعَباَرِة الصَّ

(............( 1 ُكلُّ َما َيَقُع ِفي الَكْوِن ُهَو ِبَقَضاِء اهلِل َوَقَدِرِه.     

(............( 2 امُلْؤِمُن َيْسَخُط ِإَذا َنَزَل ِبِه َباَلٌء.                 

(............( ِق اإِلمَياِن.       3 اإِلمَياُن بِالَقَدِر َلْيَس َشْرًطا ِفي َتحقُّ

س2: َما امُلَراُد ِباإِلمَياِن ِبالَقَدِر؟

اِلَيَة: ِب الَكِلَماِت التَّ س3: َرتِّ

)كل ـ خلق ـ شيء ـ اهلل ـ بقدر(

نَّ ِباهلِل َوَيْرُجوُه ِفي ُكلِّ َأْحَواِلِه. س4: امُلْؤِمُن ُيْحِسُن الظَّ

َما َمَدى ِصَحَة َهِذِه الِعَباَرة؟ َوِلَماَذا؟
...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................



١١8

الّدرُس الثُّاِمُن
اإِلحَساُن

تعلمت يف الدروس السابقة أن اإلسالم هو: ....................................................................................
...................................................................................................................................................................

وأركانه، هي:
..........................................................................................................................................................  1
..........................................................................................................................................................  2
..........................................................................................................................................................  3
..........................................................................................................................................................  4
..........................................................................................................................................................  5

وتعلمت أيًضا أن اإلميان  هو: ............................................................................................................
...................................................................................................................................................................

وأركانه، هي:
..........................................................................................................................................................  1
..........................................................................................................................................................  2
..........................................................................................................................................................  3
..........................................................................................................................................................  4
..........................................................................................................................................................  5
..........................................................................................................................................................  6



١١٩

ُه َيَراَك. َك َتَراُه، َفِإن َلْم َتُكْن َتَراُه َفِإنَّ َمْعَنى اإِلْحَساِن: َأْن َتْعُبَد اهلَل َكَأنَّ
َقاَل َتَعاَلى:ىمحهلجمحمخمممجنحنخنيمح. ]النحل: 128[.

ِلٌع َعَلْيِه َوَيَراُه، َفَيْجَتِهُد ِفي َطاَعِتِه ُسْبَحاَنُه َواَل َيْعِصيِه. ُه ُمطَّ ُم اهلَل َعزَّ َوَجلَّ َوَيْعَلُم َأنَّ - َفامُلْسِلُم ُيَعظِّ
يَها َعَلى َأْحَسِن َوْجٍه، وَيْسَتْحِضُر  - واملْسِلُم َيْسَتْحِضُر ُمَراَقَبَة اهلِل َلُه َأْثَناَء ِعَباَدِتِه َلُه، َفُيَؤدِّ

ُمَراَقَبَة اهلِل ِإَذا َأَراَد َأْن َيْعِصَيُه َفَيْتُرَك امَلْعِصَيَة.
َوِإَذا َكاَن اإِلْنَساُن ال َيَرى اهلَل ِلَضْعِفِه َوَعْجِزِه، َفِإنَّ اهللَ َتَعاَلى َمَعُه َوَيَراُه َوَيْعَلُم ُكلَّ َشيٍء َعْنُه. 

يمح]احلديد: 4[. نئ  مئ  زئ  رئ   ِّّٰ    ُّ َقاَل َتَعاَلى:ىمحٱ   ٌّ    ٍّ  َّ 
َوِمْن َأِعَظْم َثَمَراِت اإِلْحَساِن: 

جميمح]يونس :26[. يل  ىل  مل  ، َقاَل َتَعاَلى:ىمحٱ  ِة َوُرْؤَيةُ َوِجِه اهلِل َعزَّ َوَجلَّ ُدُخوُل اجَلنَّ

األنشطة
نشاط )1):

أراد ابن عمر رضي اهلل عنهما أن خيترب راعي غنم، فقال له: بعين شاة، فقال الراعي: إهنا 
ليست يل، إهنا ملوالي، فقال ابن عمر: قل ملوالك أكلها الذئب، قال الراعي: فأين اهلل؟ فبكى ابن 
عمر، مث اشتراه فأعتقه، وقال: َأْعَتْقُتَك هذه الكلمة يف الدنيا، وأرجو أن تعتقك يف اآلخرة.)1) 

ماذا نتعلم من هذه القصة؟
..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

)1) انظر : املعجم الكبري للطرباين)12878(، وصفة الصفوة )188/2).



١٢٠

نشاط )2):

َرَجَع ِفَراس ِإَلى الَبْيِت َقاِدًما ِمن امَلْدَرَسِة، َفَقاَل َلُه َأُبوُه َما الَِّذي اْسَتَفْدَتُه الَيْوَم؟
ُه َيَراَك. َك َتَراُه، َفِإن َلْم َتُكْن َتَراُه َفِإنَّ فراس: اإِلْحَساُن، َأْن َتْعُبَد اهلَل َكَأنَّ

ْعِريُف َيُدل َُّأنَّ ِلإِلْحَساِن َمْرَتَبَتنِي، ُهَما: اأَلُب: َهَذا التَّ

اِنَيُةامَلْرَتَبُة اأُلوَلى امَلْرَتَبُة الثَّ

َك َتَراُه ........................................................................................َأْن َتْعُبَد اهلَل َكَأنَّ

فراس: َوَأيُّ املْرَتَبَتنِي َأْعَلى َيا َأِبي؟
الَِّذيَن  ِمَن  َأْعَلى  َيَرْوَنُه،  ُهْم  َكَأنَّ اهلَل  ُيَراِقُبوَن  ِذيَن  الَّ املحِسِننَي  َفِإنَّ   ، ُبَنيَّ َيا  اأُلوَلى  اأَلُب: 

ُه َيَراُهْم. نَّ ُيَراِقُبوَن اهلَل أِلَ

التقومي

اِلَيَة: س1: َأْكِمل الَفَراَغاِت التَّ

 
  

 

امَلْرَتَبُة اأُلوَلى ِلإِلْحَساِن

اِنَيُة ِلإِلْحَساِن امَلْرَتَبُة الثَّ

من َثَمَراِت اإِلْحَساِن



١٢١

س2: َقاَل َتَعاَلى:    ُّٱهلجمحمخمممجنحنخن َّ.

َضْع َعاَلَمَة )√( َأَماَم َما َتُدلُّ َعَلْيِه اآلَيُة:

ْزِق ِزَياَدُة الرِّ

ِقنَي ُة اهلِل ِلْلُمتَّ َمِعيَّ

اهلُل َمَع امُلْحِسِننَي

ُمَساَواُة اإِلْساَلِم ِباإِلْحَساِن

َتُدلُّ َعَلى َدَرَجِة اإِلْحَساِن

َثَمَرُة اإِلْحَساِن

اِلَيِة: س3: اْمأَلْ الَفَراَغاِت ِبَما ُيَناِسُبَها ِمن الَكِلَماِت التَّ

)اَل َتْخَفى، َيْسَمُعُه، َيَراُه(

ُه َيْعَلُم َأنَّ اهلَل ............................................................................... نَّ - َأْحَسَن َعاِصٌم ِفي َصاَلِتِه؛ أِلَ

ُه َيْعَلُم َأنَّ اهلَل ............................................................................... نَّ - اَل َيْكِذُب ُعَمُر ِفي احَلِديِث؛ أِلَ

ُه َيْعَلُم َأنَّ اهلَل ............................................................................... َعَلْيِه َخاِفَيٌة. نَّ - اَل َيْسِرُق َأْحَمُد؛ أِلَ





١٢3

الوْحَدُة الثالثة

        السيرة واألخالق

َمْوُضوَعاُت الِوْحَدِة:

1- مع حليمة السعدية.
2 - حادثة شق الصدر.
. 3 - وفاة أم النيب
4 - األخوة اإلسالمية.

يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:
. يشرح جانًبا من سرية النيب  -1

. يعدد بعض معجزات النيب  -2
يؤمن باألخوة اإلسالمية.  -3

يبني املقصود باألخوة اإلسالمية.  -4

َأْهَداُف الِوْحَدِة:



١٢٤

الّدرُس األول
ة ْعِديِّ مَع َحِلْيَمَة السَّ

عديِة، َكانت العادُة عْنَد احلاِضريَن من العَرِب  املعلُِّم: َنَتَكلَُّم الَيوَم َعن ُمرِضعِة النَّيب  َحِلْيمَة السَّ
َأْن َيْلَتِمُسوا املَراِضع ألوالِدِهم ِمن الَباِدَية اْبِتعاًدا هلْم َعن َأْمراِض احَلَواِضر؛ َولَتْقوى َأْجساُمُهم، 
  لب لَرُسوِل اهلِل ه عبُد املطَّ َوَتْشتدَّ أعَصاُبهم، وُيْتقُنوا اللَسان الَعريب يف َمْهدِهم، فالَتَمَس َجدُّ
املَراِضع، واسَتْرَضع َله اْمَرأة ِمن ِبين َسْعد بن بكر، َوِهي َحِلْيمُة ِبْنُت َأيب ُذؤيب عبِد اهلل بن 

ى بأيب َكبشة من َنْفِس القِبْيلةِ .   احلارِث، وَزوُجها احلارُث بن عبِد العزى املكنَّ
ه رسوَل اهلل  لب  مستْرضًعا يف بين سْعد بن َبْكر، فَأرَضعت أمُّ ه َحمزُة بُن عبِد املطَّ وَكان عمُّ
ه َحِلْيمة، َفَكاَن َحْمَزُة  َرضيَع رسوِل اهلِل  من ِجَهِتنِي: من ِجهِة ُثوْيَبة،   يوًما َوَهو ِعنَد أمِّ

ة .   ْعديَّ ومْن ِجهِة السَّ
وذاَت يوٍم َخرَجت َحِليَمُة ِمن َبَلِدها َمَع َزوِجَها وابٍن هَلا َصِغْير ُتْرِضعه يف ِنْسَوة من بين َسْعد بن 
ديِد، وما كاَنت  َبكر تلتِمُس من يطلب مرضعة ألواَلِده، وَكاَن اجلميُع َيْسِبُقها لضعِف َراحَلِتها الشَّ
ِة اجُلوِع، ولْيَس يف َثْدِيَها ما ُيْغِنيه، حىت َقِدُموا  َها الذي َمَعَها من ِشدِّ َتَنام َلْيَلها من ُبكاِء صِبيِّ
ه َيِتْيٌم، َفَما  َة، َفَما ِمنهنَّ امرأة إال وقد ُعِرَض َعَليها رسوُل اهلل  َفَتْأَباه، ِإَذا ِقيَل َلها :  ِإنَّ َمكَّ
َبِقَيْت امرأٌة َقِدمت َمَعَها إال َأخَذْت َرِضيًعا، َفَلَما َأَراُدوا الَعْودَة قالتْ :  واهلِل، إين أَلكَرُه أْن أرجَع 
ا أخذْته  َفَلمَّ إليِه وأخَذْتُه،  الَيِتيِم فَلُخَذنَّه ،  َفذهبْت  َذلَك  ومل آخْذ رِضيًعا، واهلل أَلْذَهنبَّ إىل 
ووضعْته يف ِحْجِرها َأْقَبل عليِه َثْدُيها مبا َشاَء من َلَبٍن، فَشِرب حىت َرَوى، وَشِرب َمَعه أُخوه َحىت 
ْكب كلَّه، حىت إنَّ َمن معَها َكاَن يْستْغرب من َتَغيُّر  َرَوى، ُثمَّ َناَما، َوَرِكَبت َوَحَمَلْته، َفَسَبقْت الرَّ

حاِل راحَلِتها، َوَيْطُلبون ِمْنها أْن َتْنَتِظَرهم وال ُتْسِرع.



١٢5

مث َقِدُموا َمَناِزهلم ببين َسْعد، وكاَنْت َجْدَباَء، فكانت َغَنُمها اليت َكانْت ال َتْحُلب َتْحُلب، وَيشَرُبون 
ِمْنها، وَما َيْحُلُب إنساٌن َقْطرَة َلَبٍن، وال َيِجُدَها يف َضْرع، حىت كان احَلاِضروَن من َقْوِمَها َيُقوُلوَن 
لَرْعياِنهم :  َويَلُكم، اْسَرُحوا حيُث َيْسَرُح َراعي بنِت َأِبي ُذَؤيب، َفَتُروح َأغَنامهم ِجياًعا ليَس ِفيَها 

قطرُة لَبٍن، َوَتُروح َغَنُمها ِشَباًعا فيها لنبٌ .  

األنشطة
نشاط )1):

ضاَعة: ل َأْسَماَء َأَخواِت النَّيب  من الرَّ بالرجوِع إىل ُمعلِّمَك َسجَّ
........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

نشاط )2):

ْعدية مْن َبرَكِة  ْل بعًضا مما َرأْت َحليمُة السَّ بالرجوِع إىل ُمعلِِّمك وإىل َمْكتَبِة املْدرسة، َسجِّ
النَّيب   َوَهو َمَعها يف َبِني َبكر.

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................



١٢6

التقومي

حيَحِة، وعالمَة )×( أماَم العَباراِت اخَلاِطئة مما  س1: َضْع َعالَمة )( أماَم العباراِت الصَّ

يأيت:
)     ( لب للنَّيب  امرأًة ِمن ِبين خْمُزْوم.                       - اسَتْرضع عبُد املطَّ
)     ( - كان محزُة  َرِضيَع َرُسوِل اهلِل  من ِجَهتني.                          
)     ( - رأْت حليمُة َبركَة النَّيب  يف َمواِطن َكِثرية.                              

س2: أكمْل الِعباراِت التاليَة:
- كانْت العادُة عند احلاِضريَن من الَعرب ................ ألوالِدهم من ............... اْبِتعاًدا 

هلم َعن ...........؛ و...............، و...............، و..............................
ِلب لرسوِل اهلِل  املراِضع، واسترَضع َله امرأة ِمن .................، وهي  - الَتَمَس عبُد املطَّ

...............................، وُزوُجَها ........................................
- كان َحْمزُة  رضيَع رسوِل اهلِل ........................ .، ........................ و....

 ..............................................
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الّدرُس الثاين 
  َحِادَثُة َشقِّ َصْدِر النَّيب

ْعِدية، َفَقد َحَدَثت للنَّيب ُمْعِجزة َوُهَو صِغرٌي،  املَعلُِّم: َكَما َنَزَلْت َبركاُت النَّيب  عَلى َحِليمَة السَّ
َهْل َيْعَلُمها أَحد مْنُكم؟

فراٌس: َماذا َتعِني امُلْعِجَزُة َيا ُمَعلَِّمنا؟
 ، املعلُِّم: َأحسْنَت يا ِفراُس، َأْنَت َرائٌع؛ املْسلم حْيِرُص على الِعْلم والتَّعلُّم، َكَما َأَمَرنا النَّيب
ا  ِة«)1)، وسؤالك َعمَّ ل اهلُل له به طريًقا ِمن ُطرِق اجلنَّ فَقاَل: »َمن سَلك طريًقا يطُلُب فيه ِعلًما سهَّ

كوِت َوعِدِم التعلُِّم. ال َتعَلم ِلَتَتعلَّم َأفَضُل ِمن السُّ
الُم؛ َتْأييًدا هُلم. املْعِجزة ِهي َأْمٌر َخاِرٌق للَعاَدِة، ُيْظهرُه اهلُل َعلى َيِد َنِبي ِمْن أْنِبيائه َعلْيهم السَّ

َدُه اهلُل ِبها، َوَأْعَظُمها الُقرآُن  َخاِلد: َلَقْد َسِمْعُت يف ُخْطبة اجلمَعة أنَّ للنَّيب  ُمْعِجَزات َكِثرَية، َأيَّ
الَكرْيِم.

املعلُِّم: َأْحَسنَت َيا َخاِلُد، َوَنْحُن الَيْوَم َنَتَكلَُّم َعن ِإْحَدى َهذِه املْعِجَزات الِتي َحَدثت للنَّيب  َوهَو 
.  َصِغرٌي، َأال َوهَي َحاِدثُة َشقِّ َصْدِره

اِبعة من  َحدَثت َهِذه املْعِجزُة للنَّيب ، َوَهو يف َباِدية بين َسْعد ِعْند ُمرِضعِته َحِلْيمة، َوكاَن يف الرَّ
ُعمره، فقد كاَن النَّيب  يلعُب مَع الِغلماِن، فأتاُه ِجْبِريل  فَأخَذه َفَصرَعه، َفشقَّ عن َقْلِبه، 
يَطان ِمْنك، ُثم َغَسَله يف ِطْسٍت ِمْن  فاستْخرَج الَقْلَب، فاستخرج منه َعَلَقة، َفَقال: هَذا حظُّ الشِّ

َذَهٍب مباِء َزْمَزم، ُثمَّ َجَمَعُه، َوَضمَّ َبعَضه إىل بعٍض.

)1) أخرجه ابن حبان )84).
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األنشطة
نشاط )1):

ل َبعَض ُمْعجزاِت النَّيب  اأُلْخرى. بالتَّعاوِن مع ُزمالئَك، وِبالرجوِع إىل ُمعلِّمَك َسجَّ
....................................................................................................................................................................... 1

....................................................................................................................................................................... 2

....................................................................................................................................................................... 3

نشاط )2):

ْن َهِذه الِعَبارَة َبَأْلَواٍن َجِمْيلة: لوِّ

أنا أؤمن بمعجزات النيب صىل اهلل عليه وسلم، وأن اهلل قد أيده بها
أنا أؤمن بمعجزات النيب صىل اهلل عليه وسلم، وأن اهلل قد أيده بها
أنا أؤمن بمعجزات النيب صىل اهلل عليه وسلم، وأن اهلل قد أيده بها
أنا أؤمن بمعجزات النيب صىل اهلل عليه وسلم، وأن اهلل قد أيده بها
أنا أؤمن بمعجزات النيب صىل اهلل عليه وسلم، وأن اهلل قد أيده بها



١٢٩

التقومي

ِحْيَحِة، وعاَلمَة )×( أماَم العَباَرة اخَلاِطَئة مما  س1: َضْع َعالَمَة )( أماَم الِعَبارِة الصَّ

يأيت:
)      (             . ًدا نا ُمحمَّ َد اهلُل هَبا َنِبيَّ - الُقْرآُن الَكِرمُي أْعَظُم ُمْعِجزٍة أيَّ
)      ( - املْسِلُم ال َيْهَتمُّ بالِعْلم والتَّعلُِّم.                                     
)      ( دِر للنَّيب  َوَهو يف ُقِرْيٍش.               - َحَدَثت ُمعِجزُة َشقِّ الصَّ

 )      ( اِبعِة مْن عمِرِه.     دِر للنَّيب   َوَهو ِفي السَّ - َحَدَثت ُمعِجزُة َشقِّ الصَّ

س2: َأْكمْل الِعباراِت التَّاليَة:
- َقاَل رسوُل اهلِل : »َمن َسَلك طريًقا ............................................ ..........

.»...............................................................
- املْعجَزُة َهَي ......................، ُيْظِهُره اهلُل َعلى ........................؛ َتأِييًدا هُلم.

يف  وَكاَن   ................... ِعْند   .............. يف  َوَهو    للنَّيب  املْعِجزُة  َهِذه  َحدَثت   -
.................... من ُعمرِه.



١3٠

الّدرُس الثالث
   َوَفاُة أمِّ النَّيب

دِر َيا ُمعلِّمَنا؟ خالٌد: َماَذا َحَدَث للنَّيب  َبْعَد َحاِدَثِة شقِّ الصَّ
ه، َفَبِقَي ِعْنَدَها  إىل َأْن َبَلَغ ِستَّ  ته إىل ُأمِّ املعلُِّم: َبْعد هذِه الَواِقعة َخِشَيْت َحِليمُة َعلْيِه ، َفَردَّ

سِنْيَن.
َة ِإىل َيْثِرب، َوَمَعَها َوَلُدَها الَيِتْيُم ُمَحمٌد ، َوَخاِدَمُتَها أمُّ َأْيمن،  َخَرَجت آِمَنُة ِبْنُت َوْهٍب ِمْن َمكَّ
ِلب، َفَمكَثت َشْهًرا، َثمَّ عاَدْت، وَبْيَنَما ِهي َراجَعة إْذ حِلَقَها املرُض يف  َوجدُّ النَّيب  عبُد املطَّ
ة بالنيب  لِب إىل َمكَّ َة واملِديَنة ،  وَعاَد عبُد املطَّ ريِق، ُثم اْشَتدَّ َحتَّى ماَتْت ِباألْبَواء بني َمكَّ أَوائل الطَّ
َها على أحٍد من أْوالِده، َبْل ُيْؤِثره َعلى َأواَلده؛ َفَكان ُيوَضُع ِلعْبد املطلِب  ًة مل يِرقِّ ، وَرقَّ عَليه ِرقَّ
ِفَراٌش يف ِظلِّ الَكْعبِة، َفَكان َبُنوه َيْجِلسوَن َحوِل ِفراِشه ذلَك َحىت َيْخرَج ِإليهم، ال َيْجِلس َعِليه 
أحٌد من َبِنْيه ِإْجالاًل َله، َفَكاَن َرُسْوُل اهلل  َيأِتي َوُهَو ُغاَلٌم صِغْير حىت َيْجلَس َعِليه، َفَيْأُخَذُه 
َله  ِإنَّ  َفَواهلِل  َهَذا،  َدُعوا اْبين  ِمْنهم :   َرأى ذلَك  ِإذا  لِب  َعبُد املطَّ َفَيُقْول  َعْنه،  ُروه  لُيَؤخِّ َأْعَماُمه 

ه َما َيَراه َيْصَنعُ . َلَشْأًنا، ُثمَّ َيْجِلُس َمَعه َعَلى ِفراِشه، َوْيمَسُح َظْهَره ِبَيِده، َوَيُسرُّ
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األنشطة
نشاط )1):

: ْل َخمسًة مْن َأْعَماِم النَّيب جوِع إىل ُمَعلِّمَك َسجِّ بالرُّ
....................................................................................................................................................................... 1

....................................................................................................................................................................... 2

....................................................................................................................................................................... 3

....................................................................................................................................................................... 4

....................................................................................................................................................................... 5

نشاط )2):

اْذُكْر  َيحميِه«،  َربٌّ  »للَبْيِت  احَلَراِم:  اهلِل  َبْيِت  َعْن  َخاِلدٌة  َمُقْولٌة    النَّيب  َجدِّ  ِلب  املطَّ لَعْبِد 
َتها. ِقصَّ

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................
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التقومي

حيحِة، وعالمة )×( أماَم الِعباَرِة اخَلاِطَئة مما  س1: َضْع َعالمَة )( أماَم العبارِة الصَّ

يأيت:
)     ( ِه.        ته إىل أمِّ عدية َعلى النَّيب  َبْعَد عاِم الِفْيل َوَردَّ - َخِشيْت حلْيمُة السَّ
)     ( - َخَرجْت آمنُة ِبْنُت َوْهب ِمن َمكَة إىل املِدْيَنِة لَوْحِدها.                         
)     ( لب مبحمٍد  إىل املدينِة.   - َبعد َمْوِت آمنة بنت وْهب َعاَد عبُد اهلل بُن عبِد املطَّ
)     ( - َماَتْت آمنُة ِبنُت َوْهٍب مبكَة.                                               

س2: أْكمْل الِعباراِت التَّاليَة:
ْته إىل ................ دِر َخِشيْت ................َعَلى ..................... َوَردَّ - بعَد شقِّ الصَّ

........................
- اْشَتدَّ املرُض بآمنَة بنِت وْهٍب فَماَتْت ..............بْيَن.............واملِديَنةِ . 

ًة مل ........................... من  لِب بالنَّيب  إىل...........، وَرقَّ عَليه ِرقَّ - َعاَد عبُد املطَّ
أْوالِده.



١33

الّدرُس الرابع
ة ُة اإلْسالِميِّ اأُلُخوَّ

:  َقاَل َرُسوُل اهلِل
»املؤِمُن للمؤمِن كالُبنياِن، يُشدُّ بعُضه بعًضا«)1(.

َمْعَناَهاالَكِلَمة
َكالِبَناِء الِذي ُتْعَمر ِبِه الِبُيْوت.كالُبنياِن

َتَتَماَسُك َلِبَناُت الِبَناِء مبا ُيْجَعل َبْيَنها ِمْن ِطْيٍن أْو َغْيِره.يُشدُّ بعُضه بعًضا

ْرِس: َأَتَعلَُّم ِمَن الدَّ
1- املْسِلُموَن ُمَتَماِسُكوَن بُأُخوَّهتم.

2- اإلْسالُم يْدُعو املْسلِمنَي إىل التَّعاوِن والتَّراُحم ِفيَما َبيَنهم.
3- قوُة املْسِلِمني يف اْجِتماِعِهم َووْحَدِتهم.

دائِد. 4- من َحقِّ املْسِلِم عَلى املْسِلم ُنْصرُته َوالُوُقوُف مَعه يف الشَّ

)1) أخرجه ابن حبان )84).



١3٤

األنشطة
نشاط )1):

لوِك اخَلاِطئ، ِفيَما َيِلي: حيِح، وَعالَمة )×( أماَم السُّ لوك الصَّ ضْع عالمَة )( أماَم السُّ
....................................................................................................................................................................... 1

....................................................................................................................................................................... 2

....................................................................................................................................................................... 3

نشاط )2):

ِبالتَّعاُوِن مع ُزمالئَك اذكر َثالَثًة ِمْن ُحُقوِق املْسِلِمنَي َعَلى َبْعِضهم:
....................................................................................................................................................................... 1

....................................................................................................................................................................... 2

....................................................................................................................................................................... 3



١35

التقومي

َن ُجَماًل ُمِفيدًة: ْب الَكِلَماِت التَّاليَة ِلَتُكوِّ س1: رتِّ
-  )فيما - املسلمون - بينهم - متماسكون(.

-  )يف اجتماعهم - قوة - ووحدهتم - املسلمني(.

س2: َأْكِمل الَفراَغ:

- َقال رسوُل اهلِل : » ..............................كالُبنياِن، يُشدُّ ...............بعًضا«.





١37

الوْحَدُة الرابعة

    الفقه والسلوك

َمْوُضوَعاُت الِوْحَدِة:

1 - أمهية الصالة.
2 - شروط الصالة.

3 - مواقيت الصالة.
4 - َسْتر العورة.

5 - فضل صالة اجلماعة.
6 - آداب املسجد.
7 - آداب الدعاء.
8 - آية الكرسي.

يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:
1- يتعرف على مكانة الصالة يف اإلسالم.

2- حيرص على الصالة.
3- يتعرف على فضل صالة اجلماعة يف اإلسالم.

4- يتأدب ببعض اآلداب اإلسالمية.

َأْهَداُف الِوْحَدِة:



١38

الّدرُس األول
اَلِة أمهية الصَّ

ْكُن ................................... ِمْن َأْرَكاِن اإِلْساَلِم، َها الرُّ اَلَة ِمْن َأْفَضِل اأَلْعَماِل، َوَأنَّ َعِلْمَت َأنَّ الصَّ

َهاَدَتنِي. َفِهَي َأْعَظُم َأْرَكاِن اإِلْساَلِم َبْعَد الشَّ

ًدا َرُسوُل اهلِل،  َفَقْد َقاَل الًنِبيُّ : »بِنَي اإلْساَلُم َعَلى َخْمٍس: َشَهاَدة َأن اَل إَلَه إالَّ اهلل َوَأنَّ ُمَحمَّ
َكاِة، َوَصْوِم َرَمَضاَن، َوَحجِّ الَبْيت«.))) اَلِة، َوإيَتاِء الزَّ َوِإَقاِم الصَّ

اَلُة َعْن َباِقي التَّْشِريَعاِت ِبَأنَّ اهلَل َفَرَضَها َأْثَناَء ِرْحَلِة اإِلْسَراِء َوامِلْعَراِج، َحْيُث  َوَتَميََّزت الصَّ

اَلِة ُمَباَشَرًة ُدوَن َواِسَطٍة. ِة الصَّ ُه  ِبَفْرِضيَّ َخاَطَب اهلُل َنِبيَّ

َيْوَم  الَعْبُد  ِبِه  ُيَحاَسُب  َما  ُل  »َأوَّ  : ِبيُّ  النَّ َقاَل  الِقَياَمِة،  َيْوَم  الَعْبُد  َعْنُه  ُيْسَأُل  َما  ُل  َأوَّ َوِهَي 

ة، َفِإْن َصلَحْت َصلَح َلُه َساِئُر َعَمِلِه، وِإْن فَسَدْت َفَسَد َساِئُر َعَمِلِه«. )2)  اَلُ الِقَياَمِة الصَّ

حئ  جئ  يي  ىي  ني  ى ِفيَها، َقاَل َتَعاَلى: ىمحٱ  َدٌة َيِجُب َأْن ُتَؤدَّ اَلُة َلَها َأْوَقاٌت ُمَحدَّ َوالصَّ

]النساء: 103[. يمح  مئ  خئ 

)1) أخرجه البخاري )8(، ومسلم )16(، والترمذي )260٩(، واللفظ له.
)2) أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط )185٩(، األحاديث املختارة للضياء املقدسي )2578).



١3٩

صالة اجلماعة:
ُه َلْيَس ِلي َقاِئٌد َيُقوُدِني  ِبيَّ  َرُجٌل َأْعَمى َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهلِل ِإنَّ َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة  َقاَل: َأَتى النَّ

ا َولَّى َدَعاُه  َص َلُه، َفَلمَّ َص َلُه َفُيَصلَِّي ِفي َبْيِتِه، َفَرخَّ ِإَلى اْلَمْسِجِد َفَسَأَل َرُسوَل اهلِل  َأْن ُيَرخِّ
اَلِة؟« َقاَل: َنَعْم، َقاَل: »َفَأِجْب«. )1) َداَء ِبالصَّ َفَقاَل»َهْل َتْسَمُع النِّ

)1) أخرجه مسلم )653).



١٤٠

األنشطة
نشاط )1):

َأْكِمْل َكَما ِفي امِلَثاِل:

ْوُم مرة يف العامالصَّ

.................................

..................................................................

.................................

َكاُة الزَّ

اَلُة الصَّ

احَلجُّ

نشاط )2):

َرَأْيَت َبْعَض ُزَماَلِئَك َيَتَهاَوُن ِفي َأَداِء َصاَلِة اجَلَماَعِة، َفِبَماَذا َتْنَصُحُه؟
...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................



١٤١

نشاط )3):

َّ ]البقرة:43[. يمح  ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  قال تعاىل: ىمحٱ 
يمح.َّ ري  ٰى  ين  ِبُمَعاَوَنِة َزِميِلَك؛ َما الَِّذي َيُدلَّ َعَلْيِه َقْوُلُه َتَعاَلى: ىمحٱ 

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

التقومي

ْح َذِلَك. ٍة ِفي َتْشِريِعَها؛ َوضِّ اَلُة ِبَطِريَقٍة َخاصَّ س1: َتَميََّزت الصَّ

اِلَيَة ِلُتْصِبَح ُجْمَلًة ُمِفيَدًة: س2: َرتِّب الَكِلَماِت التَّ

اَلَة – َمْوُقوًتا( )َعَلى– ِكَتاًبا – َكاَنْت – اْلُمْؤِمِننَي – ِإنَّ الصَّ

ِة. نَّ س3: ِلَصاَلِة اجَلَماَعِة َمَكاَنٌة َعِظيَمٌة ِفي اإلْساَلِم؛ اْسَتِدلَّ َعَلى َذِلَك ِمَن الُقْرآِن َوالسُّ



١٤٢

الّدرُس الثاين
اَلِة شروط الصَّ

اِس، َوَقْد َتِجُب ِفي  َها اَل َتِجُب َعَلى َبْعِض النَّ اَلَة ِمْن َأْعَظِم َأْرَكاِن اإِلْساَلِم َلِكنَّ َمَع َأنَّ الصَّ
َدٌة َحتَّى َتُكوَن َصِحيَحًة، َوَسَتَتَعلَُّم َهِذِه اأُلُموَر ِفي َهَذيِن  َوْقٍت ُدوَن آَخَر، َوَلَها ُشُروٌط ُمَحدَّ

ْرَسنِي، ِبِإْذِن اهلِل َتَعاَلى: الدَّ
اَلِة: ِمْن ُشُروِط الصَّ

اَلُة ِمْن َغْيِر امُلْسِلِم. 1 اإِلْساَلُم؛ َفاَل َتِصحُّ الصَّ

اَلِة َحتَّى َيْبُلَغ َسْبَع ِسِننَي.   ِغرُي ِبالصَّ ْمِييُز؛ َفاَل ُيْؤَمُر الصَّ 2 التَّ

ِبي  ِبيُّ : »ُرِفَع اْلَقَلُم َعْن َثاَلَثٍة: عن الصَّ اَلُة َعَلى امَلْجُنوِن: َقاَل النَّ 3 الَعْقُل؛ َفاَل َتِجُب الصَّ
اِئِم َحتَّى َيْسَتْيِقَظ، َوَعِن اْلَمْجُنوِن َحتَّى ُيِفيَق«.)1) َحتَّى َيْبُلَغ، َوَعِن النَّ

ِبيُّ : »اَل َيْقَبُل اهلُل َصاَلَة َأَحِدُكْم ِإَذا  اَلُة ِبُدوِن ُوُضوٍء: َقاَل النَّ 4 الُوُضوُء؛ َفاَل َتِصحُّ الصَّ
أ«.)2) َأْحَدَث َحتَّى َيَتَوضَّ

)1) أخرجه أبو داود )4403(، والترمذي )1423(، والنسائي )3432(، وابن ماجه )2041(. 
)2) أخرجه البخاري )6٩54).



١٤3

شروط الصالة

اإلسالم

البلوغ

التمييز

العقل

طهارة طهارة البدن
طهارة املكاناللباس

الوضوءالطهارة

استقبال 
ستر العورةالقبلة

دخول الوقت

فهذه شروط الصالة اليت ال تصح إال هبا.

األنشطة
نشاط )1):

أكمل اجلدول التايل: 
الشرطالدليل
اِت«. يَّ َما اأْلَْعَماُل ِبالنِّ ِبيُّ :»ِإنَّ النيةَقاَل النَّ

اِئِم  ِبي َحتَّى َيْبُلَغ، َوَعِن النَّ ِبيُّ : »ُرِفَع اْلَقَلُم َعْن َثاَلثٍة: عن الصَّ َقاَل النَّ
َحتَّى َيْسَتْيِقَظ، َوَعِن اْلَمْجُنوِن َحتَّى ُيِفيَق«.

................................

أ«. ِبيُّ : »اَل َيْقَبُل اهلُل َصاَلَة َأَحِدُكْم ِإَذا َأْحَدَث َحتَّى َيَتَوضَّ ................................َقاَل النَّ

يمح مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي   ني  ................................قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 



١٤٤

نشاط )2):

الِة َوُهْم َأْبَناُء َسْبِع ِسِنيَن«.)1) َقاَل النَّيبُّ : »ُمُروا َأْوالَدُكْم ِبالصَّ
ْن َما َيِلي: ِبُمَعاَوَنِة ُمَعلِِّمَك؛ َدوِّ

- َما الَِّذي َيُدلُّ َعَلْيِه َهَذا احَلِديُث.

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

نشاط )3):

ِحيَحِة ِبَوْضِع َعاَلَمِة )√( َأْو َعاَلَمِة )×( ِفيَما َيِلي: ِحيَحِة، َوَغرِي الصَّ اَلِة الصَّ ْق َبنَي الصَّ َفرِّ

ابَِّصاَلُة امُلْحِدِث َصاَلُة الشَّ

َصاَلُة الَكاِفِر

َصاَلُة امَلْجُنوِن

ِز َصاَلُة امُلَميِّ

)1) أخرجه أبو داود )4٩5).



١٤5

التقومي

س 1: َأْكِمْل َما َيِلي: 

اَلُة ِمْن َغرِي اَل َتِصحُّ الصَّ

اَلِة ِإَذا َبَلَغ ِبيُّ ِبالصَّ ُيْؤَمُر الصَّ

ُتَها َعَلى ُف ِصحَّ ُكلُّ َطاَعٍة َتَتَوقَّ

ِحيَحِة، َوَعاَلَمَة )×( َأَماَم الِعَباَرِة اخَلَطِأ: س2: َضْع َعاَلَمَة )√( َأَماَم الِعَباَرِة الصَّ
(              ( اَلُة ِمْن َغرِي ُوُضوٍء.     1 اَل َتِصحُّ الصَّ

(              ( اَلُة َعَلى امَلْجُنوِن.      2 َتِجُب الصَّ

(              ( اَلُة ِإَذا ُفِقَد َشْرٌط ِمْن ُشُروِطَها.   3 اَل تصح الصَّ



١٤6

الّدرُس الثالث
مواقيت الصالة

اَلِة، ومنها: اِبِق ُشُروَط الصَّ ْرِس السَّ َتَعلَّْمَنا ِفي الدَّ

        
       

....................الَعْقُل

ُةاإِلْساَلُم يَّ ....................النِّ

جئ  يي  ىي  ني  ىمحٱ  تعلى:  اهلل  قال  الوقت،  دخول  تعلمناها  اليت  الشروط  ومن 

يمح ]النساء: 103[. مئ  خئ  حئ 

فلكل صالة من الصلوات اخلمس املفروضة وقت دخول ووقت خروج، وهي كما يلي:



١٤7

لَواِت اخَلْمِس: َأْوَقاُت الصَّ

امَلْغِرُب

ْمِس َفُق اأَلْحَمُرِمْن ُغُروِب الشَّ ِإَلى َأْن َيِغيَب الشَّ

الِعَشاُء

َفِق اأَلْحَمِر ِإَلى ِنْصِف اّللْيِلِمْن َمِغيِب الشَّ

الَعْصُر

ْهر مسِمْن ُخُروِج َوْقِت الظُّ إىل ُقبيل ُغْروِب الشَّ

الَفْجُر

ْمِس ِمْن ُطُلوِع الَفْجِر الصادق ِإَلى ُطُلوِع الشَّ

ْهُر الظُّ

ِإَلى َأْن َيِصرَي ِظلُّ ُكلِّ َشْيٍء ِمْثَلُهمن زوال الشمس



١٤8

األنشطة
نشاط )1):

ْمِس. ُر ِفي َأَداِء َصاَلِة الَفْجِر َوَيَظلُّ َناِئًما َحتَّى َبَعَد ُطُلوِع الشَّ اِس ُيَقصِّ َبْعُض النَّ
- ِبُمَشاَرَكِة َمْجُموَعِتَك اْكُتْب َثاَلَثَة ُأُموِر ُتِعنُي امُلْسِلَم َعَلى الِقَياِم ِلَصاَلِة الَفْجِر.

............................................................................................................................................................................................ 1

............................................................................................................................................................................................ 2

............................................................................................................................................................................................ 3

نشاط )2):

َواِب، َوَعاَلَمَة )×( َأَماَم الِفْعِل اخَلَطِأ فيما يلي: َضْع َعاَلَمَة )√( َأَماَم الِفْعِل الصَّ

آخر وقت املغرب مغيب الشفق األمحرأول وقت الفجر طلوع الشمس

أول وقت العشاء غروب الشمسآخر وقت العصر قبل غروب الشمس



١٤٩

التقومي

س 1: ِصْل ُكلَّ ِفْقَرٍة ِفي الَعُموِد )أ( ِبَما ُيَناِسُبَها ِفي الَعُموِد )ب(:

أ

اَلِة ِإَذا َيِجُب َأَداُء الصَّ

ْمِس ِإَلى َوْقُت امَلْغِرِب ِمْن ُغُروِب الشَّ

ب

َفِق اأَلْحَمِر َمِغيِب الشَّ

ِنْصِف الّلْيِل

َدَخَل َوْقُتَها َفِق اأَلْحَمِر ِإَلى َوْقُت الِعَشاِء ِمْن َمِغيِب الشَّ

اِلَيَة: س3: َأْكِمل الَفَراَغاِت التَّ

3 َوْقُت الَعْصِر إىل ....................................................................................................................................................

ْهِر ِمْن ........................................................................................................................................................ 4 َوْقُت الظُّ

5 َوْقُت الَفْجِر إىل ......................................................................................................................................................



١5٠

الّدرُس الرابع
َسْتُر الَعْورة 

الِة، َوِمْنها: ابقِة ُشروَط الصَّ ُروِس السَّ َتعلَّْمنا يف الدُّ
............................................................................................................................................................................................ 1

............................................................................................................................................................................................ 2

............................................................................................................................................................................................ 3

............................................................................................................................................................................................ 4

الَعْوَرة

ُجل عْوَرة الرَّ

ْكَبة ِة إىل فوق الرُّ رَّ ْيِن والَقَدَمْيِن، وقيل: َجِميُع الَبَدِنمْن َتْحِت السُّ َجِميُع البدن َعَدا الَوْجِه والَكفَّ

عْوَرة املْرَأِة



١5١

َنتعلَُّم اليوَم َماهيََّة الَعورِة، َوَماذا جيُب َعلى املْسِلِم ِفْعله.
الِة، وَغريها. - الَعْورُة: َهي َما َيجُب َستُره، وَيْحُرُم النَّظُر إِليه؛ َوِيجب َسْتر العورِة يف الصَّ

جِل َعْن َعورِة املْرأِة َكَما سبق. ُة الَعوَرِة:  َتْختِلُف عورُة الرَّ - َماِهيَّ
 

َما َيِجُب َعلى امُلْسِلم:
الِة وَغْيِرها. - َيِجُب على املْسلِم َأن َيسُتَر َعوَرَته يف ُكلِّ أْحواِله، َكالصَّ

- جيُب على املْسِلِم أن َيُغضَّ َبَصَره َعْن َعْوَراِت اآلِخريَن.

األنشطة
نشاط )1):

اْكُتْب َلْوحًة مجيلًة َتْنَصُح ِفْيها ُزَماَلءك ِبَسْتر الَعورِة.

نشاط )2):

حيِح ِفيَما يأيت: لوِك الصَّ ضْع عالَمة )( أَماَم السُّ

)    ( الِة.                             - َسْتُر الَعورِة يف الصَّ
)    ( الِة.                      - َكْشُف الَعْورِة يف ِغرِي الصَّ
)    ( اِس.                     - َغضُّ الَبَصِر َعن َعْوراِت النَّ



١5٢

التقومي

س1: ِصْل مَن الَعموِد )أ( َما ُيناِسُبه ِمَن الَعموِد  )ب( فيما يتعلق بستر العورة يف الصالة:

                             

أ

ْيِن والَقَدَمْيِن،  َجِميُع البدن َعَدا الَوْجِه والَكفَّ
وقيل: َجِميُع الَبَدِن

ْكَبَتْيِن رِة إىل فوق الرُّ من َتْحِت السُّ

ما َيِجُب َسْتُره

ب

الَعوَرة

ُجل َعْورُة الرَّ

 عوَرُة املْرَأِة

حيحِة، وعالمَة )×( أماَم الِعبارِة اخلطأ مما يلي: س2: َضْع عالمَة )( أماَم العبارِة الصَّ
)     ( - َيِجُب عَلى املْسِلِم َسْتر َعوَرِته.                           
)     ( الِة َفَقط.                              - َسْتُر الَعورِة يف الصَّ
)     ( ُجل َعن َعورِة املْرأِة.                   - ال خْتَتِلف َعورُة الرَّ
)     ( م اهلُل.              - جيُب َعلى املْسلِم َغضُّ َبَصِرِه َعما َحرَّ
)     ( الِة.                 - َسْتُر الَعورِة َليَس شرًطا ِمْن ُشروِط الصَّ



١53

الّدرُس اخلامس
َفْضُل َصاَلِة اجَلَماَعِة

اللَِّعِب،  َعِن  ُفوا  َتَوقَّ ْهِر  ِللظُّ َن  ُأذِّ ا  َفَلمَّ امَلْدَرَسِة،  ِفَناِء  ِفي  َيْلَعُبوَن  ابع  الرَّ فِّ  الصَّ َتاَلِميُذ  َكاَن 
اَلِة ِفي ُمَصلَّى امَلْدَرَسِة. َوَذَهُبوا ِلْلُوُضوِء، َوالصَّ

اَلِة َجَماَعًة ِفي امَلْسِجِد؟ ُب َعَلى الصَّ الَّ ِلَماَذا َحِرَص الطُّ
...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

قال َرُسوَل اهلِل : »َصاَلُة الَجَماَعِة َأْفَضُل ِمْن َصاَلِة الَفْرِد ِبَسْبٍع َوِعْشِريَن َدَرَجًة «)1).
َكِثرَيًة،  َأْضَعاًفا  الَفْرِد  َعَلى َصاَلِة  الَفْضِل  َتِزيُد يف  اَعِة  اجَلمَّ َأنَّ َصالَة  َعَلى  احَلِديُث  َدلَّ 

َوُهَو َسْبٌع َوِعْشُروَن َدَرَجًة.

َأ َفَأْسَبَغ الُوُضوَء، ُثمَّ  ِبيِّ : »َمْن َتَوضَّ ا َيُدلُّ َعَلى َفْضِل َصاَلِة اجَلَماَعِة َأْيًضا: َقْوُل النَّ وِممَّ

)1) أخرجه البخاري )645(،  ومسلم )650).



١5٤

َها َمَع اإِلَماِم، ُغِفَر َلُه َذْنُبُه« .)1) َمَشى ِإَلى َصاَلٍة َمْكُتوَبٍة، َفَصالَّ

اَلِة؟« َقاَل: َنَعْم، َقاَل: »َفَأِجْب«. )2) َداَء ِبالصَّ ُجِل اأَلْعَمى »َهْل َتْسَمُع النِّ َوَقْد َمرَّ ِبَنا َقْوُلُه  ِللرَّ

فلنحافظ على صالة اجَلَماَعِة
لَنَنال  ِرضا اهلل واألْجر الَكِبْير ِمْنُه ُسْبَحاَنه.

)1) أخرجه أمحد )483(، وابن خزمية )148٩( من حديث عثمان بن عفان رضي اهلل عنه.
)2) أخرجه مسلم )653( من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه.



١55

األنشطة
نشاط )1):

ْبَح ِفي  َما َقاَم ِنْصَف اللَّْيِل، َوَمْن َصلَّى الصُّ ِبيُّ  »َمْن َصلَّى اْلِعَشاَء ِفي َجَماَعٍة َفَكَأنَّ َيُقوُل النَّ
َما َصلَّى اللَّْيَل ُكلَُّه«)1) َجَماَعٍة َفَكَأنَّ

- اْسَتْخِرْج ِمَن احَلِديِث َما يُدلُّ َعَلى َفْضِل َصاَلِة اجَلَماَعِة.

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

نشاط )2):

َصاَلُة اجَلَماَعِة َتِزيُد َعْن َصاَلِة الَفْرِد ِبـــــــ: 27 َدَرَجًة، ِمْن ِخاَلِل َذِلَك:
َلَواِت ِفي الَيوِم َوالّلْيَلِة. أ ـ اْذُكِر َعَدَد الصَّ

ب ـ اْحِسْب َعَدَد َدَرَجاِت َصاَلِة اجَلَماَعِة الَزاِئَدِة َعِن َصاَلِة الَفْرِد ِفي الَيْوِم َوالَلْيَلِة.

َلَواِت اِئَدُةَعَدُد الصَّ َرَجاُت الزَّ الدَّ

)1) أخرجه مسلم )656( .



١56

التقومي

س 1: ِصْل ُكلَّ ِفْقَرٍة ِفي الَعُموِد )أ( ِبَما ُيَناِسُبَها ِفي الَعُموِد )ب(:
أ

َصاَلُة اجَلَماَعِة َتِزيُد َعْن َصاَلِة الَفْرِد ِبــــ

َما َصلَّى َمْن َصلَّى الِعَشاَء ِفي َجَماَعٍة َفَكَأنَّ

ب

ِنْصَف الّلْيِل

الّلْيَل ُكلَُّه

َسْبٍع َوِعْشِريَن َدَرَجًة ْبَح ِفي َجَماَعٍة َفَكَأنَّما َصلَّى َمْن َصلَّى الصُّ

س2: َأْكِمل احَلِديَث:
َمَع  َها  َفَصالَّ ِإَلى.......................................  َمَشى  ُثمَّ  الُوُضوَء،  َفَأْسَبَغ  َأ  َتَوضَّ »َمْن   : ِبيُّ  النَّ َقاَل   -

اإِلَماِم، ...................................................................................................«.



١57

الّدرُس السادس
آَداُب امَلْسِجِد

َتَعاَلى  ِإَلى اهلِل  ِبيُّ : »َأَحبُّ الِباَلِد  َقاَل النَّ َفَقْد  َتَعاَلى،  ِإَلى اهلِل  َأَحبُّ الِبَقاِع  امَلَساِجُد ِهَي 

َمَساِجُدَها«)1).

وهلذه املساجد آداب منها:

من آداب املساجد

آداب دخول املسجد
دعاء اخلروج.دعاء الدخول. حتية املسجد.

اخلروج بالقدم اليسرى.الدخول بالقدم اليمىن. عدم التشويش على املصلني.
املحافظة على نظافة املسجد.

آداب اخلروج من املسجد آداب املكث فـي املسجد

)2()3(

                                              
  

اللُهمَّ اْفَتْح ِلي َأْبَواَب َرْحَمِتَك )2) ِعْنَد ُدُخوِل امَلْسِجِد

ي َأْسَأُلَك ِمْن َفْضِلَك )3)ِعْنَد اخُلُروِج ِمَن امَلْسِجِد اللُهمَّ ِإنِّ

        

)1) أخرجه مسلم )671).
)2) أخرجه مسلم )713(. 
)3) أخرجه مسلم )713(. 



١58

األنشطة
نشاط )1):

َعاُوِن َمَع َمْجُموَعِتَك؛ اْكُتْب ِفي اجَلْدَوِل اآلِتي: َثاَلَثَة َنَماِذَج ِلُسُلوِكَياٍت َصِحْيَحٍة، َوَثاَلَثَة  ِبالتَّ
اٍت َخاِطَئٍة َتْصُدُر ِمْن َبْعِض امُلَصلِّنَي ِفي امَلَساِجِد. َنَماِذَج ِلُسُلوِكيَّ

ِحيَحُة اُت الصَّ ُلوِكيَّ اُت اخَلاِطَئُةالسُّ ُلوِكيَّ السُّ
...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

نشاط )2):

ًة. َتَعاَوْن َمَع َفْصِلَك ِفي َنَظاَفِة ُمَصلَّى امَلْسِجِد ُكلَّ ُأْسُبوٍع َمرَّ

نشاط )3):

َقاَل َرُسوُل اهلِل : »إَذا َدَخَل َأَحُدُكْم اْلَمْسِجَد َفْلَيْرَكْع َرْكَعَتْيِن َقْبَل َأْن َيْجِلَس«)1).
- اْقَرأ احَلِديَث.

- َما اْسُم الَعَمِل الَِّذي َوَرَد ِفي احَلِديِث، َوُقْم ِبَتْطِبيِقِه.
...................................................................................................................................................................................................

)1) أخرجه البخاري )444(، ومسلم )714( من حديث أيب قتادة رضي اهلل عنه.



١5٩

التقومي

وَرِة امُلَناِسَبِة َلُه: َعاَء ِبالصُّ س1: اْرِبْط الدُّ

ي َأْسَأُلَك ِمْن َفْضِلَك اللُهمَّ ِإنِّ

اللُهمَّ اْفَتْح ِلي َأْبَواَب َرْحَمِتَك



١6٠

ِحْيَحِة، َوَعاَلَمَة )×( َأَماَم الِعَباَرِة اخلطأ ِفْيَما َيِلي: س2: َضْع َعاَلَمَة )√( َأَماَم الِعَباَرِة الصَّ

(............( 1 امَلَساِجُد أَحبُّ الِبَقاِع ِإَلى اهلِل َتَعاَلى.   

(............( 2 َيْحُرُم التَّْشِويُش َعَلى امُلَصلِّنَي.    

(............( 3 َيُجوُز الَبْصُق ِفي امَلْسِجِد.        

(............( اَلِة ِمْن ِصَفاِت امُلْؤِمِننَي.               َزيُُّن ِللصَّ 4 التَّ

َقاِط ِبَما ُيَناِسُب: س3: َأْكِمْل َمَكاَن النِّ
ْجِل ..................................................................................... 1 َأْدُخُل امَلْسِجَد ِبالرِّ

2 َأْخُرُج ِمَن امَلْسِجِد ِبالِرْجِل ...........................................................................................

ي ُأَصلِّي َرْكَعَتْيِن ..................................................................................... 3 ِإَذا َدَخْلُت امَلْسِجَد َفِإنِّ



١6١

الّدرُس السابع
َعاُء آداب الدُّ

َقاَل اهلل َتَعاَلى: 

ىمحخنمنىنينجهيمح ]غافر: 60[

قال رسول اهلل : »الدعاء هو العبادة«)1).

آداب الدعاء

بداية الدعاء

حضور القلب.محد اهلل تعاىل.

تكرار الدعاء، واإلحلاح فيه.

. الصالة على النيب
.  رفع اليدين.الصالة على النيب

اليقني باإلجابة.
الدعاء باخلري.

محد اهلل تعاىل.

آخر الدعاء أثناء الدعاء

)1) أخرجه أبو داود )147٩( ، والترمذي )3247).



١6٢

أدعية من القرآن الكرمي:

جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ   1 - ىمحٱ 

يمح ]البقرة: 201[. حض 

يمح ]آل عمران: 16[. جن  يم  ىم   مم  خم  حم  2 - ىمحٱ 

أدعية من السنة النبوية:
1 - »اللهم إين أسألك اهلدى والتُّقى، والعفاف والغىن«)1).

2 - »يا مقلب القلوب، ثبت قليب على دينك«)2).

)1) أخرجه مسلم )2721).
)2) أخرجه الترمذي )3522).



١63

األنشطة
نشاط )1):

ا َيِلي: َعاِء ِممَّ َعاُء ُهَو الِعَباَدُة«)1)؛ َضْع َعاَلَمًة َأَماَم َفَضاِئِل الدُّ َقاَل َرُسوُل اهلِل : »الدُّ

َطاَعٌة هلل َِتَعاَلى

عاِء ِرَياٌء َكْثَرُة الدُّ

َمْضَيَعٌة ِلْلَوْقِت

َدْفُع الَباَلِء

َعاُء ِعَباَدٌة الدُّ

ْدِر اْنِشَراُح الصَّ

نشاط )2):

َعاِء ِبَها. اذُكْر َثاَلَث َدَعَواٍت َتْدُعو ِبَها َكِثرًيا، َمَع ِذْكِر َسَبِب الدُّ

َعَواُت َعاِء ِبَهاالدَّ َسَبُب الدُّ

)1) أخرجه الترمذي )3272).



١6٤

نشاط )3):

اْرِبْط ُكلَّ آَيٍة ِفي الَعُموِد )أ( ِبَما ُيَناِسُبَها ِمَن الَعُموِد )ب(.

بأ

اَلِةىمحٱينجهمهىهيمح ]طه :114[. ِإَقاَمُة الصَّ

َم َجاُة ِمْن َعَذاِب َجَهنَّ النَّ ىمحٱحصخصمصجضحضخضيمح 
]إبراهيم :40[. 

َطَلُب امَلْغِفَرِة

ْحَمِة َطَلُب الرَّ

َطَلُب الِعْلِم

ىمحٱيكملىليلاميمح ]الكهف :10[.

ىمحٱمضحطمظجعمعيمح ]الفرقان: 65[.



١65

التقومي

اِلَيَة: س1: َأْكِمل الَفَراَغاِت التَّ
                                

َعاُء الدُّ
ُهَو 

َرْفُع الَيَدْيِن 
ِمْن

ِحيَحِة، َوَعاَلَمَة )×( َأَماَم الِعَباَرِة اخَلَطِأ ِفيَما َيِلي: س2: َضْع َعاَلَمَة )√( َأَماَم الِعَباَرِة الصَّ
(............( َعاِء َواإِلْلَحاُح ِفيِه َمْكُروٌه.     أ ـ ِتْكَراُر الدُّ
(............( َعاِء.     ب ـ َيْسَتْحِضُر الَعْبُد َقْلَبُه َوْقَت الدُّ
(............( َعاِء َحْمُد اهلِل َتَعاَلى.     ج ـ ِمْن آَداِب الدُّ

س3: َقاَل اهلُل َتَعاَلى:   ُّٱخنمنىنينجه  َّ]غافر :60[، َعاَلَم َتُدلُّ َهِذِه اآلَيُة ؟

ا َوَرَد ِفي الُقْرآِن الَكِرمِي. س4: اذُكْر ُدَعاَءيِن ِممَّ



١66

الّدرُس الثامن
فضل آَيِة الُكْرِسي

مت  خت  حت  جت  مبهب  خب  حب  جب  هئ  خئمئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  َقاَل اهلُل َتَعاَلى: ىمحٱ 
مظ  حط  خضمض  حض  جض  مص  خص  حص  خسمس  حس  جس  مخ  جخ  مح  جح  حجمج  مث  هت 

يمح  مل  خل  حل  مكجل  لك  خك  جكحك  مق  حق  مف  حفخف  جف  مغ  جغ  مع  جع 

]البقرة :255[.

َمْعَناَهاالَكِلَمُة

ُنَعاٌس.حب

ُه َماِلُك َجِميِع َذِلَك ِبَغرِي َشِريٍك َواَل ِنّد.جتحتختمتهتمثحج َأنَّ

اَل ُيْتِعُبُه ِحْفُظُهَما.خكلكمك



١67

: َفْضُل آَيِة الُكْرِسيِّ
هي أعظم آية يف القرآن الكرمي ؛ فقد قال النيب  أُليبِّ بن َكْعب رضي اهلل عنه: »يا أبا 
املنذر، أتدري أي آية من ِكَتاب اهلل َمَعَك أعظم« ؟ قال: اهلل ورُسوُله َأْعَلم، فقال رسول اهلل 
: »أتْدِري أي آية من كتاب اهلل معك أعظم«؟  قال: »اهلل ال إله إال هو احلي القيوم«، فضرب 

النيب  يف صدر ُأيبِّ بن َكعب ، وقال : »واهلل، ِلَيْهِنَك اْلِعْلُم َأَبا امُلْنِذر«)1).

مىت ُيَسنُّ ِقَراَءُة آَيِة الُكْرِسيِّ ؟
َلَواِت امَلْكُتوَبِة. - َبْعَد الصَّ

َباِح َوامَلَساِء. - ِفي الصَّ
ْوِم. - ِعنَد النَّ

)1) أخرجه مسلم )810).



١68

األنشطة
نشاط )1):

 : َضْع َعاَلَمَة )√( َأَماَم الَوْقِت الَِّذي ُتَحاِفُظ ِفيِه َعَلى ِقَراَءِة آَيِة الُكْرِسيِّ

ْوِم َباِحِعنَد النَّ َلَواِت املْكُتوَبِةِفي الصَّ َبْعَد الصَّ

نشاط )2):

هت  مت  خت  حت  جت  مبهب  خب  حب  جب  هئ  خئمئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  َقاَل اهلُل َتَعاَلى: ىمحٱ 
مع  جع  مظ  حط  خضمض  حض  جض  مص  خص  حص  خسمس  حس  جس  مخ  جخ  مح  جح  حجمج  مث 

يمح]البقرة :255[. مل  خل  حل  مكجل  لك  خك  جكحك  مق  حق  مف  حفخف  جف  مغ  جغ 

1 اْسَتْخِرْج من آَية الُكْرِسيِّ ما يدل َعَلى َتْوِحيِد اهلِل َتَعاَلى:

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

. 2 اكُتْب َأْسَماَء اهلِل َتَعاَلى اليت َوَرَدت ِفي آَيِة الُكْرِسيِّ

12345



١6٩

التقومي

س1: اْرِبْط ُكلَّ َكِلَمٍة ِفي الَعُموِد )أ( مبا يناسبها ِفي الَعُموِد )ب(:

آية الكرسي

أقرأ آية الكرسي

خكلكمك

ُنَعاس

اِئُم احَلَياِة ِباَل َزَواٍلحب الدَّ

أعظم آية

اَل ُيْتِعُبُه ِحْفُظُهَما

عند النوم

بأ

ا َيِلي: ِحيَحَة ِممَّ س2: اْخَتر اإِلَجاَبَة الصَّ
أ ـ َوَرَدْت آَيُة الُكْرِسيِّ ِفي ُسوَرِة:

ْمِس – الَبَقَرِة( فِّ – الشَّ )الصَّ
: ب ـ آَيُة الُكْرِسيِّ

)َأْطَوُل آَيٍة ِفي الُقْرآِن - َأْعَظُم آَيٍة ِفي الُقْرآِن - َتْعِدُل ُثُلَث الُقْرآِن(
ج ـ َقْوُلُه َتَعاَلى:     ُّٱمينيىيييجئحئخئ َّٱٱ يدلُّ َعَلى:

َعاِء( )َتْوِحيِد اهلِل َتَعاَلى- َثَواِب آَيِة الُكْرِسيِّ - الدُّ
س3: اكتب آَيَة الُكْرِسيِّ خبط مجيل.

حئ
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