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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، وطبيعة مصدرها وفلسفتها النابعة من القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة، مما جيعلها منوذًجا 

ُيحتذى به يف نظريات التربية والفلسفات احلديثة.
وللتربية اإلسالمية أهداف عامة يشترك فيها مجيع املسلمني، وأخرى خاصة ختتلف باختالف املرحلة العمرية؛ مما 

ي املناهج احلديثة ومطوريها يف كيفية ترمجة هذه األهداف يف صورة حمتوى قابل للتحقق. ل حتدًيا أمام معدِّ شكَّ
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 
لثقافته  مناسبة  فكانت غري  العربية،  الدول  للطالب يف  ُتعْد خصيًصا  مناهج مل  واسترياد  نقل جتارب  أو  املناهج، 

العربية واإلسالمية، وعاداته االجتماعية.
واملْهنية يف  العلمية  الطريقة  وفق  التربية اإلسالمية -  تعليمية - وخباصة يف  إعداد مناهج  تأيت احلاجة إىل  وهنا 
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 
للتربية  العامة  األهداف  توزيع  وقد مت  العربية".  الدول  مدارس  العام يف  التعليم  لطالب  اإلسالمية  التربية  "مناهج 
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.
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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 اخلامس يف احللقة الثانية من التعليم األساسي متضمًنا جماالت احلفظ والتالوة، 
والتجويد، والتفسري، واحلديث، والتوحيد، والفقه، والسرية النبوية، 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:
بناء موضوعات املجال بناًء ترابطًيا وتصاعدًيا.  )1

التدرج يف مستوى احلفظ والتالوة وفق املراحل العمرية.  )2
وموضوعات  التجويد،  وموضوعات جمال  التفسري،  والتالوة مبوضوعات جمال  ربط موضوعات جمال احلفظ   )3

جمال التوحيد، وموضوعات جمال الفقه.

جمال التجويد؛ جاء ليعتين بتوضيح األحكام النظرية للتجويد وتطبيقاهتا، وإكساب الطالب املعارف واملهارات األساسية 
لتالوة القرآن الكرمي تالوة متقنة؛ مبا يساهم يف استقامة لسان الطالب يف قراءة القرآن الكرمي.

وقد مت بناء هذا املجال وفق املنهجية التالية:
حتديد املفاهيم النظرية األساسية يف علم التجويد اليت حيتاجها مجيع الطالب.  )1

صياغة املفاهيم يف قوالب )دروس( تعليمية.  )2
البناء الترابطي يف جمال التجويد؛ فما يدرسه الطالب يف الصف احلايل ينبين على ما سبق دراسته يف الصف   )3

السابق.
جمال  وموضوعات  والتالوة،  احلفظ  جمال  مبوضوعات  التوضيحية  واألمثلة  التجويد  جمال  موضوعات  ربط   )4

التفسري.
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جمال التفسري؛ جاء ليعتين بكتاب اهلل عز وجل من حيث بيان معاين ألفاظه، وتوضيح دالالته ومقاصده، وباإلشارة إىل 
أسباب نزوله، والداللة على إعجازه وبالغته وفصاحته؛ وذلك إلكساب الطالب القدرة على فهم معاين القرآن الكرمي؛ 

لكي ُتساعُده على االهتداء للعمِل الصاحِل، ونيِل رضا اهلل سبحانُه وتعاىل، والفوز جبناتِه.
وقد مت بناء هذا املجال وفق املنهجية التالية:

مت بناء موضوعات جمال التفسري على موضوعات جمال احلفظ والتالوة؛ تيسرًيا على الطالب.  )1
تقسيم جمال التفسري إىل موضوعات مترابطة.  )2

ربط موضوعات جمال التفسري مبوضوعات جمال السرية النبوية، وموضوعات الفقه.  )3

جمال احلديث؛ جاء ليعتين بسنة النيب  وهديه، وما ُأثر عنه من أقوال، أو أفعال، أو تقريرات يف خمتلف جماالت 

احلياة؛ وذلك لتعريف الطالب مبزنلة السنة النبوية، واليت من شأهنا إكسابه حب رسول اهلل ، واالقتداء به وهبديه 

.
وقد مت بناء هذا املجال وفق املنهجية التالية:

اختيار أحاديث حتقق أهداف سلوكية وتربوية تتناسب مع األهداف العامة للمنهج.  )1
حتويل األحاديث إىل موضوعات دراسية بصياغتها يف قوالب تعليمية تناسب الطالب.  )2

ربط موضوعات جمال احلديث مبوضوعات جمال السرية النبوية، وموضوعات جمال الفقه.  )3
إرشاد الطالب وتدريبه على ربط ما يتعلمه من موضوعات بتطبيقات سلوكية يف حياته العملية.  )4

جمال التوحيد؛ جاء ليعتين بعقيدة املسلم، وتقدميها يف صورة نقية خالصة؛ مما يرسخها يف قلوب الطالب.
وقد مت بناء هذا املجال وفق املنهجية التالية:

البدء باملفاهيم األساسية يف العقيدة اإلسالمية الصحيحة.  )1
عرض املفاهيم األساسية يف صورة مبسطة خالية من التعقيد، مع االبتعاد عن القضايا اخلالفية.  )2

البناء التصاعدي واالنتقال من املحسوس إىل املفهوم املجرد، وفق املراحل العمرية.  )3
البناء الترابطي يف جمال التوحيد؛ فما يدرسه الطالب يف الصف احلايل ينبين على ما سبق دراسته يف الصف   )4

السابق.
جمال الفقه جاء ليعتين بتوضيح األحكام الشرعية املتعلقة ببعض ما كلَّف اهلل به املسلم من عبادات، وما ميارسه يف 
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حياته من معامالت وحنوها؛ وذلك إكساب الطالب بعض امللكات الفقهية اليت متكنه من عبادة اهلل عز وجل كما شرع.
وقد مت بناء هذا املجال وفق املنهجية التالية:

مت اعتماد املذهبني الشافعي واحلنفي فيما مل خيالف صحيح األدلة وصرحيها.  )1
اختيار موضوعات تناسب املرحلة العمرية للطالب.  )2

ترتيب املوضوعات ترتيًبا متسلساًل متدرًجا من السهل إىل الصعب، ومن العام إىل اخلاص.  )3
ربط موضوعات جمال الفقه مع موضوعات احلفظ والتالوة، وموضوعات جمال السرية النبوية.  )4

جمال السرية النبوية؛ جاء ليعتين مبعرفة أهم أحداث حياة النيب ، وهديه وأخالقه متهيًدا لالقتداء به، وتعميًقا 

ملحبته يف القلوب؛ وذلك إكساب الطالب حمبة النيب  لالقتداء به.
وقد مت بناء هذا املجال وفق املنهجية التالية:

االعتماد على صحيح السرية النبوية والبعد عن األحداث واملوضوعات املختلف فيها.  )1

اختيار جانب من سرية رسول اهلل ، وتقسيمه إىل موضوعات، وتوزيع املوضوعات على الصفوف.  )2

تضمني موضوعات السرية بعض القضايا املغلوطة اليت يثريها البعض يف سرية النيب  والرد عليها.  )3
ربط موضوعات جمال السرية النبوية مع موضوعات جمال الفقه.  )4

وُنظمت هذه املجاالت على شكل وحدات تعليمية تتضمن جمموعة دروٍس تعليمية. 
ويتم تدريس هذا املقرر يف حصص دراسية تتراوح بني )2-3( 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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الوحدة األوىل: احلفظ والتالوة:
1٩ - سورة القيامة.  -  سورة اإلنسان ) 25-1(. 

الوحدة الثانية: التجويد:
22 الدرس األول: أحكام النون الساكنة والتنوين. 

27 الدرس الثاين: اإلظهار. 

32 الدرس الثالث: اإلدغام. 

37 الدرس الرابع: اإلقالب. 

42 الدرس اخلامس: اإلخفاء. 

الوحدة الثالثة: التفسري:
50 الدرس األول: تفسري سورة القيامة )25-1(. 

54 الدرس الثاين: تفسري سورة القيامة )40-26(. 

58 الدرس الثالث: تفسري سورة اإلنسان )12-1(. 

62 الدرس الرابع: تفسري سورة اإلنسان )22-13(. 

الوحدة الرابعة: احلديث الشريف:
68 الدرس األول: أكرب الكبائر. 

71 الدرس الثاين: األخوة اإلسالمية. 

74 الدرس الثالث: حق املسلم على املسلم. 

77 الدرس الرابع: سالمة القلوب. 

فهرس موضوعات الفصل األول
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الوحدة اخلامسة: التوحيد:
82 الدرس األول: مراتب الدين. 

87 الدرس الثاين: الشهادتان. 

٩3 الدرس الثالث: اإلميان. 

٩8 الدرس الرابع: اإلحسان. 

الوحدة السادسة: الفقه والسلوك:
104 الدرس األول: األذان. 

10٩ الدرس الثاين: اإلقامة. 

112 الدرس الثالث: أوقات الصالة.  

115 الدرس الرابع: سنن الصالة ومكروهاهتا. 

11٩ الدرس اخلامس: صالة اجلماعة. 

124 الدرس السادس: آداب املشي إىل الصالة، وانتظارها. 

الوحدة السابعة: السرية واألخالق:
132  . الدرس األول: فضائل النيب

137  . الدرس الثاين: حمبة النيب

141  . الدرس الثالث: الصالة على النيب

145  . الدرس الرابع: التأسي بالنيب

150  . الدرس اخلامس: أهل بيت النيب

155  . الدرس السادس: صحابة النيب

فهرس موضوعات الفصل األول
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الوحدة األوىل: احلفظ والتالوة:
163 - سورة اإلنسان )31-25(. 

166 - سورة املرسالت. 

الوحدة الثانية: التجويد:
166 - الدرس األول: أحكام امليم الساكنة. 

172 - الدرس الثاين: اإلدغام الصغري. 

176 - الدرس الثالث: اإلظهار الشفوي. 

183 - الدرس الرابع: النون وامليم املشددتان. 

الوحدة الثالثة: التفسري:
1٩0 - الدرس األول: تفسري سورة اإلنسان )31-23(. 

1٩4 - الدرس الثاين: تفسري سورة املرسالت ) 15-1(. 

1٩8 - الدرس الثالث: تفسري سورة املرسالت )28-16(. 

202 - الدرس الرابع: تفسري سورة املرسالت ) 50-2٩(. 

الوحدة الرابعة: احلديث الشريف:
208 - الدرس األول: عيادة املريض. 

211 - الدرس الثاين: بذل املعروف. 

214 - الدرس الثالث: قوة اإلميان. 

217 - الدرس الرابع: عالمات النفاق. 

فهرس موضوعات الفصل الثاين
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الوحدة اخلامسة: التوحيد:
222 - الدرس األول: معرفة اهلل تعاىل، وعبادته. 
22٩ - الدس الثاين: عبادات القلب )1(. 
233 - الدرس الثالث: عبادات القلب )2(. 
237 - الدرس الرابع: عبادات قولية. 

الوحدة السادسة: الفقه والسلوك:
242 - الدرس األول: سجود السهو. 
247 - الدرس الثاين: صالة أهل األعذار. 
253 - الدرس الثالث: صالة املسافر. 
257 - الدرس الرابع: صالة التطوع. 
262 - الدرس اخلامس: أحكام اإلمامة. 
265 - الدرس السادس: أحكام املسبوق. 

الوحدة السابعة: السرية واألخالق:
270  . الدرس األول: صدق النيب -
275 - الدرس الثاين: أمانة النيب ، وحلمه. 
281  . الدرس الثالث: رمحة النيب -
286  . الدرس الرابع: حياء النيب -
2٩0  . الدرس اخلامس: صرب النيب -
2٩4  . الدرس السادس: تواضع النيب -

فهرس موضوعات الفصل الثاين
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األهداف العامة ملقرر التربية اإلسالمية يف الصف اخلامس  

)احللقة الثانية – التعليم األساسي(

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

يوضح املعىن اإلمجايل لآليات املقررة يف الصف.  )2(
حيفظ األحاديث النبوية الشريفة املقررة يف الصف.  )3(

تنمو لديه املفاهيم املرتبطة بالتوحيد املناسبة ملرحلته العمرية.  )4(
)5(  يتعرف ُخلق النيب صلى اهلل عليه وسلم.

يشرح بعض أحكام العبادات املناسبة ملرحلته العمرية.  )6(

الوحدات التعليمية ودروسها:

عدد الدروسالوحدات التعليمية
3 سور قرآنيةاحلفظ والتالوة

٩التجويد
8التفسري

8احلديث الشريف
8التوحيد

12الفقه والسلوك 
12السرية واألخالق

عدد احلصص الدراسية األسبوعية )2- 3 حصة(
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الَفْصُل 
َراِسيُّ األوُل الدِّ
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الوحدة األوىل

الحفظ والتالوة

أهداف الوحدة:
يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:

1-  حيفظ السور املقررة حفًظا متقًنا.
2 - يتلو السور املقررة تالوة سليمة.
3 - يتقن القراءة املجودة ملا حفظه.

4 - يبني معاين الكلمات الواردة يف السور.

موضوعات الوحدة:
1- سورة القيامة.

2 - سورة اإلنسان ) 25-1(.
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الوحدة الثانية

التجويد

أهداف الوحدة:
يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:

1- يناقش أحكام النون الساكنة والتنوين.
2- يبني أحكام اإلظهار.
3- يبني أحكام اإلدغام.
4- يبني أحكام اإلقالب.
5 - يبني أحكام اإلخفاء.

6 - يقارن بني أحكام النون الساكنة والتنوين.

موضوعات الوحدة:
1 - أحكام النون الساكنة والتنوين.  

3 - اإلدغام.       2 - اإلظهار.     
5 - اإلخفاء. 4 - اإلقالب.    



22

أحكام النون الساكنة والتنوين
الّدرُس األول

تأمل النون يف املثالني اآلتيني:
يمح ماذا ستالحظ؟ ىل  يمح و ىمحٱ  مك  ىمحٱ 

سترى أن: 
األوىل: ..............................................................................................................................................................

والثانية: ..............................................................................................................................................................
إًذا األوىل هي اليت سنتعلمها، وأما الثانية فال أحكام هلا هنا.

تعريف النون الساكنة والتنوين:
األمساء  يف  وتكون  ووقًفا،  ووصاًل  وخًطا،  لفًظا  والثابتة  احلركة،  من  اخلالية  النون  هي  الساكنة:  النون 

واألفعال واحلروف، وتكون متوسطة أو متطرفة.

ا، ووصاًل ال وقًفا. التنوين: هي نون ساكنة  زائدة تلحق آخر االسم لفًظا ال خطًّ

الكسرتان )ٍ (الفتحتان )ً (الضمتان ) ٌ(

عالمات التنوين
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األمثلة:

التوضيحاملثال

ىمحٱٰىيمح النون الساكنة ىمحٱٰىيمح  ىمحٱمظيمح 
نالحظ يف هذه األمثلة أن النون ساكنة؛ 
ألهنا غري حمركة بفتح أو ضم أو كسر.

ىمحٱيئيمح التنوين ىمحٱنبيمح  ىمحٱىييمح 
يف هذه األمثلة ينطق التنوين نوًنا ساكنًة، 

ولذلك ُيعطى حكمها.

أحكام النون الساكنة والتنوين:
استمع ملعلمك وهو يقرأ اآليات اآلتية، وانتبه لنطق النون الساكنة والتنوين يف الكلمات امللونة باللون األمحر:

ريزي  ٰى  ين  ننىن  من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  لكمك  اك  يق  ىمحٱىق 

خبمبيمح    ]اجلاثية:9-7 [. حب  جب  هئ  خئمئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي 

- ماذا ستالحظ؟
- ستالحظ أن النطق بالنون الساكنة والتنوين خيتلف حبسب احلرف الذي بعدمها، وهلذا فإن للنون الساكنة 

والتنوين أربعة أحكام، وهي:

4- اإلخفاء3- اإلقالب2- اإلدغام1- اإلظهار

أحكام النون الساكنة والتنوين
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الفرق بني النون الساكنة والتنوين:

التنوينالنون الساكنةم

ال يكون إال آخرهاتكون وسط الكلمة وآخرها1

ال يكون إال يف األمساءتكون يف األمساء واألفعال واحلروف2

ال يكون إال يف الوصلتثبت وصاًل ووقًفا3

ال يكون إال يف اللفظتثبت يف اخلط واللفظ4
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األنشطة
نشاط )1(:

قارن بني النون الساكنة والتنوين مستعيًنا بالكلمات والعبارات اآلتية:
)أصلية - زائدة - ثابتة يف اللفظ فقط - ثابتة يف اللفظ واخلط- ثابتة يف الوصل والوقف - 

ثابتة يف الوصل فقط(

التنوينالنون الساكنةم
1
2
3
4

نشاط )2(:

استخرج من اآليات اآلتية ما فيها من نون ساكنة أو تنوين:
ريزي  ٰى  ين  ننىن  من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  لكمك  اك  يق  ىق  ىمحٱ 

حج  مث  هت  مت  حتخت  جت  هب  خبمب  حب  جب  هئ  خئمئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي 

جضحضيمح    ]اجلاثية:10-7[ مص  خص  مسحص  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح  جح  مج 

تنوين كسرتنوين فتحتنوين ضمنون ساكنة

يمح زن  يمحىمحٱ  ىق  يمحىمحٱ  جح  لكيمحىمحٱ  ىمحٱ 
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التقومي

س1: عرف النون الساكنة والتنوين.

س2: اذكر ثالثة أمثلة للنون الساكنة، وثالثة أمثلة أخرى للتنوين.

س3- ضع عالمة  )√ (  أو عالمة )× (  أمام ما تراه مناسًبا:

)................( أ – للنون الساكنة والتنوين أربعة أحكام.   

)................( ب – عالمات التنوين أربع عالمات.   

)................( جـ - اختص النون الساكنة بآخر الكلمة.   

)................( د- التنوين ثابت يف الوصل والوقف.   

س4: وضح أحكام النون الساكنة والتنوين.
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اإلظهار
الّدرُس الثاين

استمع ملعلمك وهو يقرأ اآليات اآلتية:
ننىن  من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  لكمك  اك  يق  ىق  1 قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 

حتخت  جت  هب  خبمب  حب  جب  هئ  خئمئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  ريزي  ٰى  ين 

جضحضيمح    ]اجلاثية:10-7[  مص  خص  مسحص  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  مث  هت  مت 

وكيف ينطق  ويف  ىمحمثيمح  يي  2 استمع إليه مرة أخرى، والحظ كيف ينطق النون الساكنة يف   ىمحىي 

جضيمح. مص  ويف ىمحخص  هئيمح  ويف ىمحخئمئ  لكيمح  التنوين يف ىمحاك 

ماذا ستالحظ؟
ستالحظ أن كاًل من النون الساكنة والتنوين ينطقان نطًقا واضًحا من غري غنٍّ وال تشديد، وهذا حكم جتويدي 

يسمى اإلظهار، فما معىن اإلظهار؟ ومىت ُتظهر النون الساكنة والتنوين؟

تعريف اإلظهار:
اإلظهار هو: إخراج احلرف من خمرجه من غري غنة.

حروف اإلظهار: لإلظهار ستة حروف، وهي:
ء

اهلمزة

ح

احلاء
هـ

اهلاء

غ

الغني

ع

العني

خ

اخلاء
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األمثلة:

استخرج حرف اإلظهار من كل مثال، ودّونه أمامه:

توضيحاحلرفاملثال

يمح ٰه  نالحظ يف هذه األمثلة أن النون الساكنة ئـىمحٱ 

ملا جاء بعدها هذه احلروف الستة 

يمح،  ٰه  أظهرت، فإذا قرأت ىمحٱ 

وأخرجت النون عند اهلمزة فهذا هو 

اإلظهار، وهكذا بقية الكلمات.

يمح حس  ىمحٱ 

يمح ٰى  ىمحٱ 

يمح ىف  ىمحٱ 

يمح ىي  ىمحٱ 

يمح حن  ىمحٱ 

الشاهد:قال اجلمزوري يف التحفة )1(:
أربُع أحكـــاٍم َفُخذ تبييين للنون إن َتْسُكْن وللتنــوين     
للحلق ست ُرتبْت َفْلَتْعِرِف فاألول اإلظهار قبل أحـــرف     
مهملتاِن مث غني خاُء مهٌز فهاٌء مث عنٌي حاُء     

ملاذا أظهرنا حروف اإلظهار مع النون الساكنة والتنوين؟
- ألن خمرج حروف اإلظهار بعيد عن خمرج النون الساكنة والتنوين، وكل خمرجني متباعدين فاألصل فيهما اإلظهار.

طريقة النطق باإلظهار: أن تلفظ النون الساكنة والتنوين مظهرتني من غري غنة، وذلك عند احلروف الستة.
)1( سليمان اجلمزوري عامل جليل كان حيا سنة 11٩8هـ، من مؤلفاته الشهرية نظمه يف التجويد )حتفة األطفال(.
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األنشطة
نشاط )1(:

صنف الكلمات القرآنية اآلتية حسب اجلدول اآليت:
يمح  ىت  نت  ىمحٱ  رتيمح  يب  ىمحٱ  يمح  حئ  جئ  يمح   ىمحٱ  خن  حن  ىمحٱ  يمح  حج  مث  ىمحٱ  يمح  ىي  مي   ىمحٱ 

يمح جس  مخ  جخ  ىمحٱ  يمح  خض  حض  ىمحٱ  يمح  ىك  مك  ىمحٱ  يمح  يف  ىف  ىمحٱ  يمح  مع  جع  ىمحٱ 

إظهار عند حرف 
اهلمزة

إظهار عند حرف 
اهلاء

إظهار عند حرف 
العني

إظهار عند حرف 
احلاء

إظهار عند حرف 
الغني

إظهار عند حرف 
اخلاء

ـ

نشاط )2(:

ىمحٱٱزثمثيمح، ودوِّْن  تأمل رسم النون الساكنة وحرف اإلظهار يف املصحف كما يف هذا املثال 
ما الحظته:

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

استخرج من اآليات اآلتية النون الساكنة أو التنوين اللذين حكمهما اإلظهار، مع بيان حرف 
اإلظهار:

مث  زث  يترث  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 

زن  رن  اممم  يل  ىل   مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث 

يمح   ]العنكبوت:68-67[ ين  ىن  نن  من 

ىن  خنمن  حن  جن  يم  ىم  خممم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  وقال اهلل تعاىل: ىمحٱ 

ٰى    ٌّ   ٍَّّ   ُّ     ِّ    ّٰ  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  يهجي  ىه  مه  جه  ين 

رئزئيمح  ]لقامن:13-12[

حرف اإلظهارالتنوينحرف اإلظهارالنون الساكنةم

اهلمزةحرًما آمنااحلاءمن حولهم1

2

3

4

التقومي

س1: عرف اإلظهار؟

س2: اذكر حروف اإلظهار. 
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ا حتت النون الساكنة أو التنوين املظهرين، وَبّين السبب يف اآليات الكرمية اآلتية: س3: ضع خطًّ

جن  مم  خم  حم  جم  هل  مل  خل  حل  جل  مك  لك  خك  حك  قال تعاىل: ىمحٱ 

يمح   ]الذاريات:51-48[. حي  جي  ٰه  مه  جه  هن  خنمن  حن 

الساكنة يف  النون  مع  كلمة، ومثااًل  الساكنة يف  النون  مع  لكل حرف من حروف اإلظهار  أمثلة  س4: هات 
كلمتني، ومثااًل ثالًثا لكل منها مع التنوين: 

احلرف
إظهار عند النون الساكنة

إظهار عند التنوين
كلمتنيكلمة واحدة

اهلمزة
-1

-2

-1

-2

-1

-2

اهلاء
-1

-2

-1

-2

-1

-2

العني
-1

-2

-1

-2

-1

-2

احلاء
-1

-2

-1

-2

-1

-2

الغني
-1

-2

-1

-2

-1

-2

اخلاء
-1

-2

-1

-2

-1

-2
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اإلدغام
الّدرُس الثالث

استمع ملعلمك أو ألحد القراء وهو يقرأ اآليات اآلتية:
يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  اكلك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث  قال اهلل تعاىل:ىمحٱ 

خئ  حئ  ييجئ  ىي  ني  مي  زي  ري  ينٰى  ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام 

مخ  جخ  مح  جح  حجمج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب  حب  جب  مئهئ 

يمح   ]الروم:39-37[. خصمص  حص  مس  خس  حس  جس 

يمح وكيف ينطق  مب  يمح ويف: ىمح خب  يق  استمع إليه مرة أخرى، والحظ كيف ينطق النون الساكنة يف: ىمحىق 

. يمح  هب  يمح ويف: ىمحمب  مي  يمح  ويف: ىمحزي  ىل  التنوين يف:ىمحمل 

ماذا ستالحظ؟
ًدا. ستالحظ أن كالًّ من النون الساكنة والتنوين مل يظهرا يف النطق، بينما ُنِطَق احلرُف الذي بعدمها مشدَّ

وهذا حكم جتويدي يسمى:اإلدغام، فما معىن اإلدغام؟ ومىت ُتدغم النون الساكنة والتنوين؟

هذا ما سيتم بيانه فيما يأيت.
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تعريف اإلدغام:
اإلدغام هو: إدخال النون الساكنة أو التنوين يف احلرف الذي بعدمها، حبيث يصريان حرًفا واحًدا مشدًدا من 

جنس الثاين.

حروف اإلدغام: لإلدغام ستة حروف، جمموعة يف كلمة )يرملون(، وهي:

ي

الياء

ل

الالم
ر

الراء

و

الواو

م

امليم

ن

النون

األمثلة:
نه أمامه. استخرج حرف اإلدغام من كل مثال ودوِّ

التوضيحاحلرفاملثالم

املجموعة 

األوىل

يمح نالحظ يف هذه األمثلة أن النون الساكنة ملا جاء بعدها يىمحٱ  ٌّ    ٍّ 

يمح   مغ  جغ  هذه احلروف الستة أدغمت، فإذا قرأت مثال ىمحٱ 

فقد جعلت النون ميما، بأن أدغمتها يف احلرف الذي 

بعدها، فصريت احلرفني حرًفا واحًدا مشدًدا، وإذا 

قرأت  

يمح  فقد جعلت النون واًوا وأدغمتها لكن  مئ  زئ  رئ  ىمحٱ 

بغنة يف احلرف الذي بعدها، فصيَّرت احلرفني حرًفا 

واحًدا، مشدًدا، وهذا هو اإلدغام.

يمح مغ  جغ  ىمحٱ 

يمح مئ  زئ  رئ  ىمحٱ 

يمح حط  مض  ىمحٱ 

املجموعة 

الثانية

يمح يئ  ىئ  ىمحٱ 

يمح مل  يك  ىمحٱ 
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أقسام اإلدغام: 
ينقسم اإلدغام إىل قسمني:
القسم األول: إدغام بغنة.

- حروفه: حروفه أربعة جمموعة يف كلمة ) ينمو(
- أمثلته: انظر أمثلة املجموعة األوىل يف اجلدول السابق.

ة هي: صوت خيرج من اخليشوم )1(. - الُغنَّ
- ومقدار الغنة: حركتان.

القسم الثاين: إدغام بغري غنة.
- حروفه: له حرفان، ومها: الالم والراء.

- أمثلته: انظر أمثلة املجموعة الثانية يف اجلدول السابق.

أقسام اإلدغام

حروفه : الالم- الراءحروفه: الياء - النون - امليم - الواو

إدغام بغري غنة إدغام بغنة

الشاهد:
قال اجلمزوري يف التحفة:

ِفي َيْرُمُلوَن ِعْنَدُهْم َقْد َثَبَتْت ٍة َأَتْت         َوالثَّاِن ِإْدَغـــاٌم ِبِستَّ
ٍة ِبـ:َيْنُمو ُعِلَمــــا ِفيِه ِبُغنَّ َها ِقْسَماِن ِقْسٌم ُيْدَغَما         َلِكنَّ
ُتْدِغْم كـ:ُدْنَيا ُثمَّ ِصْنوَاٍن  َتاَل       ِإالَّ ِإَذا َكاَنا ِبِكْلَمٍة َفــــــــــــــــاَل   
ْه َرنَّ ا ُثمَّ َكرِّ ِم َوالرَّ ِفي الالَّ ْه         َوالثَّاِن ِإْدَغاٌم ِبَغْيِر ُغنَّ

)1( اخلرق املنجذب إىل داخل الفم.



 الصف الخامس االبتدائي

35

األنشطة
نشاط )1(:

ن ما الحظته: تأمل رسم النون الساكنة وحرف اإلدغام يف املصحف كما يف هذا املثال: ىمحٱ  َّ      ُّيمح ودوِّ
..............................................................................................................................................................

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

نشاط )2(:

مبتابعة معلمك طبق حكم اإلدغام على اآليات التالية:

جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  قال تعاىل :ىمحٱ 

جم  هل  مل  خل  حل  جل  مك  لك  خك  حك  جك  مق  حق  مف  خف  حف  جف  مغ 

ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  ٰه  مه  جه  هن  من  خن  حن  جن  مم  خم  حم 

يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين  ىن  من  خن  حن  جن  يم 

رت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ  ٰى   ٌّ    ٍّ    َّ   ُّ    ِّ  ّٰ  ٰر  ٰذ 

يمح    ]اإلنسان:12-1[. ىث  نث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت 

نشاط )3(:

اللذين حكمهما اإلدغام، مع بيان حرف اإلدغام،  التنوين  أو  النون الساكنة  استخرج من اآليات اآلتية 
ونوعه.

يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  ىثيث  نث  مث  زث  رث  قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 
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حب  جب  هئ  خئمئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ٰىري  ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام 

يمح  ]حممد:12-1[. هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب 

نوع اإلدغامحرف اإلدغامالتنويننوع اإلدغامحرف اإلدغامالنون الساكنةم

1

2

3

4

التقومي

س1: اذكر املقصود باإلدغام، وما أنواعه؟

س2: أكمل ما يلي:

حروف اإلدغام ستة مجعت يف كلمة ................................. لإلدغام بغنة: الياء، و................................. و....................

............. و................................. و................................. ولإلدغام بغري غنة: ................................. والراء.

س3: هات من حفظك أربع كلمات فيها إدغام للنون الساكنة أو التنوين.

نوع اإلدغامحرف اإلدغامالتنويننوع اإلدغامحرف اإلدغامالنون الساكنةم

1

2

3

4
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اإلقالب
الّدرُس الرابع

متهيد:

اء وهو يقرأ اآليات اآلتية: استمع ملعلمك، أو ألحد القرَّ
خت  حت  جت  مبهب  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  1 قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 

يمح    ]آل عمران: 105[. مت 

يمح   ]امللك:11[. حل  جل  مك  لك  خك  2 قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 

يمح، وكيف ينطق التنوين  يمح ويف ىمحلك  جب  استمع إليه مرة أخرى، والحظ كيف ينطق النون الساكنة يف ىمحهئ 

يمح. هئ  يف ىمحٱمئ 

لعّلك الحظت: أن كاًل من النون الساكنة والتنوين ُقِلبا ميًما يف النطق، مع إخفاء هذه امليم يف احلرف الذي 
بعدها، وهذا حكم جتويدي يسمى: اإلقالب، فما معىن اإلقالب؟ ومىت تقلب النون الساكنة والتنوين؟ هذا ما 

سيتم بيانه فيما يأيت:

تعريف اإلقالب:
اإلقالب أو القلب هو: َقْلب النون الساكنة أو التنوين ميًما مع الغنة واإلخفاء.

بحروفه: للقلب حرف واحد وهو : الباء.     
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النطُق مبيٍم  النطق مبيم غري مطبقة الشفتني إطباًقا شديًدا وال مفرجة الشفتني، بل  طريقة النطق به: 
ساكنٍة لطيفٍة من غري ثقٍل وال تعسٍف، مع غنٍة ظاهرٍة مبقدار حركتني.

عالمة اإلقالب يف املصحف:
عالمة اإلقالب يف املصحف: ميم صغرية توضع على النون الساكنة أو بداًل عن إحدى حركيت التنوين

التوضيحاملثال

يمح اك  ىمحٱ 

ب

يف هذين املثالني جاءت النون الساكنة، وجاء بعدها حرف 

الباء، فقلبت النون الساكنة ميًما، مث ُأخفَيت هذه امليم مع الغنة 

مبقدار حركتني، وهذا هو اإلقالب. يمح رن  مم  ىمحٱ 

يمح جئ  يي  ىمحٱ 

ب

يف هذين املثالني جاء التنوين، وجاء بعده حرف الباء، فقلب 

التنوين ميَما، مث أخفيت هذه امليم مع الغنة مبقدار حركتني، 

وهذا هو اإلقالب. يمح حق  مف  ىمحٱ 

الشاهد :
قال اجلمزوري يف التحفة:

والثالث اإلقالب عند الباء           ميًمـــــا بغنـــة مع اإلخفــــــاء
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األنشطة
نشاط )1(:

ن ما  يمح ودوِّ مخ  جخ  مح  تأمل رسم التنوين وحرف القلب يف املصحف كما يف هذا املثال: ىمحٱ 

الحظته:
..............................................................................................................................................................

نشاط )2(:

استخرج من اآليات اآلتية النون الساكنة أو التنوين اللذين حكمهما اإلقالب مع بيان حرفه:

حض  جض  مص  خص  حص  مس  حسخس  جس  مخ  جخ  مح  جح  1- قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 

يمح ]القصص:58[. جغ  مع  جع  مظ  مضحط  خض 

يمح]القصص:66[. هب  مب  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  2- قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 

يمح    ]فاطر:38[. مم  خم  حم  جم  هل  خلمل  حل  جل  مك  لك  خك  3- قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 

حرف االقالبالتنوينحرف االقالبالنون الساكنةم

1

2

3

4
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نشاط )3(:

حتت إشراف معلمك طبق اإلقالب على اآليات التالية:

حض  جض  مص  خص  حص  مس  حسخس  جس  مخ  جخ  مح  جح  1 قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 

يمح   ]القصص:58[. جغ  مع  جع  مظ  مضحط  خض 

يمح   ]القصص:66[. هب  مب  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  2 قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 

يمح    ]فاطر:38[. مم  خم  حم  جم  هل  خلمل  حل  جل  مك  لك  خك  3 قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 

التقومي

س1: رتب الكلمات اآلتية لتحصل على معىن اإلقالب:

) واإلخفاء - النون الساكنة -مع الغنة - ميًما - أو التنوين  -قلب(

س2: َبيِّن ما يأيت:

أ- ما مييز النون الساكنة املظهرة يف رسم املصحف.

ب- ما مييز النون الساكنة أو التنوين املدغمني يف رسم املصحف.

ج- ما مييز النون الساكنة أو التنوين املقلوبني يف رسم املصحف.
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س3: صل خبط بني كل مثال يف القائمة )أ( حبكمه التجويدي يف القائمة )ب( فيما يلي:

يم  ىم  مم  خم  حم  قال تعالى: ىمحٱ 

خنيمح ] ال عمران: 38[ حن  جن 

ٰى  ين  ىن  قال تعالى: ىمحٱ 

رييمح ]المائدة: 28[

يمح   مغ  جغ  مع  قال تعالى:  ىمحٱ 

] األعلى: 10[

يمح   حت  جت  هب  قال تعالى:  ىمحٱ 

]األعلى: 5[

أ

إظهار

إدغام بغنة

إدغام بغير غنة

َقْلب

ب
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اإلخفاء
الّدرُس اخلامس

استمع ملعلمك، أو ألحد القراء وهو يقرأ اآليات اآلتية: 

حجمج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 

جعمع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض  خصمص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح  جح 

هل  مل  خل  حل  جل  مك  لك  خك  حك  جك  مق  مفحق  خف  حف  جف  مغ  جغ 

مب  هئ  مئ  هي  مي  خي  جيحي  ٰه  مه  جه  هن  من  خن  حن  ممجن  خم  حم  جم 

يمح    ]فاطر:11-9[.  مل  مك  لك  هش  مش  هس  هثمس  مث  هت  مت  هب 

يمح، و كيف ينطق  خل  يمح ويف ىمححل  جس  استمع إليه مرة أخرى، والحظ كيف ينطق النون الساكنة يف ىمحمخ 

يمح. مفحق  يمح  ويف  ىمحخف  مب  التنوين يف ىمحخب 

واإلدغام.  اإلظهار  فكانا يف حالة بني  النطق  ُأخِفيا يف  والتنوين  الساكنة  النون  أن كالًّ من  لعلك الحظت: 

وهذا حكم جتويدي يسمى: اإلخفاء، فما معىن اإلخفاء؟ ومىت ختفى النون الساكنة والتنوين؟ هذا ما سيتم 

بيانه فيما يأيت.

تعريف اإلخفاء:

اإلخفاء هو: النطق بالنون الساكنة أو التنوين وسًطا بني اإلظهار واإلدغام بدون تشديد مع بقاء الغنة.
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حروفه: حروف اإلخفاء مخسة عشرة حرًفا، وهي: 

التاء، والثاء، واجليم، والدال، والذال، والزاي، والسني، والشني، والصاد، والضاد، والطاء، والظاء، 

والفاء، والقاف، والكاف. 

أمثلة عليه:

نه أمامه. استخرج حرف اإلخفاء من كل مثال وَدوِّ

التوضيحاملثالم

يف هذه األمثلة جاءت النون الساكنة وجاء بعدها أحد حروف كىمحٱيفيمح1

اإلخفاء اخلمسة عشر، فأخفيت النون الساكنة، مبعىن أن 

ذات النون ذهبت من النطق وبقيت صفتها وهي الغنة مبقدار 

حركتني، ويسمى اإلخفاء احلقيقي

ىييمح2 ىمحٱمي 

ىمحٱجسيمح3

يمح4 مغ  جغ  يف هذه األمثلة جاء التنوين وجاء بعده أحد حروف اإلخفاء ىمحٱ 

اخلمسة عشرة، فأخفيت النون الساكنة املنقلبة عن التنوين، 

مبعىن أن ذات النون ذهبت من النطق وبقيت صفتها وهي الغنة 

مبقدار حركتني، ويسمى اإلخفاء احلقيقي.

يمح5 ىق  يف  ىمحٱ 

يمح6 مب  زب  ىمحٱ 
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الفرق بني اإلخفاء واإلدغام:
أن اإلدغام يكون معه التشديد، واإلخفاء ال تشديد فيه، ويكون أيًضا عند احلروف، خبالف اإلدغام فهو يف 

احلروف، فيقال: أخفيت النون عند القاف مثاًل، وأدغمت النون يف الراء.

من األمثلة على حروف اإلخفاء: 

مثال لهاحلرف

يمحالتاء حت  جت  ىمحٱ  يمح  نن  ىمحٱ  يمح  ٰى  ين  ىمحٱ 

يمحالثاء نن  من  ىمحٱ  يمح  جت  هب  ىمحٱ  يمح  رب  ىمحٱ 

يمحاجليم خس  حس  ىمحٱ  يمح  مل  خل  ىمحٱ  يمح  يم  ىمحٱ 

يمحالدال حب  جب  ىمحٱ  يمح  زئ  رئ  ىمحٱ  ىمحٱجسيمح 

يمحالذال خب  ىمحٱجبحب  يمح  جن  يم  ىمحٱ  يمح  جن  ىمحٱ 

يمحالزاي رب  يئ  ىمحٱ  يمح  مئ  زئ  ىمحٱ  يمح  رئ  ىمحٱ 

يمحالسني حق  مف  ىمحٱ  يمح  مئ  زئ  ىمحٱ  يمح  ىل  مل  ىمحٱ 

يمحالشني جغ  مع  ىمحٱ  يمح  ىن  من  ىمحٱ  يمح  يم  ىمحٱ 

يمحالصاد خئ  حئ  ىمحٱ  يمح  حض  جض  ىمحٱ  يمح  مح  ىمحٱ 
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مثال لهاحلرف

يمحالضاد جه  ين  ىمحٱ  يمح  رئ  ىمحٱ   ّٰ  يمح  حن  ىمحٱ 

يمحالطاء مع  جع  ىمحٱ  يمح  جي  يه  ىمحٱ  يمح  ٰر  ىمحٱ 

يمحالظاء ين  ىن  ىمحٱ  يمح  جه  هن  ىمحٱ  يمح  حم  ىمحٱ 

يمحالفاء حب  جب  ىمحٱ  يمح  مه  جه  ىمحٱ  يمح  مب  ىمحٱ 

يمحالقاف ٰذ  يي  ىمحٱ  يمح  ىييي  مي  ىمحٱ  يمح  رن  ىمحٱ 

يمحالكاف يث  ىث  ىمحٱ  يمح  خف  حف  ىمحٱ  يمح  ىن  ىمحٱ 

الشاهد:
قال اجلمزروي يف التحفة:

ِمَن احُلُروِف َواِجٌب ِلْلَفــــــــاِضِل اِبُع اإِلْخَفاُء ِعْنَد اْلَفــــــاِضِل            َوالرَّ
ْنُتَها ـــــمَّ ِفي ِكْلِم َهَذا الَبْيِت َقد ضَّ          ِفي َخْمَسٍة ِمْن َبْعِد َعْشٍر َرْمُزَها      
ًبا ِزْد ِفي ُتًقى َضْع َظاِلَما ُدْم َطيِّ          ِصْف َذا َثَنا َكْم َجاَد َشْخٌص َقْد َسـَما    



46

األنشطة
نشاط )1(:

ميكن تعريف اإلخفاء بأنه: )إخفاء احلرف األول عند الثاين مع الغنة( فما املقصود باحلرف األول؟ وما 
املقصود باحلرف الثاين؟

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

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

نشاط )2(:
استخرج من اآليات اآلتية النون الساكنة  أو التنوين اللذين حكمهما اإلخفاء، مع بيان حرف اإلخفاء.

يمح ]البقرة :168[. مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  خض  1 قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 

ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ  2 قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 

يمح    ]النساء:9[. نت  مت  زت  رت  يب 

يمح  ]النساء :32[. جس  مخ  جخ  مح  جح  مج  مثحج  هت  مت  خت  3 و قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 

حرف اإلخفاءالتنوينحرف اإلخفاءالنون الساكنةم

1

2

3

4
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نشاط )3(:

أكمل اجلدول التايل:

حرف اإلخفاءاملثالحرف اإلخفاءاملثال

يمح مي  يمح ىمحٱ  حب  جب  ىمحٱ 

يمح  جخ  يمحىمحٱ  يف  ىمحٱ 

يمح خص  حص  يمحىمحٱ  جت  هب  مب  ىمحٱ 

يمح خف  حف  يمحىمحٱ  ىن  نن  ىمحٱ 

يمح حض  جض  يمحىمحٱ  مب  زب  رب  ىمحٱ 

يمح زت  رت  يمحىمحٱ  مع  جع  ىمحٱ 

يمح جغ  مع  يمحىمحٱ  جه  ين  ىمحٱ 

يمح حم  يمحىمحٱ  لك  ىمحٱ 

يمح هت  مت  يمحىمحٱ  يك  ىمحٱمكىك 

يمح زئ  رئ  يمحىمحٱ  زي  ري  ىمحٱ 
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التقومي

س1: عرف اإلخفاء.

س2: مثل مبثال لكل حرف من حروف اإلخفاء احلقيقي اآلتية:

ظف كذ

ضص شط

س3: ضع عالمة صح  )√(  أو عالمة خطأ )×(  أمام ما تراه مناسًبا:

)................( أ – طريقة النطق باإلخفاء كطريقة النطق بالقلب.  

)................( ب - ختفى النون الساكنة إذا جاء بعدها حرف إخفاء.  

)................( ج- من حروف اإلخفاء: التاء والراء.    

س4: قارن بني اإلظهار، واإلدغام، واإلقالب، واإلخفاء من حيث عدد احلروف.

س 5: َصوِّب العبارات غري الصحيحة فيما يلي:

ى حلقيًّا؛ ألن حروفه الستة خترج من بني الشفتني. 1 اإلظهار ُيسمَّ

ى: إدغاًما كاماًل. 2 اإلدغام بغنة يسمَّ

3 ىمحٱ    ٍّيمح  نون ساكنة أتى بعدها حرف )الزاي( حكمها القلب.
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الوحدة الثالثة

التفسير

أهداف الوحدة:
يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:

1 - أن يتلو اآليات تالوة سليمة.
2 - حيفظ اآليات املقررة.

3 - يفسر اآليات تفسرًيا سليًما.
4 - يستشعر فضل اآليات.

5 - يستخرج الدروس املستفادة من اآليات.

موضوعات الوحدة:
1 - سورة القيامة )1-1٩(.

2 - سورة القيامة )40-20(.

3  - سورة اإلنسان )12-1(.
4 - سورة اإلنسان )22-13(.
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تفسري سورة القيامة )19-1(
الّدرُس األول

 

يل ىل  مل  خل 

ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  ىمحٱ 

مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين 

مع  جع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  مث  هت 

مم  خم  حم  جم  هل  مل  خل  حل  جل  مك  لك  خك  حك  جك  مق  حق  مف  خف  حف  جف  مغ  جغ 

يمح ]القيامة: 1 - 19[.  خي  حي  جي  ٰه  مه  جه  هن  من  خن  حن  جن 

معاين الكلمات:
معناهاالكلمة

مك لك 
اللوامة: كثرية اللَّْوم والعتاب، واملراد هنا: الطيبة اليت تلوم صاحبها 

على ارتكاب الشر، أو التقصري يف عمل اخلري.

نعيد كما كانت.ىن

أصابعه.ين

ىي يستمر يف فجوره.ني 
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معناهاالكلمة
مىت.حئ

خب َر البصر، َوُدِهَش ألهوال القيامة.حب  َتَحيَّ

جت أظلم، وذهب ضوؤه.هب 

ملجأ يتحصن به.خس

مف خف  شاهد تنطق جوارحه بعمله.حف 

تفسريه وتوضيحه.حي

األنشطة
نشاط )1(:

اختر عنواًنا آخر لآليات، واكتبه. ....................................................................................................................................

املعىن اإلمجايل:
األعمال  وترك  املوبقات  فعل  على  صاحبها  تلوم  اليت  التقية  وبالنفس  اجلزاء  بيوم  تعاىل  اهلل  يقسم 

الصاحلات؛ إلثبات البعث واملعاد، ألن هناك من ينكر يوم القيامة ويظن أن اهلل لن يبعثه ولن جيمع عظامه بعد 

املوت! واهلل قادر على مجعها بل وعلى إعادة أصابعه مع صغرها ولطافتها كما هي، لكن الكافر يريد أن يستمر 

العظيمة،  القيامة  يوم  بأهوال  وسُيدهُش بصُره  به،  القيامة؛ مكذًبا  يوم  ويقول: مىت  فيستهزئ  على فجوره، 

ويتحري ملا يرى ما كان يكذبه.
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وحينها يذهب ضوء القمر، وجيمع مع الشمس فيظلمان، فرييد املنكر ليوم القيامة أن يهرب من تلك 

األهوال وهيهات فال ملجأ يتحصن به، بل استقرار أمر اخلالئق إىل اهلل للحساب واجلزاء؛ حيث خيرب اإلنسان 

بأول عمله وآخره، وال يستطيع إنكار شيء ألنه حجة شاهدة ناطقة بعمله، ولو جاء بكل ما ميكن أن يعتذر به.

مث ذكر اهلل تعاىل حال النيب  مع القرآن، فأمره أال حيرك لسانه بالقرآن حني نزول الوحي ليتعجل 

حبفظه خمافة أن يتَفلَّت منه؛ فاهلل قد تكفل جبمعه يف صدر نبيه  ليقرأه مىت شاء، فأمره أن يستمع لقراءة 

جربيل  وينصت له، مث يقرأ مثله، واهلل تعاىل سيوضح ما أشكل عليه فهمه من املعاين واألحكام.

نشاط )2(:

بالتعاون مع زمالئك؛ اذكر آيتني ذكر اهلل تعاىل فيها إثبات يوم القيامة:

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

.................................................................................................................................................................. )2(

الدروس املستفادة من اآليات:
)1( اهلل عز وجل وحده يقسم مبا يشاء على ما يشاء، وال جيوز ذلك لغريه.

)2( يقسم اهلل تعاىل بيوم القيامة تعظيًما لشأنه.

)3( بعث اخلالئق يوم القيامة من اإلميان باليوم اآلخر الذي ال شك فيه.

)4( اإلميان بيوم القيامة مينع صاحبه عن املعاصي، وحيثه على فعل اخلري.
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)5( تذهل األبصار وتدهش يوم القيامة بسبب أهواله العظيمة وعالماته الكربى.

)6( كل الناس مردهم إىل اهلل عز وجل ليحاسبهم وجيازيهم.

)7( أعضاء األنسان تشهد عليه يوم القيامة؛ فال يستطيع إنكار شيء.

)8( حفظ القرآن الكرمي قد تكفل اهلل تعاىل به لنبينا  بثالثة أمور هي:

..................................................................................................................... -1

..................................................................................................................... -2

..................................................................................................................... -3

  
التقومي

س1: اشرح اآليات بأسلوبك.

س2: أكمل اجلدول التايل:

معناهاالكلمة
مىت...................

.......... البصر، َو............. ألهوال القيامة.َبِرَق اْلَبَصُر
................................................................َوَزَر

................................................................َبَياَنُه

َبّين اهلل عز وجل يف اآليات السابقة بعض مظاهر قدرته عز وجل يف إعادة اإلنسان بعد املوت؛  س3: 

وضحها، مع كتابة اآلية الدالة على ذلك.
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تفسري سورة القيامة )40-20(
الّدرُس الثاين

يل ىل  مل  خل 

جي  يه  ىه  مه  جه  ين  ىن  من  خن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  ىمحٱ 

ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ  ٰى     ٌّ   ٍّ    َّ   ُِّّ    ّٰ  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي 

مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب 

مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل 

يمح  ]القيامة:  مح  جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب  حب  جب  هئ 

.]40 - 20

معاين الكلمات:
معناهاالكلمة

املراد هنا: احلياة الدنيا سريعة االنقضاء.يل

مْشِرَقة، َحَسَنة.جن

عابسة، َكاِلَحة.ىه

مصيبة عظيمة.ىي

أعايل الصدر.     ٌّ
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معناهاالكلمة
معاجل.   ّٰ 

خْيَتاُل يف ِمْشَيِته متكرًبا.يق

ُمْهَمل ال ُيؤَمر، وال ُيَحاَسب.ىن

ل خْلَقه، وأْعَضاءه.هئ عدَّ

األنشطة
نشاط )1(:

تضمَّنت اآليات السابقة موضوعني:
- أحوال الناس يوم القيامة.

- إثبات بعث اإلنسان بعد املوت.

د اآليات القرآنية لكل موضوع من املوضوعات السابقة. بالتعاون مع زمالئك؛ حدِّ

املعىن اإلمجايل:
فيه  ُيجازى  يوم  وهو  القيامة،  يوم  إنكار  أسباب  من  هو  لآلخرة  االستعداد  وترك  العاجلة،  بالدنيا  االغترار 

املؤمنون مبا قدموا فوجوههم حسنة مضيئة، متهللة مبا تراه من النعيم، تنظر إىل رهبا بال حجاب، أما وجوه 

الكفار عابسة كاحلة مسوّدة؛ ملا تتوقعه من مصيبة وعذاب مبا قدمت أيديهم.

ه إذا انتزعت روحه، وبلغت أعايل  وملاذا يغترون بالدنيا وفيها املوت الذي يقطع اللذات، ولن يستطيع أحد ردَّ
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صدره، ولن ينفعه حينئذ الطبيب؛ بل هو فراق الدنيا وأهلها؛ يذهب إىل اهلل تعاىل وحكمه، فيا خسارة من مل 

ر! فقد اقترب عذابه.  ب بالقرآن، وتولَّى عن طاعة اهلل، وتكبَّ يؤمن، ومل يؤد صالته املفروضة، وكذَّ

وكيف يظن اإلنسان أن اهلل تعاىل سيهمله، ولن يكلِّفه بالشرائع، ولن جيازيه، ولن حياسبه؟! كيف ينكر البعث 

ِحم، مث يكون قطعة دٍم جامد يف بطن أمه، مث يكون بشًرا  واجلزاء وقد خلقه اهلل تعاىل من نطفة ُتَصبُّ يف الرَّ

عّدل اهلل خلقه، وأعضاءه، فيكون ذكًرا أو أنثى! فالذي ابتدأ خلق اإلنسان قاِدر َعلى إعادته، وبعثه بعد املوت.

نشاط )2(:
بالتعاون مع زمالئك؛ قارن بني حال املؤمنني وحال الكفار يوم القيامة كما يف اآليات السابقة.

الكفارالمؤمنون

الدروس املستفادة من اآليات:
)1( ترك االستعداد لآلخرة وحب الدنيا من أسباب إنكار البعث واجلزاء يوم القيامة.

)2( املؤمنون يرون رهبم يوم القيامة.

)3( املوت حقيقة ال مفر منها، وهو القيامة الصغرى.

)4( املرجع بعد املوت إىل حكم اهلل تعاىل؛ إما إىل اجلنة وإما إىل النار.

)5( اإلميان والعمل الصاحل من أسباب النجاة يوم القيامة.
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)6( خطورة ترك الصالة.

)7( الِكْبر مينع صاحبه من اخلري.

)8( اهلل تعاىل الذي ابتدأ خلق اإلنسان قادر على بعثه يوم القيامة.  

 
التقومي

 

س1: اكتب الدروس املستفادة من اآليات.

س2: اذكر معاين الكلمات التالية:

)ناضرة – التراقي – يتمطى – سدى(.

س3: وضح املناسبة بني هذه اآليات واآليات السابقة.

س4: أكمل الفراغات اآلتية:
من أسباب إنكار البعث واجلزاء .............................. و..................... .  -

القيامة الكربى هي................. بينما القيامة الصغرى هي ........................ .  -

.................. إىل   ...................... جــزاء  فيكون   .................... إىل  املــوت  بعد  املــرجــع   - 

بينما جزاء........................ إىل .................................

ََّة من كان يف قلِبه مثقاُل ذرٍَّة من ِكرٍب«)1(، اشرح احلديث الشريف  س5: قال رسول اهلل  : »ال يدخُل اجلن

بأسلوبك، موضًحا مناسبته مع اآليات السابقة.

)1( أخرجه مسلم )٩1(.
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تفسري سورة اإلنسان )12-1( 
الّدرُس الثالث

يل ىل  مل  خل 

حف   جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  ىمحٱ 

خن  حن  جن  مم  خم  حم  جم  هل  مل  خل  حل  جل  مك  لك  خك  حك  جك  مق  حق  مف  خف 

ىنين  من  خن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  ٰه  مه  جه  هن  من 

مئ  زئ  رئ  ٰى   ٌّ    ٍّ    َّ   ُّ    ِّ   ّٰ  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي   يه  ىه  مه  جه 

يمح  ىث  نث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ 

]اإلنسان: 1 - 12[.

معاين الكلمات:
معناهاالكلمة

مخ املراد هنا: قد مضى.جخ 

حص مس  من.خس  وْقت طويل من الزَّ

خليط بني ماء الرجل وماء املرأة.جغ

خنتربه.مغ

هيأنا.خل
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معناهاالكلمة
قيود توضع على األيدي، وجتمع إىل أعناقهم.جم

مه ممزوجة بالكافور لطيب رائحته.جه 

خم املراد هنا: يتصرفون فيها، وجيروهنا بسهولة حيث يريدون.حم 

التزام قربة هلل تعاىل.يم

منتشًرا فاشًيا.ىن

املأُخوذ ِفي احَلْرِب.خي

شديد العبوس واهلول.رب

حسًنا وهباًء.مت

األنشطة
نشاط )1(:

تضمنت اآليات السابقة موضوعني:

- خلق اإلنسان وهدايته.

- أعمال الشاكرين وجزاؤهم.

بالتعاون مع زمالئك؛ حدد اآليات القرآنية لكل موضوع من املوضوعات السابقة.
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املعىن اإلمجايل:
قد مضى على اإلنسان زمان َلْم َيُكْن شيًئا؛ بل كان معدوًما ال ُيعرف، مث خلقه اهلل تعاىل من خليط ماء الرجل 

وماء املرأة وامتزاجهما ليختربه بالتكاليف الشرعية، وأعطاه السمع والبصر ليشاهد الدالئل ويسمع اآليات، 

وعرفه طريق اخلري والشر؛ ليكون إما مؤمًنا، وإما كافًرا جاحًدا.

ى حقوق اهلل عليه فينعمون يف اجلنة بكأس فيها من مخر  فمن كفر فقد أعدَّ اهلل له عذاًبا شديًدا، ومن شكر وأدَّ

اجلنة ممزوج بأحسن الطيب وهو ماء الكافور، وهذا الشراب هو عني يشرب منها عباد اهلل؛ يتصرفون فيها، 

وجيروهنا حيث يريدون، وهذا جزاؤهم ألهنم كانوا يف الدنيا يوفون مبا أوجبوا على أنفسهم من طاعة اهلل، 

وخيافون عقاب اهلل يوم القيامة الذي يكون شره خطرًيا ومنتشًرا على الناس إال من رحم اهلل.

واليتيم واألسري؛ يعملون هذه األعمال  للمحتاج كاملسكني  وكان هؤالء الشاكرون حيرصون على إطعام الطعام 

الصاحلة خملصني هلل تعاىل، فوقاهم اهلل عذاب يوم القيامة وشدائده، وأعطاهم حسًنا ونوًرا يف وجوههم، 

وأثاهبم بصربهم يف الدنيا على الطاعة جنة عظيمة يأكلون منها ما يشاؤون، ويلبسون احلرير الناعم.

الدروس املستفادة من اآليات:
)1( أصل خلق اإلنسان من تراب، مث نفخ اهلل فيه الروح، مث حدث التناسل.

)2( خلق اهلل الناس ليختربهم؛ فأعطاهم السمع والبصر، وبيَّن هلم اخلري والشر.

)3( لإلنسان مشيئة خيتار هبا طريق اهلداية وطريق الضالل؛ وهي حتت مشيئة اهلل تعاىل.

)4( جزاء الشاكرين اإلحسان، وجزاء الكافرين العذاب الشديد.

)5( نعيم اجلنة عظيم، وهو ما ال عني رأت، وال أذن مسعت، وال خطر على قلب بشر.

)6( إطعام املحتاجني من املجتمع فضله عظيم، وخريه كبري.
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)7( أمهية اإلخالص وفالح أصحابه.

)8( اإلسالم يدعو إىل متاسك املجتمع وتعاونه.

)٩( الفوز باجلنة هو جزاء الذين صربوا يف الدنيا على طاعة اهلل، وابتعدوا عن معصيته. 
نشاط )2(:

د األسباب اليت استحق هبا املؤمنون دخول اجلنة. بالتعاون مع زمالئك؛ من خالل اآليات َعدِّ
......................................................................................................................................................................... )1(

......................................................................................................................................................................... )2(

......................................................................................................................................................................... )3(

......................................................................................................................................................................... )4(

  
التقومي

س1: اكتب الدروس املستفادة من اآليات.

س2: من خالل اآليات قارن بني جزاء الكافرين وبني جزاء املؤمنني الشاكرين يوم القيامة.

س3: أكمل الفراغات التالية:
 ............... هلم  و........  و.............،   ............. فأعطاهم  لـ..............؛   .......... اهلل  خلق   -

و............... .

الفوز بـ............ هو ............ الذين ................... يف الدنيا على .............. اهلل، وابتعدوا عن   -

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

س4: قارن بني شكر العبد لربه، وشكر العبد للعبد.
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تفسري سورة اإلنسان )22-13(
الّدرُس الرابع

يل ىل  مل  خل   

ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك  ىقيق  يف  ىف  يث  ىمحٱ 

خت  حت  جت  هب  مب  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين 

حط  مض  خض  حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  مث  هت  مت 

مل  خل  حل  جل  مك  لك  خك  حك  جك  مق  حق  خفمف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ 

يمح ]اإلنسان: 13 - 22[. حن  جن  مم  خم  حم  جم  هل 

معاين الكلمات:
معناهاالكلمة

ة املزينة بفاخر الثياب والستور.ىقيق هي األِسرَّ

الربد الشديد.مل

قريبة.يل

زن ُسخرت، وُسّهلت مثارها.رن 

مجع إناء، وهي الصحاف، أو أواين الطعام.ٰى
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معناهاالكلمة

ىي
وصفاء  الفّضة  بياض  يف  جاج  الزُّ من  ِوعاٌء  والقارورة  قارورة،  مجع 

الزجاج.

السلسبيل هو الشراُب السهُل املروِر يف احللِق لعذوبته.حج

غلمان.مخ

دائمون.جس

هناك.خض

احلرير الرقيق األخضر، وهو باطن الثياب.جف

احلرير الغليظ، وهو ظاهر الثياب.خفمف

جل ال ِرْجَس فيه، وال َدَنس.مك 

عملكم الصاحل يف الدنيا.مم

األنشطة
نشاط )1(:

اختر عنواًنا آخر لآليات، واكتبه. 

....................................................................................................................................
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املعىن اإلمجايل:
ا وال برًدا، قريبة  ة املزينة بفاخر الثياب والستور، ال جيدون حرًّ يذكر اهلل تعاىل حال أهل اجلنة بأهنم على األِسرَّ

منهم ظالل األشجار، سهلة مثارها؛ يناهلا القائم والقاعد واملضطجع.
يدور عليهم اخلدم بأواين الطعام الفضية، وأكواب الشراب الزجاجية، مبقدار ما يشتهيه الشاربون ال تزيد وال 
تنقص، ويسقون كأًسا مملوءة مخًرا مزجت بالزجنبيل، ويشربون من عني ذات شراب لذيذ سلس االحندار يف 

احللق، وسهل املساغ.
ق املضيء، وإذا رأيت أي  والذي خيدم هؤالء األبرار غلمان دائمو البهاء واحلسن، تظنهم حلسنهم كاللؤلؤ املفرَّ
مكان يف اجلنة رأيت نعيًما ال يدركه الوصف، فثياب أهل اجلنة بطائنها من احلرير األخضر الرقيق، وظاهر ثياهبم 

ٍة، ويسقون َشراًبا نقيا من الشوائب؛ خالًفا خلمر الدنيا. احلرير الغليظ، وُيَزيَّنون من احللي بَأساِوَر ِمْن ِفضَّ
هذا النعيم وغريه هو ما أعّده اهلل هلم من الثواب جزاء أعماهلم الصاحلة، وكان عملهم يف الدنيا عند اهلل 

مرضًيا مقبواًل.

الدروس املستفادة من اآليات:
)1( ليس يف اجلنة تكليف وال عمل؛ بل نعيم مقيم، وسرور دائم.

)2( نعيم اجلنة أعظم بكثري مما تتخيله العقول، أو تشاهده األبصار يف الدنيا.

)3( ُيجازي اهلل عباده بعد الصرب وفعل اخلري بنعيم ينسيهم كل التعب والعناء.

)4( إذا كان الغلمان الذين خيدمون أهل اجلنة هبذا اجلمال، فما بالك بأهل اجلنة أنفسهم؟! فهم أكثر هباء 

وحسًنا.

. ُر اجلنِة ونعيمها يْبعث يف النفس النشاط للعمل الصاحل، وترَك أعماِل الشرِّ )5( َتَذكُّ

)6( اهلل تعاىل كرمي؛ يكرم عباده يف اجلنة مبا مل يتوقعونه من الفضل والنعيم.

)7( اهلل تعاىل شكور؛ جيازي املحسنني على إحساهنم، ويشكر هلم سعيهم، وصاحل أعماهلم.
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نشاط )2(:

عدد بعض أنواع نعيم اجلنة الذي يكرم اهلل به عباده األبرار.

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

......................................................................................................................................................................... )2(

......................................................................................................................................................................... )3(

 ......................................................................................................................................................................... )4(

......................................................................................................................................................................... )5(

نشاط )3(:

د أربعة أسباب لدخول اجلنة. مبناقشة معلمك؛ عدِّ

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

......................................................................................................................................................................... )2(

......................................................................................................................................................................... )3(

......................................................................................................................................................................... )4(
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التقومي

س1: أوضحت اآليات السابقة جزاء طاعة اهلل عز وجل، ناقش ذلك.

س2: اكتب الدروس املستفادة من اآليات.

س3: ما هي أوصاف ثياب أهل اجلنة من خالل اآليات السابقة؟

س4: من أمساء اهلل أنه الشكور؛ من خالل الدرس بني اآلية اليت ذكرت هذا املعىن.

س5: أكمل الفراغات التالية:

يذكر اهلل أهل اجلنة بأهنم على ...................... بـ...........، ال جيدون .............، وال ..............،   -

قريبة منهم ............، سهلة .......... يناهلا ............. و.......... ......................... .

أهل اجلنة يدور عليهم ..........بـ................ و.....................، بـ.......... .....................  -

من صفات الغلمان الذين خيدمون يف اجلنة .......................... و ................. و.........................  -
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الوحدة الرابعة

الحديث الشريف

أهداف الوحدة:
يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:

1 - حيفظ األحاديث النبوية املقررة.
2 - يبني معاين املفردات الواردة يف األحاديث النبوية املقررة.
3 - يستخرج الدروس املستفادة من األحاديث النبوية املقررة.

موضوعات الوحدة:
1 - أكرب الكبائر.

2 - األخوة اإلسالمية.
3 - حق املسلم على املسلم.

4 - سالمة القلوب.
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َأْكَبُر الَكَباِئر
الّدرُس األول

: َقاَل َرُسوُل اهلِل
»أكرُب الكبائِر: اإلشراُك باهلِل، وعقوُق الوالدْيِن، وشهادُة الزوِر«)1(.

معاين الكلمات:
معناهاالكلمة

الذنوب العظيمة.الكبائِر
هما.عقوُق الوالدْيِن اإلساءُة إليهما، وعَدُم الوفاِء حَبقِّ

وُر الباطُل.الزُّ

الدُُّروس املْسَتفاَدة من احلديث الشريف:
1- الذنوب منها الكبائر ومنها الصغائر.

2- الشرك باهلل تعاىل هو أعظم الذنوب على اإلطالق.

3- ِعَظُم َحقِّ الوالدين، وُخطورُة ُعُقوِقِهَما.

عاُء الباِطل. 4- خطورة الكذب وادِّ

5- اإلسالم دين إحسان وصدق.

)1( أخرجه البخاري )6٩1٩( بلفظه، وأخرجه مسلم )87(.
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األنشطة
نشاط )1(:

حيَحِة، وَعالَمة )×( أماَم الِعَبارِة اخَلَطأ، ِفيَما َيِلي: ضْع عالمَة )( أماَم الِعَبارِة الصَّ
)     ( 1- الشرك باهلل تعاىل من صغائر الذنوب  

)     ( 2- بر الوالدين حق واجب يف اإلسالم   

)     ( 3- شهادة الزور هي قول احلق    

نشاط )2(:

)أ ( ِبالتَّعاُوِن مع ُزمالئَك اذكر َثالَثة أخطار لعقوق الوالدين:
........................................................................................................................................................................... -1

........................................................................................................................................................................... -2

........................................................................................................................................................................... -3

)ب ( ِبالتَّعاُوِن مع ُزمالئَك؛ اذكر َثالَثة أخطار لشهادة الزور.
........................................................................................................................................................................... -1

........................................................................................................................................................................... -2

........................................................................................................................................................................... -3
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التقومي

َّاليَة ِلَتُكوَِّن ُجَماًل ُمِفيدًة: س1: رتِّْب الَكِلَماِت الت
-     )هو أعظم - الشرك - الذنوب - باهلل تعاىل(

-     )الذنوب - الكبائر ومنها - الصغائر - منها(

س2: َأْكِمل الَفراَغ:
- َقال رسوُل اهلِل : »أكرُب ....................: اإلشراُك .....................، وعقوُق .............، و.......

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

- اإلسالم ........................إحسان و.............................

- نستفيد من الدرس خطورة .......................، و............................الباِطل.

س3: َناِقش َأْسَباب الشرك من وجهة َنَظِرك، ُموضًحا أساليب العالج.

س4: اْكُتْب الدروس املستفادة من احلديث الشريف.
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اأُلُخوَُّة اإلْسالِميَّة
الّدرُس الثاين

: َقاَل َرُسوُل اهلِل
»املسلُم أخو املسلِم، ال َيْظِلُمه وال ُيْسِلُمه، وَمن كان يف حاجِة أخيه كان اهلُل يف حاجِته، وَمن فرََّج عن 

مسلٍم ُكْربًة فرََّج اهلُل عنه كربًة ِمن ُكُرَباِت يوِم القيامِة، وَمن سَتَر مسلًما سَتَره اهلُل يوَم القيامِة«)1(.

معاين الكلمات:
معناهاالكلمة

املراد هنا: ينصره ويدفع عنه.ال ُيْسِلُمه
املراد هنا: َسَعى يف قضاِء حاجِة أخيه.كان يف َحاَجة أخيه

ُمِصْيَبة.ُكْربة
مل يْفَضْح.َسَتَر

الدُُّروس املْسَتفاَدة من احلديث الشريف:
1- األخوة اإلسالمية أقوى دعائم املجتمع املسلم.

ِة. 2- الظلم يفسد املجتمع وميزق رباط اأُلُخوَّ
3- املسلمون يد واحدة؛ ينصر بعضهم بعًضا.

4- اإلسالم يدعو إىل الرب والتعاون.
5- اإلسالم حيث على ستر العورات.

6- اإلميان باليوم اآلخر سبب لفعل اخلري وترك الشر.
)1( أخرجه البخاري )2442(، ومسلم )2580(.
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األنشطة
نشاط )1(:

حْيَحَة من َبني الَقوَسني فْيَما يِلى: اْخَتر اإِلجابَة الصَّ
1- ظلم الناس لبعضهم )جائز-  حمرم- شجاعة(.

2- األخوة اإلسالمية تعين ) التراحم - النصرة- اإلحسان - كل ما سبق(.

3- إذا كانت حاجة أحدهم يف شيء حمرم )أساعده - ال أساعده وأنصحه - ال أساعده وال أنصحه(.

نشاط )2(:

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

نشاط )3(:

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اكتب حديًثا آخر يبني بعض حقوق املسلم على أخيه املسلم.
.................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

َّاليَة لُتَكوِّن ُجماًل ُمِفيَدة: س1: َرتِّْب الَكلماِت الت
- )دعائم - األخوة اإلسالمية - املجتمع املسلم - من أقوى(

- )على - اإلسالم - ستر - حيث - العورات(

س2: َأْكِمل الَفراَغ:
- َقال رسوُل اهلِل : »املسلُم أخو .............، ال ............. وال .................، وَمن كان يف ...........

َج اهلُل عنه ..............ِمن ُكُرَباِت  أخيه كان اهلُل يف ..............، وَمن ..............عن مسلٍم .............فرَّ

يوِم القيامِة، وَمن ..............مسلًما سَتَره اهلُل يوَم .................«.

- املسلمون .......... واحدة؛ ينصر .............بعًضا.

س3: اكتب بعض حقوق املسلم على أخيه املسلم.

س4: وضح خطورة انتشار الظلم على الفرد واملجتمع.
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حق املسلم على املسلم
الّدرُس الثالث

: َقاَل َرُسوُل اهلِل
ِّْم عليه، وإذا دعاك فَأِجْبه،  ؟ يا رسوَل اهلِل! قال: إذا لِقيَته فسل ، قيل: ما هنَّ »حقُّ املسلِم على املسلِم ستٌّ

وإذا استنصَحك فانصْح له، وإذا عِطس فحِمَد اهلَل فَشمِّْتُه، وإذا مِرَض فُعْدُه، وإذا مات فاتَِّبْعُه«)1(.

معاين الكلمات:
معناهاالكلمة

ِصيحة.استنصَحك طلب منك النَّ
ْتُه املراد هنا: تقول له: َيْرَحُمَك اهلُل.فَشمِّ

عيادُة املرْيِض ِزَياَرُتُه.فُعْدُه
ِبْعُه ِبْع ِجَناَزته َحَتى ُيَصلَّى َعِليِه، َوُيْدَفن.فاتَّ اتَّ

الدُُّروس املْسَتفاَدة من احلديث الشريف:
1- اإلسالم دين شامل لكل َنَواِحي احلياة.

اَلم" حتية اإلسالم، وفيها األمن والسالم. 2- "السَّ
3- املشاركة يف املناسبات االجتماعية من أسباب تآلف املجتمع.

4- التناصح بني املسلمني من أْسَباب حفظ املجتمع ورقيه.
َتُهم. ِن ِصحَّ 5- العناية باملرضى تساعد على َتَحسُّ

6- َشَرَع اهلل الصالة على موتى املسلمني ودفنهم إكراًما هلم.
7- املجتمع املْسِلم ُمجتَمٌع ُمَتماِسك. 

)1( أخرجه مسلم )2162(.
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األنشطة
نشاط )1(:

د أربعة آداب لزيارة املريض. بالتعاون مع زمالئك؛ عدِّ
......................................................................................................................................................................... )1(
......................................................................................................................................................................... )2(
......................................................................................................................................................................... )3(
......................................................................................................................................................................... )4(

نشاط )2(:

حيح، وَعالَمة )×( أماَم السلوك اخلطأ، ِفيَما َيِلي: ضْع عالمَة )( أماَم السلوك الصَّ
)     ( َته أمحُد، فقال ِفَراس: "يهديكم اهلل، ويصلح بالكم"    1- عطس فراس، فحمد اهلل؛ فَشمَّ

)     ( 2- َنَصَح زياد صديَقه حممد أماَم ُزمالِئه، َوِبَصوت مرتفع                                  

)     ( 3- مات جار خالد فذهب للصالة عليه ودفنه يف مقابر املسلمني                        

نشاط )3(:

كيف تسلم على زمالئك؟ وكيف يردون عليك؟
.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................
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نشاط )4(:

ْد ثالثَة آداٍب للنصيحة: بالتعاون مع زمالئك َعدِّ
......................................................................................................................................................................... )1(

......................................................................................................................................................................... )2(

......................................................................................................................................................................... )3(

  
التقومي

َّاليَة ِلَتُكوَِّن ُجَماًل ُمِفيدًة: س1: رتِّْب الَكِلَماِت الت
- )نواحي احلياة - اإلسالم - دين شامل - لكل(

- )متماسك - املسلم - املجتمع - جمتمع(

س2: َأْكِمل الَفراَغ:
؟ يا رسوَل اهلِل! قال: إذا ........ فسلِّْم  - َقال رسوُل اهلِل : »حقُّ املسلِم على املسلِم .........، قيل: ما هنَّ

.........، وإذا .........فَأِجْبه، وإذا .......... فانصْح له، وإذا .........فحِمَد اهلَل .........، وإذا ..........

ِبْعُه«. فُعْدُه، وإذا ........... فاتَّ

- "السالم" ......... اإلسالم وفيها ......... و...............

- التناصح بني ................. من أسباب .............. و..............

س3: قارن بني النصيحة على املأل، والنصيحة يف السر من؛ وجهة نظرك.
س4: وضح آداب عيادة املريض.
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سالمة القلوب
الّدرُس الرابع

: َقاَل َرُسوُل اهلِل
»ال َتباَغضوا، وال َتحاَسُدوا، وال َتداَبروا، وكونوا عباَد اهلِل إخواًنا، وال َيِحلُّ ِلُمْسِلٍم أْن َيْهُجَر أخاُه 

َفْوَق َثالَثِة أيَّاٍم«)1(.

معاين الكلمات:
معناهاالكلمة

يكره بعضكم بعًضا.َتباَغضوا
احلسد: متين زوال النعمة عن الغري.َتحاَسُدوا
املراد هنا: أال يعِط كل واحد منكم أخاه دبره وقفاه؛ فيعرض عنه.ال َتداَبروا

يتركه، ويعرض عنه.يهُجَر
 

الدُُّروس املْسَتفاَدة من احلديث الشريف:
1- اإلسالم حيث على األلفة واملحبة.

2- كما أن اإلسالم دين توحيد وإميان، فهو دين أخالق ومعامالت.
3- التباغض والتحاسد والتدابر تنفر القلوب، وتفسدها.

4- احلسد ميزق أواصر املجتمع، ويفرقه.
5- املؤمنون إخوة؛ حيب بعضهم بعًضا.

6- العفو والصفح من مظاهر قوة ترابط املجتمع.  

)1( أخرجه البخاري )6065( بلفظه، ومسلم )2558(.
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األنشطة
نشاط )1(:

حْيَحَة من َبني الَقوَسني فْيَما يِلى: اْخَتر اإِلجابَة الصَّ
1- التباغض هو )احلب-  الكره - الرمحة(.

2- ال حيل للمسلم أن يهجر أخاه أكثر من ) يومني - مخسة أيام -  ثالثة أيام(.

3- األخوة يف الدين تتضمن )املحبة - األلفة – التعاون - كل ما سبق(.

نشاط )2(:

د بالتعاون مع زمالئك ثالث مثرات لألخوة اإلسالمية. عدِّ
......................................................................................................................................................................... )1(

......................................................................................................................................................................... )2(

......................................................................................................................................................................... )3(

نشاط )3(:

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

َّاليَة لُتَكوِّن ُجماًل ُمِفيَدة: س1: َرتِّْب الَكلماِت الت
- )ميزق - من - املجتمع - أواصر - احلسد(

- )بعًضا - حيب - بعضهم – إخوة - املؤمنون(

س2: َأْكِمل الَفراَغ:
- َقال رسوُل اهلِل : »ال َتباَغضوا، وال ...............، وال ..............، وكونوا .............. إخواًنا، وال 

اٍم«. حِيلُّ .............. أن يهُجَر ......... فوق .......... أيَّ

- كما أن اإلسالم دين ............ و............، فهو دين ............. و................. .

- العفو و........... من مظاهر قوة ............... املجتمع.

س3: َبيِّن خطورة احلسد على الفرد واملجتمع.
س4: اكتب الدروس املستفادة من احلديث الشريف.
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الوحدة اخلامسة

التوحيد

أهداف الوحدة:
يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:

1 - يقارن بني مراتب الدين.
2 - يؤمن مبكانة الشهادتني يف اإلسالم.
3 - يبني شروط الشهادتني يف اإلسالم.

موضوعات الوحدة:
1 - مراتب الدين.

2 - الشهادتان.
3 - اإلميان.

4 - اإلحسان.
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الّدرُس األوُل
مراتب الدين

ديننا احلنيف له ثالث مراتب هي:

اإِلْحَساُن

اإِلمَيان

اإِلْساَلم

فأول مرتبة يرتقيها املسلم هي: اإلسالم، مث يرتفع إىل اإلميان، مث يرتفع إىل اإلحسان. 

وقد وردت هذه املراتب يف حديث جربيل  حني جاء إىل املسجد يف صورة رجل غريب، وسأل النيب  عن 

ْساَلُم َأْن َتْشَهَد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اهلُل  ْساَلِم. َفَقاَل َرُسوُل اهلِل : اإْلِ ُد َأْخِبْرِني َعِن اإْلِ هذه الثالثة بالترتيب »َيا ُمَحمَّ

َكاَة، َوَتُصوَم َرَمَضاَن، َوَتُحجَّ اْلَبْيَت ِإِن اْسَتَطْعَت ِإَلْيِه َسِبياًل  اَلَة، َوُتْؤِتَي الزَّ ًدا َرُسوُل اهلِل ، َوُتِقيَم الصَّ َوَأنَّ ُمَحمَّ
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ُتْؤِمَن ِباهلِل، َوَماَلِئَكِتِه،  َأْن  يَماِن. َقاَل:  ُقُه. َقاَل: َفَأْخِبْرِني َعِن اإْلِ َلُه َيْسَأُلُه، َوُيَصدِّ َقاَل: َصَدْقَت. َقاَل: َفَعِجْبَنا 

ْحَساِن. َقاَل: َأْن  ِه. َقاَل: َصَدْقَت. َقاَل: َفَأْخِبْرِني َعِن اإْلِ َوُكُتِبِه، َوُرُسِلِه، َواْلَيْوِم اآْلِخِر، َوُتْؤِمَن ِباْلَقَدِر َخْيِرِه َوَشرِّ

ُه ِجْبِريُل َأَتاُكْم  ُه َيَراَك«، مث أخرب النيب  الصحابة بعد ذلك: »ِإنَّ َك َتَراُه، َفِإْن َلْم َتُكْن َتَراُه َفِإنَّ َتْعُبَد اهلَل َكَأنَّ

ُيَعلُِّمُكْم ِديَنُكْم«)1(.

املرتبة األوىل: اإلسالم.

اإلسالم، هو: االستسالم هلل بالتوحيد، واالنقياد له بالطاعة، والرباءة من الشرك.

ويتضمن معىن اإلسالم ثالثة أمور:

1 االستسالم هلل بالتوحيد؛ فال نعبد إال اهلل تعاىل وحده ال شريك له.

2 االنقياد هلل بالطاعة؛ فنعمل الطاعات، ونترك املعاصي.

3 الرباءة من الشرك.

)1( أخرجه مسلم )8(.
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أركان اإلسالم: أركان اإلسالم اخلمسة بأدلتها هي:

الدليل من السنةالدليل من القرآنأركان اإلسالمم

1
شهادة أن ال 

إله إال اهلل وأن 

حممد رسول اهلل

يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  دليل الشهادة قوله تعاىل: ىمحٱ 

رئ  ٰى    ٌّ       ٍَّّ  ُّ   ِّ   ّٰ  ٰر  ٰذ 

يمح ]آل عمران :18[. مئ  زئ 

حديث ابن عمر 

رضي اهلل عنهما 

قال: قال رسول 

اهلل : »ُبِنَي 

اإِلْساَلُم َعَلى 

َخْمٍس، َشَهاَدِة 

َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ 

ًدا  اهلُل َوَأنَّ ُمَحمَّ

َرُسوُل اهلِل، َوِإَقاِم 

اَلِة، َوِإيَتاِء  الصَّ

َكاِة، َوَصْوِم  الزَّ

َرَمَضاَن، َوَحجِّ 

الَبْيِت«

مم  خم  حم  جم  هل  خلمل  حل  جل  قال تعاىل:  ىمحٱ 

]البقرة: 163[. يمح  جن 

ىم  مم  خم  جمحم  يل  ىل  مل  خل  قال تعاىل:  ىمحٱ 

يمح ]النساء:  ىه  مه  جه  ين  ىن  خنمن  حن  جن  يم 

.]87

مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ىمحٱ 

]األعراف :158[. يمح  حت  جت  هب  مب  حبخب  جب  هئ 

حض إقام الصالة2 جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  ىمحٱ 

]البينة :5[. يمح  جغ  مع  جع  حطمظ  مض  خض  إيتاء الزكاة3

صوم رمضان4
ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه  ىمحٱ 

ٰى       ٌّ       ٍّ       َّيمح  ]البقرة :183[. ٰر 

5
حج البيت احلرام 
ملن استطاع إليه 

سبيال

هتيمح  مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب  حب  ىمحٱ 

]آل عمران :97[.
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األنشطة

نشاط )1(:

بالتعاون مع أفراد جمموعتك؛ احبث عن املطلوب يف السور املحددة، مث اكتبه يف الفراغ التايل:
املجموعة األوىل: تستخرج آية فيها دليل على شهادة أن ال إله إال اهلل، من سورة احلشر.

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

املجموعة الثانية: تستخرج آية فيها دليل على شهادة أن حممًدا رسول اهلل ، من سورة الفتح.

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

املجموعة الثالثة: تستخرج آية فيها دليل على إقام الصالة، من سورة املزمل.

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

املجموعة الرابعة: تستخرج آية فيها دليل على إيتاء الزكاة من سورة املجادلة.

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

175 حىت  اآليات من  البقرة يف  دليل على صوم رمضان من سورة  فيها  آية  تستخرج  املجموعة اخلامسة: 

اآلية 1٩0.

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

املجموعة السادسة: تستخرج آية فيها دليل على حج البيت احلرام من سورة آل عمران يف اآليات من 80 

حىت آية 100.

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

س1: حدد األسئلة الثالثة اليت سأهلا جربيل عليه الصالة والسالم.

س2: أكمل مكان النقاط التالية:

يشتمل تعريف اإلسالم على ثالث قضايا أساسية:

األوىل: ..............................................................................................................................................................

الثانية: ..............................................................................................................................................................

الثالثة: ..............................................................................................................................................................

س3: اذكر دلياًل على أركان اإلسالم؟
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الشهادتان
الّدرُس الثاين

ماذا يقول اإلنسان إذا أراد الدخول يف اإلسالم؟
..............................................................................................................................................................

ماذا يقول املؤذن للصالة بعد التكبري؟
..............................................................................................................................................................

أواًل: شهادة أن ال إله إال اهلل: 
معناها: معىن شهادة أن ال إله إال اهلل: ال معبود حبق إال اهلل.

اإلثباتالنفي

أركان الشهادة

1 النفي: فقول: )ال إله(: نفي جلميع ما يعبد من دون اهلل.

2 اإلثبات: فقول: )إال اهلل(: إثبات العبادة هلل وحده ال شريك له.

 إثبات العبادة هلل وحده ال

شريك له

 نفي مجيع ما ُيعبد من

دون اهلل تعاىل
 ال إله إال اهلل
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والدليل على ذلك: 

اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت  قول اهلل تعاىل: ىمحٱ 

يمح ]الزخرف:28-26[. ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك 

يمح: نفي، يوافق قول: »إال اهلل«، وفيها براءة من الشرك. نث  مث  زث  - فقوله: ىمحٱ 

: إثبات، يوافق قوله: »إال اهلل«، ومعىن فطرين: خلقين. يمح  يف  ىف  يث  - وقوله: ىمحٱ 

. يتربأ من كل اآلهلة اليت تعبد إال اإلله الذي خلقه وهو اهلل  فإبراهيم

ثانًيا: شهادة أن حممًدا رسول اهلل:

مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب  حب  جب  من األدلة عليها: قوله تعاىل:ىمحٱ 

]التوبة:128[. جحيمح  مج  حج 

معناها:

اإلقرار بأن اهلل أرسل نبينا حممًدا  باحلق إىل اجلن واإلنس.

مقتضيات شهادة أن حممًدا رسول اهلل:
تتضمن شهادة أن حممًدا رسول اهلل عدة أمور، منها:

1 أن حنب الرسول  حمبة مقدمة على حمبة اخللق كلهم، كما قال : » اَل ُيْؤِمُن َأَحُدُكْم َحتَّى َأُكوَن 
اِس َأْجَمِعيَن «)1(. َأَحبَّ ِإَلْيِه ِمْن َوَلِدِه، َوَواِلِدِه َوالنَّ

)1( أخرجه البخاري )15(، ومسلم )44(.
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2 أال نعبد اهلل إال مبا علمنا إياه الرسول ؛ فال نأيت بعبادات جديدة مل يشرعها رسول اهلل ؛ وهلذا 

.)1(» قال النيب : »َمْن َأْحَدَث ِفي َأْمِرَنا َهَذا َما َلْيَس ِمْنُه َفُهَو َردٌّ

3 طاعة أوامر الرسول ، مثل: قوله  لعمر بن أيب سلمة : »َيا ُغاَلُم، َسمِّ اهلَل َوُكْل ِبَيِميِنَك، 

ا َيِليَك«)2(. َوُكْل ِممَّ

4 اجتناب ما هنى عنه الرسول ، مثل قول النيب : »اَل َتَحاَسُدوا، َواَل َتَباَغُضوا، َواَل َتَقاَطُعوا«)3(.

5 أن نصدق األخباَر اليت أخرب هبا الرسوُل ، مثل: قصة الثالثة الذين انطبقت عليهم الصخرة 

يف الغار)4(.

)1( أخرجه البخاري )2550(، ومسلم )1718(.
)2( أخرجه البخاري )5061(، وسلم )2022(.

)3( أخرجه البخاري )5726(، ومسلم )255٩( واللفظ له.
)4( أخرجه البخاري )2152(، ومسلم )2743(.
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األنشطة
نشاط )1(:

أكمل:

مقتضى شهادة 
أن حممًدا رسول 

اهلل

نشاط )2(:

شهادة أن »ال إله إال اهلل« أعظم كلمة يقوهلا املؤذن يف أذانه.

اذكر مواطن أخرى ُيشَرُع للمسلِم أن يقوهلا فيها:

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

.............................................................................................................................................................. 2
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نشاط )3(:

ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ  ٰى   ٌّ       ٍّ     َّ     ُّ         ِّ  ّٰ  ٰر  ٰذ  يي  قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 

يمح ]آل عمران:64[. نث  مث  زث  رث  يت  ىت  متنت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ 

استخرج من هذه اآلية الكرمية أركان ال إله إال اهلل.
..............................................................................................................................................................

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

نشاط )4(:

- اذكر ثالثة أمور أمر هبا الرسول  ، وماذا جيب عليك حنوها؟
..............................................................................................................................................................

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

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

- اذكر ثالثة أمور هنى عنها الرسول  ، وماذا جيب عليك حنوها؟
..............................................................................................................................................................

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

..............................................................................................................................................................
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التقومي
س1: أكمل العبارات اآلتية: 

1 معىن شهادة أن ال إله إال اهلل ......................................................................................................................... 

2 الركن األول لشهادة أن ال إله إال اهلل هو .......................................................................................................

3 معىن شهادة أن حممًدا رسول اهلل هو ...........................................................................................................

4 معىن النفي يف شهادة أن ال إله إال اهلل: ........................................................................................................

5 معىن اإلثبات يف شهادة أن ال إله إال اهلل........................................................................................................

س2: 

يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ  ٰى   ٌّ       ٍّ     َّ     ُّ         ِّ  ّٰ  ٰر  ٰذ  يي  قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 

يمحٱ    ]آل عمران :64[. ىث  نث  مث  زث  رث  يت  ىت  متنت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب 

استخرج من هذه اآلية نفي العبادة عن كل املعبودات، وإثباهتا هلل وحده.

س3: يتضمن مقتضى شهادة )أن حممًدا رسول اهلل( مخسة أمور، وضحها.

س4: اذكر دلياًل على رسالة النيب  من سورة التوبة.
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اإلميان
الّدرُس الثالث

علمت أن مراتب الدين هي:
1 اإلسالم.

2 اإلميان. 

3 اإلحسان.

وقد سبق احلديث عن املرتبة األوىل، وهذا الدرس عن املرتبة الثانية، وهي اإلميان:

أركان اإلميان ستة هي:

الركن الثاين: اإلميان باملالئكةالركن األول: اإلميان باهلل

فنؤمن باهلل رًبا وخالًقا ومالًكا ومدبًرا.

ونؤمن أنه املعبود سبحانه ال شريك له.

ونؤمن بأمسائه احلسىن وصفاته العلى.

فنؤمن أهنم خملوقون من نور.

وأهنم عابدون هلل قائمون مبا أمرهم اهلل به.

وعددهم كثري، ال حيصيهم إال اهلل تعاىل.
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الركن الرابع: اإلميان بالرسلالركن الثالث: اإلميان بالكتب

فنؤمن أن اهلل أنزهلا على رسله عليهم 

السالم؛ هداية للناس، ورمحة هبم.

وأفضلها القرآن الكرمي الذي حفظه اهلل من 

التحريف.

فنؤمن جبميع الرسل وأوهلم نوح وخامتهم حممد 

عليهم الصالة والسالم.

 ونؤمن بأهنم بلغوا الرسالة، وأدوا األمانة، 

ودعوا الناس إىل توحيد اهلل تعاىل.

الركن السادس: اإلميان بالقدر خريه وشره:الركن اخلامس: اإلميان باليوم اآلخر

فنؤمن مبا يكون بعد املوت من عذاب القرب 

ونعيمه، واحلشر، واحلساب، واجلنة والنار.

فنؤمن أن كل شيء يف هذا الكون هو بقضاء اهلل 

وقدره.

أركان اإلميان

اإلميان بالقدر خريه وشره

اإلميان بالكتب

اإلميان باليوم اآلخر

اإلميان باملالئكة 

اإلميان بالرسل

اإلميان باهلل تعاىل
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الدليل على هذه األركان:
ىن  من  خن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  قوله تعاىل: ىمحٱ 

]البقرة :177[. ىهيمح  مه  جه  ين 

يمح ]القمر :49[. مئ  هي  مي  خي  حي  وقوله تعاىل: ىمحٱ 

مَياِن. َقاَل: »َأْن ُتْؤِمَن ِباهلِل، َوَماَلِئَكِتِه، َوُكُتِبِه،  ويف حديث جربيل عليه السالم مع النيب : َقاَل: َفَأْخِبْرِني َعِن اإْلِ

ِه«. َقاَل: َصَدْقَت. )1(. َوُرُسِلِه، َواْلَيْوِم اآْلِخِر، َوُتْؤِمَن ِباْلَقَدِر َخْيِرِه َوَشرِّ

شعب اإلميان:
واحلياء  الطريق،  عن  األذى  إماطة  وأدناها  اهلل«،  إال  إله  »ال  قوله:  فأعالها  وسبعون شعبة،  بضع  اإلميان 

شعبة من اإلميان.

)1( أخرجه مسلم )8(.
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األنشطة
نشاط )1(:

امأل الفراغ يف اجلدول التايل مبا يناسبه:

املهمة املوكل هباأمساء املالئكة

 تبليغ الوحي إىل حيث أَمر اهلل تعاىل.جربيل

نشاط )2(:
امأل الفراغ يف اجلدول التايل مبا يناسبه:

الكتاب الذي نزل عليهالرسول

 القرآن الكرميحممد
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التقومي

س1: اكتب الدليل على أركان اإلميان.

س2: ضع عالمة )√( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )×( أمام العبارة اخلطأ:
)................( 1 نؤمن أن اهلل تعاىل هو املستحق للعبادة.     

)................( 2 ال يعرف عدد املالئكة إال األنبياء.           

)................( 3 نؤمن جبميع الكتب السماوية.               

)................(              . 4 يكفي أن نؤمن بنبينا حممد

)................( 5 الشهادتان من شعب اإلميان.               

س 3: أكمل اجلمل اآلتية:

1 خلق اهلل املالئكة من ...........................

2 نؤمن أن كل شيء يف هذا الكون هو  ...........................

3 نؤمن مبا يكون بعد املوت من عذاب ........................... واحلشر، واحلساب، ...........................

4 اإلميان بضع .................................... شعبة، فأعالها قوله: .................................... وأدناها إماطة األذى 

عن ........................... واحلياء ...........................

س 3: فكر جيدا يف أركان اإلسالم وأركان اإلميان، واذكر الفارق بينهما.
..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................
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اإلحسان
الّدرُس الرابع

بعد أن عرفنا مرتبيت اإلسالم واإلميان، نتعرف يف هذا الدرس على أعلى املراتب وهي: اإلحسان.

تعريف اإلحسان:

ُه َيَراَك«. َك َتَراُه، َفِإْن َلْم َتُكْن َتَراُه َفِإنَّ قد عرفه الرسول  بقوله: »َأْن َتْعُبَد اهلَل َكَأنَّ

درجات اإلحسان:

لإلحسان درجتان:

َك َتَراُه«: أي: تؤدي العبادة هلل، مثل: الصالة والصدقة بإخالص وخشوع  - الدرجة األوىل: »َأْن َتْعُبَد اهلَل َكَأنَّ

. كأنك ترى وتشاهد اهلل

ُه َيَراَك«: وإذا مل تؤد العبادة هلل بإخالص وخشوع كأنك تراه وتشاهده،  - الدرجة الثانية: »َفِإْن َلْم َتُكْن َتَراُه َفِإنَّ

فاعبده ألنك تعلم أنه يرى فعلك ويسمع قولك.

الدليل على اإلحسان:
]النحل: 128[. خنيمح  حن  جن  مم  خم  حم  جم  هل  من األدلة: قوله تعاىل:ىمحٱ 
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]الشعراء:219-217[. يمح  ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  وقوله تعاىل:ىمحٱ 

لك  خك  حك  جك  مق  حق  مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  خض  وقوله تعاىل: ىمحٱ 

جليمح ]يونس :61[. مك  

مثرات اإلحسان:
لإلحسان مثرات كثرية، منها:

1 إخالص العبادة هلل عز وجل: فاملحسن يتصدق على الفقري راجًيا رضا اهلل وثوابه.

2 إتقان العبادة وحتسينها وإكماهلا، فاملحسن خيشع يف صالته ويطمئن.

3 مراقبة اهلل سبحانه واخلوف واحلياء منه تعاىل، مما يقود إىل فعل الواجبات كالصالة والزكاة وبر 

الوالدين، وترك املنهيات كالسرقة والغش والكذب.

4 حمبة العبادة والفرح هبا.

5 السعادة وطمأنينة القلب.
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األنشطة
نشاط )1(:

يمح ]الشعراء:219-217[. ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  قال تعاىل: ىمحٱ 

دلت هذه اآليات الكرمية على اإلحسان، وضح ذلك:
..............................................................................................................................................................

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

نشاط )2(:

ما الفرق بني رجلني، أحدمها: صلى وهو حاضر القلب، واآلخر: صلى وهو مشغول بأمور خارج الصالة؟ 
بعد التأمل مع جمموعتك، أكمل اجلدول التايل:

الرجل الثاينالرجل األولم

............................................................ستكون صالته خاشعة.1

صالته قد تكون غري مطمئنة.............................................................2

قد يترك بعض السنن.............................................................3

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

............................................................سيكون حريًصا على إمتام صالته.5
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التقومي

س1: أكمل اجلمل اآلتية:

1 اإلحسان هو ................................................................................................................................................

2 أعلى مراتب الدين هي..............................................................................................................................

3 الركن األول من اإلحسان هو: ..................................................................................................................

س2: اكتب دلياًل من القرآن على مرتبة اإلحسان.

س3: اكتب ثالًثا من مثرات اإلحسان.
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الوحدة السادسة

الفقه والسلوك

أهداف الوحدة:
يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:

1 - يقارن بني أحكام األذان واإلقامة يف اإلسالم.
2 - يتأدب بآداب املشي إىل املساجد.

3 - يناقش بعض أحكام الصالة اخلاصة باملرأة يف اإلسالم.
4 - يبني سنن الصالة ومكروهاهتا.

موضوعات الوحدة:
1 - األذان.
2 - اإلقامة.

3 - أوقات الصالة. 
4 - سنن الصالة ومكروهاهتا.

5 - صفة اجلماعة.
6 - آداب املشي إىل الصالة، وانتظارها.
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األذان
الّدرُس األول

أواًل: تعريف األذان:
يمح ]التوبة:3[. ٰى  ٰر  ٰذ  يي  - األذان يف اللغة: اإلعالم، ومنه قوله تعاىل: ىمحٱ 

- األذان شرًعا: ذكر خمصوص ُيعلم به دخول وقت الصالة املفروضة.

ثانًيا: دليل مشروعيته:
ثبتت مشروعية النداء للصالة يف القرآن الكرمي، ويف السنة النبوية املطهرة.

-  القرآن الكرمي: وردت آيات كثرية يف ذكر األذان؛ منها:

يمح ] اجلمعة: 9[. ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل      • قوله تعاىل: ىمحٱ 

خميمح ] املائدة: 58[. حم  جم  يل  ىل  مل  خل      • قوله تعاىل: ىمحٱ 

- السنة النبوية: حديث مالك بن احلويرث  أن النيب  قال: »فإذا حضرت الصالة فليؤذن لكم 

أحدكم، وليؤّمكم أكربكم«)1(.

ثالًثا: حكم األذان:
سنة مؤكدة على الكفاية ألداء الفرائض عند مجهور العلماء.

)1( أخرجه البخاري )628(.
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رابًعا: مجل األذان:
اهلُل أكرْب , اهلُل أكرْب  . اهلُل أكرْب , اهلُل أكرْب

أشهد أن ال إلَه إال اهلل. أشهد أن ال إله إال اهلل

أشهد أن حممًدا رسوُل اهلل . أشهد أن حممًدا رسول اهلل

حيَّ على الصالة . حي على الصالة

حيَّ على الفالح . حي على الفالح

اهلُل أكرب . اهلُل أكرب

ال إله إال اهلل

اًل، مث يرفع هبما صوته  ويسن الترجيع، وهو بأن ُتذكر الشهادتان مرتني مرتني، خيفض هبما صوته أوَّ

ثانًيا.

خامًسا: فضل األذان واملؤذن:
- قال رسول اهلل  : »اإلمام ضامن، واملؤذن مؤمتن، اللهم أرشد األئمة، واغفر للمؤذنني«)1(.

- قال رسول اهلل : »ال يسمع مدى صوِت املؤذِن جنٌّ وال إنٌس وال شيٌء إال شهد له يوَم القيامِة« )2(.

سادًسا: سنن األذان: هي األمور اليت تستحب يف األذان.
- أن يكون املؤذن صاحًلا، أميًنا يف الدين، عاملًا بالسنة وأوقات الصالة، حسن الصوت عاليه.

-  أن يكون املؤذن على طهارة؛ ألنه ِذْكر متصل بالصالة.

)1( أخرجه أبو داود )517(، والترمذي )207(.
)2( أخرجه البخاري )32٩6(.
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- أن يكون املؤذن واقًفا.

-  أن يتوجه املؤذن حنو القبلة.

-  أن جيعل املؤذن إصبعيه يف أذنيه يف األذان دون اإلقامة.

ل املؤذن يف األذان، وأن يسرع يف اإلقامة. - أن يترسَّ

- الترجيع يف األذان: وهو إسرار كلميت الشهادة قبل اجلهر هبما حبيث يسمع من يف املسجد، أو من يف 

قربه عرًفا، مث جيهر.

- أن يفصل املؤذن بني األذان واإلقامة.

أن تكون اإلقامة يف غري موضع األذان.  -

سابًعا: ما يسن لسامع األذان:
- أن يقول مثل ما يقول املؤذن أو املقيم، إال يف احليعلتني فيقول عقب كل منهما: "ال حول وال قوة إال باهلل 

العلي العظيم".

- يسن للسامع واملستمع، وللمؤذن واملقيم أن يصلوا ويسلموا على النيب  بعد الفراغ من األذان واإلقامة.

- الدعاء بني األذان واإلقامة.
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األنشطة
نشاط )1(:

بالرجوع إىل معلمك؛ اكتب صيغة األذان لصالة الفجر.
.................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

نشاط )2(:

. بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اكتب أمساء مؤذين الرسول

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

................................................................................................................................................... )2(

نشاط )2(:

مبناقشة زمالئك، وبالرجوع إىل معلمك؛ سجل ما يكره يف األذان.
.................................................................................................................................................................................

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

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

س1: ضع عالمة )√( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )×( أمام العبارة اخلطأ، فيما يأيت:

)................( أ( عدد مجل األذن )16( مجلة      

)................( ب( األذان واجب على النساء      

)................( ت( األذان فرض كفاية للصلوات اخلمس فقط    

س2: بني معىن ما يأيت:

أ( األذان.

ب( مدى صوت املؤذن.

س3: بعد دراستك لفضل األذان، عرب عنه بأسلوبك.

س4: أرادت جمموعة من النساء أداء صالة العشاء مجاعة، فهل يلزمهن األذان للصالة؟

س5: ما اجلملة اليت تقوهلا عند قول املؤذن : )حي على الصالة( و)حي على الفالح(؟

س6: اختر اإلجابة الصحيحة:

أ. إذا قال املؤذن يف صالة الفجر )الصالة خري من النوم(، فإن السامع يقول:

)صدقت وبررت - ال حول وال قوة إال باهلل - الصالة خري من النوم.(

ب- من سنن األذان:

)أن يكون املؤذن متطهًرا - أن يكون األذان بعد دخول الوقت -  أن يكون املؤذن عاقاًل(
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اإلقامة
الّدرُس الثاين

تعلمنا يف الدرس السابق صيغة األذان، وهي:
.................................................................................................................................................................................

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

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

واآلن نتعلم اإلقامة.

أواًل: تعريف اإلقامة: 
- اإلقامة يف اللغة: مصدر أقام.

- اإلقامة شرًعا: ذكر خمصوص؛ الستنهاض احلاضرين للصالة.

ثانًيا: دليل مشروعيتها:
كم أكرُبكم« )1(. - قال رسول اهلل : »فإذا حضرِت الصالة فْليؤذْن لكم أحُدكم، وْليؤمَّ

ثالًثا: حكم اإلقامة، ومجلها:
حكم اإلقامة: سنة مؤكدة على الكفاية ألداء الفرائض عند مجهور العلماء.

)1( أخرجه البخاري )628(.
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باالستماع إىل املؤذن؛ سجل مجل اإلقامة، واكتبها.
.................................................................................................................................................................................

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

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

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

رابًعا: ما يستحب ملن مسع اإلقامة:
- أن يقول مثل ما يقول املؤذن أو املقيم، إال يف احليعلتني، فيقول: عقب كل منهما: "ال حول وال قوة إال 

باهلل العلي العظيم".

- السعي للصالة، وترك كل ما يشغله عنها.

األنشطة
نشاط )1(:

بالرجوع إىل معلمك؛ اكتب حكم األذان واإلقامة للنساء.
.................................................................................................................................................................................

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

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

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

س1: ما اجلملة اليت توجد يف اإلقامة، وال توجد يف األذان؟

س2- ضع عالمة  )√ (  أو عالمة )× (  أمام ما تراه مناسًبا:

)................( أ – إذا مسعت اإلقامة فأسرع إىل املسجد    

)................( ب- إذا أقيمت الصالة فال مانع من صالة السنة سريًعا  

س3: اذكر حكم اإلقامة.

س4: صنف ما يشرع له اإلقامة وما ال يشرع له، من الصلوات اآلتية:

صالة الفجر - صالة االستقاء - صالة العيد - صالة العصر - صالة الفريضة للمنفرد - صالة الكسوف - 

صالة الظهر - صالة اجلنازة - صالة الوتر.
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أوقات الصالة
الّدرُس الثالث

تعلمنا يف الصفوف السابقة مواقيت الصالة؛ وهي:

الَفْجُر

ْمِس ِمْن ُطُلوِع الَفْجِر الثَّاِني ِإَلى ُطُلوِع الشَّ

ْهُر الظُّ

ِإَلى َأْن َيِصرَي ِظلُّ ُكلِّ َشْيٍء ِمْثَلُهمن وقت زوال الشمس

الَعْصُر

ْهر ْمِسِمْن ُخُروِج َوْقِت الظُّ ِإَلى اْصِفَراِر الشَّ
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امَلْغِرُب

ْمِس َفُق اأَلْحَمُرِمْن ُغُروِب الشَّ ِإَلى َأْن َيِغيَب الشَّ

الِعَشاُء

َفِق اأَلْحَمِر ِإَلى ِنْصِف اّللْيِلِمْن َمِغيِب الشَّ

عن عبد اهلل بن مسعود  قال: "سألت النيب : أي العمل أحب إىل اهلل؟ قال: »الصالة على وقتها«، 

قال: مث أي؟ قال: »مث بر الوالدين« ، قال: مث أي؟ قال: »اجلهاد يف سبيل اهلل«)1(.

)1( أخرجه البخاري )527(، ومسلم )85(.
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التقومي

س1: اكتب كلمة تلقيها على الطالب يف اإلذاعة املدرسية؛ حتثهم فيها على احلفاظ على الصالة يف أول 

وقتها.

س2: أكمل الفراغات اآلتية:

- أول وقت الظهر هو ............... وآخره هو............................ .

- أول وقت العصر هو ............... وآخره هو............................ .

- أول وقت العشاء هو ............... وآخره هو............................ .
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سنن الصالة ومكروهاهتا

الّدرُس الرابع

تعلمنا يف الصفوف السابقة كيفية الصالة، وهي: 
.................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

ونتعلم اليوم سنن الصالة ومكروهاهتا:

أواًل: سنن الصالة
إن للصالة سنًنا يستحب للمصلى أن يقوم هبا منها:

)1( رفع اليدين يف تكبرية اإلحرام: 

يستحب للمصلي أن يرفع يديه عند تكبرية اإلحرام مبحاذاة أذنيه أو أعلى أذنيه.

)2( اإلتيان بقول: "آمني".

التأمني يف الصالة من السنن، ويكون يف الصالة السرية ...................، ويكون يف الصالة اجلهرية 

. ........................
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)3( وضع اليد اليمين على اليسرى.

يسن للرجل أن يضع كفه اليمىن على ظهر كفه اليسرى حتت سرته، أو حتت صدره وفوق سرته.

)4( دعاء االستفتاح.

)5( التعوُّذ.

)6( إطالة القراءة يف الركعة األوىل عن الركعة الثانية.

)7( التسبيح يف الركوع والسجود.

)8( وضع املصلي يديه على ركبتيه يف الركوع:

يضع املصلِّي يديه على ركبتيه حال الركوع، وتكون أصابع يديه مفرجة، وأن يبعد الرجل عضديه عن 

جنبه، تضمهما املرأة إىل جنبيها؛ ألنه أستر هلا.

)٩( تسوية املصلي ظهره وعنقه حال الركوع.

)10(  اإلشارة بالسبابة يف التشهد.
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األنشطة
نشاط )1(:

د سنًنا أخرى للصالة: بالرجوع إىل معلمك؛ عدِّ

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

................................................................................................................................................................ )2(

................................................................................................................................................................ )3(

................................................................................................................................................................ )4(

................................................................................................................................................................ )5(

................................................................................................................................................................ )6(

................................................................................................................................................................ )7(

نشاط )2(:

بالرجوع إىل معلمك؛ حدد املستحب يف املواقف التالية:

- النظر يف حالة السجود: ...............................................

- النظر يف حالة الركوع: .................................................

- النظر يف حالة القيام: .................................................

- النظر يف التسليم: .....................................................



118

ثانًيا: مكروهات الصالة:
هي ما تنقص أجر املصلي، وال تبطل صالته. 

فعلى املصلي اجتناهبا، ومن املكروهات أيضا ما يلي:

1 االلتفات بالوجه والصدر لغري حاجة.

2 تغميض العينني لغري حاجة.

3 العبث: وهو فعل ما ينايف اخلشوع واالطمئنان, مثل : احلركة لغري حاجة.

4 الصالة حال مدافعة البول أو الغائط.

5 الصالة حبضرة طعام يشتهيه.

6 الصالة عند مغالبة النوم.

التقومي

س1: قارن بني وضع الرجل يديه على ركبتيه يف الركوع، ووضع املرأة.

س2: اذكر سنن الصالة مرتًبا إياها من تكبرية اإلحرام إىل التسليم.
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صالة اجلماعة
الّدرُس اخلامس

أواًل: تعريف صالة اجلماعة:
- اجلماعة لغة: الِفْرقة، والطائفة.

- صالة اجلماعة شرًعا: ربط صالة املأموم بصالة اإلمام.

ثانًيا: فضل صالة اجلماعة:
عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: »صالة اجلماعة تفضل 

)1( بسبع وعشرين درجة« )2(. صالة الَفذِّ

ثالًثا: حكم صالة اجلماعة:
قال بعض العلماء: هي فرض كفاية على الرجال، وقال البعض: هي سنة عينية مؤكدة يف قوة الواجب لغري 

املعذورين.

رابًعا: حتقق صالة اجلماعة:
- تتحقق باثنني فأكثر ملا روي عن مالك بن احلويرث رضي اهلل عنه قال: "أتيت النيب صلى اهلل عليه وسلم أنا 

َنا، مث أقيما، وليؤمكما أكربكما«)3(. وصاحب يل، فلما أردنا اإلقفال من عنده قال لنا: »إذا حضرت الصالة فأذِّ

)1( الفذ: املنفرد.
)2( أخرجه البخاري )646(.

)3( أخرجه مسلم )674(.
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خامًسا: إدراك صالة اجلماعة:
يدرك املأموم اجلماعة ما مل يسلم اإلمام التسليمة األوىل، ومن أدرك إمامه يف جزء من القيام، أو يف 

الركوع معه ُيعد مدرًكا هذه الركعة.

األنشطة
نشاط )1(:

ناقش زمالءك يف فوائد صالة اجلماعة للفرد واملجتمع.
المجتمعالفرد

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

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

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

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

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

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

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

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

سادًسا: أعذار ترك اجلماعة:
أعذار ترك اجلماعة:

-  مطر وبرد شديدان، أو وحل؛ ملا روي عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

حال« )1(. كان يأمر املؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول: »أال صلوا يف الرِّ

)1( خرجه مسلم )666(.
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- خوف ظامل أو ظلمة شديدة؛ ملا روي عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه 

وسلم: »من مسع املنادي فلم مينعه من اتباعه عذر« قالوا: وما العذر؟ قال: »خوف أو مرض، مل تقبل 

منه الصالة اليت صلى« )1(.

-  مرض.

- إرادة سفر يتهيأ له.

نشاط )2(:

اكتب كلمة تدعو فيها زمالءك للحفاظ على صالة اجلماعة.

نشاط )3(:

شرع اهلل تعاىل صلوات مجاعة يف أوقات خمتلفة، منها ما هو يف اليوم، ومنها ما هو يف األسبوع، ومنها 
ما هو يف العام، اذكر أمثلة على هذه األنواع يف اجلدول التايل:

املثالالنوع

.............................................................................................................يف اليوم 

.............................................................................................................يف األسبوع

.............................................................................................................يف العام

)1( أخرجه أبو داود )551(.
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نشاط )4(:

حيرص املسلُم على عدِم التخلِف عن صالِة اجلماعِة، ناقش مع جمموعتك األسباب اليت تعينه على ذلك 
وسجل أبرزها:

1 اعتقاد أن صالة اجلماعة سنة مؤكدة، وأوجبها بعض العلماء.

2 تذكر الثواب املترتب على صالة اجلماعة.

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

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

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

التقومي

س1: ضع عالمة )√( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )×( أمام العبارة اخلطأ فيما يلي:

)................( 1 صالة اجلماعة أفضل من الفرد بعشرين درجة.        

)................( 2 من فوائد صالة اجلماعة تواد املسلمني وتآلفهم.   

)................( 3 تدرك اجلماعة بإدراك التشهد األخري مع اإلمام.   

)................( 4 ُتدَرُك الركعُة بإدراِك الرفع من الّركوِع.               
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)................( 5 صالة اجلماعة سنة مؤكدة على الرجال.              

)................( 6 أقل اجلماعة إمام وثالثة من املأمومني.                 

)................( 7 ثواب صالة اجلماعة يشجع على فعلها.               

س2: اكتب دلياًل على ما يأيت:

1 إذا أقيمت الصالة املفروضة فال جيوز االبتداء بالنافلة.

2 فضل صالة اجلماعة.

3 حكم صالة اجلماعة. 

س3: اشرح أدب الدخول يف الصالة مع اإلمام.

س4: اكتب اثنني من فوائد صالة اجلماعة، واثنني من أسباب املحافظة عليها.
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آداب املشي إىل الصالة وانتظارها
الّدرُس السادس

يمح  ]األعراف :31[. مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 

ب اهلل تعاىل يف التزين والتطهر عند الذهاب إىل املسجد للصالة, فينبغي على املسلم عند أداء كل صالة أن  رغَّ

يكون متطهًرا نظيًفا، البًسا أحسَن الثياب.

آداب املشي إىل الصالة:

َب عند املشِي إليها جبملة من اآلداب،  الصالُة حضوٌر بني يدي الرب جل جالله؛ وهلذا ُشِرَع للمسلم أن يتأدَّ

تعرف عليها من النصوص اآلتية:

األدب األول: احلرص على دعاء اخلروج من املزنل.

يقول عند اخلروج من املزنل: بسم اهلل توكلت على اهلل، وال حول وال قوة إال باهلل.

)احِرْص على حفِظ هذا الدعاِء، واْدُع به يف َمْوِضِعِه(

األدب الثاين: اخلروج إليها مبكًرا.
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األدب الثالث: الذهاب إليها متطهًرا ماشًيا:

َر ِفي َبْيِتِه، ُثمَّ َمَشى ِإَلى َبْيٍت َمْن ُبُيوِت اهلِل  والدليل حديث أيب هريرة  قال: قال رسول اهلل : »َمْن َتَطهَّ

ِلَيْقِضَي َفِريَضًة ِمْن َفَراِئِض اهلِل، َكاَنْت َخْطَوَتاُه ِإْحَداُهَما َتُحطُّ َخِطيَئًة، َواأْلُْخَرى َتْرَفُع َدَرَجًة«)1(.

د العبارة املناسبة يف احلديث الشريف اليت تدل على هذا األدب - من العبارات التالية: حدِّ

- مشى إىل بيت من بيوت اهلل. ر يف بيته.       - من تطهَّ

- كلتا العبارتني السابقتني.

األدب الرابع: املشي يف سكينة ووقار، وعدم اإلسراع يف الذهاب إليها:

ِكيَنِة َوالَوَقاِر، َواَل  اَلِة َوَعَلْيُكْم ِبالسَّ عن أيب هريرة ، عن النيب : قال: »ِإَذا َسِمْعُتُم اإِلَقاَمَة؛ َفاْمُشوا ِإَلى الصَّ

وا«)2(. ُتْسِرُعوا، َفَما َأْدَرْكُتْم َفَصلُّوا، َوَما َفاَتُكْم َفَأِتمُّ

األدب اخلامس: دخول املسجد بالرجل اليمىن:

ِة ِإَذا َدَخْلَت اْلَمْسِجَد َأْن َتْبَدَأ ِبِرْجِلَك اْلُيْمَنى، َوِإَذا َخَرْجَت َأْن َتْبَدَأ ِبِرْجِلَك اْلُيْسَرى«)3(. نَّ قال أنس :»ِمَن السُّ

األدب السادس: 

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

يقول إذا دخل املسجد: )اللُهمَّ افَتْح ِلي أْبَواَب َرْحَمِتَك(

ي َأْسَأُلَك ِمْن َفْضِلَك(  ويقول إذا خرج من املسجد: )اللُهمَّ ِإنِّ

)1( أخرجه مسلم )666(.
)2( أخرجه البخاري )600( ومسلم )602(.

)3( رواه احلاكم )1/ 218(، وقال: صحيح على شرط مسلم، وافقه الذهيب.
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احِرْص على حفِظ هذا الدعاِء واْدُع به يف َمْوِضِعِه.

َب النيب  يف الذهاب إىل الصالة ماشًيا، قال: »ِإَذا َسِمْعُتُم اإِلَقاَمَة، َفاْمُشوا ِإَلى  فضل املشي إىل الصالة:َرغَّ

وا«)1(. ِكيَنِة َوالَوَقاِر، َواَل ُتْسِرُعوا، َفَما َأْدَرْكُتْم َفَصلُّوا، َوَما َفاَتُكْم َفَأِتمُّ اَلِة َوَعَلْيُكْم ِبالسَّ الصَّ

آداب انتظار الصالة:
صالة ركعتني قبل اجللوس, فعن أيب قتادة السلمي أن رسول اهلل  قال: »ِإَذا َدَخَل َأَحُدُكُم اْلَمْسِجَد، َفْلَيْرَكْع 

َرْكَعَتْيِن، َقْبَل َأْن َيْجِلَس«)2(.

اجللوس يف الصف األول من غري ختطي الرقاب وإيذاء اآلخرين.

فضل انتظار الصالة:
من أفضل األوقات اليت انشغل كثري من الناس عنها وقت انتظار الصالة, وميكن للمسلم أن يشغل هذا الوقت 

بـقراءة القرآن، والصالة، والدعاء.

)1( أخرجه البخاري )600(، ومسلم )602(.

)2( أخرجه البخاري )444(، ومسلم )714(.
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األنشطة
نشاط )1(:

خرَج سعيٌد إىل املسجِد متطهًرا، بعَد مساِع اإلقامة، ومشى إىل املسجِد بسكينٍة ووقاٍر، وشاهَد يف طريِقه أوالًدا 

ًما رجَلُه اليسرى، ووجَد اإلماَم راكًعا،  يلعبوَن بالكرِة، فواصَل مشيُه ومْل يقْل هلم شيًئا، ودخَل املسجَد ُمقدِّ

فأسرَع لُيْدِرَك الركعَة.

- بني ما أَصاَب فيه سعيٌد، وما أخطَأ فيه.

ما َأخطأ فيه سعيٌد ما أصاَب فيه سعيٌد
.....................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نشاط )2(:

ُه الَِّذي َصلَّى ِفيِه،  )أ( عن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال: »اْلَماَلِئَكُة ُتَصلِّي َعَلى َأَحِدُكْم َما َداَم ِفي ُمَصالَّ
َما َلْم ُيْحِدْث َتُقوُل: اللُهمَّ اْغِفْر َلُه، اللُهمَّ اْرَحْمُه«)1(

- من خالل فهمك للحديث، بيِّن فضل انتظار الصالة.

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

)1( أخرجه البخاري )426(.
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اَلَة  َيْنَتِظُر الصَّ الَمْسِجِد  َكاَن ِفي  َما  الَعْبُد ِفي َصاَلٍة  َيَزاُل  :»اَل   قال: قال النيب  )ب( عن أيب هريرة 

َما َلْم ُيْحِدْث«)1(.

- اختر العنوان الذي يدل عليه هذا احلديث الشريف مما يأيت:

O فضل انتظار الصالة.

O فضل املشي إىل الصالة.

نشاط )3(:

ا  ُط فيه، إمَّ ُيَعدُّ وقُت انتظاِر الصالة )بنَي األذاِن واإلقامِة( مَن األوقاِت الفاضلِة، إال أنَّ كثرًيا من الناِس ُيَفرِّ

بالتأخِر عنه، أو باالنشغاِل مبا ال ُيفيد.

بالتعاوِن مع جمموعتَك؛ اذكر بعَض األمثلِة على ذلك، ووسائَل العالج.
..............................................................................................................................................................

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

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

)1( أخرجه البخاري )170(.
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التقومي

س1: ما واجبك إذا رأيت يف طريقك إىل املسجد من ينشغل عن الصالة بلعب الكرة؟

س2: اربط كل فقرة يف العمود )أ( مبا يناسبها يف العمود )ب(:

دعاء الخروج من المنزل

دعاء دخول المسجد

دعاء الخروج من المسجد

اللهم افتح لي أبواب رحمتك

اللهم إني أسألك من فضلك.

 بسم اهلل توكلت على اهلل 
وال حول وال قوة إال باهلل.

اللهم إني أسألك خير المولج وخير 
المخرج بس اهلل ولجنا

بأ

س3: صنف األفعال اآلتية إىل: آداب شرعية أو خمالفات شرعية، واجعلها يف جدول:

املسجد - خفض  داخل  السواك  بقايا  املسجد - رمي  داخل  املناديل  املسجد - رمي  تنظيف  املسجد -  حتية 

الصوت داخل املسجد - رفع الصوت يف املسجد- العبث يف املسجد - اللعب بأدوات املسجد- السالم إذا دخلت 

املسجد- قراءة القرآن وقت انتظار الصالة - الصالة يف الصف األول - الدخول إىل املسجد بالقدم اليسرى.
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الوحدة السابعة

السيرة واألخالق

أهداف الوحدة:
يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:

.  1 - يؤمن مبكانة النيب

. 2 - يتمسك بسنة النيب
. 3 - يتخلق بأخالق النيب

. 4 - يستخرج الدروس املستفادة من سرية النيب

موضوعات الوحدة:
. 1- فضائل النيب 

. 2 - حمبة النيب
. 3 - الصالة على النيب

. 4 - التأسي بالنيب
. 5 - أهل بيت النيب
. 6 - صحابة النيب
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 فضائل النيب
الّدرُس األول

للنيب  فضائل كثرية يف الدنيا واآلخرة:

من فضائله  يف اآلخرةمن فضائله  يف الدنيا

ُد ولِد آدَم يوَم القيامِة.أكثُر األنبياِء أتباًعا. أنه سيِّ

ُل َمْن َيْنَشقُّ َعْنُه اْلَقْبُر. خامت النبيني عليهم السالم. َأوَّ

أول شافع وُمَشّفع.ُعِرَج به إىل السماِء. 

َم من ذنبه وما تأخَر. أوُل من يستفتُح باَب اجلنِة.ُغِفَر له ما تقدَّ

ومن أدلة تلك الفضائل:
]األحزاب:40[ مفيمح  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  خض  - قول اهلل تعاىل: ىمحٱ 

ُل َمْن َيْنَشقُّ َعْنُه  َوَأوَّ َيْوَم اْلِقَياَمِة،  َوَلِد آَدَم  ُد  - وحديث أيب هريرة  حيث َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل : »َأَنا َسيِّ

ٍع« )1(. ُل ُمَشفَّ ُل َشاِفٍع َوَأوَّ اْلَقْبُر، َوَأوَّ

صورة املسجد النبوي 

)1( أخرجه مسلم )2278(.
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: حمبة اهلل تعاىل للنيب
للنيب  قدر عظيم عند اهلل تعاىل، فقد بلغ حب اهلل تعاىل لنبينا  درجة )اخُللة( وهي أعلى درجات املحبة، فعن 
ي َأْبَرُأ ِإَلى اهلِل َأْن َيُكوَن ِلي ِمْنُكْم َخِليٌل، َفِإنَّ  جندب  قال: مسعت النيب  قبل أن ميوت خبمس وهو يقول: »ِإنِّ
َخْذُت َأَبا َبْكٍر َخِلياًل« )1(. ِتي َخِلياًل اَلتَّ َخَذ ِإْبَراِهيَم َخِلياًل، َوَلْو ُكْنُت ُمتَِّخًذا ِمْن ُأمَّ َخَذِني َخِلياًل، َكَما اتَّ اهلِل َتَعاَلى َقِد اتَّ

: دالئل حمبة اهلل تعاىل للنيب
 :  من أدلة حمبة اهلل تعاىل للنيب حممد

ا اهلل تعاىل النيب  من حماولة قتله يف غزوة أحد، وقبل ذلك أثناء اهلجرة  )1( حفظ اهلل له : فقد جنَّ
 يف الغار ليختفي عن أنظار قريش؛ حىت ال يقتلوه، فلما وصلوا   هو وأبو بكر  إىل املدينة حينما دخل 
عند الغار أعمى اهلل أبصاَرُهم فلم يشاهدوا النيب   وال أبا بكر ، فكان أبو بكر  يقول: يا رسول اهلل 

لو نظر أحدهم حتت قدميه ألبصرنا، فقال : »َيا َأَبا َبْكٍر، َما َظنَُّك ِباْثَنْيِن اهلُل َثاِلُثُهَما« )2(.
)2( استجابة اهلل له إذا دعاه: وقد تكرر ذلك كثرًيا، ومن ذلك: أن اهلل تعاىل استجاب للنيب حينما دعاه 

أن ينصره على قريش يف غزوة بدر؛ مع ِقلَِّة جيش املسلمني، َوِقلَِّة األسلحة.
)3( تأييد اهلل له باملعجزات: ومن أمثلة تلك املعجزات: ما حدث له مع أصحابه يف إحدى الغزوات حينما 
َعِطَش الناُس ومل جيدوا ما يشربون، وكان النيب  معه إناء يتوضأ منه، فأقبل الناس حنوه، فقال: "مالكم؟" 
قالوا: يا رسول اهلل ليس عندنا ماء نتوضأ به وال نشرب، فوضع يده يف إنائه، فأخذ املاء َينُبُع من بني أصابعه 

كأمثال العيون، فتوضأ الناس َوَشِرُبوا)3(.

وأعظم معجزة للنيب   هي القرآن الكرمي

)1( أخرجه مسلم )532(.
)2( أخرجه البخاري )3653(، ومسلم )2381(.
)3( أخرجه البخاري )4152( ومسلم )227٩(.
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األنشطة
نشاط )1(:

امأل احلقول التالية مبا يناسب:

 فضائل النيب

الذي ُعرج به 
إىل السماء

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

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

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

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

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

نشاط )2(:

: استخرج من النصوص اآلتية ما تدل عليه من فضائل للنيب

ما يدل عليهالنص

يئ  نئىئ  مئ  زئ  رئ  قال تعاىل:  ىمحٱ  ِّ   ّٰ 

يمح ]األحزاب:56[ يب  ىب  نب  مب  زب  رب 
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قال : »َمْن َصلَّى َعَليَّ َصاَلًة َصلَّى اهلل َعَلْيِه ِبَها َعْشًرا «.)1(

ُه  ، َفِإنَّ َن، َفُقوُلوا ِمْثَل َما َيُقوُل ُثمَّ َصلُّوا َعَليَّ قال : »ِإَذا َسِمْعُتُم اْلُمَؤذِّ

َمْن َصلَّى َعَليَّ َصاَلًة َصلَّى اهلل َعَلْيِه ِبَها َعْشًرا، ُثمَّ َسُلوا اهلَل ِلَي اْلَوِسيَلَة، 

ِة، اَل َتْنَبِغي ِإالَّ ِلَعْبٍد ِمْن ِعَباِد اهلِل، َوَأْرُجو َأْن َأُكوَن  َها َمْنِزَلٌة ِفي اْلَجنَّ َفِإنَّ
َفاَعُة«.)2( َأَنا ُهَو، َفَمْن َسَأَل ِلي اْلَوِسيَلَة َحلَّْت َلُه الشَّ

12
نشاط )3(:

قال النيب :»َيا َأَبا َبْكٍر، َما َظنَُّك ِباْثَنْيِن اهلُل َثاِلُثُهَما«.

اكتب مجلة مفيدة تستفيدها من هذا النص.
..............................................................................................................................................................

التقومي

. ْد ثالًثا من فضائل النيب س1: َعدِّ
.............................................................................................................................................................. 1
.............................................................................................................................................................. 2
.............................................................................................................................................................. 3

س 2: اختر اإلجابة الصحيحة بوضع عالمة )√( فيما يلي:
أ - معىن الشفاعة:

- املحبة )......( - الصداقة )......(   - الوساطة )......(  
)1( أخرجه مسلم )384(.
)2( أخرجه مسلم )384(.
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ب - أول من ينشق عنه القرب 

)......(  حممد -   )......(  إبراهيم -  )......(  عيسى -

ج - أول من يشفع للناس يوم القيامة: 

)......( آدم -      )......( موسى -     )......(  حممد -

د - الرسول  أول من يبعث من قربه يوم القيامة، وذلك:

- لعلو مكانته وشرفه )......(  - ألنه خامت النبيني )......(    

- ألنه أرسل للناس كافة )......(

 و- من فضائل النيب

- عرج به إىل السماء  )......(  - سواد الشعر )......(   

- أكثر األنبياء أتباًعا )......(

س3: أكمل الفراغات اآلتية مبا يناسب: 

1 أعظم معجزات النيب حممد  هي: ....................................................

2 الذي أعمى أبصار املشركني عن رؤية النيب  يف الغار هو.................................................... ويدل ذلك 

على ....................................................

3 أحب الناس إىل اهلل هو ....................................................

4 من عالمات حب اهلل لنبيه  أن جناه من الكفار يف غار ....................................................     

 : س4: اكتب دلياًل على حمبة اهلل تعاىل لنبيه

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

..............................................................................................................................................................
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الّدرُس الثاين
 حمبة النيب

: حكم حمبة النيب
- حمبة النيب   واجبة على كل مسلم، بل ال يصح اإلميان إال هبا، فهو  صاحب فضل على املؤمنني بل على 

الناس أمجعني، فعنه  ُأِخَذ الديُن، وعليه نزل الوحي، وقد جاهد يف اهلل حق جهاده ليبلغ دين اهلل وشرعه 

فهدى اهلل به من الضالل والشرك إىل نور اهلداية والتوحيد.

ِبيِّ  َوُهَو آِخٌذ ِبَيِد ُعَمَر ْبِن  ا َمَع النَّ - ومما يدل على وجوب حمبته  حديث عبد اهلل بن هشام  َقاَل: ُكنَّ

ِبيُّ : »اَل، َوالَِّذي  اِب، َفَقاَل َلُه ُعَمرُ : َيا َرُسوَل اهلِل، أَلَْنَت َأَحبُّ ِإَليَّ ِمْن ُكلِّ َشْيٍء ِإالَّ ِمْن َنْفِسي، َفَقاَل النَّ اخَلطَّ

ِبيُّ  ُه اآلَن، َواهلِل، أَلَْنَت َأَحبُّ ِإَليَّ ِمْن َنْفِسي، َفَقاَل النَّ َنْفِسي ِبَيِدِه، َحتَّى َأُكوَن َأَحبَّ ِإَلْيَك ِمْن َنْفِسَك« َفَقاَل َلُه ُعَمُر: َفِإنَّ

: »اآلَن َيا ُعَمُر« )1(.

- وعن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال: »َفَوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه اَل ُيْؤِمُن َأَحُدُكْم، َحتَّى َأُكوَن َأَحبَّ ِإَلْيِه ِمْن َواِلِدِه 

اِس َأْجَمِعيَن« )2(. َوَوَلِدِه َوالنَّ

َما َأَنا  َصاَرى ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َفِإنَّ - وهذه املحبة ال تعين الغلو يف النيب ؛ لقوله : »اَل ُتْطُروِني َكَما َأْطَرِت النَّ

َعْبٌد َفُقوُلوا: َعْبُد اهلِل َوَرُسوُلُه « )3(.

)1( أخرجه البخاري )6632(.
)2( أخرجه البخاري )14(.

)3( أخرجه البخاري )3445(.
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:  دالئل حمبته
عالمات حمبة الرسول  كثرية، منها:

- تقدمي طاعته  على طاعة غريه من املخلوقني. 
- تقدمي طاعته  على هوى النفس وشهواهتا. 
- اتباع سنته واالقتداء به يف أقواله وأفعاله. 

 . مطالعة سريته -
.  كثرة الصالة والسالم عليه -

.  تعظيمه وتوقريه -
- حمبة آل البيت رضي اهلل عنهم. 

 .  الدفاع عنه وعن سنته -
ا، َناٌس َيُكوُنوَن َبْعِدي، َيَودُّ َأَحُدُهْم َلْو َرآِني ِبَأْهِلِه َوَماِلِه « )1(. ِتي ِلي ُحبًّ - متين رؤيته، قال رسول اهلل  : »ِمْن َأَشدِّ ُأمَّ

حمبة أصحاب النيب  له:
معسكر  من  رجع  بعدما  لقريش  فقال  للمفاوضات  الثقفي  مسعود  بن  عروة  قريش  أرسلت  احلديبية  يف صلح 
، َواهلِل ِإْن َرَأْيُت َمِلًكا  َجاِشيِّ املسلمني: )َأْي َقْوِم، َواهلِل َلَقْد َوَفْدُت َعَلى اْلُمُلوِك، َوَوَفْدُت َعَلى َقْيَصَر َوِكْسَرى َوالنَّ

ًدا( )2(. ٍد ُمَحمَّ ُم َأْصَحاُب ُمَحمَّ ُمُه َأْصَحاُبُه َما ُيَعظِّ َقطُّ ُيَعظِّ
وعن عائشة  قالت: قال أبو بكر : »َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه، َلَقَراَبُة َرُسوِل اهلِل  َأَحبُّ ِإَليَّ َأْن َأِصَل ِمْن َقَراَبِتي(« )3(.

)1( أخرجه مسلم )2832(.
)2( أخرجه البخاري )410(.

)3( أخرجه البخاري )3712(.
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األنشطة
نشاط )1(:

تعددت صور وقصص حمبة الصحابة للنيب ، بالرجوع إىل سرية أحد اخللفاء الراشدين األربعة، اذكر 
. ْن من خالهلا دالئل حمبتهم للنيب قصة ألحدهم وبيِّ

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

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

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

نشاط )2(:

كيف حتقق حمبة النيب  يف املواقف اآلتية؟

- أذن املؤذن لصالة الفجر، وأنت ترغب يف النوم.

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

- طلب منك والدك الذهاب معه إىل السوق وأنت على موعد مع أحد زمالئك.

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

- نسيت حل واجبك، واقترح عليك أحد زمالئك أن تكذب على املعلم.

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

. كنت يف جملس وانتقص أحد احلاضرين سنة من سنن النيب -

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

. س1:  عّدد أربع دالئل على حمبة النيب

. س2: اذكر صورة من صور حمبة الصحابة لرسول اهلل

س3: ِصْل من املجموعة   ) أ ( ما يناسبه من املجموعة ) ب (:

بأ

  حكم حمبة النيب

 من عالمات حمبة النيب

 حمبة النيب

معىن ال يؤمن

ال يصح اإلميان إال هبا

واجبة على كل مسلم

ال يكمل إميانه 

 متين رؤيته

. س4: اكتب عبارة تصف هبا حمبتك للنيب
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 الصالة على النيب
الّدرُس الثالث

ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  نئىئ  مئ  زئ  رئ   قال اهلل تعاىل:  ىمحٱ  ِّ   ّٰ 
يمح ]األحزاب : 56[. يب 

أخي الطالب: هيا نقرأ هذه اآلية، ونتفكر يف معناها، وما تدل عليه.
: معىن الصالة على النيب

- ثناء اهلل عليه يف املأل األعلى.
. سؤال اهلل ودعاؤه بأن يثين على نبيه -

: معىن السالم على النيب
- سؤال اهلل أن يسلم نبيه  من النقائص واآلفات.

: فضل الصالة على النيب
: من فضائل الصالة على النيب

- صالة اهلل على من يصلي على النيب ، فعن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال: »َمْن َصلَّى َعَليَّ 
َواِحَدًة َصلَّى اهلل َعَلْيِه َعْشًرا « )1(.

- أهنا سبب لنيل شفاعته  يوم القيامة، فعن عبد اهلل بن مسعود  أن رسول اهلل  قال: » َأْوَلى 
اِس ِبي َيْوَم الِقَياَمِة َأْكَثُرُهْم َعَليَّ َصاَلًة « )2(. النَّ

- أهنا سبب ملغفرة السيئات ورفع الدرجات، فعن أنس بن مالك  قال: قال رسول اهلل : »َمْن َصلَّى 
)1( أخرجه مسلم )408(.

)2( أخرجه الترمذي )484( وقال حديث حسن.
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ْت َعْنُه َعْشُر َخِطيَئاٍت، َوُرِفَعْت َلُه َعْشُر َدَرَجاٍت« )1(. َعَليَّ َصاَلًة َواِحَدًة َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َعْشَر َصَلَواٍت، َوُحطَّ
: صفة الصالة عليه

جاء يف صفة الصالة على النيب  عدة صيغ منها:
ًة؟ َخَرَج  - عن عبد الرمحن بن أيب ليلى  قال: لقيين َكْعُب ْبُن ُعْجَرَة  َفَقاَل: َأاَل ُأْهِدي ِإَلْيَك َهِديَّ
ٍد َوَعَلى  ِبيُّ َفُقْلَنا: َقْد َعَرْفَنا َكْيَف ُنَسلُِّم َعَلْيَك َفَكْيَف ُنَصلِّي َعَلْيَك؟ َقاَل: » ُقوُلوا: اللُهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ النَّ
ٍد َكَما َباَرْكَت  ٍد َوَعَلى آِل ُمَحمَّ ٍد َكَما َصلَّْيَت َعَلى آِل ِإْبَراِهيَم ِإنََّك َحِميٌد َمِجيٌد، اللُهمَّ َباِرْك َعَلى ُمَحمَّ آِل ُمَحمَّ

َعَلى آِل ِإْبَراِهيَم ِإنََّك َحِميٌد َمِجيٌد « )2(.
اِعِديِّ  أهنم قالوا: يارسول اهلل كيف نصلي عليك؟ فقال رسول اهلل : »ُقوُلوا:  - عن أيب ُحميد السَّ
ِتِه،  يَّ ٍد َوَأْزَواِجِه َوُذرِّ ِتِه، َكَما َصلَّْيَت َعَلى آِل ِإْبَراِهيَم. َوَباِرْك َعَلى ُمَحمَّ يَّ ٍد َوَأْزَواِجِه َوُذرِّ اللُهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ

َكَما َباَرْكَت َعَلى آِل ِإْبَراِهيَم. ِإنََّك َحِميٌد َمِجيٌد« )3(.
: مواضع استحباب الصالة على النيب

1

بعد إجابة املؤذن

2
عند دخول املسجد 

واخلروج منه

3

 عند ذكره

4

عند الدعاء

5

يوم اجلمعة

َن َفُقوُلوا ِمْثَل َما َيُقوُل، ُثمَّ َصلُّوا  عن عبداهلل بن عمرو  أنه مسع النيب  يقول: »ِإَذا َسِمْعُتْم اْلُمَؤذِّ
ِة اَل  َها َمْنِزَلٌة ِفي اْلَجنَّ ُه َمْن َصلَّى َعَليَّ َصاَلًة َصلَّى اهلل َعَلْيِه ِبَها َعْشًرا، ُثمَّ َسُلوا اهلل ِلي اْلَوِسيَلَة َفِإنَّ ، َفِإنَّ َعَليَّ

َفاَعُة« )4(.  َتْنَبِغي ِإالَّ ِلَعْبٍد ِمْن ِعَباِد اهلل َوَأْرُجو َأْن َأُكوَن َأَنا ُهَو، َفَمْن َسَأَل ِلي اْلَوِسيَلَة َحلَّْت َلُه الشَّ

ِد اهلَل ومل ُيَصلِّ َعَلى  َعْن َفَضاَلَة ْبِن ُعَبْيٍد  َقاَل: َسِمَع َرُسوُل اهلل  َرُجاًل َيْدُعو ِفي َصاَلِتِه، َلْم ُيَمجِّ

)1( أخرجه النسائي )12٩7(
)2( أخرجه البخاري )6357( ومسلم )406(
)3( أخرجه البخاري )336٩( ومسلم )407(

)4( أخرجه مسلم )384(.
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ِبيِّ ، َفَقاَل َرُسوُل اهلل : »َعِجَل َهَذا«، ُثمَّ َدَعاُه َفَقاَل َلُه َأْو ِلَغْيِرِه: »ِإَذا َصلَّى َأَحُدُكْم َفْلَيْبَدْأ ِبَتْحِميِد اهلل  النَّ

ِبيِّ ، ُثمَّ َيْدُعو َبْعُد ِبَما َشاَء« )1(. َناِء َعَلْيِه، ُثمَّ ُيَصلِّي َعَلى النَّ َوالثَّ

: على كثرة الصالة عليه  حرص الصحابة
الصالة عليك، فكم أجعل لك من  أكثر  يا رسول اهلل إين  قلت  قال:  أبيه   عن أيب بن كعب عن 

ْصَف، َقاَل: »َما  ُبَع، َقاَل: »َما ِشْئَت َفِإْن ِزْدَت َفُهَو َخْيٌر َلَك«، ُقْلُت: النِّ صاليت؟ َفَقاَل: »َما ِشْئَت«. َقاَل: ُقْلُت: الرُّ

ِشْئَت، َفِإْن ِزْدَت َفُهَو َخْيٌر َلَك«، َقاَل: ُقْلُت: َفالثُُّلَثْيِن، َقاَل: »َما ِشْئَت، َفِإْن ِزْدَت َفُهَو َخْيٌر َلَك«، ُقْلُت: َأْجَعُل َلَك 

َك، َوُيْغَفُر َلَك َذْنُبَك« )2(. َصاَلِتي ُكلََّها َقاَل: »ِإًذا ُتْكَفى َهمَّ

واملراد بقوله: فكم أجعل لك من صاليت؟ أي كم أجعل لك من دعائي الذي أدعو به.

األنشطة
نشاط )1(:

اكتب الدعاء الذي يقال بعد الفراغ من األذان.
..............................................................................................................................................................

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

تستحب الصالة على النيب  يوم اجلمعة وليلتها، اكتب احلديث الشريف الذي يدل على ذلك؟
..............................................................................................................................................................

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

)1( أخرجه أبو داود )1481(، والترمذي )3477(، وقال: حديث حسن صحيح.
)2( أخرجه الترمذي )2457(، وقال: حديث حسن صحيح.
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نشاط )3(:

مبعاونة زميلك؛ راجع معلوماتك واكتب ما يلي:

- حكم الصالة على النيب  بعد التشهد األخري.

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

- مىت تشرع الصالة على النيب  يف صالة اجلنازة.

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

التقومي

س1: أكمل الفراغات اآلتية مبا يناسب:

.................................................................................................. :  1 من فضائل الصالة على النيب

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

....................................................................................................... : 2 من أسباب نيل شفاعة النيب

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

.................................................... : 3 من املواضع اليت يستحب  فيها الصالة والسالم على النيب

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

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

. س2: اذكر صيغتني من صيغ الصالة على النيب
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 التأسي بالنيب
الّدرُس الرابع

هل  مل  خل  حل  جل  مك  لك  خك  حك  جك  مق  حق  مف  خف  حف  جف  قال تعاىل:  ىمحٱ 
يمح  ]األحزاب :21[. جم 

َبَع ما جاء به. معىن األسوة: القدوة، فمن تأسى بالنيب  جعله قدوة له يف مجيع شؤونه واتَّ

فضل متابعة 
  النيب

مظاهر التأسي 
 به

نيل حمبة اهلل

دخول اجلنة

 القرب منه

قبول العمل

احلرص على أداء الصلوات مجاعة

االقتداء به  يف القول والعمل

 حمبة من يعمل بسنته

 اإلنكار على من تنقص سنته

: فضل متابعة النيب
ملتابعة النيب  والتأسي به فضائل كثرية،منها:

مئ  زئ  رئ  أهنا سبب لنيل حمبة اهلل عزوجل، قال تعاىل:  ىمحٱ  ٌّ  ٍّ    َّ      ُّ   ِّ      ّٰ 
يمح ]آل عمران: 31[. مب  زب  رب  ىئيئ  نئ 
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َة ِإالَّ َمْن َأَبى«،  ِتي َيْدُخُلوَن الَجنَّ أهنا سبب لدخول اجلنة: فَعْن َأِبي ُهَرْيَرَة  َأنَّ َرُسوَل اهلِل ، َقاَل: »ُكلُّ ُأمَّ

َة، َوَمْن َعَصاِني َفَقْد َأَبى« )1(. َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهلِل، َوَمْن َيْأَبى؟ َقاَل: »َمْن َأَطاَعِني َدَخَل الَجنَّ

ي« )2(. ِتي َفَلْيَس ِمنِّ تركها يسبب البعد عنه : فعن أنس  قال: قال رسول اهلل : » َفَمْن َرِغَب َعْن ُسنَّ

العمل بغريها يسبب عدم قبول العمل: عن عائشة  قالت: قال رسول اهلل : » َمْن َعِمَل َعَماًل َلْيَس َعَلْيِه 

َأْمُرَنا، َفُهَو َردٌّ « )3(.

: من مظاهر التأسي واالقتداء به
- احلرص على أداء الصلوات مجاعًة. 

- تعلم السنة ونشرها، وتطبيق ما يقدر عليه منها. 

- حمبة وتشجيع من يعمل بالسنة. 

 . اإلنكار على من يستهزئ بسنة النيب -

: على التأسي به  حرص الصحابة
وأدلة هذا كثرية، منها:

اَس اْصَطَنُعوا  ُه َرَأى ِفي َيِد َرُسوِل اهلِل  َخاَتًما ِمْن َوِرٍق)4( َيْوًما َواِحًدا، ُثمَّ ِإنَّ النَّ َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك  »َأنَّ

اُس َخَواِتيَمُهْم)5(«. الَخَواِتيَم ِمْن َوِرٍق َوَلِبُسوَها، َفَطَرَح َرُسوُل اهلِل  َخاَتَمُه، َفَطَرَح النَّ

ا  َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ  ، َقاَل: َبْيَنَما َرُسوُل اهلِل  ُيَصلِّي ِبَأْصَحاِبِه ِإْذ َخَلَع َنْعَلْيِه َفَوَضَعُهَما َعْن َيَساِرِه، َفَلمَّ

)1( أخرجه البخاري )7280(.
)2( أخرجه البخاري )5063(، ومسلم )1401(.

)3( أخرجه البخاري )26٩7(، ومسلم )1718(، واللفظ له.
)4( من َوِرق: أي فضة.

)5( أخرجه البخاري )٩24( ومسلم )761(.
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ِنَعاِلُكْم«، َقاُلوا:  ِإْلَقاِء  ا َقَضى َرُسوُل اهلِل  َصاَلَتُه، َقاَل: »َما َحَمَلُكْم َعَلى  ِنَعاَلُهْم، َفَلمَّ َأْلَقْوا  َرَأى َذِلَك اْلَقْوُم 

َرَأْيَناَك َأْلَقْيَت َنْعَلْيَك َفَأْلَقْيَنا ِنَعاَلَنا، َفَقاَل َرُسوُل اهلِل : » ِإنَّ ِجْبِريَل  َأَتاِني َفَأْخَبَرِني َأنَّ ِفيِهَما َقَذًرا - َأْو 

َنْعَلْيِه َقَذًرا َأْو َأًذى َفْلَيْمَسْحُه َوْلُيَصلِّ  َقاَل: َأًذى - « َوَقاَل: »ِإَذا َجاَء َأَحُدُكْم ِإَلى اْلَمْسِجِد َفْلَيْنُظْر: َفِإْن َرَأى ِفي 

ِفيِهَما « )1(.

ِبيَّ  َوَنْحُن َشَبَبٌة)2( ُمَتَقاِرُبوَن، َفَأَقْمَنا ِعْنَدُه ِعْشِريَن َيْوًما َوَلْيَلًة،  َعْن َماِلِك ْبُن احُلَوْيِرِث  ، َقاَل: َأَتْيَنا النَّ

َبْعَدَنا  َتَرْكَنا  ْن  َسَأَلَنا َعمَّ َقِد اْشَتْقَنا -  َأْو  َأْهَلَنا -  اْشَتَهْيَنا  َقِد  ا  َأنَّ ا َظنَّ  َفَلمَّ َرِفيًقا،  َرِحيًما    َرُسوُل اهلِل َوَكاَن 

َفَأْخَبْرَناُه، َقاَل: »اْرِجُعوا ِإَلى َأْهِليُكْم، َفَأِقيُموا ِفيِهْم، َوَعلُِّموُهْم َوُمُروُهْم، - َوَذَكَر َأْشَياَء َأْحَفُظَها َأْو اَل َأْحَفُظَها، 

ُكْم َأْكَبُرُكْم«)3(. ْن َلُكْم َأَحُدُكْم، َوْلَيُؤمَّ اَلُة َفْلُيَؤذِّ -َوَصلُّوا َكَما َرَأْيُتُموِني ُأَصلِّي، َفِإَذا َحَضَرِت الصَّ

)1( أخرجه أبو داود )650(.
)2( شببة: مجع شاب.

)3( أخرجه البخاري )631( ومسلم )674(.
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األنشطة
نشاط )1(:

: استنبط من اآليتني التاليتني فوائد متابعة النيب

يمح  مب  زب  رب  ىئيئ  نئ  مئ  زئ  رئ  قال تعاىل: ىمحٱ  ٌّ  ٍّ    َّ      ُّ   ِّ      ّٰ 

]آل عمران: 31[

يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  قال تعاىل: ىمحٱ 

يمح ]النساء: 69[. يث  ىث  نث  زثمث  رث 

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

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

نشاط )2(:

. أمام املوقف الذي يعد مظهًرا من مظاهر التأسي بالنيب )( ضع عالمة

العالمةاملوقفم

شارك حممد يف الدورة اليت ُاقيمت يف اإلجازة الصيفية حلفظ )50( حديًثا.1

ال يصوم عبد اهلل إال شهر رمضان.2

حيرص أمحد على قراءة كتب السرية النبوية.3
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نشاط )3(:

برامج  أو أحد  بالرجوع إىل املصحف   ، الرسول  واتباع  الكرمي بطاعة اهلل   القرآن  األمر يف  ورد 
القرآن الكرمي احلاسوبية، اذكر ثالث آيات تأمر بذلك.

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

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

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

التقومي

. س1: اذكر مثااًل يبني حرص الصحابة على التأسي به
.  س2: دلل على فضل التأسي بالنيب

س3: ِصل من املجموعة ) أ ( ما يناسبها من املجموعة )ب(:

بأ

معىن األسوة

 من فضائل اتباع النيب

 البعد عنه

 من مظاهر التأسي به

 من آثار عدم اتباع رسول اهلل

أداء الصلوات يف مجاعة

نيل حمبة اهلل تعاىل

مثال صاحل للتشبه به
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 أهل بيت النيب
الّدرُس اخلامس

: املراد بأهل بيت النيب

ُته، وكلُّ مسلٍم ومسلمٍة من َنْسل عبد املطلب، وهم آل علي وآل عقيل  ِبيِّ  هم أزواُجه وذريَّ املراد بأهل بيت النَّ

وآل جعفر وآل عباس ويلحق هبم بنو املطلب. 

............................  فأزواجه مثل: خدجية بنت خويلد، سودة بنت زمعة بن قيس ، عائشة بنت أيب بكر الصديق

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

وذريته مثل: القاسم وعبد اهلل وإبراهيم  و...................................................................................................................

وصية النيب  بأهل بيته:

َة َواْلَمِديَنِة، َفَحِمَد اهلل  ا َبْيَن َمكَّ َعْن َزْيِد ْبِن َأْرَقَم  َقاَل: َقاَم َرُسوُل اهلل  َيْوًما ِفيَنا َخِطيًبا ِبَماٍء ُيْدَعى ُخمًّ

ي َفُأِجيَب،  َما َأَنا َبَشٌر ُيوِشُك َأْن َيْأِتَي َرُسوُل َربِّ اُس َفِإنَّ ا َبْعُد: َأاَل أيها النَّ رَ، ُثمَّ َقاَل: »َأمَّ َوَأْثَنى َعَلْيِه، َوَوَعَظ َوَذكَّ

ُلُهَما: ِكَتاُب اهلل، ِفيِه اْلُهَدى َوالنُّورُ، َفُخُذوا ِبِكَتاِب اهلل َواْسَتْمِسُكوا ِبِه، َفَحثَّ َعَلى ِكَتاِب  َوَأَنا َتاِرٌك ِفيُكْم َثَقَلْيِن؛ َأوَّ

ُرُكْم اهلل ِفي  ُرُكْم اهلل ِفي َأْهِل َبْيِتي، ُأَذكِّ ُرُكْم اهلل ِفي َأْهِل َبْيِتي، ُأَذكِّ َب ِفيِه، ُثمَّ َقاَل: َوَأْهُل َبْيِتي، ُأَذكِّ اهلل َوَرغَّ

َأْهِل َبْيِتي« )1( .

)1( أخرجه مسلم )2588(.
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: فضل أهل بيت النيب

مت  زت  رت  يب  نبىب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  قال تعاىل:ىمحٱ 
لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث  زث  يترث  ىت  نت 

يمح  ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  رنزن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك 

]األحزاب: 34-33[. 

فهم اهلل تعاىل هبا وطهرهم، وأذهب عنهم الرجس  هذه اآلية هي أصل يف فضائل أهل البيت النبوي، حيث شرَّ

من األفعال اخلبيثة واألخالق الذميمة.

وقال اهلل تعاىل: ﴿جسحس﴾  ]األحزاب: 6[، ويف هذا تفضيل لزوجات النيب ، وهن من آل بيته، 

حيث جعلهن أمهاٍت جلميع املؤمنني، فلهن رضي اهلل عنهن مكانة األم من املحبة والرب والصلة والدعاء والذود 

عنهن والدفاع عن أعراضهن.

وَعْن َواِثَلَة ْبِن اأْلَْسَقِع  َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهلِل  َيُقوُل: »ِإنَّ اهلَل اْصَطَفى ِكَناَنَة ِمْن َوَلِد ِإْسَماِعيَل، َواْصَطَفى 

ُقَرْيًشا ِمْن ِكَناَنَة، َواْصَطَفى ِمْن ُقَرْيٍش َبِني َهاِشٍم، َواْصَطَفاِني ِمْن َبِني َهاِشٍم« )1(.

: ألهل بيت النيب مناذج من حمبة الصحابة
. الثناء املتبادل بني آل البيت والصحابة -

- َقاَل َأُبو َبْكٍر: "َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه َلَقَراَبُة َرُسوِل اهلِل َأَحبُّ ِإَليَّ َأْن َأِصَل ِمْن َقَراَبِتي ")2(.
ًدا  ِفي َأْهِل َبْيِتِه")3( . - َعِن اْبِن ُعَمَر، َوَعْن َأِبي َبْكٍر  َقاَل: "اْرُقُبوا ُمَحمَّ

ِبيِّ اَل َشِبيٌه  - عن عقبَة بن احلارث  قال: "َرَأْيُت َأَبا َبْكٍر  َوَحَمَل الَحَسَن َوُهَو َيُقوُل: ِبَأِبي، َشِبيٌه ِبالنَّ

)1( أخرجه مسلم )2276(.
)2( أخرجه البخاري )3712( ومسلم )175٩(.

)3( أخرجه البخاري )3712(.
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ِبَعِليٍّ  َوَعِليٌّ َيْضَحُك")1(.
ِلِب  اِس ْبِن َعْبِد امُلطَّ اِب  ، َكاَن ِإَذا َقَحُطوا اْسَتْسَقى ِبالَعبَّ - َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك  ، َأنَّ ُعَمَر ْبَن اخَلطَّ
ُل ِإَلْيَك ِبَعمِّ  ا َنَتَوسَّ َنا َفَتْسِقيَنا، َوِإنَّ ُل ِإَلْيَك ِبَنِبيِّ ا َنَتَوسَّ ا ُكنَّ  - أي طلب منه الدعاء - ، َفَقاَل: "اللُهمَّ ِإنَّ

َنا َفاْسِقَنا"، َقاَل: َفُيْسَقْوَن)2(.  َنِبيِّ
- ملا أمجع عمر بن اخلطاب  على تدوين الديوان يف املحرم سنة عشرين بدأ ببين هاشم يف الدعوة، 
م أهل السابقة  مث األقرب فاألقرب برسول اهلل ، فكان القوم إذا استووا يف القرابة برسول اهلل  قدَّ
حىت انتهى إىل األنصار)3(، وهذا دليل واضح على ما كان ُيِكنُُّه أبو بكر وعمر ومجيع الصحابة رضي اهلل 

عنهم ألهل البيت من حمبة وودٍّ واحترام وقياٍم حبقهم الشرعي.

)1( أخرجه البخاري )3750(.

)2( أخرجه البخاري )1010(.
)3( أخرجه ابن سعد يف الطبقات الكربى )3/ 2٩6(.
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األنشطة
نشاط )1(:

. أمامك جمموعة من الفضائل، انسبها إىل أصحاهبا من آل بيت النيب

إحدى بنات النيب سيدة نساء أهل اجلنة
من أبناء عم النيب دعا له الرسول  فقال: )اللهم علمه الكتاب (

من أبناء عم النيب أخرب الناس أنه سيستشهد يوم مؤتة.
من أبناء عم النيب ُأعطي الراية يوم خيرب، وفتح اهلل على يديه.

إحدى زوجات النيب فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام.
من أسباط النيب سيدا شباب أهل اجلنة.

إحدى زوجات النيب هلا بيت يف اجلنة من قصب ال صخب فيه وال نصب

نشاط )2(:

من خالل النماذج اليت مرت عليك يف حب الصحابة ألهل بيت النيب ، كيف تدلل على حمبة أيب بكر 
وعمر  ألهل البيت؟

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

نشاط )3(:

عالم يدل اقتران الوصية بالقرآن مع الوصية بأهل بيت النيب ؟

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

س1: مباذا ترد على من يزعم أن أزواج النيب  َلْسَن من أهل البيت؟

س2: اكتب ثالثة مناذج من حمبة الصحابة ألهل البيت.

س3: أكمل الفراغات اآلتية مبا يناسب:

1 املراد بأهل البيت: ..........................................................................................................................................

2 من فضائل أهل البيت يف القرآن: ................................................................................................................

3 من فضائل أهل البيت يف السنة: ...................................................................................................................

........................................................................................... : 4 من مناذج حمبة الصحابة ألهل بيت النيب
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 صحابة النيب
الّدرُس السادس

الصحايب: هو من لقي النيبَّ  مؤمًنا به ومات على اإلسالم، فيدخل فيمن لقيه من طالت جمالسته له أو قصرت، 

ومن روى عنه أو مل يرو، ومن غزا معه أو مل يغز، ومن رآه رؤية ولو مل جيالسه، ومن مل يره لعارض كالعمى.

فضائل الصحبة: 
 وهي كثرية ومن ذلك.

جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  قال تعاىل:  ىمحٱ 

يمح ] التوبة: 100[. يي  ىي  مي  حيخي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين  ىن  من  خن  حن 

من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق  قال تعاىل:ىمحٱ 

يمح ]الفتح: 18[. ري  ٰى  ين  ىن  نن 

ِذيَن َيُلوَنُهْم،  ِذيَن َيُلوَنُهْم، ُثمَّ الَّ اِس َقْرِني، ُثمَّ الَّ َعْن َعْبِد اهلِل بِن َمْسُعوٍد ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل: » َخْيُر النَّ

ُثمَّ َيِجيُء َقْوٌم َتْسِبُق َشَهاَدُة َأَحِدِهْم َيِميَنُه، َوَيِميُنُه َشَهاَدَتُه« )1(. 

َعْن َأِبي ُبْرَدَة، َعْن َأِبيِه  َقاَل: َصلَّْيَنا اْلَمْغِرَب َمَع َرُسوِل اهلِل ُثمَّ ُقْلَنا: َلْو جلْسَنا َحتَّى ُنَصلَِّي َمَعُه اْلِعَشاَء. 

َقاَل: َفَجَلْسَنا َفَخَرَج َعَلْيَنا. َفَقاَل: »َما ِزْلُتْم َهاُهَنا؟« ُقْلَنا: َيا َرُسوَل اهلِل َصلَّْيَنا َمَعَك امَلْغِرَب ُثمَّ ُقْلَنا:َنْجِلْس َحتَّى 

َماِء، َوَكاَن َكِثرًيا َما  َيْرَفُع َرْأَسُه ِإَلى  ُنَصلِّي َمَعَك اْلِعَشاَء. َقاَل: » َأْحَسْنُتْم َأْو َأَصْبُتْم«. َقاَل َفَرَفَع َرْأَسُه ِإَلى السَّ

َماَء َما ُتوَعُد. َوَأَنا َأَمَنٌة أِلَْصَحاِبي؛ َفِإَذا َذَهْبُت  َماِء؛ َفِإَذا َذَهَبِت النُُّجوُم َأَتى السَّ َماِء، َفَقاَل: » النُُّجوُم َأَمَنٌة ِللسَّ السَّ
)1( أخرجه البخاري )2652(، ومسلم )2533(.
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ِتي َما ُيوَعُدوَن« )1(. ِتي؛ َفِإَذا َذَهَب َأْصَحاِبي َأَتى ُأمَّ َأَتى َأْصَحاِبي َما ُيوَعُدوَن. َوَأْصَحاِبي َأَمَنٌة أِلُمَّ

ْنَصاُر اَل ُيِحبُُّهْم ِإالَّ ُمْؤِمٌن َواَل ُيْبِغُضُهْم ِإالَّ ُمَناِفٌق، َفَمْن  َعن اْلَبَراَء ْبَن َعاِزٍب ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل : »اأْلَ

ُه اهلُل َوَمْن َأْبَغَضُهْم َأْبَغَضُه اهلُل« )2(. ُهْم َأَحبَّ َأَحبَّ

: حقوق أصحاب النيب

5
ذكر حماسنهم وحسن الثناء عليهم 

واإلمساك عما شجر بينهم

6

الترحم عليهم، واالستغفار هلم

1
اعتقاد فضلهم 
ومعرفة سابقتهم

2

االقتداء هبم

3
مواالهتم 
وحمبتهم

4
معاداة من 

عاداهم

توقري أصحاب 
 النيب

: مظاهر توقري أصحاب النيب
- الترضي عنهم عند ذكرهم. 

- نشر فضائلهم.

)1( أخرجه مسلم: )2531(.
)2( أخرجه البخاري )3783(، ومسلم )75(.
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- الثناء عليهم. 

- تقدمي قوهلم على غريهم ممن جاء بعدهم.

- احلذر من سبهم وتنقصهم، وعدم احترامهم. 

- َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك ، َقاَل: "َصِحْبُت َجِريَر ْبَن َعْبِد اهلِل، َفَكاَن َيْخُدُمِني َوُهَو َأْكَبُر ِمْن َأَنٍس« َقاَل َجِريٌر: 

ي َرَأْيُت اأَلْنَصاَر َيْصَنُعوَن َشْيًئا، اَل َأِجُد َأَحًدا ِمْنُهْم ِإالَّ َأْكَرْمُتُه" )1(. »ِإنِّ

: النهي عن سب الصحابة

هنى النيب  عن ذلك فَقاَل : »اَل َتُسبُّوا َأْصَحاِبي، اَل َتُسبُّوا َأْصَحاِبي، َفَوالَِّذي  َنْفِسي ِبَيِدِه َلْو َأنَّ َأَحَدُكْم َأْنَفَق 

ِمْثَل ُأُحٍد َذَهًبا، َما َأْدَرَك ُمدَّ َأَحِدِهْم، َواَل َنِصيَفُه«)2(.

ٍد ، َفَلُمَقاُم َأَحِدِهْم َساَعًة، َخْيٌر ِمْن َعَمِل َأَحِدُكْم ُعُمَرُه" )3(. - كان ابن عمر  يقول: "اَل َتُسبُّوا َأْصَحاَب ُمَحمَّ

: "َوَسبُّ آل َبْيِته َوأْزَواِجه َوأْصَحاِبه  َوَتنّقُصُهم َحَرام َمْلُعون فاِعُله" )4(. - قال القاضي عياض 

)1( أخرجه البخاري )2888(.
)2( أخرجه مسلم )2540(.

)3( أخرجه ابن ماجه )162(.
)4( الشفا )2/ 307(.
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األنشطة
نشاط )1(:

وصف اهلل نبيه حممًدا  هو وأصحابه  يف سورة الفتح بصفات عديدة، احبث عن اآلية واكتبها، 
واستخرج منها هذه الصفات:

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

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

الصفات:

.............................................................................................................................................................. -

.............................................................................................................................................................. -

.............................................................................................................................................................. -

نشاط )2(:

العشرة املبشرون باجلنة  هم:
-1-2

-3-4

-5-6

-7-8

-٩-10
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التقومي

س1: بّين حكم شتم أصحاب النيب ، موضًحا ذلك بالدليل.

س2: ضع عالمة )√( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )×( أمام العبارة اخلطأ مما يأيت:

)................( 1 خري الناس أصحاب النيب   مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم. 

)................( 2 يكره سب الصحابة والتنقص منهم .     

)................( 3 يقدم قول الصحابة على من جاء بعدهم.    

. س3: اذكر ثالثًة من مظاهر توقري الصحابة
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الَفْصُل 
َراِسيُّ الثَّاِني الدِّ
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الوحدة األوىل

الحفظ والتالوة

أهداف الوحدة:
يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:

1-  حيفظ السور املقررة حفًظا متقًنا.
2 - يتلو السور املقررة تالوة سليمة.
3 - يتقن القراءة املجودة ملا حفظه.

4 - يبني معاين الكلمات الواردة يف السور.

موضوعات الوحدة:
1- سورة اإلنسان) 31-26(.

2 - سورة املرسالت .
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الوحدة الثانية

التجويد

أهداف الوحدة:
يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:

1- يناقش أحكام امليم الساكنة.
2 - يبني أحكام اإلدغام الشفوي.

3 - يشرح أحكام اإلظهار الشفوي.
4 - يوضح أحكام النون وامليم املشددتني.

موضوعات الوحدة:
1 - أحكام امليم الساكنة.

2 - اإلدغام الصغري.

3 - اإلظهار الشفوي.
4 - النون وامليم املشددتان.
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أحكام امليم الساكنة
الّدرُس األول

يمح خب  َم ِم ُم ىمحٱ  يمح جم  ْم ىمحٱ 

تأمل احلروف والكلمة يف الشكل األول والثاين، ماذا ستالحظ؟

سترى أن امليم يف الشكل األول، .................................................................................................................................

أما يف الثاين: ..............................................................................................................................................................

إًذا األوىل هي اليت سنتعلمها، وأما الثانية فال أحكام هلا هنا.

تعريف امليم الساكنة:

يمح  لك  اك  يمح وىمحٱ  مث  هت   امليم الساكنة: هي اخلالية من احلركات الثالث )الفتح، والضم، والكسر(؛ مثل: ىمحٱ 

. يمح  جم  وٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱىمحٱ 

]الفاحتة:  مثل:ىمحٱحليمح  آخرها  ويف  ]املائدة: 6[،  يمح  جم  مثل:ىمحٱ  الكلمة  وسط  يف  الساكنة:  امليم  وتأيت 

مثل:  احلرف  ويف   ،  ]17: ]الروم  يمح  ين  مثل:ىمحٱ  الفعل  ويف   ،  ]2: مثل:ىمحٱيليمح]الفاحتة  االسم  ويف   ،  ]6 

يمح ]املؤمنون :69[ مم  خم  ىمحٱ 
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أحكام امليم الساكنة:

للميم الساكنة عند التقائها بأحد حروف اهلجاء ثالثة أحكام، هي:

اإلظهار مع باقي احلروفاإلدغام يف امليماإلخفاء عند الباء

أحكام امليم الساكنة

اإلخفاء الشفوي: 

اإلخفاء الشفوي هو: النطق بامليم الساكنة وسًطا بني اإلظهار واإلدغام بدون تشديد، مع بقاء الغنة.

ي شفويًّا؛ ألن امليم والباء خيرجان من الشفتني. ومسي إخفاًء؛ خلفاء امليم الساكنة وَستِرها عند الباء، وُسمِّ

حروفه: له حرف واحد وهو: )الباء(.
طريقة النطق به:

ينطق بامليم الساكنة إذا جاء بعدها حرف الباء غري مطبقة الشفتني إطباًقا شديًدا وال ُمفرجة، حبيث يكون 

إخفاؤها بني اإلظهار واإلدغام مع غنة ظاهرة مبقدار حركتني من غري تشديد.
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األمثلة:

التوضيححرف اإلخفاءاملثالم

يمح1 مث  هت  ىمحٱ 
ب

يف هذين املثالني جاءت الباء بعد امليم الساكنة 

فصار حكم امليم الساكنة اإلخفاء مغيمح2 جغ  ىمحٱ 
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األنشطة
نشاط )1(:

رئ  ٰى    ٌّ      ٍَّّ    ُّ   ِّ     ّٰ  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 

ىت  نت  مت  زت  يبرت  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ 

ىكيك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث  زث  رث  يت 

يمح  ]يونس: 11-9[. نن  من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل 

استخرج من اآليات السابقة امليم املتحركة وامليم الساكنة.

الكلمات اليت حتتوي على ميم متحركةالكلمات اليت حتتوي على ميم ساكنة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

استخرج الكلمة اليت فيها ميم ساكنة وحكمها اإلخفاء مع بيان السبب:

سبب اإلخفاءالكلمةاآليـــــة

يمح خك  حك  جك  مق  ىمحٱ 

يمح نث  مث  زث  ىمحٱ 

يمح خت  حت  جت  ىمحٱ 

يمح ىن  نن  من  زن  رن  ىمحٱ 

يمح زن  رن  مم  ام  يل  ىمحٱ 

يمح يف  ىف  يث  ىمحٱ 

نشاط )3(:

حتت إشراف معلمك: قم بقراءة هذه اآليات مطبًقا اإلخفاء الشفوي كما تعلمت:

مي  خي  حي  جي  ٰه  مه  جه  هن  من  خن  حن  جن  مم  قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 

من  خن  حن  جن  ىميم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  مئ  هي 

ٰى    ٌّ      ٍّ  َّ        ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين   ىن 

زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  مئنئ  زئ  رئ   ّٰ   ِّ    ُّ      

لك  اك  يق  ىق  ىفيف  يث  ىث  نث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت 

يمح  ]آل عمران: 103-100[. مل  يك  ىك  مك 
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التقومي

س1: عرف كاًل من: امليم الساكنة، واإلخفاء الشفوي.

س2: اذكر ثالثة أمثلة للميم الساكنة، وثالثة أمثلة للميم املتحركة.

س3: أكمل ما يلي:

               - أحكام امليم الساكنة: ..........................................و..............................................و............................................

              - اإلخفاء الشفوي هو : .......................................................................................................................................

ا، حتت اإلخفاء الشفوي: س4: اقرأ األمثلة اآلتية جهًرا، مث ضع خطًّ

]النمل: 35[ يمح  جه  هن  من  خن  حن  جن  مم  خم  - قال تعاىل: ىمحٱ 

من  خن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  - قال تعاىل: ىمحٱ 

]القصص: 71[ يمح  يه  ىه  جهمه  ين  ىن 
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اإلدغام الصغري 
الّدرُس الثاين

بعد أن تعلمت أحكام إخفاء امليم فلتتعرف أحكام اإلدغام:

تعريف اإلدغام الصغري:
اإلدغام الصغري )ويسمى اإلدغام الشفوي( هو: إدخال امليم الساكنة يف امليم املتحركة؛ حبيث يصريان حرًفا 

ًدا مع الغنة. واحًدا مشدَّ

مسي هذا اإلدغام بالصغري؛ ألنه ال حيتاج إال لعمل واحد، وهو إدغام احلرف األول الساكن يف الثاين املتحرك.

ويسمى باإلدغام املتماثلني؛ ألن امليم الساكنة مثل امليم املتحركة.

ويصح أن يطلق عليه )إدغام شفوي بغنة(، فالشفوي؛ ألن امليم شفوية، وبغنة؛ ألن الغنة مركبة يف جسم امليم.

حرفه: لإلدغام الصغري حرف واحد وهو )امليم(.

طريقة النطق به: 
َدة،  إذا جاءت امليم الساكنة وجاء بعدها ميم متحركة فإننا ندغمهما يف بعضهما فيصبحان ميًما واحدة ُمشدَّ

مع بقاء الغنة مبقدار حركتني.
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األمثلة:

التوضيححرف اإلدغاماملثالم

يمح1 يق  ىق  ىمحٱ 

م

جاءت امليم الساكنة يف هذه 

األمثلة بعدها ميم متحركة، 

فصار حكم امليم الساكنة: 

اإلدغام

يمح2 خف  حف  ىمحٱ 

يمح3 يل  ىل  ىمحٱ 
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األنشطة
نشاط )1(:

يمح ]البقرة:132[        هت  مت  خت  ْل رسم امليم الساكنة وحرف اإلدغام يف املصحف كما يف هذا املثالىمحٱ  َتأمَّ

ن ما الحظته. يمح ]البقرة : 29[ ، َوَدوِّ خف  حف  جف  مغ  جغ  ىمحٱ 

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

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

نشاط )2(:

استخرج اإلدغام وحرفه كما يف اجلدول اآليت، مع بيان السبب:

اآلية
موضع امليم 

الساكنة
موضع امليم 

املتحركة
حرف 
اإلدغام

سبب 
اإلدغام

يمح ىك  مك  لك  اك  ىمحٱ 

يمح رت  يب  ىب  نب  مب  ىمحٱ 

يمح خل  حل  جل  مك  لك  ىمحٱ 

يمح مئ  زئ  رئ  ىمحٱ 

يمح يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ىمحٱ 
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التقومي

س1: عرف اإلدغام الصغري، مبيًنا حروفه.

س2: َمثِّل مبثالني من القرآن الكرمي إلدغام امليم الساكنة.

ا حتت اإلدغام الصغري: س3: اقرأ األمثلة اآلتية جهًرا، مث ضع خطًّ

يمح ]الروم :20[. مت  زت  رت  يب  ىب  نب  1 قال اهلل تعاىل:ىمحٱ 

يمح ]املمتحنة :1[. جه  ين  ىن  من  خن  حن  2 قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 

يمح ]احلج :50[. نب  مب  زب  رب  3 قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 

يمح]الفتح :16[ . ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  4 قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 
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اإلظهار الشفوي 
الّدرُس الثالث

يمح ]األحقاف :6[. حم  جم  يل  1 قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 

]حممد :38[. 2 وقال اهلل تعاىل:  ىمحٱىبيمح 

]البقرة :18[. يمح  جي  يه  ىه  3 وقال اهلل تعاىل: ىمحٱ 

يمح ]األحقاف :5[. خل  حل  4 وقال اهلل تعاىل: ىمحٱ 

]الذاريات :28[. جليمح  مك  لك  5 وقال اهلل تعاىل: ىمحٱ 

استمع لقراءة هذه اآليات من معلمك، والحظ كيف يقرأ هذه الكلمات:

تعريف اإلظهار الشفوي:
هو إخراج امليم الساكنة عند أحد حروف اإلظهار. 

حروف اإلظهار الشفوي:
 هي: مجيع احلروف اهلجائية عدا الباء وامليم.

ز

ق

ط

هـ
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ك
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ن

جأ حب دخت رذث

ف



 الصف الخامس االبتدائي

177

طريقة النطق به:
إذا جاء بعد امليم الساكنة أحد حروف اإلظهار الشفوي ال )26( فنخرج امليم واضحة دون غنة.

األمثلة:

التوضيحاحلرفاملثالم

يمح1 جخ  مح  جاءت )اهلمزة( بعد امليم الساكنة اهلمزةىمحٱ 
فحكمها: اإلظهار الشفوي.

يمح2 ري  جاءت )التاء( بعد امليم الساكنة التاءىمحٱ 
فحكمها: اإلظهار الشفوي.

يمح3 هل  جاءت )الثاء( بعد امليم الساكنة الثاءىمحٱ 
فحكمها: اإلظهار الشفوي.

يمح4 ىن  نن  جاءت )اجليم( بعد امليم الساكنة اجليمىمحٱ 
فحكمها: اإلظهار الشفوي.

يمح5 ىت  جاءت )احلاء( بعد امليم الساكنة احلاءىمحٱ 
فحكمها: اإلظهار الشفوي.

يمح6 يي  ىي  جاءت )اخلاء( بعد امليم الساكنة اخلاءىمحٱ 
فحكمها: اإلظهار الشفوي.

يمح7 ُيْمِدْدُكْم  جاءت )الدال( بعد امليم الساكنة الدالىمحٱ 
فحكمها: اإلظهار الشفوي.

جاءت )الذال( بعد امليم الساكنة الذالىمحٱَأْنُفِسُكْم َذِلُكميمح8
فحكمها: اإلظهار الشفوي.
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التوضيحاحلرفاملثالم

يمح9 جخ  جاءت )الراء( بعد امليم الساكنة الراءىمحٱ 
فحكمها: اإلظهار الشفوي.

يمح10 ٰذ  يي  جاءت )الزاي( بعد امليم الساكنة الزايىمحٱ 
فحكمها: اإلظهار الشفوي.

يمح11 هب  جاءت )السني( بعد امليم الساكنة السنيىمحٱ 
فحكمها: اإلظهار الشفوي.

يمح12 جغ  جاءت )الشني( بعد امليم الساكنة الشنيىمحٱ 
فحكمها: اإلظهار الشفوي.

مميمح13 جاءت )الصاد( بعد امليم الساكنة الصادىمحٱام 
فحكمها: اإلظهار الشفوي.

يمح14 جخ  جاءت )الضاد( بعد امليم الساكنة الضادىمحٱ 
فحكمها: اإلظهار الشفوي.

يمح15 مي  جاءت )الطاء( بعد امليم الساكنة الطاءىمحٱ 
فحكمها: اإلظهار الشفوي.

يمح16 نت  مت  جاءت )الظاء( بعد امليم الساكنة الظاءىمحٱ 
فحكمها: اإلظهار الشفوي.

يمح17 زت  جاءت )العني( بعد امليم الساكنة العنيىمحٱ 
فحكمها: اإلظهار الشفوي.

يمح18 جاءت )الغني( بعد امليم الساكنة الغنيىمحٱ    ٌّ   ٍّ 
فحكمها: اإلظهار الشفوي.
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التوضيحاحلرفاملثالم

يمح19 ٰى  ٰر  جاءت )الفاء( بعد امليم الساكنة الفاءىمحٱ 
فحكمها: اإلظهار الشفوي.

يمح20 من  زن  رن  جاءت )القاف( بعد امليم الساكنة القافىمحٱ 
فحكمها: اإلظهار الشفوي.

يمح21 مخ  جاءت )الكاف( بعد امليم الساكنة الكافىمحٱ 
فحكمها: اإلظهار الشفوي.

يمح22 جك  جاءت )الالم( بعد امليم الساكنة الالمىمحٱ 
فحكمها: اإلظهار الشفوي.

يمح23 ىي  جاءت )النون( بعد امليم الساكنة النونىمحٱ 
فحكمها: اإلظهار الشفوي.

يمح24 مب  جاءت )اهلاء( بعد امليم الساكنة اهلاءىمحٱ 
فحكمها: اإلظهار الشفوي.

يمح25 جاءت )الواو( بعد امليم الساكنة الواوىمحٱ      ُّ     ِّ 
فحكمها: اإلظهار الشفوي.

يمح26 َلْم يم  جاءت )الياء( بعد امليم الساكنة الياءىمحٱ 
فحكمها: اإلظهار الشفوي.
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األنشطة
نشاط )1(:

استخرج اإلظهار الشفوي وحروفه كما يف اجلدول اآليت، مع بيان السبب:

سبب اإلظهارحرف اإلظهار الشفويموضع امليم الساكنةاآلية

يمح نب  مب  ىمحٱ 

يمح حق  مف  ىمحٱ 

يمح حب  جب  هئ  ىمحٱ 

يليمح ىل  ىمحٱمل 

يمح حم  جم  ىمحٱ 

مييمح زي  ري  ىمحٱ 

ىقيمح يف  ىف  ىمحٱ 

يمح ىمحٱ   ٌّ   ٍّ   َّ    ُّ 

نشاط )2(:

حتت إشراف املعلم: يقرأ كل واحد من الطالب اآليات اآلتية مطبًقا اإلظهار الشفوي.

يمح  ]املؤمنون:3[. ىن  من  خن  حن  جن  - قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 

ٰى     ٌّ   ٍّ         َّ     ُّ   ِّ        ّٰيمح ]الفاحتة:7[. ٰر  ٰذ  -  قال اهلل تعاىل:ىمحٱ 
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ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  - قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 

يمح ]حممد:34[.  مم 

يمح  ]مريم:82[. مت  زت  رت   يب  ىب  - قال اهلل تعاىل: ىمحٱمبنب 

حجيمح  مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب  حب  - قال اهلل تعاىل: ىمحٱجب 

                                                                 ]النساء:168[.

التقومي

س1: سجل من حفظك مثااًل لكٍل من اإلخفاء الشفوي، واإلدغام الصغري، واإلظهار الشفوي.
، وبني سببه، وَدوَّن ذلك يف دفترك. ا حتت الكلمة اليت فيها إظهاٌر شفويٌّ س2: ضع خطًّ

يمح ]اإلنسان :21[ جف  مغ  جغ  يمح ]الصف :11[ ىمحٱ  مح  جح  مج  يمح ]احلاقة :26[ ىمحٱ  مع  جع  مظ  حط   ىمحٱ 

يمح  يم  ىم  مم  خم  حم  منيمح ]السجدة :3[ ىمحٱ  خن  حن  يمح  ]هود :101[ ىمحٱ  ىمحٱ   ِّ       ّٰ 

لك  يمح ]النساء :121[ ىمحٱ  حق  مف  يمح ]النحل :106[ ىمحٱ  لك  اك  يق  ىق  ]املدثر:49[  ىمحٱ 

يمح  ]املدثر :50[.  من  خن  حن  جليمح ]الذاريات :28[ ىمحٱ  مك 
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س3: صل خبط بني القائمة )أ( وما يناسبها من القائمة )ب( ، فيما يأيت:

)ب()أ(

اإلدغام الصغريهي اخلالية من احلركة

عالمته يف رسم املصحف أن تكون امليم األوىل خالية من احلركة والباء 

غري مشددة.
إظهار شفوي

عالمته يف رسم املصحف أن تكون امليم األوىل خالية من احلركة 

والثانية مشددة.
اإلخفاء الشفوي

احلكم التجويدي يمح  مظ  حط  امليم الساكنةىمحٱ 

س4: اقرأ اآليات الكرميات مطبًقا ما جتده فيها من أحكام امليم الساكنة تطبيًقا صحيًحا، مع 

تدوين ذلك يف جدول:

يب  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  مئنئ  زئ  رئ  قال تعاىل: ىمحٱ      ُّ    ِّ   ّٰ 

يق  ىق  ىفيف  يث  ىث  نث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت 

ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك 

مبهب   خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ٰىري  ين 

مس  خس  حس  جس  مخ  محجخ  جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت 

مف  حفخف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض  مص  خص  حص 

يمح ]آل عمران:107-103[. جك  مق  حق 
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النون وامليم املشددتان
الّدرُس الرابع

ّنْن

ما الفرق بني احلرفني؟
..............................................................................................................................................................

تعريف النون املشددة:
النون املشددة هي: نونان األوىل ساكنة واألخرى متحركة.

وأصلها: )ِإْن َن( فأدغمت النون األوىل الساكنة يف النون الثانية املتحركة فصارت )ِإّن(.

كيفية النطق بالنون املشددة:
تنطق النون مشددة مع غنة ظاهرة مبقدار حركتني.



184

األمثلة:

َدُة يف األمساء واألفعال واحلروف، كما يف األمثلة اآلتية: ُّوُن املُشدَّ  َتِرُد الن

التوضيحاملثالموضع النون

االسم
مت  زت  رت  ىمحٱ 

يمح  ]الناس:1[. نت 

جاءت النون مشددة يف االسم: ىمحٱنتيمح  

وحكمها: إظهار الغنة مبقدار حركتني.

الفعل
مي  خي  حي  جي  ىمحٱ 

ىييمح ]القيامة:25[.

يمح  جي  جاءت النون مشددة يف الفعل: ىمحٱ 

وحكمها: إظهار الغنة مبقدار حركتني.

احلرف
يمح  مث  هت  مت  خت  ىمحٱ 

]املطففني:22[.

يمح خت  جاءت النون مشددة يف احلرف: ىمحٱ 

وحكمها: إظهار الغنة مبقدار حركتني.

تعريف امليم املشددة:

امليم املشددة هي: ميمان األوىل ساكنة واألخرى متحركة.

وأصلها: )ِإْم َم( فأدغمت امليم األوىل الساكنة يف امليم الثانية املتحركة فصارت )إّم(.

كيفية النطق بامليم املشددة: 

تنطق امليم مشددة مع غنة ظاهرة مبقدار حركتني.
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األمثلة:

ترد امليم املشددة يف األمساء واألفعال واحلروف، كما يف األمثلة اآلتية:

التوضيح املثال موضع امليم

يمح  جئ  جاءت امليم مشددة يف االسم: ىمحٱ 

فكان حكمها: إظهار الغنة مبقدار حركتني.
يمح حئ  جئ  يي  ىي  ىمحٱ  االسم

فكان  يمح  خل  جاءت امليم مشددة يف الفعل: ىمحٱ 

حكمها: إظهار الغنة مبقدار حركتني.
هليمح مل  خل  ىمحٱ  الفعل

يمح  خب  جاءت امليم مشددة يف احلرف: ىمحٱ 

فكان حكمها: إظهار الغنة مبقدار حركتني.
يمح جت  هب  مب  خب  ىمحٱ  احلرف

تنبيه
خيطئ بعضهم حني يقف على امليم املشددة، وكذا النون املشددة بالتخفيف، والصواب أن تنطق 

]الرمحن :39[. يمح  جل  مك  لك  مشددة يف الوقف والوصل، مثل: ىمحٱ 

صورة احلرف املشدد يف املصحف هكذا:

يمح والحظ أن احلركة حتت احلرف وليست حتت الشدة. زئ  يف حال الكسرىمحٱ 

يمح. لك  يف حال الضم: ىمحٱ 

يمح. نن  يف حال الفتح: ىمحٱ 
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األنشطة
نشاط )1(:

استخرج النون أو امليم املشددة كما يف اجلدول اآليت:

اآلية
موضع النون أو 

امليم املشددة
السبباحلكم

زئيمح رئ  ٱُِّّ       ّٰ  ىمح   

يمح مظ  حط  مض  خض  حض  ىمحٱ 

يمح ىل  مل  خل  ىمحٱ 

يمح خس  حس  جس  مخ  ىمحٱ 

يمح ٰذ  يي  ىي  ىمحٱ 

يمح جه  ين  ىن  ىمحٱ 



 الصف الخامس االبتدائي

187

نشاط )2(:

صنف األمثلة اآلتية حسب نوع الكلمة، كما يف اجلدول اآليت:
يمح ،  حص  ، ىمحٱ  يمح  خض  يمح، ىمحٱ  مب  يمح، ىمحٱ  جم  يمح، ىمحٱ  ٰر  يمح، ىمحٱ  خض  يمح ، ىمحٱ  خل  يمح، ىمحٱ  اك   ىمحٱ 

يمح مم  يمح، ىمحٱ  نئ  يمح، ىمحٱ  ٰى  يمح، ىمحٱ  حن  يمح، ىمحٱ  مج  يمح، ىمحٱ  مه  يمح، ىمحٱ  خي  ىمحٱ 

نون مشددة موضعها االسم

نون مشددة موضعها الفعل

نون مشددة موضعها احلرف

ميم مشددة موضعها االسم

ميم مشددة موضعها الفعل

ميم مشددة موضعها احلرف

نشاط )3(:

حتت إشراف معلمك قم بقراءة اآليات اآلتية مطبًقا أحكام النون وامليم املشددتني:
ين  ىن  من  خن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 

مئ  زئ  رئ  ٰى  ٌّ   ٍّ  َّ    ُّ    ِّ  ّٰ  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه 

يمح ]عبس:10-1[. رب  يئ  ىئ  نئ 
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التقومي

س1: ما تعريف النون وامليم املشددتني؟
س2: امأل الفراغ بالكلمة املناسبة.

- تنطق النون املشددة مع غنة ظاهرة مبقدار ......................... 

يمح رب  - وتأيت النون املشددة يف األمساء مثل................ واحلروف مثل............. و ........................ مثل ىمحٱ 

- تنطق امليم مشددة مع غنة ظاهرة مبقدار.........................

- وتأيت امليم املشددة يف األمساء مثل: ........................، واحلروف مثل: ............................. و ........................ 

يمح. هب  مثل ىمحٱ 

س3: استخرج النون وامليم املشددة من اآليات اآلتية:
اميمح  ]الناس :6[. يل  ىل  - قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 

حكيمح ]احلجرات :17[. جك  مق  حق  - قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 

يمح ]آل عمران :165[. مب  هئ  مئ  هي  مي  خي  - قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 

ىليمح ]الفتح :29[. مل  خل  - قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 

يمح ]يوسف:24[. ٰى   ٌٍّّ    َّ   ُّ  ٰر  - قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 

يمح ]الروم :15[. جك  مق  حق  - قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 
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الوحدة الثالثة

التفسير

أهداف الوحدة:
يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:

1 -  يتلو اآليات تالوة سليمة.
2 - حيفظ اآليات املقررة.

3 - يفسر اآليات تفسرًيا سليًما.
4 - يستشعر فضل اآليات.

5 - يستخرج الدروس املستفادة من اآليات.

موضوعات الوحدة:
1 - سورة اإلنسان اآليات )31-23(.

2 - سورة املرسالت اآليات ) 15-1(.
3 - سورة املرسالت اآليات )28-16(.

4 - سورة املرسالت اآليات ) 50-2٩(.
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تفسري سورة اإلنسان )31-23(
الّدرُس األول

يل ىل  مل  خل 

مس  هث  مث  هت  مت  هب  مب  هئ  مئ  هي  مي  خي  حي  جي  ٰه  مه  جه  هن  من  خن  ىمحٱ 

ىن  من  خن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  هش  مش  هس 

رئ  ٰى      ٌّ     ٍَّّ   ُّ   ِّ    ّٰ  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  جيحي  يه  ىه  مه  جه  ين 

نثىث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  نبىب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ 

]اإلنسان: 23 - 31[. يمح  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث 

معاين الكلمات:
معناهاالكلمة

مب هئ  مئ  املراد هنا: ال تطعه فيما يدعو له من اإلمث.هي 

أول النهار.هس

آخر النهار.مش

صلِّ له.جم

يتركون.خن

املراد هنا: يتركون العمل لآلخرة خلف ظهورهم.من
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معناهاالكلمة
ين املراد هنا: يوم القيامة؛ ثقيل ملا فيه من الشدائد واملحن.ىن 

جيحي أْحَكْمَنا َخْلَقهم.يه 

موعظة وتذكري.    ٍَّّ

املراد هنا: عليم مبا يصلح لعباده، ومبا ال يصلح هلم.مت

املراد هنا: حكيم يف تدبريه، وصنعه.نت

األنشطة
نشاط )1(:

اختر عنواًنا مناسًبا للدرس: ............................................................................................

التفسري اإلمجايل:
ًقا، مث أمره بالصرب ملا حيكم به اهلل من  خيرب اهلل تعاىل أنه أنزل القرآن الكرمي على نبيه حممد  مفرَّ
األقدار، أو يشرعه من األحكام، وأال يطيع من املشركني آمًثا فيما يدعو له من اإلمث، وال كافًرا فيما يدعو 
إليه من الكفر، وأن يداوم على ذكر اهلل بصالة الفجر أول النهار، وصالة الظهر والعصر آخره، وأن 

د له بعدمها بصالة التَطوُّع. يذكره بصاليت الليل؛ صالة املغرب وصالة العشاء، وأن يَتَهجَّ
وأما هؤالء املشركون فإهنم حيبون احلياة الدنيا، وحيرصون عليها، ويتركون العمل ليوم القيامة خلف 
العمل، وقد  العمل، وليس إىل ترك  الشدائد واملحن؛ فيحتاج إىل  ملا فيه من  ثقيل  يوم  ظهورهم، وهو 

خلقناهم، وأحكمنا خلقهم، ولو شئنا إهالكهم وإبداهلم بأمثاهلم لكان ذلك.
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هذه السورة موعظة وتذكري للناس، فمن شاء اختاذ طريًقا توصله إىل رضا ربه اختذها، وما تشاؤون 
اختاذ طريق إىل رضا اهلل إال أن يشاء اهلل ذلك منكم؛ فاألمر كله إليه، وهو العليم مبا يصلح لعباده، ومبا 

ال يصلح هلم، احلكيم يف تدبريه، وصنعه.
ُيْدِخل من يشاء من عباده يف رمحته؛ فيوفقهم لإلميان والعمل الصاحل، وأعّد للظاملني ألنفسهم بالكفر 

واملعاصي عذاًبا موجًعا مؤملًا.

الدروس املستفادة من اآليات:
1- أن القرآن الكرمي كالم اهلل ووحيه الذي أنزله على عبده حممد  يف مدى ثالث وعشرين سنة، 

مفّرقا حبسب احلوادث.
2- القرآن الكرمي دستور احلياة املنقذ للبشرية من الضياع والضالل؛ فينبغي الصرب يف تبليغه للناس، 

والصرب على أذاهم.
3- قوة الصلة باهلل، والتوكل عليه، واالستعانة به من أشد ما حيتاجه العبد؛ ومما يتم به ذلك املحافظة 

على الصلوات اخلمس املفروضة، وصالة التطوع.
4- خلق اهلل تعاىل للناس، وإحكام تركيب أجسادهم دليل على قدرته سبحانه على املجيء بأفضل منهم.

5- من أراد اخلري فسيجد يف القرآن الكرمي العظة والعربة اليت تدفعه لفعل اخلري، واحلذر من الشر.
6- دخول اجلنة يكون برمحة اهلل تعاىل، ورمحته سبحانه قريبة من املحسنني الصاحلني.

7- اهلداية بيد اهلل يسعى العاقل ليناهلا بالتقرب إىل اهلل، والبعد عن سخطه.
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نشاط )2(:

بالتعاون مع زمالئك؛ اذكر اآليات اليت دلت على الصلوات يف اجلدول التايل:

اآلية الصالة

الفجر والظهر والعصر
املغرب والعشاء

صالة التطوع
نشاط )2(:

مبناقشة معلِّمك؛ اذكر ثالث آيات ذكرت أن القرآن مزنل من عند اهلل تعاىل:
...................................................................................................................................................................... )1(

......................................................................................................................................................................  )2(
...................................................................................................................................................................... )3(

التقومي

ْحُه - َيَذُروَن(. س1: بيِّن معاين الكلمات التالية: )ُبْكَرًة – َأِصياًل – َسبِّ

س2: اشرح اآليات بأسلوبك.

س3: اكتب مخسة دروس مستفادة من اآليات.

يمح، اذكر بعض األعمال اليت ننال هبا رمحة اهلل؟ نث   مث  زث  رث  يت  س4: قال تعاىل: ىمحٱ 
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تفسري سورة املرسالت )15-1(
الّدرُس الثاين

يل ىل  مل  خل 

زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  ىمحٱ 

حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي 

يمح ]املرسالت: 1 - 15[. حط  مض  خض  حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح  جح  مج 

معاين الكلمات:
معناهاالكلمة

مك الرياح املتتابعة.لك 

مل الرياح الشديدة.يك 

ام حب.يل  املالئكة املوكلون بالسُّ

زن املالئكة اليت تزنل مبا يفرق بني احلق والباطل.رن 

ىن املالئكة اليت تزنل بالوحي.نن 

إعذاًرا من اهلل إىل خلقه؛ لئال يبقى هلم حجة عند اهلل.ٰى

اإلنذار من اهلل تعاىل للناس بالعذاب إذا مل يؤمنوا.زي

ُمِحَيت، وذهب نورها.مئ
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معناهاالكلمة

ت.خب ُشقَّ

تَطاَيرت، وَتَناَثَرت.حت

ُعيِّن هلم وقت للفصل بينهم وبني أممهم.مث

مص يوم ُيْفَصل فيه بني اخلالئق.خص 

هالك عظيم.حض

األنشطة
نشاط )1(:

اختر عنواًنا مناسًبا للدرس: ............................................................................................

التفسري اإلمجايل:
يقسم اهلل تعاىل بالرياح املتتابعة، وبالرياح الشديدة، وباملالئكة املوكلة بالسحب، وباليت تزنل بالوحي، 
وباليت تفرق بني احلق والباطل، واحلالل واحلرام، إعذاًرا من اهلل للعباد لئال يبقى هلم حجة عند اهلل، 

إنذاًرا من اهلل تعاىل للناس بالنقمة والعذاب إذا مل يؤمنوا.
بكل ذلك يقسم اهلل تعاىل أن ما وعد به من جميء القيامة والبعث والعذاب كائن ال حمالة؛ وحينها متحى 
بينهم وبني  للفصل  لوقت معني؛  الرسل  وتتناثر اجلبال، وجتمع  السماء،  وُتَشقُّ  نورها،  النجوم ويذهب 
أممهم، وتؤخر ليوم الفصل الذي يفصل فيه بني اخلالئق بأعماهلم: إما إىل اجلنة، وإما إىل النار، وهو 

يوم عظيم، فيه هالك املكذبني، وهلم فيه العذاب واخلزي.  
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الدروس املستفادة من اآليات:
1- يقسم اهلل تعاىل بالرياح املتتابعة والرياح الشديدة؛ وهي من آياته العظيمة اليت تدل على عظمته سبحانه.

2- املالئكة خلق عظيم من خلق اهلل تعاىل ال يعصون اهلل فيما يأمرهم به؛ ومن أعمال بعضهم الزنول 

بالوحي، ومنها النفخ بالصور.

3- هناك مقدمات للبعث منها ذهاب ضوء النجوم، وتشقق السماء، ونسف اجلبال.

4- يفصل اهلل تعاىل بني الناس بأعماهلم؛ إما إىل جنة وإما إىل نار؛ فلن يضيع أجر املحسنني، ولن يفلت 

الظاملون.

مح  جح  5- بيان تعظم اهلل تعاىل ليوم القيامة من خالل األسئلة اليت وردت يف اآليات؛ من ذلك: ﴿ مج 

. مص﴾  خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ 

نشاط )2(:

بالتعاون مع زمالئك؛ عدِّد مخسة أعمال للمالئكة:
...................................................................................................................................................................... )1(

......................................................................................................................................................................  )2(
...................................................................................................................................................................... )3(

......................................................................................................................................................................  )4(
...................................................................................................................................................................... )5(
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نشاط )3(:

مبناقشة معلمك؛ اذكر ما نستفيده من إقسام اهلل تعاىل مبخلوقاته.
.................................................................................................................................................................................

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

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

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

نشاط )4(:

بالرجوع إىل معلمك، اكتب حكم قسم املسلم بغري اهلل عز وجل.
.................................................................................................................................................................................

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

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

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

التقومي

س1: اشرح اآليات بأسلوبك.

س2: اكتب الدروس املستفادة من اآليات.

س3: بيِّن معاين الكلمات التالية: )اْلُمْلِقَيات ِذْكًرا - ُطِمَسْت - ُفِرَجْت - ُنِسَفْت(.

مص﴾، ما املعىن الذي تفيده  خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح  جح  س4: قال اهلل تعاىل: ﴿ مج 

هذه األسئلة؟
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تفسري سورة املرسالت )28-16(
الّدرُس الثالث

يل ىل  مل  خل 

خل  مك  لك  خك  حك  جك  مق  حق  مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  ىمحٱ 

جي  يه  ىه  مه  جه  ين  ىن  من  خن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل 

نئ  مئ  زئ  رئ  ٰى     ٌّ   ٍّ      َّ    ُّ     ِّ       ّٰ  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي 

يمح ]املرسالت: 16 - 28[. زب  رب  يئ  ىئ 

معاين الكلمات:
معناهاالكلمة

جم ضعيف حقري؛ وهو النطفة.يل 

يم مكان حصني؛ وهو رحم املرأة.ىم 

من وقت معلوم؛ وهو مدة احلمل.خن 

صفة املولود، وَقْدَره، ولونه، وغري ذلك.ين

وعاء تضم األحياء واألموات.ٰذ

األحياء يسكنون عليها، واألموات يدفنون يف باطنها.ٰى     ٌّ

جبااًل ثوابت، مرتفعات.    ِّ       ّٰ 

عذًبا، سائًغا.مئ
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األنشطة
نشاط )1(:

اختر عنواًنا مناسًبا للدرس: ............................................................................................

التفسري اإلمجايل:
خيرب اهلل تعاىل بأنه قد أهلك األولني ممن مل يؤمن به من قوم نوح وعاد ومثود، مث أهلك من بعدهم 

أمثاهلم ممن كفر وتكرب؛ وهذا هو الفعل بكل من أجرم، فويل هلم مبا كذبوا بآيات اهلل وأنبيائه. 
وملاذا يتكربون ويكذبون باهلل وقد خلقهم اهلل من ماء ضعيف، من نطفة حقرية، مث ميكث يف رحم األم 
إىل وقت حمدد معلوم، وهو وقت الوالدة، قدره اهلل تعاىل، فقدر على تصويره وخلقه، فقال عن نفسه 

سبحانه: فقدرنا فنعم القادرون، فويل ملن يكذب بقدرة اهلل على اخللق، أو على اإلعادة.
باطنها، وجعل يف  واألموات يف  األحياء عليها،  كالوعاء تضم  أنه جعل األرض  ومن قدرة اهلل وعظمته 

األرض جبااًل ثوابت شاخمات مرتفعة لئال تضطرب، وسقى اخلالئق ماء عذًبا سائًغا.

الدروس املستفادة من اآليات:
1- كل اخلالئق ضعيفة ذليلة أمام عظمة اهلل تعاىل وقدرته.

2- اهلالك والبوار هو مصري املكذب باهلل وبرسله.
3- إن اهلل تعاىل ُيْمِهل وال ُيْهِمل؛ فقد يعيش املجرم مدة من الزمن لكنه ال يفلت من العقوبة.

4- تفكر اإلنسان يف خلقه، وضعفه، ومراحل وجوده جتعله يستشعر قدرة اهلل عليه، ولطفه به.
5- اجلبال تثبت األرض كاألوتاد تثبت اخليمة.

6- املاء من أجل نعم اهلل على اخللق؛ فيجب شكرها، واملحافظة عليها.
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نشاط )2(:

حيَحِة، وَعالَمة )×( أماَم الِعَبارِة اخلطأ، ِفيَما َيِلي: ضْع عالمَة )( أماَم الِعَبارِة الصَّ
)     ( 1- يستطيع اإلنسان أن يعيش الفترة اليت يريدها  

)     ( 2- تكون األرض كفاتا بكف الناس عن الشر   

)     ( 3- تذلل اإلنسان بني يدي ربه يزيده رفعة وإمياًنا  

نشاط )3(:

صل العبارة من العمود )أ( مبا يناسبها من العمود )ب(:

)ب()أ(
وقت معلوم؛ وهو مدة الحمل.ُفَراًتا

جبااًل ثوابت، مرتفعات.َقَدٍر َمْعُلوٍم
عذًبا، سائًغا.َقَراٍر َمِكيٍن

مكان حصين؛ وهو رحم المرأة.َرَواِسَي َشاِمَخاٍت

نشاط )3(:

اكتب كلمة لتلقيها أمام زمالئك تبني فيها أمهية نعمة املاء، وواجبنا حنوها.
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التقومي

س1: اشرح اآليات بأسلوبك.
س2: اكتب الدروس املستفادة من اآليات.

َّاليَة ِلَتُكوَِّن ُجَماًل ُمِفيدًة: س3: رتِّْب الَكِلَماِت الت
- )ُيْهِمل - إن - وال - اهلل تعاىل - ُيْمِهل(

- )كاألوتاد - اجلبال - اخليمة - تثبت األرض - تثبت(

س4: بني احلكمة من خلق اجلبال.
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تفسري سورة املرسالت )50-29(
الّدرُس الرابع

يل ىل  مل  خل 

اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث  زث   رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  ىمحٱ 

ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك 

مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  خبمب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي 

مع  جع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح  جح 

هل  مل  خل  حل  جل  مك  لك  خك  حك  جك  مق  حق  مف  خف  حف  جف  مغ  جغ 

هي  مي  خي  حي  جي  ٰه  مه  جه  هن  من  خن  حن  جن  مم  خم  حم  جم 

يمح ]املرسالت: 29 - 50[. هئ  مئ 

معاين الكلمات:
معناهاالكلمة

سريوا.مب

املراد هنا: هو دخان جهنم.يت

مث يتفرع منه ثالث قطع.زث  

يث ال يظل من حر ذلك اليوم.ىث 

يف ال يدفع، وال يقي.ىف 
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معناهاالكلمة
شعلة النار.يق

الشرارة: ما يتطاير من النار.ىك

كالبناء املشيد يف العظم واالرتفاع.يك

ام كأن الشرر إبل سود مييل لوهنا إىل الصفرة.يل 

ظل األشجار الوارفة.مس

عيون املاء العذبة اجلارية.حص

متهنئني من غري تنغيص، وال كدر.مظ

صلُّوا.خن

هي بعد القرآن.مي 

األنشطة
نشاط )1(:

اختر عنواًنا مناسًبا للدرس: ............................................................................................

التفسري اإلمجايل:
يقال للكافرين يوم القيامة: سريوا إىل عذاب جهنم الذي كنتم تكذبون به يف الدنيا، سريوا فاستظلوا 

بدخان جهنم الذي يتفرع منه ثالث قطع؛ وهو ظل ال ُيِظل، وال يدفع من حر اللهب شيًئا.
كل شرارة من جهنم كالبناء الكبري يف العظم واالرتفاع، وكأن الشرر املتطاير كاجلمال السود املائل لوهنا 
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إىل الصفرة، مث يتوعد اهلل املكذبني بوعيده، ويبني سبحانه أن يف يوم القيامة ال ينطق املكذبون بشيء 
يستحق الذكر، وال يكون هلم اإلذن يف الكالم فيعتذرون؛ ألنه ال عذر هلم، بل هلم عذاب شديد وهالك 
يوم القيامة، يوم الفصل بني املحق واملبطل، ُيجمع فيه املكذبون من هذه األمة مع األولني من املكذبني، 
فُيحاسبون وُيعذبون مجيًعا، مث يقال هلم: إن كان لكم حيلة يف اخلالص من العذاب؛ فأنقذوا أنفسكم من 

بطش اهلل وانتقامه.
مث يبني اهلل تعاىل بأن الذين خافوا رهبم يف الدنيا؛ بامتثال أمره، واجتناب نواهيه هم يف ظالل وارفة، 
وعيون جارية، ويتمتعون بفواكه مما يشتهون متهنئني بسبب ما قدموا يف الدنيا من صاحل األعمال، وهذا 

جزاء أهل اإلحسان.
فأنتم جمرمون  عقابكم؛  وتنالون  املوت  مث  قلياًل،  زمًنا  واستمتعوا  كلوا  هلم:  هتديًدا  للكافرين  ُيقال  مث 

بإشراككم، فويل يومئذ للمكذبني حيث عرضوا أنفسهم للعذاب الدائم بالتمتع القليل.
وإذا قيل هلؤالء املشركني: صلوا واخشعوا هلل ال يصلون، بل يصرون على استكبارهم، فإن مل يؤمنوا هبذا 

القرآن فبأي كالم وكتاب بعده يؤمنون.  

الدروس املستفادة من اآليات:
1- التكذيب بيوم القيامة عاقبته اخلسران الكبري، والعذاب األليم.

2- خيوف اهلل تعاىل عباده مبا يف جهنم من العذاب الشديد؛ ليؤمنوا به، ويتوبوا إليه.

3- يوم القيامة هو يوم جيمع اهلل فيه اخلالئق ليفصل بينهم باحلق.

4- التقوى عاقبتها احلسىن، وجزاؤها الفوز باجلنة، والنجاة من النار.

5- مكانة الصالة عظيمة، وتضييعها مما يعرض للعقوبة الربانية.
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نشاط )2(:

بالتعاون مع زمالئك؛ اذكر أربعة أمساء جلهنم:

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

....................................................................................................................................................................... )2(

....................................................................................................................................................................... )3(

....................................................................................................................................................................... )4(

نشاط )3(:

قارن بني جزاء املتقني وجزاء الكفار من خالل اآليات السابقة:
الكفار املتقني

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

س1: اشرح اآليات بأسلوبك.
س2: اكتب الدروس املستفادة من اآليات.

س3: بيِّن معاين الكلمات التالية: )اْنَطِلُقوا - اللَهِب - َشَرٍر - ِجَماَلٌت ُصْفٌر(.
س4: ما املقصود باملتقني؟ وما صفاهتم؟

س5: أكمل الفراغات التالية:
يقال للكافرين يوم القيامة............................، سريوا فاستظلوا بدخان جهنم ...................   -

يتفرع منه ..............

صفات  الذين خافوا رهبم يف الدنيا................... و............................. ، وجزاؤهم يوم   -

القيامة ......................... و .................................. .

إذا قيل للمشركني صلوا واخشعوا هلل .................. و ........................... .  -
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الوحدة الرابعة

الحديث الشريف

أهداف الوحدة:
يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:

1 - حيفظ األحاديث النبوية املقررة.
2 - يبني معاين املفردات الواردة يف األحاديث النبوية املقررة.
3 - يستخرج الدروس املستفادة من األحاديث النبوية املقررة.

موضوعات الوحدة:
1 - عيادة املريض.
2 - بذل املعروف.
3 - قوة اإلميان.

4 - عالمات النفاق.
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ِعياَدُة املِرْيِض
الّدرُس األول

: َقاَل َرُسوُل اهلِل

َِّة حتَّى يرجَع«)1(. »إنَّ الُمْسِلَم إذا عاَد أخاُه الُمْسِلَم، َلم يزْل في ُخْرَفِة الجن
معاين الكلمات:

معناهاالكلمة
َزاَر.َعاَد

املراد هنا: يبقى مستمًرا.مل َيَزل

ُخْرَفة اجلنة
ة، واملقصود هنا أنه جيين من مثار اجلنة مدة دوامه  ِثَمار اجلنَّ

جالًسا عند املريض.

الدُُّروس املْسَتفاَدة من احلديث الشريف:
1- الرمحة من أعظم مقومات املجتمع املسلم.

2- زيارة املريض وتفقده ترفع معنوياته، وتساعد على شفائه.

3- فضل زيارة املريض عظيم، وأجرها كبري.

4- اجللوس عند املريض -إن كان مناسًبا- له آثاٌر طيبة.

5- تفقد املسلمني لبعضهم البعض خيفف من آالمهم، ويقوي أخوهتم.

)1( أخرجه مسلم )2568(.



 الصف الخامس االبتدائي

209

األنشطة
نشاط )1(:

حْيَحَة من َبني الَقوَسني فْيَما يِلى: اْخَتر اإِلجابَة الصَّ
1- عيادة املريض تعين )عالجه-  دفنه- زيارته(.

2- املسلم أخو املسلم )يرمحه – يتفقده – يزوره إذا مرض -  كل ما سبق(.

3- إذا قرر الطبيب منع زيارة املريض )أزور املريض – أمتنع حىت يسمح الطبيب – ال أزوره أبًدا(.

نشاط )2(:

ِِّمَك. ابق مخس َمراٍت، ُثم اْحَفْظه، وَأْسِمْعه ملَعل َكرِّْر احَلديَث السَّ

نشاط )2(:

بالرجوع إىل معلمك؛ اكتب دعاء عيادة املريض.
.................................................................................................................................................................................

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

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

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

َّاليَة لُتَكوِّن ُجماًل ُمِفيَدة: س1: َرتِّْب الَكلماِت الت
- )مقومات - الرمحة - املجتمع - من أعظم - املسلم(

- )وأجرها كبري - املريض - عظيم – زيارة - فضل(

س2: َأْكِمل الَفراَغ:
حتَّى  ِة  اجلنَّ  ......... يف  يزْل  َلم   ،.......... أخاُه   ........ إذا   ........... »إنَّ   : اهلِل  رسوُل  َقال   -

.»............

- اجللوس ........ املريض -إن كان ...........- له ..........طيبة.

- تفقد املسلمني لـ............ البعض ................ من ............، ويقوي ............. .
س3: اكتب الدروس املستفادة من احلديث الشريف.

س4: َبيِّن أثر عيادة املريض على حالته النفسية.
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بذل املعروف
الّدرُس الثاين

: َقاَل َرُسوُل اهلِل

»ال تحقَرنَّ من المعروِف شيًئا، ولو أن تلَقى أخاك بوجٍه َطِلٍق«)1(.

معاين الكلمات:
معناهاالكلمة
َتْسَتْصِغُر.حتقَرنَّ

ْرع والَعْقل.املعروف ما ُيعَرُف ُحْسُنه بالشَّ
ُتَقاِبله.تلَقى 
ُمَتَهلِّل ُمْسَتْبِشر.َطِلق

 

الدُُّروس املْسَتفاَدة من احلديث الشريف:
1- االبتسامة من األعمال اليسرية ذات األجر العظيم.

2- يساهم املسلم يف فعل اخلري بأي شيء؛ ولو كان صغرًيا.

3- التبسم صدقة لكن كثرة الضحك متيت القلب.

ة. ُر باخلرِي، َوُيْشِعُر باملحبَّ ُم الوْجه يبشِّ 4- َتَبسُّ

5- حيرص املسلم على إدخال السرور على إخوانه املسلمني.
)1( أخرجه مسلم )2626(.
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األنشطة
نشاط )1(:

مبناقشة معلمك؛ اذكر ثالث فوائد صحية لالبتسامة.
........................................................................................................................................................................ )1(

........................................................................................................................................................................ )2(

........................................................................................................................................................................ )3(

نشاط )2(:

حيح، وَعالَمة )×( أماَم السلوك اخلطأ، ِفيَما َيِلي: ضْع عالمَة )( أماَم السلوك الصَّ
.)     ( ار يف وْجه َصِديقه ُعمر، وَصاَفحه                          م عمَّ 1- َتَبسَّ

.)     ( 2- قابل أمحد سعيًدا فلم يبتسم له؛ فغضب منه سعيد، وخاصمه 

.)     ( 3- لؤي يضحك كثرًيا بصوت مرتفع     

نشاط )3(:

اذكر حديًثا آخر ِفيه فضل التبسم.
........................................................................................................................................................................

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

َّاليَة ِلَتُكوَِّن ُجَماًل ُمِفيدًة: س1: رتِّْب الَكِلَماِت الت
- )ذات - اليسرية - االبتسامة - األجر العظيم - األعمال - من(

- )القلب - متيت - التبسم - الضحك - كثرة - صدقة - لكن(
س2: َأْكِمل الَفراَغ:

- َقاَل َرُسوُل اهلِل : »ال ........... من .............. شيًئا، ولو أن ........... أخاك ............. َطِلٍق«.

- يساهم املسلم يف .............. اخلري بـ.............؛ و.......كان .............. .

ُر بـ...........، َو.......... بـ............. ُم ........... يبشِّ - َتَبسُّ
س3: عدد صوًرا للمعروف ميكن أن تقوم هبا يف املدرسة.

س4: َبيِّن أثر انتشار املعروف يف املجتمع.
س5: اذكر الدروس املستفادة من احلديث الشريف.
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ُقوَُّة اإلْيَماِن
الّدرُس الثالث

: َقاَل َرُسوُل اهلِل
عيِف، وفي كلٍّ خيٌر، احِرص على ما  »المؤمُن القويُّ خيٌر وأحبُّ إلى اهلِل مَن المؤمِن الضَّ
ينفُعَك، واسِتِعن باهلِل وال تعِجْز، وإن أصاَبَك شيٌء، فال تُقل: لو أنِّي فعلُت كان كذا َوَكذا، 

يطاِن«)1(. َر اهلُل، وما شاَء فعَل، فإنَّ لو َتفتُح عمَل الشَّ وَلِكن قل: قدَّ
معاين الكلمات:

معناهاالكلمة
قوي يف دينه، ويف بدنه، ويف عمله.املؤمن القوي

اجتهد يف حتصيله، وال تفرط فيه.احرص على ما ينفعك
اطلب العون.استعن 
ال َتْضَعف، وال َتْكسل.ال تعجز

الدُُّروس املْسَتفاَدة من احلديث الشريف:
1- أهل اإلميان يتفاوتون فيما بينهم.

2- ينبغي أن يكون املؤمن قوًيا يف دينه ودنياه.

3- املسلمون حيرصون على بذل أسباب القوة والتفوق.

4- العجز والكسل من أسباب التأخر والفشل.
)1( أخرجه مسلم )2664(.
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5- املسلم يتوكل على اهلل، ويبذل األسباب.

6- اإلميان بالقدر يسلي أهل املصائب.

7- املسلم حيذر من الشيطان، وال يستسلم له.

األنشطة
نشاط )1(:

َبيِّن ما فهمته من قول النيب : »احِرص على ما ينفُعَك«.
........................................................................................................................................................................

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

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

نشاط )2(:

حْيَحَة من َبني الَقوَسني فْيَما يِلى: اْخَتر اإِلجابَة الصَّ
1- املسلم قوي )بدينه-  بإتقان عمله – ببدنه - كل ما سبق(.

2- املؤمن الضعيف ) فيه خري – ال خري فيه – ال شيء مما سبق(.

3- عند املصيبة ال تقل: لو؛ ألهنا )تفتح عمل الشيطان – تطرد الشيطان – تغلق عمل الشيطان(.
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نشاط )3(:

بالتعاون مع زمالئك؛ عدد ثالثة طرق لطلب العون من اهلل عز وجل.
........................................................................................................................................................................ )1(
........................................................................................................................................................................ )2(
........................................................................................................................................................................ )3(

التقومي

َّاليَة لُتَكوِّن ُجماًل ُمِفيَدة: س1: َرتِّْب الَكلماِت الت
- )على - أسباب - بذل - املسلمون - القوة والتفوق - حيرصون(

- )املصائب - بالقدر - اإلميان - أهل - يسلي(
س2: َأْكِمل الَفراَغ:

: »احِرص على ....................، واسِتِعن باهلِل وال ..............، وإن أصاَبَك  َقال رسوُل اهلِل   -
فإنَّ  ..........فعَل،  وما   ،.............. قل:  وَلِكن  َوَكذا،  كذا  كان   ................ تُقل:  فال  شيٌء، 

....... َتفتُح عمَل ................«.
- العجز والكسل من أسباب .................و................. .

- املسلم ............ على اهلل، و............األسباب.
س3: بني معاين الكلمات التالية:

)املؤمن القوي - ال تعجز - تفتح عمل الشيطان(. 
س4: اكتب الدروس املستفادة من احلديث الشريف.

س5: بني العالقة باإلميان بقدر اهلل عز وجل واحلديث الشريف السابق.
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َِّفاِق َعالَماُت الن
الّدرُس الرابع

: َقاَل َرُسوُل اهلِل
»آيُة المناِفِق ثالٌث: إذا حدََّث كَذَب، وإذا وَعَد أخَلَف، وإذا اؤُتِمَن خاَن«)1(.

معاين الكلمات:
معناهاالكلمة

َعالَمة.آية
.املنافق رَّ الذي ُيْظِهُر اخلْيَر، وُيْبِطُن الشَّ
أخرب عن الشيء خبالف ما هو عليه يف الواقع.َكَذب
َغَدر.خان  

الدُُّروس املْسَتفاَدة من احلديث الشريف:
1- حيذر املسلم من النفاق ومظاهره.

2- النفاق مرض خطري ميزق املجتمع، ويفتك به.

3- الكذب مبغوض عند اهلل تعاىل وعند الناس.

4- الوفاء بالوعد من شيم املؤمنني.

5- األمانة حتفظ حقوق الناس وأعراضهم.

)1( أخرجه البخاري )60٩5(، ومسلم )5٩(.
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األنشطة
نشاط )1(:

بالرجوع إىل معلمك؛ اذكر حديًثا آخر فيه عالمات النفاق.
........................................................................................................................................................................

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

نشاط )2(:

حيح، وَعالَمة )×( أماَم السلوك اخلطأ، ِفيَما َيِلي: ضْع عالمَة )( أماَم السلوك الصَّ
)     ( 1- كان سعيد يلعب مع أصدقائه فتأخر عن موعده مع ُعمري   

)     ( 2- كسر فراس نافذة الدار فسألته أمه: من كسرها؟ فقال: أنا  

)     ( 3- وضع أحدهم حقيبته أمانة عند زميله فقام بفتحها واستعمال األدوات 

نشاط )3(:

اذكر صفات املنافقني مع بيان ضدها:
ضدهاالصفة

الصدق..............................

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

............................................................
..............................اخليانة



 الصف الخامس االبتدائي

219

نشاط )3(:

بالرجوع إىل معلمك؛ اكتب حديًثا يف فضل الصدق.
........................................................................................................................................................................

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

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

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

التقومي

َّاليَة ِلَتُكوَِّن ُجَماًل ُمِفيدًة: س1: رتِّْب الَكِلَماِت الت
- )خطري - ميزق - النفاق - مرض - املجتمع(

- )من - بالوعد - شيم - الوفاء - املؤمنني(
س2: َأْكِمل الَفراَغ:

اؤُتِمَن  َث ...........، وإذا وَعَد ...........، وإذا  »آيُة املناِفِق ..........: إذا حدَّ  : َرُسوُل اهلِل  َقاَل   -

.»...........

- النفاق ........... خطري ........... املجتمع، و............ به.

- األمانة ........... حقوق ............. و................. .
س3: عرف النفاق مع ذكر أمثلة عليه.

س4: قارن ينب الصدق والكذب، وأثر كل منهما على الفرد واملجتمع.
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الوحدة اخلامسة

التوحيد

أهداف الوحدة:
يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:

1 - يتعرف على اهلل حق معرفته.
2 - يؤمن مبكانة العبادات يف اإلسالم.

3 - يقارن بني العبادات القلبية والعبادات القولية.

موضوعات الوحدة:
1 - معرفة اهلل تعاىل، وعبادته.

2 - عبادات القلب )1(.

3 - عبادات القلب )2(.
4 - عبادات قولية.
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معرفة اهلل تعاىل وعبادته
الّدرُس األول

عن الرباء بن عازب   أن النيب  قال يف املؤمن إذا كان يف قربه: » َفُتَعاُد ُروُحُه ِفي َجَسِدِه، َفَيْأِتيِه َمَلَكاِن، 

ْساَلُم، َفَيُقواَلِن َلُه:  َي اهلُل، َفَيُقواَلِن َلُه: َما ِديُنَك؟ َفَيُقوُل: ِديِنَي اإْلِ َفُيْجِلَساِنِه، َفَيُقواَلِن َلُه: َمْن َربَُّك؟ َفَيُقوُل: َربِّ

.)1(» ُجُل الَِّذي ُبِعَث ِفيُكْم؟ َفَيُقوُل: ُهَو َرُسوُل اهلِل َما َهَذا الرَّ

دلَّ هذا احلديث الشريف أن كل إنسان ُيسأل يف قربه ثالثَة أسئلة، وهي: 
 .............................................................................................................................................................. 1

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

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

ولذلك ال بد أن يعرف املسلم ربه فيعبده دون غريه، ويعرف دينه ويطبقه، ويعرف نبيه حممًدا  ويقتدي به.
)1( أخرجه أمحد 4/ 287.
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ينبغي معرفة أن اهلل رب مجيع املخلوقات؛ فهو الذي خلقهم ويرزقهم، وهو الذي يدبر الكون، وهو املستحق 

]الفاحتة:2[ . للعبادة وحده ال شريك. قال تعاىل: ىمحٱحمخمممىميمح 

بأي شيء أعرف ريب؟
أعرف ريب بآياته الكونية، ومن أعظمها: الليل والنهار، والشمس والقمر، فالليل يسكن الناس فيه فيسترحيون 

للناس  منافع  والقمر  الشمس  أرزاقهم، ويف  أعماهلم، وطلب  فيسعون يف  فيه،  ينتشرون  والنهار  التعب،  من 

عظيمة، ودالالت بينة على عظمة َمْن خلقهما.

أعرف ريب مبخلوقاته، ومن أعظمها: السماء اليت ُرفعت، واجلبال اليت ُنصبت، واألرض اليت ُسطحت.

الدليل على معرفة اهلل بآياته وخملوقاته:
مسحصخصمصجضحضخض  خس  مججحمحجخمخجسحس  حج  قوله تعاىل: ىمحٱمث 

حطمظجعمعجغيمح  ]فصلت:37[. مض 

يل  ىقيقاكلكمكىكيكملىل  وقوله تعاىل: ىمحٱيترثزثمثنثىثيثىفيف 

ريزيمينيىيييجئحئيمح   ]األعراف:54[. ٰى  امممرنزنمنننىنين 

ماذا جيب علي إذا عرفت ريب؟ 

إذا عرفت ريب سبحانه وتعاىل وجب علي أن:

- أعبده وحده ال شريك له؛ فأحافظ على صاليت، وأبر والدي، وال أعتدي على أحد بلساين وال يدي.

- أحب اهلل تعاىل، وأرجو ثوابه وأخاف عقابه.
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استحقاق اهلل للعبادة:

مبا أن اهلل تعاىل هو ربنا الذي خلقنا ورزقنا فهو وحده املستحق للعبادة.

جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  والدليل قوله تعاىل: ىمحٱ 

مججح  حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ 

يمح   ]البقرة:22-21[.  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح 

قال ابن كثري رمحه اهلل تعاىل: اخلالق هلذه األشياء هو املستحق للعبادة.

أنواع العبادة:

والعبادات ثالثة أنواع:

1 عبادات قلبية؛ مثل اخلوف، والرجاء، والتوكل.

2 عبادات قولية؛ مثل: الدعاء وذكر اهلل، وقراءة القرآن.

3 عبادات فعلية؛ مثل: الصالة، وبر الوالدين، والصدقة.

ونالحظ هنا:

- ال يوجد فصل تام بني القلب واللسان واجلوارح أثناء فعل هذه العبادات بل ال بد من إخالص القلب يف أداء 

مجيع العبادات.

- بعض العبادات يشترك فيها اللسان واجلوارح؛ مثل الصالة.
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شروط قبول العبادة:
ال تكون العبادة مقبولة إال إذا توفر فيها شرطان:

1 اإلخالص هلل تعاىل: بأن يريد بعبادته وجه اهلل تعاىل.

2 املتابعة لرسول اهلل : بأن تكون العبادة موافقة لشرع اهلل تعاىل، كما جاء يف القرآن ويف السنة.

- فإذا ُفِقد أحُد الشرطني مل تصح العبادة.
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األنشطة
نشاط )1(:

اقرأ اآليات التالية، مث حدد أمام كٍل منها ما تدل عليه:

تدل على معرفةاآلية الكرمية

]الفتح: 29[ ىليمح  مل  خل  ...............................................................قال تعاىل: ىمحٱ 

]آل عمران: 19[ مبيمح  زب  رب  يئ  ىئ  ...............................................................قال تعاىل:  ىمحٱ 

يمح ]حممد: 19[ هي  مي  خي  حي  جي  ٰه  ...............................................................قال تعاىل: ىمحٱ 

نشاط )2(:

- بالتعاون مع زمالئك؛ بني ما تدل عليه اآليات:

ما تدل عليهاآليات

يمح      يك  ىك  لكمك  اك  يق  ىق  ىمحٱ 

]يونس:3[
دليل على أن اهلل هو املستحق للعبادة

ٰى   ٌّ   ٍّ    َّ     ُّ    ِّيمح ]نوح:15[ ٰر  ٰذ  دليل على أن اهلل هو ............................................ىمحٱ 

يمح ]هود:6[ يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  دليل على أن اهلل هو ............................................ىمحٱ 

يمح  ]السجدة:5[ اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  دليل على أن اهلل هو ............................................ىمحٱ 
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نشاط )3(:

نعرف اهلل مبخلوقاته، ارسم شيًئا من خملوقات اهلل اليت حتبها، وترى فيها عجائب صنع اهلل 
تعاىل.

نشاط )4(:

قال رسول اهلل  ملعاذ بن جبل  : »َيا ُمَعاُذ، َأَتْدِري َما َحقُّ اهلّلِ َعَلى اْلِعَباِد ...؟ َقاَل ُقْلُت: اهلل َوَرُسوُلُه َأْعَلُم. 

َقاَل: »َفِإنَّ َحقَّ اهلّلِ َعَلى اْلِعَباِد َأْن َيْعُبُدوا اهلّلِ َواَل ُيْشِرُكوا ِبِه َشْيًئا«)1(.

دل هذا احلديث الشريف على حق اهلل على عباده، فما هو؟  مع التمثيل.
حق اهلل على عباده: ..............................................................................................................................................................

مثاله: ......................................................................................................................................................................................

)1( أخرجه البخاري )7373(، ومسلم )30(.
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التقومي

س1: ُيسأل العبد يف قربه ثالثة أسئلة، فما هي؟
س2: ضع عالمة  )√ (  أو عالمة )× (  أمام ما تراه مناسبا:

)................( أ –من النعم الظاهرة الطعام والشراب.     

)................( ب- من النعم الباطنة اهلداية لإلسالم.     

)................( ج – التأمل يف اخللق يعرفنا باهلل تعاىل.     

)................( د - الصالة من العبادات القولية.      

)................( هـ - الصدقة من العبادات الفعلية.     

)................( و- اخلشية من العبادات القلبية.      

س3: كيف نتعرف على اهلل تعاىل؟
س4: ماذا جيب علينا بعد معرفتنا باهلل عز وجل؟

س5: يشترط يف كل عبادة حىت تكون صحيحة شرطان؛ وضحهما.
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عبادات القلب )1(
الّدرُس الثاين

القلب هو قائد أعضاء اجلسم، فإذا كان قلب املسلم متعلًقا باهلل تعاىل فإنه سيحث اللسان واجلوارح  على أداء 

العبادة، ومن أهم عبادات القلب: حمبة اهلل، واخلوف منه، والرجاء فيه سبحانه وتعاىل، وسنتعلم أمهيتها 

وفضلها يف هذا الدرس.

أواًل: حمبة اهلل تعاىل:
 حمبة اهلل من أعظم عبادات القلب؛ ألهنا ترغب املؤمن يف اإلقبال على اهلل واالجتهاد يف أداء سائر العبادات، 

رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  وهي صفة كل املؤمنني باهلل، قال تعاىل:  ىمحٱ 

يفيمح ]البقرة: 165[ ىف  يث  ىث  نث  زثمث 

عالمة حمبة العبد هلل تعاىل:

ومما يدل على حب املؤمن لربه عز وجل أن يقتدي بالنيب ، قال تعاىل : 

]آل عمران:31[ مبيمح  زب  رب  ىئيئ  نئ  مئ  زئ  رئ  ىمحٱ  ٌّ  ٍّ    َّ      ُّ   ِّ       ّٰ 
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أسباب تزيد املحبة هلل عز وجل:

ينبغي على كل مسلم أن يزيد من حمبته هلل تعاىل، ومما يساعده على ذلك:

1 إخالص النية هلل تعاىل يف العبادة.

2 اإلكثار من ذكر اهلل وقراءة وحفظ القرآن الكرمي.

3 املواظبة على الصلوات اخلمس يف املسجد.

4 مصاحبة الصاحلني والبعد عن الفاسقني.

5 بر الوالدين وحسن اخللق مع الناس.

ثانًيا: اخلوف من اهلل تعاىل:

مص  خص  - اخلوف من اهلل عبادة عظيمة، وقد وعد اهلل عباده اخلائفني منه باجلنة، فقال سبحانه: ىمحٱ 

يمح ]النازعات:41-40[. خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض 

خي  حي  جي  يه  ىه  مه  - واخلوف من العبادات الواجبة هلل عز وجل، يقول تعاىل: ىمحٱ 

يمح  ]آل عمران: 175[ . ٰى  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي 

اخلوف املحمود:

اخلوف املحمود هو ما أدى بالعبد إىل فعل أوامر اهلل وترك نواهيه.

األسباب املعينة على اخلوف من اهلل تعاىل:
1 التأمل يف أمساء اهلل وصفاته كالعليم والسميع والبصري.

2 النظر يف خملوقات اهلل العظيمة كالشمس  والقمر، واجلبال والشجر مما يدل على قدرة اهلل.

3 استحضار مراقبة اهلل للعبد يف كل وقت وحال.
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ثالًثا: الرجاء يف اهلل تعاىل.
- الرجاء هو: طمع العبد بفضل اهلل ورمحته، وكرمه ومغفرته.

- مثاله: أن يعمل املسلم عماًل صاحًلا مثل اإلحسان إىل اجلار، مث يرجو بعمله هذا رمحة اهلل.

الرجاء النافع: 
تعاىل:      قوله  والدليل  رضاه،  بأسباب  واألخذ  تعاىل  اهلل  بطاعة  بالعمل  املصحوب  هو  النافع  الرجاء   - 

يمح  ]الكهف:10[. مك  لك  هش  مش  هس  مس  هث  مث  هت  مت  هب  مب  هئ  مئ  ىمحٱ 

- أما الرجاء بدون عمل فهو غرور ومتين.

األنشطة
نشاط )1(:

اكتب ما تدل عليه اآليات التالية:

ما تدل عليهاآلية

يمح ]الرمحن:46[. ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  قال تعاىل: ىمحٱ 

]آل عمران: 14[ يمح  خص  حص  مس  قال تعاىل: ىمحٱ 

خك  حك  جك  مق  حق  مف  خف  حف  جف  قال تعاىل:ىمحٱ 

خليمح]األحزاب: 21[ حل  جل  مك  لك 
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نشاط )2(:

ضع عالمة  )√ ( ، أو عالمة )× (  أمام ما تراه مناسًبا:
)................( أ – اخلوف من اهلل يتناىف مع زيادة املحبة.  

)................( ب – قراءة وصف النار تزيد الرجاء يف اهلل.  

)................( ج- التأمل يف صفات اهلل يزيد اخلوف منه.  

التقومي

س1: اكتب آية واحدة يف فضل كل من:
) املحبة - اخلوف - الرجاء(.

س2: ما الفرق بني الرجاء النافع والرجاء الضار؟
س4: صل من العمود )أ( ما يناسبه من العمود )ب(:

)ب()أ(

يبعد عن املعصيةعالمة حمبة العبد هلل

االقتداء بالنيب الرجاء الضار 

غرور ومتيناخلوف املحمود
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عبادات القلب )2(

الّدرُس الثالث

يف كل صباح تغدو الطيور مفارقة ألعشاشها، وتطري يف السماء باحثة عن أرزاقها، فتلتفت مييًنا ومشااًل حىت 
جتده، فال تعود إال وقد شبعت وارتوت وأحضرت طعاًما لصغارها.

- هل يعرف الطائر قبل خروجه من عشه أين رزقه؟
- هل خروج الطائر وسعيه سبب يف رزقه أم ال؟

  ْيُر، َتْغُدو ِخَماًصا، َوَتُروُح ِبَطاًنا)1(«)2( إنه ِلِه؛ َلَرَزَقُكْم َكَما ُتْرَزُق الطَّ ُلوَن َعَلى اهلِل َحقَّ َتَوكُّ ُكْم َتَتَوكَّ قال : »َلْو َأنَّ
يبني كيفية عبادة التوكل، وهي من أهم عبادات القلب.

أواًل: التوكل:
التوكل على اهلل تعاىل ال ينايف األخذ باألسباب  القلب على اهلل مع فعل األسباب. فإن  اعتماد  التوكل:  معىن 

املباحة، بل جيب أن جيمع املسلم بينهما.
مثاله: املسافر يتفقد سيارته، وما حتتاجه من صيانة، وغري ذلك، مث يسافر متوكاًل على اهلل، والدليل على 

)1( ترجع آخر النهار ممتلئة البطون.
)2( أخرجه أمحد )1/ 2503(، والترمذي )2344(، وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه )4164(، وصححه ابن حبان  )730(.
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ْل)2(«)3(. ذلك ما ورد أن رجاًل: قال للنيب : أرسل ناقيت وأتوكل قال: »اعِقْلَها)1( َوَتَوكَّ

أمهية التوكل:
مما يدل على أمهية التوكل على اهلل:

حم  جم  هل  مل  1 أن اهلل جعله شرًطا يف صحة اإلسالم واإلميان كما يف قوله تعاىل: ىمحٱ 
يمح  ]املائدة:23[. مم  خم 

جبيمح  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  2 أن من توكل على اهلل كفاه أمر دينه ودنياه، قال تعاىل: ىمحٱ 
]الطالق:3[.

ثانًيا: الرغبة والرهبة واخلشوع:
حض  فالرغبة والرهبة، واخلشوع: عبادات قلبية، جتب هلل وحده وال تصرف لغري اهلل عز وجل، قال تعاىل: ىمحٱ 
يمح  ]األنبياء:90[. خف  حف  جف  جغمغ  مع  جع  مظ  حط  مض  خض 

ثالًثا: اخلشية:
حب  ىمحجب  تعاىل:  لقوله  املؤمنني  على  واجبة  وهي  تعظيمه.  مع  تعاىل  اهلل  خوف  هي:  اهلل  خشية 

خبيمح]البقرة:150[.

وال خيشى اهلل تعاىل إال من َعَرَفُه بأمسائه احلسىن وصفاته العال، فكلما ازدادت معرفُة املسلِم بربه ازداد له 
خصيمح ]فاطر : 28[.  حص  مس  خس  حس  جس  خشيًة، قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 

رابًعا: اإلنابة:
ىمحٱ  وهي: الرجوع إىل اهلل تعاىل واملسارعة إىل مرضاته بالقيام بطاعته، واجتناب معصيته، قال اهلل تعاىل: 

يمح  ]الزمر:54[. خس  حس  جس  مخ  جخ 

)1( العقل: شد ركبة ناقتك مع ذارعها باحلبل.
)2( أي اعتمد على اهلل.

)3( أخرجه ابن حبان 2/ 510، )731(، واحلاكم يف املستدرك )3/ 722( قال العراقي: إسناده جيد )فيض القدير 8/2(.
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األنشطة
نشاط )1(:

كيف حيقق التوكل من يريد حتقيق األعمال التالية:
- الشفاء من مرض شديد.

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

- يريد النجاح يف دراسته وهو ال يذاكر دروسه.
..............................................................................................................................................................

- حتصيل الرزق.

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

نشاط )2(:

أكمل اجلدول التايل:
تدل على عبادةاآلية

يمح  جس  مخ  جخ  مح  جح   مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  قال تعاىل:ىمحٱ 

]احلديد : 19[

]النحل:51[. يمح  مع  جع  مظ  حط  مض  خض  قال تعاىل: ىمحٱ 

يمح   ]التوبة:59[. ىن  نن  من  زن  قال تعاىل: ىمحٱ 

زثيمح   ]التغابن:13[ رث  يت  ىت  متنت  زت  رت   يب  ىب  قال تعاىل: ىمحٱ 

يمح  ]الرعد:27[. خن  حن  جن  مم  خم  حم  جم  هل  مل  خل  قال تعاىل: ىمحٱ 
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التقومي

س1: عرف التوكل، واذكر مثااًل عليه.
س2: اذكر دلياًل من القرآن على العبادات التالية:

- اإلنابة.

- اخلشوع.         

- اخلشية.

- الرهبة.

س3: أكمل اجلملة بكلمة مناسبة:
- قال  : »لو أنكم ........................ على اهلل ............................ لرزقكم كما يرزق الطير..............................«

- التوكل على اهلل ........................ األخذ باألسباب املباحة، بل........................ بينهما.

س4: اختر اإلجابة الصحيحة من بني األقواس:
- جيب على املسافر لألخذ باألسباب املادية أن ........................

)يتفقد سيارته – الدعاء – طلب املساعدة(
- الرغبة والرهبة عبادات ........................

)قولية –عملية  - قلبية(
ِه ازداَد لُه ........................ - كلما ازدادت معرفُة املسلم بربِّ

) فقًرا ـ َخْشيًة ـ حاجة(.
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عبادات قولية
الّدرُس الرابع

أخي الطالب بعد أن تعرفت بعض عبادات القلب، تتعرف يف هذا الدرس بعض عبادات اللسان حىت تعبد اهلل 

تعاىل بكل أعضائك.

أواًل: الدعاء: 
الدعاء هو: أن يطلب العبد من ربه حاجة من أمور الدنيا أو اآلخرة؛ مثل: طلب اهلداية والرزق والتوفيق وحنوها. 

أمهية الدعاء: الدعاء أجلُّ العبادات وأساسها لقول الرسول : »الدعاء هو العبادة«)1(؛ وذلك ألن يف الدعاء 

إظهاًرا لفقر العبد وضعفه، وذله وخضوعه، وإمياًنا بغىن اهلل وقدرته ورمحته. 

واهلل عز وجل حيب أن يدعوه العباد، قال تعاىل: 
ىي   مي  خي  حي  جي  يه  ىه  جهمه  ين  ىن  من  خن  ىمحٱ 

يييمح  ]غافر:60[

وألن الدعاء عبادة فال جيوز أن يدعى أي خملوق وال أن يطلب منه ما ال يقدر عليه إال اهلل تعاىل مثل: تفريج 

ىبيمح ]اجلن:18[. نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  الكروب وغفران الذنوب، قال تعاىل: ىمحٱ 

)1( أخرجه أبو داود )147٩(، وابن ماجه )3828(.
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ثانًيا: االستغاثة:
االستغاثة هي: طلب إزالة الشدة واخلالص من الكربة.

مثاهلا: استغاثة النيب  بربه يف غزوة بدر ملا نظر إىل كثرة مشركي قريش، فأمده اهلل سبحانه بالنصر املبني، 

يمح ]األنفال :9[. جم  يل  ىل  مل  خل  قال تعاىل: ىمحٱ 

واالستغاثة عبادة، فال جيوز للمسلم أن يستغيث بأحد من الناس فيما ال يقدر عليه إال اهلل تعاىل، لكن جتوز 

االستغاثة فيما يقدر عليه كاإلنقاذ من الغرق وحنو ذلك.

ثالًثا: االستعاذة: 
وهي: االلتجاء إىل اهلل بطلب احلماية واحلفظ من كل مكروه.

فاملسلم إذا قال: أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم فهو يطلب من اهلل أن حيميه من الشيطان الرجيم ووساوسه.

ما تشرع له االستعاذة:

ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  تشرع االستعاذة باهلل من الشيطان، ومن كل مؤذ وعدو، قال تعاىل: ىمحٱ 

اِت ِمْن َشرِّ َما َخَلَق«)1(. يمح]الَفَلق:1-2[  ويف احلديث الشريف عن النيب : » َأُعوُذ ِبَكِلَماِت اهلِل التَّامَّ ٰى  ٰر 

من  زن  وتشرع االستعاذة عند قراءة القرآن إلبعاد الشيطان ووساوسه أثناء القراءة، قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 

يمح   ]النحل:98[. زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن 

)1( أخرجه مسلم )2708(.
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األنشطة
نشاط )1(:

ندعو اهلل تعاىل بأمور الدنيا واآلخرة، اكتب أمثلة ملا تدعو اهلل به، من أمور الدنيا واآلخرة:

أمور اآلخرةأمور الدنيا

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

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

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

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

نشاط )2(:

اقرأ سوريت »الفلق« و»الناس«، مث بني ما تأمران به:
..............................................................................................................................................................

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

نشاط )3(:

ما الذي يشرع للمسلمني فعله عندما َيِقلُّ املطر، وجتدب األرض؟
..............................................................................................................................................................

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

س1: ضع عالمة  )√ (  أو عالمة )× (  أمام ما تراه مناسًبا:
)................( 1 الدعاء أجلُّ العبادات وأساُسها.  

)................( 2 جيوز أن ُيْدعى األقوياء واألغنياء.  

)................( 3 االستغاثة: طلب إزالة الشدة.  

س2: عرف العبادات التالية:
- الدعاء.

- االستعاذة .

س3: صل من العمود )أ( ما يناسبه من العمود )ب(:

تتمثل عبادة الدعاء يف قوله تعاىل:

تتمثل عبادة االستعاذة يف قوله تعاىل:

تتمثل عبادة االستغاثة يف قوله تعاىل:

أ

يمح جم  يل  ىل  مل  خل  ىمحٱ 

جهيمح ين  ىن  من  خن  ىمحٱ 

يمح نت  مت  زت  رت  ىمحٱ 

ب

س4: اذكر ثالثة ممن ُيستعاُذ باهلِل تعاىل منهم.
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الوحدة السادسة

الفقه

أهداف الوحدة:
يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:

1 - يناقش بعض أحكام الصالة.
2 - يناقش بعض أحكام صالة أهل األعذار.

3 - يناقش أحكام اإلمامة يف الصالة.
4 - يناقش أحكام املسبوق يف الصالة.

موضوعات الوحدة:
1 - سجود السهو.

2 - صالة أهل األعذار.
3 - صالة املسافر.
4 - صالة التطوع.

5 - أحكام اإلمامة.
6 - أحكام املسبوق.
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الّدرُس األوُل
سجود السهو

 أواًل: تعريف سجود السهو:
• السجود لغة: هو مطلق اخلضوع.

• السهو لغة: الَغفلة أو النسيان. 

• سجود السهو شرًعا: سجدتان يسجدمها املصلي جلْبر اخللل احلاصل يف صالته فرًضا أو نفاًل بسبب النسيان 

أو الشك، وترغيًما للشيطان يف وسوسته للعبد.

ثانًيا: حكم سجود السهو:
سجود السهو سنة مؤكدة عند الشافعية. 

 ثالًثا: كيفية سجود السهو:
هو سجدتان جتزيان عن كل زيادة أو نقصان، وواجباته كواجبات سجود الصالة، ومندوباته كمندوبات سجود 

الصالة أيًضا، وذكره كذكره.

رابًعا: وقت سجود السهو:
يسجد املصلي سجدتني بعد أن يسلم التسليمتني، ويسلم تسليمني مرة أخرى.
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نشاط )1(:

ناقش معلمك، وسجل كيفية سجود السهو املناسبة.
........................................................................................................................................................................................

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

خامًسا: أسباب سجود السهو:
يشرع سجود السهو عند وجود سببه، وهو حدوث أحد ثالثة أمور، تتبني من خالل احلاالت التالية:

الزيادة يف الصالة

النقص يف الصالة

الشك يف الصالة

أسباب سجود السهو

1 الزيادة يف الصالة، مثل: أن يصلي املغرب أربع ركعاٍت سهًوا.

2 النقص يف الصالة، مثل: ...................................................... .

3 الشك يف الصالة، مثل: أن يشك وهو يصلي العشاء، هل صلى ثالث ركعات أو أربًعا؟
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سادًسا: األسباب اليت تقلل من وقوع السهو يف الصالة:

برغم أن كل واحد ميكن أن يسهو يف صالته لكن هناك أمور تقلل نسبة حدوث هذا السهو، ومنها:

1 االستعانة باهلل تعاىل.

2 االستعاذة باهلل من الشيطان الرجيم.

3 االستعداد ألداء الصالة مبكًرا.

4 استحضار الوقوف بني يدي اهلل تعاىل.

5 ترك ما ُيشغل أثناء أداء الصالة.

6 اخلشوع يف الصالة.
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نشاط )2(:

ُروِني«)1(. َما َأَنا َبَشٌر ِمْثُلُكْم، َأْنَسى َكَما َتْنَسْوَن، َفِإَذا َنِسيُت َفَذكِّ ثبت أن النيبَّ  سها يف صالته؛ وهلذا قال : »ِإنَّ

أ. يستفاد من هذا احلديث الشريف:

1 أن السهو من طبيعة البشر.

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

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

ب. بالتعاون مع جمموعتك؛ ماذا يفعل املأموم إذا وقع سهو من اإلمام يف الصالة.
..............................................................................................................................................................

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

نشاط )3(:

]املاعون:5-4[. يمح  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  قال تعاىل:  ىمحٱ 

ما الفرق بني السهو يف الصالة، والسهو عن الصالة؟
..............................................................................................................................................................

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

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

)1( أخرجه البخاري )386(، مسلم )8٩8(.
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التقومي

س1: عرف سجود السهو.
س2: اكتب دلياًل على مشروعية سجود السهو.

ح بأمثلة من عندك أسباب سجود السهو. س3: ّوضِّ
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صالة أهل األعذار
الّدرُس الثاين

األعذار املبيحة للتخلف عن اجلمعة واجلماعة.
يباح التخلف عن صالة اجلمعة واجلماعة يف احلاالت اآلتية:

1 املرض.

2 السفر. 

3 التأذي باملطر الشديد أو الوحل. 

4 حضور طعام يشتهيه، على أال يكون عادة حبيث يكثر ختلفه عن صالة اجلماعة.

5 مدافعة البول أو الغائط؛ ملا يسببه ذلك من األذى وترك اخلشوع يف الصالة.

6 احلراسة اليت خيشى بتركها وقوع السرقة أو الضرر.

دخول املسجد بالروائح الكريهة: ال يدخل املسجد من رائحته كريهة، كرائحة البصل، والثوم، والكراث...؛ 

ى ِمْنُه  ا َيَتَأذَّ ى ِممَّ اَث َفاَل َيْقَرَبنَّ َمْسِجَدَنا، َفِإنَّ اْلَماَلِئَكَة َتَتَأذَّ فقد قال النيب : »َمْن َأَكَل اْلَبَصَل َوالثُّوَم َواْلُكرَّ

َبُنو آَدَم«)1(.

صورة ثوم وبصل

)1( أخرجه مسلم )465(.
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ونستفيد من هذا احلديث الشريف:
1 احلرص على اإلتيان إىل املسجد بالروائح الطيبة.

2 من أكل ثوًما أو بصاًل أو كراًثا فال يدخل املسجد حىت يزيل الرائحة.

صالة املريض:
بعض املرضى ال يستطيع أن يؤدي الصالة مثل األصحاء، ومع ذلك فإن اهلل تعاىل يعطيه نفس أجر الصالة اليت 

كان يؤديها وهو صحيح، عن أيب موسى ، قال رسول اهلل : »ِإَذا َمِرَض الَعْبُد، َأْو َساَفَر، ُكِتَب َلُه ِمْثُل َما 

َكاَن َيْعَمُل ُمِقيًما َصِحيًحا« )1(.

صفة صالة املريض:
- جيب على املريض أن يؤدي الصالة حسب استطاعته، وال جيوز له ترك الصالة ما دام عاقاًل، ويفعل من 

شروط الصالة ما يقدر عليه، مثل: استقبال القبلة، الوضوء باملاء، أو التيمم عند العجز، والطهارة من 

النجاسات.

- وإذا عجز عن شيء من ذلك سقط عنه، ويصلي حسب حاله، وله أن جيمع بني الصالتني إذا احتاج إىل 

ذلك.

)1( أخرجه البخاري )2774(.
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وبيان صفة صالة املريض بالتفصيل كما يلي:
القيام:

 إن شق عليه إن شق عليه
يصلي قائًما حسب 

استطاعته
يصلي وهو جالس 

متربًعا
يصلي على جنبه ووجهه 

إىل القبلة

الركوع:

 إن شق عليه إن شق عليه
يركع إمياء ببدنه حسب 

يركع إمياء برأسهاستطاعته
جيلس متربًعا ويومئ ببدنه أو 

برأسه حسب استطاعه

السجود:
جيلس مفترًشا ويومئ ببدنه حسب 

استطاعته
جيلس مفترًشا ويومئ برأسه  إن شق عليه
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- وإذا مل يستطع املريض الوقوف أو اجللوس فيصلي مستلقًيا على ظهره أو جنبه ورجاله إىل القبلة، ويومئ بالركوع 

والسجود إن استطاع.

- فإن شق عليه ذلك أجرى أعمال الصالة بقلبه، فينوي أفعال الصالة من ركوع وسجود وجلوس وهو على حاله.

والدليل على ذلك، قوله : »َصلِّ َقاِئًما، َفِإْن َلْم َتْسَتِطْع َفَقاِعًدا، َفِإْن َلْم َتْسَتِطْع َفَعَلى َجْنٍب«)1(.

األنشطة
نشاط )1(:

بالتعاون مع جمموعتك اكتب أربعة مظاهر لسماحة اإلسالم تعلمتها من خالل هذا الدرس.
.............................................................................................................................................................. 1

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

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

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

)1( أخرجه البخاري )1050(.
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نشاط )2(:

اكتب رسالة خمتصرة ألحد املرضى، تدعو له بالشفاء، وتبني له أن هذا املرض ابتالء من اهلل 
عز وجل، وتذكره بضرورة الصالة حسب استطاعته.

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

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

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

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

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

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

التقومي

س1: اذكر ثالثة من األعذار املبيحة لترك اجلمعة واجلماعة للرجال.
س2: وضح حكم ترك الرجل للجماعة يف احلاالت التالية:

1 عند نزول املطر اخلفيف. 

2 عند السفر بالطائرة.

3 االنشغال باستقبال الضيوف.
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س3: ضع عالمة )√( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )×( أمام العبارة اخلطأ فيما يلي:
)................( 1 جيوز للمريض أن يترك الصالة أثناء مرضه.        

)................( 2 إذا مل يستطع املريض أن يصلي قائًما صلى مستلقًيا.  

)................( 3 يفعل املريض من شروط الصالة ما يقدر عليه.    

)................( 4 من عظم شأن الصالة أهنا مل تسقط عن املريض.    

)................( 5 إن عجر املريض عن الصالة مستلقًيا نوى الصالة بقلبه.   

س4: اشرح كيفية صالة املريض جالًسا ومستلقًيا.
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صالة املسافر
الّدرُس الثالث

ال شك أن املسافر سفًرا طوياًل يعاين من اإلرهاق والتعب، وال يستطيع أن يضبط كل أوقات سفره وفق أوقات 

َر له بعض أحكام الصالة كما سنتعرف يف هذا الدرس: الصلوات اخلمس؛ لذلك خفف اهلل عنه، وَيسَّ

أواًل: أقسام السفر:

سفر معصية وإثارة للفنتسفر مباحسفر طاعة

أقسام السفر

سفر حج.

سفر عمرة.

سفر طلب علم.

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

سفر راحة واستجمام.

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

السفر للسرقة.

..............
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ثانًيا: صفة صالة املسافر:
يسن للمسافر قصر الصالة الرباعية )الظهر والعصر والعشاء( فيصليها ركعتني، ويدل على ذلك حديث َأَنس 
َة، َفَكاَن ُيَصلِّي َرْكَعَتْيِن َرْكَعَتْيِن َحتَّى َرَجْعَنا ِإَلى  ْبن َماِلٍك  َقاَل: »َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل اهلِل  ِمَن اْلَمِديَنِة ِإَلى َمكَّ

اْلَمِديَنِة «)1(.

ثالًثا: مسافة قصر الصالة:
- مسافة )81 كيلو متًرا(، وعليه غالب الفقهاء.

رابًعا: صالة املسافر خلف املقيم، واملقيم خلف املسافر.
إذا صلى املسافر خلف إمام مقيم وجب عليه إمتام الصالة، ولو مل يدرك معه إال التشهد األخري.  -

إذا صلى املقيم خلف مسافر يقصر الصالة وجب عليه إمتام صالته بعد سالم اإلمام.  -

خامًسا: مجع التقدمي والتأخري:
يطلق مجع التقدمي على أداء الصالتني يف وقت الصالة األوىل، ومجع التأخري على أداء الصالتني يف   -

وقت الصالة الثانية.
وقت  يف  والعشاء  املغرب  بني  واجلمع  إحدامها،  وقت  يف  والعصر  الظهر  بني  اجلمُع  للمسافر  فيجوز   -

إحدامها. 

األفضل ترُك اجَلمِع إذا استقرَّ يف مكاٍن يتسُع الوقُت فيه ألداء كل صالة يف وقتها.  -

)1( أخرجه البخاري )1081( ومسلم )6٩3(.
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األنشطة
نشاط )1(:

خيمي  حي  جي  ٰه  مه  جه  هن  من  خن  حن  جن  مم  خم  حم  جم  هل  مل  قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 

متيمح  ]النساء:101[. هب  مب  هئ  مئ  هي 

بالتعاون مع جمموعتك:
- بيِّن معىن الضرب يف األرض.

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

ح جانًبا من يسر اإلسالم ومساحته. - وضِّ

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

نشاط )2(:

حدد أوجه االختالف واالتفاق بني صالة املريض، وصالة املسافر.

صالة املسافرصالة املريض

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

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

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

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

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

س1: اختر اإلجابة الصحيحة من بني األقواس:
1 من الصلوات اليت جيوز قصرها، صالة :  

)املغرب - الظهر - الفجر(

2 مسافة السفر الذي جيوز معها قصر الصالة:  

)80كم – 80 ميل – 80 فرسخ(

س2: ضع عالمة )√( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )×( أمام العبارة اخلطأ فيما يلي:
)................( 1 إذا صلى املسافر خلف إمام مقيم فإنه يقصر الصالة.      

)................( 2 جيوز للمسافر من دمشق إىل أنقرة أن جيمع الصالة.       

)................( 3 ال فرق بني صالة املريض وصالة املسافر.                

س3: اكتب الدليل من القرآن الكرمي على جواز قصر الصالة للمسافر.
س4: مىت يبدأ املسافر قصر الصالة؟ ومىت يتوقف عن القصر؟
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صالة التطوع
الّدرُس الرابع

أواًل: مفهوم صالة التطوع:
هي ما طلب فعله من املكلَّف زيادة على املكتوبة، طلًبا غري جازم، وهي إما أن تكون غري تابعة للصالة املكتوبة؛ 

القبلية  كالنوافل  املكتوبة؛  للصالة  تابعة  تكون  وإما  والتراويح،  واخلسوف،  والكسوف،  االستسقاء،  كصالة 

والبعدية.

ثانًيا: أنواع صالة التطوع التابعة للفرض:
 

صالة التطوع التابعة للفرض

مؤكدة

ركعتا الفجر.• 
ركعتان قبل الظهر.• 
ركعتان بعد الظهر.• 
ركعتان بعد المغرب.• 
الوتر.• 

غير •  الظهر  قبل  ركعتان 
المؤكدة.

غير •  الظهر  بعد  ركعتان 
المؤكدة.

ركعتان قبل المغرب.• 
ركعتان قبل العشاء.• 

غير مؤكدة
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ثالًثا: صالة الوتر:
تعريف الوتر: الوتر لغة: بفتح الواو وكسرها: وهو العدد الفردي؛ كالواحد والثالثة واخلمسة.

صالة الوتر: صالة تفعل بني صالة العشاء وطلوع الفجر؛ مسيت بذلك ألهنا تصلى وتًرا أي ركعة واحدة، أو ثالًثا 
أو أكثر.

حكم صالة الوتر: سنة مؤكدة، يثاب من يصليها، وتركها ال يوجب العقوبة األخروية.

كيفية صالة الوتر:
 رأى بعض الفقهاء أن صالة الوتر ثالث ركعات بتسليمة واحدة، يف كل ركعة جيب أن يقرأ الفاحتة وسورة أو ما 

مياثلها من اآليات.
ورأى البعض اآلخر أهنا من ركعة إىل إحدى عشرة ركعة، وجيوز ملن يصلي الوتر أكثر من ركعة أن يصلي الركعة 

األخرية منفصلة أو متصلة مع ما قبلها.

رابًعا: األسباب املعينة على أداء صالة التطوع:
- االستعانة باهلل تعاىل.

املحافظة على أداء الصالة املفروضة.  -

معرفة هدي النيب  يف صالة التطوع.  -

معرفة اجلزاء املرتب على صالة التطوع.  -

معرفة أثر النوافل يف جرب النقص يف الفرائض.  -
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خامًسا: أوقات النهي عن صالة التطوع:

صورة ص 264

صورة ص 264

صورة ص 264

يستحب لنا اإلكثار من صالة التطوع يف مجيع األوقات إال ثالثة أوقات هنانا 

رسول اهلل  أن نصلي فيها صالة التطوع، وهي:
1 من بعد صالة الفجر إىل طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح، وذلك 

بعد ربع ساعة من طلوعها تقريًبا. 
2 عند توسط الشمس يف السماء حىت تزول، وهو قبل وقت الظهر بعشر 

دقائق تقريًبا.
3 من بعد صالة العصر حىت تغرب الشمس.

سادًسا: الصلوات اجلائزة يف أوقات النهي:
1 قضاء الفرائض الفائتة، سواء فاتت بسبب نوم أو نسيان.

صالة ذوات األسباب، كتحية املسجد، وصالة اجلنازة، وركعيت   2

الطواف.

3 قضاء سنة الفجر بعد صالة الفجر.

. ................................................................. 4
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األنشطة
نشاط )1(:

َها  ُل َما ُيَحاَسُب ِبِه اْلَعْبُد َيْوَم اْلِقَياَمِة َصاَلُتُه، َفِإْن َكاَن َأَتمَّ عن متيم بن أوس الداري  قال: َقاَل َرُسوُل اهلِل : »َأوَّ

: اْنُظُروا َهْل َتِجُدوَن ِلَعْبِدي ِمْن َتَطوٍُّع َفُتْكِمُلوَن ِبَها َفِريَضَتُه«)1(. َها َقاَل اهلُل َعزَّ َوَجلَّ ًة، َوِإْن َلْم َيُكْن َأَتمَّ ُكِتَبْت َلُه َتامَّ

- اقرأ احلديث الشريف السابق، واستخرج منه ما يدل على فضل صالة التطوع.
..............................................................................................................................................................

- بني الفرق بني صالة التطوع والصالة املفروضة.
..............................................................................................................................................................

نشاط )2(:

بالتعاون مع زميلك، صنف األوقات التالية إىل قسمني: أوقات ُينَهى عن الصالة فيها، وأوقات ال ُينَهى عن 
الصالة فيها:

قبل أذان الفجر – قبل صالة العصر – قبل أذان املغرب – بعد صالة العشاء – بعد صالة العصر – بعد صالة 

الفجر – قبل أذان الظهر – وقت الضحى – قبل شروق الشمس – وسط الليل – بعد صالة الظهر.

أوقات ُينَهى عن 

الصالة فيها
....................................................................................................................

أوقات ال ُينَهى عن 

الصالة فيها
....................................................................................................................

)1( أخرجه أمحد )160٩(، وابن ماجه )1416(.
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التقومي

س1: فرق بني أنواع صلوات السنن.

ح كيفية صالة الوتر. س 2: وضَّ

س 3: ما أقصر أوقات النهي؟

س 4: اكتب اثنني من األسباب املعينة على أداء صالة التطوع.

س5: ضع عالمة )√( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )×( أمام العبارة اخلطأ فيما يلي:

)................( 1 وقت صالة الوتر من بعد صالة العشاء إىل طلوع الفجر.   

)................( 2 من السنن غري املؤكدة: ركعتان قبل صالة املغرب.        

)................( 3 القنوت يطلق على الدعاء الذي يكون يف صالة الوتر.   

)................( 4 صالة التطوع ُينَهى عن أدائها يف أوقات النهي.          

)................( 5 جيوز أن تؤدي صالة الكسوف يف وقت النهي.    
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أحكام اإلمامة 
الّدرُس اخلامس

أواًل: تعريف اإلمامة:
يمح  ىب  نب  مب  زب  رب   كل من يقتدى به، ويتبع يف خري أو شر، فهو إمام، قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 

] السجدة: 24[.

ثانًيا: أنواع اإلمامة:
 

أنواع اإلمامة

الصغرىالكبرى

-الكربى: استحقاق تصرف عام على األنام أي على اخللق، واملقصود بالتصرف العام: طاعة اإلمام، أو هي 

. رياسة عامة يف الدين والدنيا، خالفة عن النيب

- الصغرى: هي إمامة الصالة، وهي ارتباط صالة املؤمت باإلمام.
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ثالًثا: األحق باإلمامة:
األحق باإلمامة 

من غير المسجد والبيتفي البيتفي المسجد

السلطان.• 
القاضي.• 
اإلمام.• 

ساكن البيت.• 
األعلم بالصالة.• 

األعلم بأحكام الصالة.• 
األقرأ لكتاب اهلل.• 
األورع.• 
األسن.• 
األحسن خلًقا.• 

رابًعا: أقسام املقتدي:
 

أقسام المقتدي

مسبوقمدرك

املدرك: من صلى الركعات كلها مع اإلمام.  -

املسبوق: من سبقه اإلمام ببعض الصالة.  -
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األنشطة
نشاط )1(:

التعلم  مصادر  ألحد  بالرجوع  شروًطا،  هلا  واشترط  الصالة،  يف  اإلمامة  بأمر  اإلسالم  اعتىن 
املختلفة؛ اذكر بعض الشروط اليت جيب توافرها يف اإلمام.

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

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

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

التقومي

بالرجوع إىل معلمك أجب عن السؤالني التاليني:
س1: ما حكم إمامة من ال حيسن قراءة الفاحتة؟

س2: أكمل الفراغات اآلتية:
1 إتقان قراءة سورة الفاحتة من أهم صفات ..........................................................................

2 يقدم حافظ القرآن على .........................................................................................................

3 إذا تساوى اثنان، يف حفظ القرآن يقدم لإلمامة األعلم .....................................................

4 تقام صفوف النساء  ................................................................................................................
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أحكام املسبوق
الّدرُس السادس

أواًل: تعريف املسبوق:

املسبوق هو من فاتته صالة بعض الركعات مع اإلمام. 

ثانًيا: كيف يقضي املسبوق صالته؟

ِكيَنِة َوالَوَقاِر، َواَل  اَلِة َوَعَلْيُكْم ِبالسَّ ِبيِّ  َقاَل: »ِإَذا َسِمْعُتُم اإِلَقاَمَة، َفاْمُشوا ِإَلى الصَّ َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة ، َعِن النَّ

وا«)1(. ُتْسِرُعوا، َفَما َأْدَرْكُتْم َفَصلُّوا، َوَما َفاَتُكْم َفَأِتمُّ

ثالًثا: يقضي املسبوق صالته كما يلي:

1 إذا خرج املسلم إىل املسجد فإنه ميشي هبدوء وال يستعجل.

2 إذا أدرك الناس يصلون فإنه يدخل معهم يف الصالة مباشرة.

يكرب  بل  الركوع،  إلدراك  اإلمام  لتنبيه  وإحداث صوت  باجلري  املصلني صالهتم  على  ُيَشوِّش  ال   3

تكبرية اإلحرام، ويتابع اإلمام يف صالته.

4 يكمل صالته بعد سالم اإلمام بقدر ما فاته مع اجلماعة.

)1( أخرجه البخاري )610(، ومسلم )420(.
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رابًعا: مىت يقضي املسبوق ما فاته من الصالة؟
يقوم املسبوق لقضاء ما فاته بعد أن يسلم اإلمام من صالته.

خامًسا: ماذا يفعل من فاتته صالة اجلماعة؟
- يستحب ملن فاتته اجلماعة أن يصلي مع مجاعة أخرى.

 ،  - إذا مل جيد مجاعة استحب لبعض من كان يف املسجد أن يصلي معه؛ حلديث َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ

ُق َعَلى َهَذا  َأنَّ َرُجاًل َدَخَل اْلَمْسِجَد َوَقْد َصلَّى َرُسوُل اهلِل  ِبَأْصَحاِبِه، َفَقاَل َرُسوُل اهلِل : »َمْن َيَتَصدَّ

َفُيَصلَِّي َمَعُه؟« َفَقاَم َرُجٌل ِمَن اْلَقْوِم َفَصلَّى َمَعُه)1(.

نشاط )1(:

َّْع كم صالة تبدؤها مع اإلمام، أو تتأخر فتصلي مسبوًقا، أو ال تلحق  أعد جدواًل لنفسك، وتتب
اجلماعة باملسجد، وإليك منوذًجا هلذا اجلدول:

العشاءاملغربالعصر الظهرالفجر اليوم

السبت

األحد

اإلثنني

الثالثاء

)1( أخرجه أمحد )11408(، وأبو داود )574(، والترمذي )220(.
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األربعاء

اخلميس

اجلمعة

نشاط )2(:

ناقش مع جمموعتك أسباب تأخر البعض عن بدء الصالة مع اإلمام، واقترح بعض احللول لتلك 
املشكلة.

اقتراحات للحلأسباب التأخر
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التقومي

س1: ضع عالمة )√( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )×( أمام العبارة اخلطأ فيما يلي:
)................( 1 املسبوق هو من فاتته ركعة أو أكثر من الصالة مع اإلمام.   

)................( 2 يقوم املسبوق لقضاء ما فاته قبل تسليم اإلمام.    

)................( 3 يستحب ملن فاتته اجلماعة أن يصلي مع مجاعة أخرى.    

س2: ما الذي يشرع للمسلم إذا خرج للصالة وقد مسع اإلقامة؟  
س3: كان أمحد جالًسا يف املسجد بعد صالة الظهر، ودخل رجل قد فاتته صالة اجلماعة.

فما الذي يستحب له؟ مع ذكر الدليل.
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الوحدة السابعة

السيرة واألخالق

أهداف الوحدة:
يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:

.  1 - يؤمن مبكانة النيب
.  2 - يتمسك بسنة النيب

.  3 - يتخلق بأخالق النيب
. 4 - يستخرج الدروس املستفادة من سرية النيب

موضوعات الوحدة:
. 1 - صدق النيب

2 - أمانة النيب ، وحلمه.
. 3 - رمحة النيب
. 4 - حياء النيب
. 5 - صرب النيب

. 6 - تواضع النيب
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الّدرُس األول
 صدق النيب

يبلغون عن اهلل الدين، فلو مل يكونوا صادقني فكيف يأمتنهم  الذين  الصدق من أهم صفات األنبياء؛ فهم 

اهلل على دينه؟ وكيف سيصدقهم الناس؟ لذا كان من أبرز صفات النيب  قبل اإلسالم الصدق حىت كان 

يسمى بـالصادق األمني. 

مزنلة الصدق:

 ، الصدق طريق إىل صالح األعمال، مث سبب لدخول اجلنة، ويدل على ذلك: ما رواه َعْبِد اهلِل بِن َمْسُعوٍد

يًقَا ُجَل َلَيْصُدُق َحتَّى َيُكوَن ِصدِّ ِة، َوِإنَّ الرَّ ، َوِإنَّ الِبرَّ َيْهِدي ِإَلى الَجنَّ ْدَق َيْهِدي ِإَلى الِبرِّ ِبيِّ  َقاَل: »ِإنَّ الصِّ َعِن النَّ

اًبا« )1(. ُجَل َلَيْكِذُب َحتَّى ُيْكَتَب ِعْنَد اهلِل َكذَّ اِر، َوِإنَّ الرَّ َوِإنَّ  الَكِذَب َيْهِدي ِإَلى الُفُجوِر، َوِإنَّ الُفُجوَر َيْهِدي ِإَلى النَّ

: صدق النيب

للنيب  ملا رأى جربيل  - اتصف النيب  بالصدق منذ صغره حىت اشتهر به بني قومه، قالت خدجية 

عليه السالم عندما نزل عليه الوحي، وخاف على نفسه: "أبشر، فواهلِل ال ُيخزيَك اهلل أبًدا،  فواهلِل إنَك لتصُل 

)1( أخرجه البخاري )6094(، ومسلم )2607(.
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الرحَم، وتصدُق احلديَث، وتقري الضيَف)1(، وتعنُي على نوائِب احلق)2(")3(.

يمح   زت  رت  يب  ىمحٱ  نزلت:  "ملا  قال:  عباس   ابن  فعن  بالصدق،  أعداؤه  له  شهد  وقد 

]الشعراء:214[. صعد النيب  على الصفا فجعل ينادي يا بين فهر، يا بين عدي، لبطون قريش حىت اجتمعوا، 

لو  أرأيتكم  أبو هلٍب وقريش، فقاَل:  لينظَر ما هو، فجاَء  إذا مل يستطع أن خيرَج أرسَل رسواًل  الرجُل  فجعل 

أخربتكم أنَّ خياًل بالوادي تريُد أن تغرَي عليكم أكنتم ُمصدقي؟ قالوا: نعم ما جربنا عليَك إال صدًقا، قال: فإنِّي 

يث  ىث  نث  مث  نذيٌر لكم بني يدي عذاٍب شديد، فقاَل أبو هلب: تبا لك سائر اليوم أهلذا مجعتنا فزنلت ىمحٱ 

يمح  ]املسد:2-1[. يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف 

وكان النيب  صادًقا يف مجيع أحواله يف جده ومزاحه، فقد قال له أصحابه: "إنك تمازحنا، فقال: نعم، ولكن 

ال أقول إال حًقا")4(.

)1( تقري الضيف: هتيئ له القرى، وهو ما يقدم للضيف من طعام وشراب.
)2( نوائب احلق: النوائب مجع نائبة، وهي ما يزنل اإلنسان من املهمات وأضيفت إىل احلق ألهنا تكون يف احلق والباطل.

)3( أخرجه البخاري )4954(، ومسلم )160(.
)4( أخرجه الترمذي )1990(، وقال حسن صحيح.
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األنشطة
نشاط )1(:

قارن بني الصدق والكذب بإكمال اجلدول التايل:

الكذبالصدقوجه املقارنة

أثره على مسعِة صاحبِه

قبوُل الناِس ألقوال صاحبِه وأخبارِه

أثرُه على أعمال صاحبِه

مثراته يف الدنيا

مثراته يف اآلخرة

نشاط )2(:

أكثر زمالئك ال يثقون يف )ُمهند( بسبب كثرة مزاحه كذًبا، وما ينقله من أخبار كاذبة.

ما اخلطوات اليت جيب أن يفعلها )ُمهند( حىت يعيد الثقة به؟
..............................................................................................................................................................

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

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

النصوص  إبداعية كي يستفيد طالب مدرستك من  باالشتراك مع جمموعتك؛ فكر يف طريقة 
اآلتية:

- قال عمر بن اخلطاب : )قد يبلغ الصادق بصدقه ما ال يبلغه الكاذب باحتياله(

: )أربع من كن فيه فقد ربح: الصدق، واحلياء، وحسن اخللق، والشكر( - قال ابن عباس 

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

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

التقومي

س1: َأْكِمل الفراغاِت اآلتية مبا يناسب:
- ملا قال الرسول  لقبائل مكة »أرأيتكم لو أخبرتكم أنَّ خياًل بالوادي تريُد أن تغيَر عليكم أكنتم ُمصدقي؟« 

قالوا: ..............................................................................................................................................................

ُه ُيوصلُه إىل: .................................................................................... - الذي يتحلى بالصدِق، ويعمُل به فإنِّ

- الذي يتصُف بالكذِب، ويعمُل به فإنُه ُيوصلُه إىل: .....................................................................................

س2: اذكر أربًعا من الصفات اليت أثنت هبا خدجية  على النيب  عندما نزل عليه الوحي.
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س 3: اختر اإلجابة الصحيحة بوضع عالمة )√( أمامها:
)أ( الصدُق يكوُن يف:

   )................( 1 األقوال   
)................( 2 األفعال  
)................( 3 األقوال واألعمال 

يق( اسٌم يدُل على: )ب( كلمة ُ )صدِّ
    )................( 1 الصدقة   

 )................( 2 الصداقة  
)................( 3 املبالغة يف الصدق 

: ج( السورة اليت نزلت يف أيب هلب عندما رفض دعوة الرسول(
       )................( 1 الكافرون   

   )................( 2 املسد   
)................( 3 الفلق    

)د( الكذب يؤدي بصاحبه إىل:
   )................( 1 غضب اهلل     

 )................( 2 كراهية الناس   
)................( 3 غضب اهلل وكراهية الناس  

)هـ( كلمة )كذوب( اسم يدل على:
        )................( 1 الكذب     

     )................( 2 الصدق     
)................( 3 الغيبة     
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أمانة النيب  وحلمه 
الّدرُس الثاين

]القلم:4[ وهذا يشمل مجيع  يمح  ىن  نن  من  زن  شهد اهلل تعاىل لنبينا حممد  باخللق العظيم فقال: ىمحٱ 

األخالق احلسنة مثل الصدق واألمانة واحللم.

مزنلة األمانة:

يمح  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح  جح  مج  األمانة خلق رفيع أوجبه اإلسالم حيث قال اهلل تعاىل:  ىمحٱ 

]النساء: 58[، وحيقق هذه الصفة من حيفظ ودائع وأسرار الناس، وحيفظ أوامر اهلل فيطيعها.

: أمانة النيب

َب قبل البعثة بـ )األمني(، ومما ورد يف ذلك: »تساقط بنيان  اتصف هبا الرسول  قبل البعثة، حىت إنه  ُلقِّ

الكعبة بسبب األمطار والسيول، فأراد أهل مكة وهم قبيلة قريش إعادة البناء، فلما أرادوا وضع الحجر األسود 

اختلفوا حتى كاد أن يكون بينهم قتاٌل بالسيوف؛ كل يريد أن ينال شرف وضع الحجر، فقالوا: اجعلوا حكًما 

بينكم أول رجل يدخل من الباب؛ فدخل رسول اهلل  فقالوا: هذا األمين وكانوا يسمونه في الجاهلية باألمين 

لشهرته باألمانة«)1(.

)1( انظر مسند أمحد )425/3(، املستدرك على الصحيحني )1/ 628(.
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 )أكمل القصة(
..............................................................................................................................................................

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

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

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

- وكانت قريش تضع ودائعها عند النيب  قبل البعثة وبعدها، فلما أراد أن يهاجر إىل املدينة أمر علي بن 

أيب طالب  بالبقاء يف مكة لريد الودائع إىل أهلها، فأقام علي بن أيب طالب  مخس ليال وأيامها حىت 
أدى عن النيب  الودائع اليت كانت عنده للناس.)1(

َته عليه، وال شًرا إال حذر  - وبعد البعثة أدى النيب أعظم األمانات حني بلغ الرسالة، فما ترك خرًيا إال دلَّ ُأمَّ

أمته منه، وشهد له الناس يف حجة الوداع بأداء األمانة وتبليغ الرسالة، فحني قال رسول اهلل هلم: »َوَأْنُتْم 

ِإَلى  َيْرَفُعَها  اَبِة  بَّ السَّ ِبِإْصَبِعِه  َوَنَصْحَت،َوَقاَل  ْيَت  َوَأدَّ َبلَّْغَت  َقْد  َأْن  َنْشَهُد  َقاُلوا:  َقاِئُلوَن؟«  َأْنُتْم  َفَما  ي  َعنِّ ُتْسَأُلوَن 

اٍت)2(.  اِس: »اللُهمَّ اْشَهْد، اللُهمَّ اْشَهْد« َثاَلَث َمرَّ َماِء َوَيْنُكُتَها ِإَلى النَّ السَّ

مزنلة احللم:
- احللم من الصفات األساسية لألنبياء؛ ألنه يصربهم على حتمل الصعاب، وعدم االنتقام من أقوامهم إذا 

ُل والتثبُُّت يف األمور، وترك االنتقام. آذوهم، فاحللم هو: التعقُّ

- فإذا أخطأ عليك أحٌد فطبق صفة احللم يف تعاملك معه مقتدًيا بالنيب  فهو أكمُل الناس أخالًقا، وأكثرهم ِحلًما.

)1( تاريخ الطربي )1/ 569(، والسرية النبوية البن هشام )3/ 21-19(.
)2( أخرجه مسلم )1218(.
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: صوٌر من حلمِه
َر  َأْعَراِبيٌّ َفَجَذَبُه جَذْبًة َشِدْيَدًة، َحتَّى أثَّ َفَأَتاُه  َوَمَعُه َبْعُض َأْصَحاِبِه،  َوَعَليِه ِرَداٌء َخِشٌن  ِبيُّ  َيْمِشي  - كاَن النَّ

ِة َجْذَبِتِه، مث َقاَل: اْحِمْل ِلي َعَلى َبِعرَييَّ َهَذْيِن َفِإنََّك اَل َتْحِمُل ِلي ِمْن   َفاْحَمرَّ ِمْن ِشدَّ ِبيِّ َداُء َعَلى َعاِتِق النَّ الرِّ

ِبيُّ  َفَضِحَك، ُثمَّ َأَمَر َلُه ِبَعَطاٍء َفَدَعا َرُجاًل َفَقاَل َلُه: »اْحِمْل َلُه َعَلى  َماِلَك َواَل ِمْن َماِل َأِبيَك، فالَتَفَت ِإَليِه النَّ

َبِعيَرْيِه َهَذْيِن: َعَلى َبِعيٍر َشِعيًرا، َوَعَلى اآْلَخِر َتْمًرا«، ُثمَّ اْلَتَفَت ِإَلْيَنا َفَقاَل: »اْنَصِرُفوا َعَلى َبَرَكِة اهلِل َتَعاَلى«)1(.

ِبيِّ  َفَقاُلوا: »َيا َرُسَول اهلِل ِإنَّ َدْوًسا َعَصْت َوَأَبْت َأْن َتْدُخَل  ْوِسيِّ َوَأْصَحاُبُه َعَلى النَّ فيُل بُن َعْمرو الدَّ - َوَقِدَم الطُّ

َحاَبُة : َهَلَكْت َدْوٌس، يقصدون إن دعا عليها النبي ، فقال النبي  في اإِلْساَلِم َفاْدُع اهلَل َعَلْيَها، َفَقاَل الصَّ

َفْيُل، َفَدَعاُهْم ِإَلى اإِلْساَلِم َفَأْسَلُموا«)2(. : »اللُهمَّ اْهِد َدْوًسا، َوْأِت ِبِهْم ُمْسِلِميَن، َفَذَهَب ِإَلْيِهْم الطُّ

)1( أخرجه أبو داود )4775(، والنسائي )4776(.
)2( أخرجه البخاري )2937(، ومسلم )2524(.
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األنشطة
نشاط )1(:

يمح ]األنفال:27[ ٰى    ٌّ      ٍّ  َّ  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  قال تعاىل:  ىمحٱ 

توجه إلمام املسجد واسأله عن األسئلة اآلتية، مث اكتب إجابتها، واعرضها على معلمك:
1 ما املراد باألمانة يف اآلية الكرمية؟

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

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

2 كيف تكون خيانة اهلل ورسوله ؟
..............................................................................................................................................................

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

نشاط )2(:

يف حياتك اليومية قد تغضب من بعض املواقف، مثل: أن يضربك زميل أو يكسر أخوك لعبتك، فكيف تتغلب 

على هذا الغضب؟

ضع عالمة )صح( أمام األمور اليت تساعدك على ختفيف الغضب وحتقيق احللم.
)................( - االستعاذة باهلل من الشيطان الرجيم.    

)................( - الشكوى إىل األب أو املعلم.         
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)................( اجللوس إذا كنت واقًفا.            -

)................( االستغفار وذكر اهلل تعاىل.          -

)................( قطع عالقتك مع زميلك.           -

)................( الوضوء والصالة.               -

)................( الدعاء على زميلك.              -

)................( ضرب أخيك حىت يتأدب.          -

التقومي

س1: اختر اإلجابة الصحيحة بوضع عالمة )√( أمامها:
)أ( الذي وضع احلجر األسود بعد إعادة بناء الكعبة، هو:

)................(     1 إبراهيم

)................(    2 إمساعيل

)................(      3 حممد

)ب( لقبت قريش النيب  قبل البعثة بـ:

)................( 1 األمني.    

)................( 2 الصبور    

)................( 3 الشجاع.    
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)ج( كان موقف النيب  من األعرايب الذي جذب رداءه أنه:

)................( 1 غضب عليه.    

)................( 2 أمر بضربه.   

)................( 3 تبسم يف وجهه.   

س2: َأكِمل الفراغات اآلتية مبا يناسب:
- من أعظم األمانات اليت أداها النيب  أمانة .......................................و .......................................

- شهد الناس للنيب  يف حجة الوداع بــ....................................... و .......................................

احِلْلُم هو: ..............................................................................................................................................................

س3: وضح ماذا فعل الرسول  بالودائع اليت كانت عنده لقريش ملا أراد اهلجرة.
س4: مباذا أمر النيب  لألعرايب الذي جذب رداءه؟
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  رمحة النيب
الّدرُس الثالث

مزنلة الرمحة:
َماِء«)1(. ْحَمُن، اْرَحُموا َمْن ِفي اأَلْرِض َيْرَحْمُكْم َمْن ِفي السَّ اِحُموَن َيْرَحُمُهُم الرَّ َقاَل َرُسوُل اهلِل :»الرَّ

يدل هذا احلديث الشريف على املزنلة العالية للرمحة عند اهلل تعاىل، حيث إن اهلل يرحم من يرحم خلقه، ولذلك 

فعلينا أن نتصف بالرمحة، والشفقة، واإلحسان لإلنسان واحليوان، حىت يرمحنا اهلل تعاىل فيدخلنا اجلنة ويبعدنا 

عن النار.

أثر التراحم بني املسلمني:
 : إذا انتشرت الرمحة بيننا قوي الترابط واألخوة بني املسلمني، حىت يكونوا كاجلسد الواحد، يقول رسول اهلل

َهِر  ِهْم، َوَتَراُحِمِهْم، َوَتَعاُطِفِهْم َمَثُل اْلَجَسِد ِإَذا اْشَتَكى ِمْنُه ُعْضٌو َتَداَعى َلُه َساِئُر اْلَجَسِد ِبالسَّ »َمَثُل اْلُمْؤِمِنيَن ِفي َتَوادِّ

ى«)2(. َواْلُحمَّ

 : رمحة النيب

يمح ]التوبة:128[، ووصف رسالته  جح  مج  حج  وصف اهلل رسوله  بأنه رحيم باملؤمنني ىمحٱ 

)1( أخرجه أبو داود )2٩41(، والترمذي )1٩24(.
)2( أخرجه البخاري )6011(، ومسلم )2586(.



282

  يمح  ]األنبياء:107[، ومشلت رمحته يك  ىك  مك  لك  اك  بأهنا رمحة جلميع اخللقىمحٱ 

املسلمني وغري املسلمني، الرجال والنساء، الكبار والصغار، اإلنسان واحليوان.

)1( رمحته  بالصغار:

- َقاَل أنُس ْبِن َماِلٍك : "َما َرَأْيُت َأَحًدا َكاَن َأْرَحَم ِباْلِعَياِل ِمْن َرُسوِل اهلِل "، َقاَل: "َكاَن ِإْبَراِهيُم ُمْسَتْرَضًعا 

ُلُه، ُثمَّ َيْرِجُع")1(. َلُه ِفي َعَواِلي اْلَمِديَنِة، َفَكاَن َيْنَطِلُق َوَنْحُن َمَعُه َفَيْدُخُل إليه َفُيَقبِّ

 ، ِبيِّ ُبَكاَء الصَّ َفَأْسَمُع  ِإَطاَلَتَها،  ُأِريُد  َوَأَنا  اَلِة  أَلَْدُخُل ِفي الصَّ ي  »ِإنِّ َقاَل:    ِبيَّ  النَّ َأنَّ   أيًضا،  َأَنٍس  -  وَعْن 

ِه ِمْن ُبَكاِئِه«)2(. ِة َوْجِد ُأمِّ ا َأْعَلُم ِمْن ِشدَّ ُز ِفي َصاَلِتي ِممَّ َفَأَتَجوَّ

ُز ِفي َصاَلِتي)2( رمحته  بالشباب: أخفف صاليتَفَأَتَجوَّ

ِه حزهنا وتأملها لبكائهَوْجِد ُأمِّ

َشَبَبٌة
شببة: مجع شباب وهو ما كان 

دون الكهولة

ِبيَّ  النَّ َأَتْيَنا  َقاَل:    اْلُحَوْيِرِث  ْبِن  َماِلِك  ُسَلْيَماَن  أِبي  فَعْن   -

 َوَنْحُن َشَبَبٌة ُمَتَقاِرُبوَن، َفَأَقْمَنا ِعْنَدُه ِعْشِريَن َلْيَلًة، َفَظنَّ َأَنا 

َفَأْخَبْرَناُه،  َأْهِلَنا،  ِفي  َتَرْكَنا  ْن  َعمَّ َوَسَأَلَنا  َأْهِلَنا،  اْشَتْقَنا إىل 

َوَكاَن َرِفيًقا َرِحيًما، َفَقاَل: »اْرِجُعوا ِإَلى َأْهِليُكْم َفَعلُِّموُهْم َوُمُروُهْم، َوَصلُّوا َكَما َرَأْيُتُموِني ُأَصلِّي«)3( .

)3( رمحته  بالعمال واخلدم:
ْوِط، َفَسِمْعُت َصْوًتا ِمْن َخْلِفي، »اْعَلْم، َأَبا َمْسُعوٍد«،  - َقاَل َأُبو َمْسُعوٍد اْلَبْدِريُّ : ُكْنُت َأْضِرُب ُغاَلًما ِلي ِبالسَّ

َأَبا َمْسُعوٍد،  َفِإَذا ُهَو َيُقوُل: »اْعَلْم   ، ِإَذا ُهَو َرُسوُل اهلِل ي  ا َدَنا ِمنِّ ْوَت ِمَن اْلَغَضِب، َقاَل: َفَلمَّ َأْفَهِم الصَّ َفَلْم 

ْوَط ِمْن َيِدي، َفَقاَل: »اْعَلْم، َأَبا َمْسُعوٍد، َأنَّ اهلَل َأْقَدُر َعَلْيَك ِمْنَك َعَلى َهَذا  اْعَلْم، َأَبا َمْسُعوٍد«، َقاَل: َفَأْلَقْيُت السَّ
)1( أخرجه مسلم )2316(.

)2( أخرجه البخاري )70٩(، ومسلم )470(.
)3( أخرجه البخاري )6008(، ومسلم )674(.
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اْلُغاَلِم«، َقاَل: َفُقْلُت: اَل َأْضِرُب َمْمُلوًكا َبْعَدُه َأَبًدا")1( .

)4( رمحته  بالبهائم:

املعجمة أي اليت ال تتكلماْلَبَهاِئِم اْلُمْعَجَمِة

فزعَفَجَع

ُقوا  - َمرَّ َرُسوُل اهلِل  ِبَبِعرٍي َقْد َلِحَق َظْهُرُه ِبَبْطِنِه، َفَقاَل: »اتَّ

َوُكُلوَها  َصاِلَحًة،  َفاْرَكُبوَها  اْلُمْعَجَمِة،  اْلَبَهاِئِم  َهِذِه  ِفي  اهلَل 

َصاِلَحًة«)2( .

ًة )طائٌر يشبه  ا َمَع َرُسوِل اهلِل  ِفي َسَفٍر، َفاْنَطَلَق ِلَحاَجِتِه َفَرَأْيَنا ُحَمرَّ - عن عبد اهلل بن مسعود  قال: ُكنَّ

ِبيُّ  َفَقاَل: »َمْن َفَجَع َهِذِه  َرُة َفَجَعَلْت َتْفِرُش، َفَجاَء النَّ العصفور( َمَعَها َفْرَخاِن َفَأَخْذَنا َفْرَخْيَها، َفَجاَءِت اْلُحمَّ

وا َوَلَدَها ِإَلْيَها«)3(. ِبَوَلِدَها؟ ُردُّ

صورة قطةصورة عصفور

)1( أخرجه مسلم )165٩(.
)2( أخرجه أبو داود )2548( وصححه ابن خزمية )2545(.

)3( أخرجه أبو داود )2675(.
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األنشطة
نشاط )1(:

اكتب ثالث آيات ورد فيها لفظ أو معىن الرمحة.
قال تعاىل: ىمح ........................................................................................................................................................ يمح

قال تعاىل: ىمح ........................................................................................................................................................ يمح

قال تعاىل: ىمح ........................................................................................................................................................ يمح

نشاط )2(:

ُلوَن ِصْبَياَنُكْم؟ َفَقاُلوا: َنَعْم،  ، َقاَلْت: َقِدَم َناٌس ِمَن اأْلَْعَراِب َعَلى َرُسوِل اهلِل ، َفَقاُلوا: َأُتَقبِّ َعْن َعاِئَشَة 

ْحَمَة«)1(. ُل، َفَقاَل َرُسوُل اهلِل : »أَوَأْمِلُك ِإْن َكاَن اهلُل َنَزَع ِمْنُكُم الرَّ ا َواهلِل َما ُنَقبِّ َفَقاُلوا: َلِكنَّ

ما الذي يدل عليه هذا احلديث الشريف؟
..............................................................................................................................................................

نشاط )3(:

بينما تسري يف الطريق َسِمعَت ُمواَء ِقطٍّ فبحثَت عنه، فإذا به َوَقَع يف ُحفرٍة وال يستطيُع اخلروَج ِمنها

هل َسُتنِقُذُه أم ال؟ وماذا ُيمِكُنَك ِفْعُلُه؟
..............................................................................................................................................................

)1( أخرجه البخاري )5٩٩8(، ومسلم )2317(.
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التقومي

س1: اذكر صورة من صور رمحة الرسول   بأوالده.
س2: أكمل الفراغات اآلتية مبا يناسب:

1 وصف اهلل نبيه حممًدا  بأنه: .........................................................

2 وصف اهلل رسالة النيب  بأهنا: .........................................................جلميع اخللق.

3 من ترك صلة الرحم فإن اهلل .........................................................

4 املؤمن يتصف بالرمحة، و............................. و.............................

س3: وضح مب شبه الرسول  املؤمنني يف توادهم وترامحهم.
س4: ملاذا خفف النيب  الصالة عند مساع بكاء الصيب؟

س5: بني جزاء من وصل رمحه وأقاربه.
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  حياء النيب
الّدرُس الرابع

احلياء أساس لكثري من األخالق الكرمية وباعث عليها، فالصدق، والعفة، واحللم والكرم، وغريها من األخالق، 

أساسها احلياء، وكان النيب  أشد األمة حياء!

معىن احلياء:
. احلياء: ُخُلق يبعث صاحبه على اجتناب القبيح، ومينع ِمن التقصري يف حقِّ ذي احلقِّ

إن احلياء خلق يبعث اإلنسان على فعل كل مليح، وترك كل قبيح، فهو مما جيمله بالصفات املحمودة، وهو رأس 

مكارم األخالق، وزينة اإلميان، وشعار اإلسالم.

أو عن احلديث يف املجلس مع  امتناعه عن نصيحة أصدقائه،  وأما إن ترك اخلري حبجة احلياء؛ مثل ذلك 

الضيوف أو يف اإلذاعة املدرسية، أو يف قاعة الدراسة فهذا خجل وليس حبياء، وكذلك ليس من احلياء ترك 

السؤال عما ال نعلمه، فهذا خجل مذموم.

مكانة احلياء:
احلياء شعبة من اإلميان، مينع من املعاصي ويزيد يف الطاعة، يقول النيب  »َوالَحَياُء ُشْعَبٌة ِمَن اإِليَماِن«)1(.

واحلياء يبعث على فعل األمور احلسنة، مثل: القول احلسن، ومينع من األمور القبيحة، مثل: التلفظ باأللفاظ 

السيئة، لذلك مدح النيب  احلياء فقال: »الَحَياُء اَل َيْأِتي ِإالَّ ِبَخْيٍر«)2(.
)1( أخرجه البخاري )٩(، ومسلم )35(.

)2( أخرجه البخاري )6117(.
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: صور من حيائه
- احلياء أحد الصفات األساسية يف شخصية النيب ، واليت عرف هبا بني الناس، يقول الصحايب 

أنه كان إذا كره شيًئا  الناس حياء، ومن حيائه    أشد  النبي  "كان   : أبو سعيد اخلدري  اجلليل 

ُعِرَف ذلك في وجهه")1(.

- ومن حيائه  أنه كان إذا بلغه عن الرجل أمٌر، فإنه ال يوجه كالمه إليه مباشرة، حياء منه، وحىت ال 

جيرح مشاعره أمام اآلخرين، بل كان من هديه  أن يوجه الكالم إىل عامة الصحابة، دون ختصيص، 

فيقول : »َما َباُل َأْقَواٍم َيُقوُلوَن: َكَذا َوَكَذا«)2(.

- ومن حيائه  أنه مل يكن يؤذي أحًدا بكالم فيه سبٌّ أو َشتٌم أو َبذاءٌة، يقول أنس بن مالك : "َلم 

اًشا، َواَل َلَعاًنا")3(. اًبا، َواَل َفحَّ ِبيُّ : َسبَّ َيُكن النَّ

)1( أخرجه البخاري )6102(، ومسلم )2320(.
)2( أخرجه البخاري )456(، ومسلم )1401(، وأبو داود )4788(.

)3( أخرجه البخاري )6031(.
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األنشطة
نشاط )1(:

باالشتراك مع جمموعتك، امجع بعض العبارات اليت حتث على التخلق خبلق احلياء، مث اكتبها 
يف لوحة وعلقها داخل املدرسة.

نشاط )2(:

بني رأيك يف املواقف اآلتية مع ذكر السبب:

السببال أوافقأوافقاملوقفم

1
حضر ضيوف عندكم فرفض أخوك 

اخلروج إليهم خجاًل منهم.
..................................................

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

2
رأى سعد أحد زمالئه يتكلم بكالم بذيء 

فلم ينصحه حىت ال يغضبه.
..................................................

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

3
أدى خالد الصالة يف مصلى املدرسة مث 
تذكر أنه مل يتوضأ فخرج من الصالة، 

وذهب يتوضأ.

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

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

4
َلِبَس ابن اجلريان ثياًبا ال تستر ركبته 

أثناء زيارتك له.
..................................................

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

5
مت ترشيح زميلك لقراءة القرآن يف حفل 

املدرسة، فلم يوافق خشية اخلطأ.
..................................................

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

استنتج األمور اليت تساعدك على االتصاف باحلياء؟
..............................................................................................................................................................

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

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

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

التقومي

س1: أكمل الفراغات اآلتية مبا يناسب:
1 احلياء هو: ................................................................................................................................................

2 ليس من احلياء: ...............................و...............................و...............................

3 كان النيب  أشد الناس: .......................................................................................................................

4 اخلجل مينع صاحبه من ...........................................................................................................................

5 احلياء شعبة من ........................................................................................................................................

6 ترك سؤال املعلم ليس من احلياء بل من: ...............................................................................................

س2: بني هدي النيب  إذا رأى شيئا يكرهه.
س3: علل: ترك احلديث أمام الناس يعد خجاًل مذموًما.

س4: اشرح معىن قوله : »الحياء ال يأتي إال بخير«.
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  صرب النيب
الّدرُس اخلامس

ْبـُر نقيض اجَلَزع، وهوحبس النفس عن حمارم اهلل، وحبسها على فرائضه، وحبسها عن  معىن الصرب: الصَّ

التسخط والشكاية ألقداره.ويدخل يف الصرب ترك الشكوى من أمل البلوى لغري اهلل.

مزنلة الصرب: للصرب قيمة جليلة يف اإلسالم، فقد ورد ذكره يف القرآن الكرمي تسعني مرة تقريًبا، ووعد 

يمح ]الزمر: 10[. هث  مث  هت  مت  هب  مب  اهلل الصابرين أجوًرا عظيمة بال حساب، قال تعاىل: ىمحٱ 

ْمِر اْلُمْؤِمِن، ِإنَّ َأْمَرُه ُكلَُّه َخْيٌر، َوَلْيَس َذاَك أِلََحٍد ِإالَّ  والصرب صفة ضرورية لكل مؤمن، يقول النيب : »َعَجًبا أِلَ

اُء، َصَبَر َفَكاَن َخْيًرا َلُه« )1(. اُء َشَكَر، َفَكاَن َخْيًرا َلُه، َوِإْن َأَصاَبْتُه َضرَّ ِلْلُمْؤِمِن، ِإْن َأَصاَبْتُه َسرَّ

وهكذا عاش النيب : يصرب على البالء، ويشكر اهلل على النعم.

صرب النيب : كان الرسول حممد  من األنبياء الصابرين، فصرب على  أذى قومه، وصرب على تبليغ 

الدعوة، وصرب على مصائب الدنيا، وصرب على طاعة ربه، وداوم عليها.

)1( أخرجه البخاري )3856(.
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مناذج من صربه  قبل اهلجرة:
ِبيِّ  َوُهَو ُيَصلِّي، "َفَوَضَع ِرَداَءُه ِفي ُعُنِقِه  : َرَأْيُت ُعْقَبَة ْبَن َأِبي ُمَعْيٍط، َجاَء ِإَلى النَّ قال عبد اهلل بن عمرو 

رت  يب  ىب  نب  مب  زب  َفَخَنَقُه ِبِه َخْنًقا َشِديًدا، َفَجاَء َأُبو َبْكٍر  َحتَّى َدَفَعُه َعْنُه، َفَقاَل: ىمحٱ 

يتيمح ]غافر: 28[)1(. ىت  نت  مت  زت 

الشدق: جانب الفمأشداقنا  َمَع  َسْبَعٍة  َساِبَع  :"ُكنُت  عزوان  بن  عتبة  قال 

َحتَّى  َجِر  الشَّ َوَرُق  ِإالَّ  َطَعاٌم  َلَنا  َما    اهلِل َرُسوِل 

َقُرَحْت َأْشَداُقَنا" )2(.

مناذج من صربه  بعد اهلجرة:
ُجِرَح رسول اهلل  يف غزوة ُأُحٍد يف وجهه ورأسه وُكِسَرت ِسنُُّه، وكانت فاطمُة  بنت رسول اهلل  تغسله 

وعلي بن أيب طالب  يكب املاء، فلما رأت فاطمة  أن املاء ال يزيد الدم إال كثرة أخذت قطعة من حصري 

أحرقتها وألصقتها فاستمسك الدم")3(.

: ما رأيت أحًدا أشدَّ  وصرب النيب  على شدة املرض وأوجاعه قبيل وفاته ، تقول أم املؤمنني عائشة 

عليه الوجُع من رسول اهلل ، فقالت له: »إنك لتتألُم ألًما شديًدا، قال: أجل، ما من مسلم يصيبه أًذى إال حاتَّ 

اهلُل عنه خطاياه كما تحاتُّ ورق الشجر«)4(.
فتت اهلل، وهي كناية عن إذهاب اخلطايا.حاتَّ اهلُل

تتشققتتفطر
َر َقَدَماُه")5(. "وكان  َيُقوُم ِمَن اللْيِل َحتَّى َتَتَفطَّ

)1( أخرجه البخاري )3856(.
)2( أخرجه مسلم )2٩67(.

)3( أخرجه البخاري )203٩(، ومسلم )17٩0(.
)4( أخرجه البخاري )5646 -5647(، ومسلم )2571-2570(.

)5( أخرجه البخاري )4837(.
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األنشطة
نشاط )1(:

َبيِّن اخلطأ يف املواقف اآلتية، مث اكتب التصحيح املناسب:
- ذهبت مع والدك للعزاء يف بيت أحد جريانكم فوجدت ابنه يبكي بكاء شديًدا بسخط وَجَزٍع.
..............................................................................................................................................................

- أحد زمالئك يتذمر ألن والده يكلفه ببعض األعمال اليت تشغله عن مشاهدة التلفاز.
..............................................................................................................................................................

َب يف إصابته. - أثناء اللعب أصيب أحد زمالئك؛ فأخذ يسبُّ ويشُتُم زميله الذي تسبَّ
..............................................................................................................................................................

نشاط )2(:
استخرج من اآليات التالية ما يدل على فضل الصرب والصابرين.

ما تدل عليهاآلية

]النحل: 126[  يمح  مع  جع  مظ  حط  مض  ىمحٱ 

يمح ]آل عمران: 146[ خص  حص  مس  ىمحٱ 

يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  ىمحٱ 

يمح ]فصلت: 35[ جئ 

ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  ىمحٱ 
]النحل: 96[ يمح  يت 
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التقومي

س1: اختر اإلجابة الصحيحة بوضع خٍط حتتها:
أ. حبس النفس عن اجلزع والسخط من معاين:

)احلياء – الصرب - الرمحة(

ب. الذي وضع ردائه على عنق رسول اهلل   وخنقه به هو:

)أبو جهل بن هشام - أبو هلب بن عبد املطلب - عقبة بن أيب معيط(

ج. ُجِرَح رسول اهلل   يف غزوة:

)بدر - أحد - اخلندق( 

د. قام رسول اهلل   الليل حىت تشققت:

)يداه - قدماه - ركبتاه( 

س2: بني سبب أكل الصحابة   ورق الشجر، وعالم يدل ذلك؟
س3: بني ما يكون عليه املؤمن يف كل من:

- السراء.

- الضراء.

س4: اكتب دلياًل على صرب النيب  على املصائب.
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  تواضع النيب
الّدرُس السادس

صور التواضع

قبول احلق 
وعدم رده

التذلل 
والعبودية هلل

خدمة النفسترك الُعْجب

تقدير اآلخرين 
واحترامهم

مفهوم التواضع:
أو مال أو صحة أو غريها؛ والتواضع من  الناس سواء بعلم  التعايل على  هو لني اجلانب، وعدم  التواضع: 

األخالق املثالية والصفات العالية، فاملسلم متواضع يف غري مذلة وال مهانة.

ِ ِإالَّ َرَفَعُه اهلُل«)1(. ومن اتصف بالتواضع رفع اهلل تعاىل قدره، يقول النيب : »َما َتَواَضَع َأَحٌد هلِلَّ

)1( أخرجه مسلم )2588(.
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وللتواضع صور كثرية، منها: التذلل هلل تعاىل، وقبول احلق، واحترام اآلخرين، وترك التكرب عليهم، وخدمتهم. 

وقد كان  شديَد التواُضع وإليَك مناذج من ذلك:

: صور من تواضعه
- من تواضعه : أنه كان خيدم نفسه يف بيته، ويقوم بشؤونه اخلاصة، فقد ُسئلت السيدة عائشة 

، "هل كان رسول اهلل  يعمل يف بيته شيًئا؟ قالت: نعم كان رسول اهلل  خيِصُف نعَلُه)1(، وخييُط ثوَبُه 

، ويعَمُل يف بيته كما يعمُل أحُدكم يف بيِته")2(.

- ومن تواُضِعه  أنه كان ال يترفع عن السالم على الصبيان، فقد مر أنُس بن مالك  على صبيان 

فسلم عليهم، وقال: "كان النبي  يفعله" )3( .

- وكان رسول اهلل   يزور األنصار، فيسلم على صبياهنم، وميسُح برؤوِسِهم، ويدعو هلم)4(.

- ومن تواضعه  أنه كان جيلس بني أصحابه، فيجيء الغريب فال يدري أيهم رسوُل اهلِل حىت َيسأل. )5(.

)1( خيصف نعله، أي كان خيرزها.
)2( أخرجه أمحد )6/ 167(، وابن حبان )5675(.

)3( أخرجه البخاري )6247(، ومسلم )2168(.
)4( أخرجه النسائي يف عمل اليوم والليلة )32٩(.

)5( أخرجه أبو داود )46٩8(، والنسائي )4٩٩4(.
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األنشطة
نشاط )1(:

ميز مظاهر التواضع فيما يلي:

ليس من التواضعمن التواضعالسلوك

إلقاء السالم على األغنياء دون الفقراء.

ارتداء ثياب مجيلة.

عدم االهتمام حبديث زميلك معك.

مجع القمامة من على األرض.

الفرح باحلصول على املركز األول يف املسابقات. 

نشاط )2(:

ناقش مع زمالئك الوسائل املعينة على التواضع.
..............................................................................................................................................................

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

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

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

س1: اختر اإلجابة الصحيحة بوضع عالمة )√( أمامها:

)أ( من صور التواضع أن:

)................( 1 خيدم اإلنسان نفسه.   

)................( 2 حيب ثناء الناس عليه.   

)................( 3 يفرح بشكر الناس له.   

)ب( الترفع على الناس صورة من صور:

)................( 1 إظهار النعمة     

)................( 2 التواضع.     

)................( 3 الكرب .       

)ج( التواضع سبب لـ:

)................( 1 احتقار الناس    

)................( 2 علو املزنلة     

)................( 3 جلب السخرية    



298

س2: أكمل الفراغات اآلتية مبا يناسب:

)أ( من صور تواضعه  يف بيته أنه كان:

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

)ب( من صور تواضعه  مع الصغار أنه كان:

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

س3: بني أثر التواضع يف التعامل مع الناس.
س4: اذكر ثالث صور للتواضع.

س5: علل: كان الغريب إذا جاء يريد الرسول  وهو بني أصحابه ال يعرفه من 

بينهم.
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