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مقدمة
بسم اهلل الرمحن الرحيم

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؛ 
املعايري  على  الغالب  يف  تعتمد  مل  مبسطة  مقررات  إعداد  إىل  التعليمية  بالعملية  املعنيني  بعض  اضطر  مما 
احلديثة يف بناء املناهج، أو نقل جتارب واسترياد مناهج مل ُتعْد خصيًصا للطالب يف الدول العربية  فكانت غري 

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

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

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

التعلُّم بالبيئة املحيطة بالطالب مما يعدد مصادر التعلُّم اليت حتقق أهداف التربية اإلسالمية.
وتنوعت أساليب التقومي لتراعي الفروق الفردية بني الطالب، وحتدد نقاط القوة، والنقاط اليت حتتاج إىل حتسني 

لتكون مرشًدا للمعلم يف رحلته لتحقيق هذه األهداف.
وجاء مقرر التربية اإلسالمية للصف السادس 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  احلفظ  موضوعات جمال  ربط   )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.
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جمال  وموضوعات  والتالوة،  احلفظ  جمال  مبوضوعات  التوضيحية  واألمثلة  التجويد  جمال  موضوعات  ربط   )4
التفسري.

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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فهرس موضوعات الفصل األول
الوحدة األوىل: احلفظ والتالوة.

17 - سورة اجلن. 
17 - سورة املزمل اآليات )14-1(.  

الوحدة الثانية: التجويد:
20 - الدرس األول: املد. 
24 - الدرس الثاين: أقسام املد. 
30 - الدرس الثالث: املد املتصل واملنفصل. 
35 - الدرس الرابع: املد الالزم والعارض للسكون.  
41 - الدرس اخلامس: التفخيم والترقيق. 

الوحدة الثالثة: التفسري:
46 - الدرس األول: تفسري سورة اجلن )10-1(. 
51 - الدرس الثاين: تفسري سورة اجلن )17-11(. 
54 - الدرس الثالث: تفسري سورة اجلن )28-18(. 
58 - الدرس الرابع: تفسري سورة املزمل )14-1(. 

الوحدة الرابعة: احلديث الشريف:
64 - الدرس األول: إخالص العمل هلل. 
66  . الدرس الثاين: طاعة الرسول -
68 - الدرس الثالث: فضل الوضوء. 
71 - الدرس الرابع: حرمة الظلم. 

الوحدة اخلامسة: التوحيد:
76 - الدرس األول: أمور ختالف اإلميان. 
81 - الدرس الثاين: الشرك. 
86 - الدرس الثالث: الكفر. 
٩2 - الدرس الرابع: النفاق. 
٩6 - الدرس اخلامس: أمور تناقض اإلميان. 
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فهرس موضوعات الفصل األول

الوحدة السادسة: الفقه والسلوك:
 102 - الدرس األول: صالة اجلمعة. 
108 - الدرس الثاين: صالة العيدين. 
113 - الدرس الثالث: صالة االستسقاء والكسوف.  
11٩ - الدرس الرابع: الزكاة. 
125 - الدرس اخلامس: زكاة اخلارج من األرض. 
12٩ - الدرس السادس: زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة. 
133 - الدرس السابع: إخراج الزكاة ومصارفها. 
138 - الدرس الثامن: زكاة الفطر. 
142 - الدرس التاسع: صدقة التطوع. 

الوحدة السابعة: السرية واألخالق:
148 - الدرس األول: تعامل النيب  مع الصغار. 

153 - الدرس الثاين: تعامل النيب  مع أقاربه. 

157 - الدرس الثالث: تعامل النيب  مع جريانه 

161 - الدرس الرابع: تعامل النيب  مع اخلدم والعمال. 

165 - الدرس اخلامس: تعامل النيب  مع غري املسلمني. 

171 - الدرس السادس: رفق النيب  بالبهائم. 

175 - الدرس السابع: هدي النيب  يف بيته. 

17٩ - الدرس الثامن: هدي النيب  يف العبادة. 
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فهرس موضوعات الفصل الثاين

الوحدة األوىل: احلفظ والتالوة:
185 - سورة املزمل ) 20-15(. 
185 - سورة املدثر. 

الوحدة الثانية: التجويد:
188 - الدرس األول: تفخيم الالم وترقيقها. 
1٩2 - الدرس الثاين: تفخيم الراء وترقيقها. 
1٩٩ - الدرس الثالث: القلقلة. 
202 - الدرس الرابع: الالمات السواكن. 
211 - الدرس اخلامس: عالمات الوقف يف املصحف. 

الوحدة الثالثة: التفسري:
216 - الدرس األول: تفسري سورة املزمل )20-15(. 
220 - الدرس الثاين: تفسري سورة املدثر ) 30-1(. 
225 - الدرس الثالث: تفسري سورة املدثر )37-31(. 
228 - الدرس الرابع: تفسري سورة املدثر ) 56-38(. 

الوحدة الرابعة: احلديث الشريف:
234 - الدرس األول: النهي عن الغيبة والبهتان. 
237 - الدرس الثاين: فضل السواك. 
240 - الدرس الثالث: الصرب على البالء. 
242 - الدرس الرابع: أكرب الكبائر. 

الوحدة اخلامسة: التوحيد:
246  . الدرس األول: واجبنا حنو الرسول -
24٩  . الدس الثاين: واجبنا حنو أهل بيت الرسول -
254  . الدرس الثالث: واجبنا حنو صحابة الرسول -



فهرس موضوعات الفصل الثاين
260 - الدرس الرابع: نعيم القرب وعذابه. 
265 - الدرس اخلامس: عالمات يوم القيامة. 
26٩ - الدرس السادس: أحوال يوم القيامة. 

الوحدة السادسة: الفقه:
274 -الدرس األول: الصيام. 
280 -الدرس الثاين: فقه الصيام. 
286 -الدرس الثالث: صيام التطوع. 
2٩0 -الدرس الرابع: العشر األواخر واالعتكاف. 
2٩4 -الدرس اخلامس: احلج والعمرة. 
2٩8 -الدرس السادس: مواقيت احلج والعمرة. 
303 -الدرس السابع: اإلحرام. 
30٩ -الدرس الثامن: أركان وواجبات احلج والعمرة. 
313 -الدرس التاسع: صفة العمرة. 
316 -الدرس العاشر: صفة احلج. 

الوحدة السابعة: السرية واألخالق:
326 -الدرس األول: هدي النيب  يف الذكر 
332 -الدرس الثاين: هدي النيب  يف قراءة القرآن. 
338 -الدرس الثالث: هدي النيب  يف األكل والشرب. 
344 -الدرس الرابع: هدي النيب  يف النوم. 
34٩ -الدرس اخلامس: هدي النيب  يف السالم. 
354 -الدرس السادس: هدي النيب  يف االستئذان والكالم. 
35٩ -الدرس السابع: هدي النيب  يف الضحك واملزاح. 
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األهداف العامة ملقرر التربية اإلسالمية يف الصف السادس  

)احللقة الثانية – التعليم األساسي(

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

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

)4( تنمو لديه املفاهيم املرتبطة بالتوحيد مبا يناسب مرحلته العمرية.
)5( يتعرف جانًبا من سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم.
)6( يشرح بعض أحكام العبادات املناسبة ملرحلته العمرية.

الوحدات التعليمية ودروسها:

عدد الدروسالوحدات التعليمية
3 سور قرآنيةاحلفظ والتالوة

10التجويد
8التفسري

8احلديث الشريف
11التوحيد

19الفقه والسلوك 
16السرية النبوية

عدد احلصص الدراسية األسبوعية )2- 3 حصة(





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 اجلن.

2 - سورة املزمل )14-1(.





 الصف السادس اإلبتدائي

19

الوحدة الثانية

التجويد

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

1- يناقش أحكام املد.
2 - يقارن بني أنواع املد.

3 - يبني أحكام التفخيم والترقيق.

موضوعات الوحدة:
1- املد.

2- أقسام املد.
3- املد املتصل واملنفصل.

4- املد الالزم والعارض للسكون.
5 - التفخيم والترقيق.
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الّدرُس األوُل
املد

 ]60 ]التوبة:  ىمحٱريزيمينييمح.  الرجُل:  فقرأ  رجاًل  ُيقِرئ    مسعود  بن  اهلل  عبد  كان 
مرسلة)1(، فقال ابن مسعود : ما هكذا أقرأنيها رسول اهلل ، فقال: كيف أقرأكها يا أبا عبد الرمحن؟ 

ها. )2( فقال: ىمحٱريزيميني يمح، فمدَّ

أخي الطالب: لعلك الحظت اآليت يف هذه القصة:
1. أن الرجل حني قرأ على ابِن مسعود  اآلية مل ميدها.

مي يمح. 2. أن ابن مسعود  أنكر على الرجل تركه للمد يف كلمةىمحٱ 
3. أن ابن مسعود  طبق عملًيا أمام الرجل كيفية النطق الصحيح باملد.

أواًل: تعريف املــد:املُد هو: إطالة الصوت بأحد حروف املد، أو بأحد حريف اللني.

األمثلة:

التوضيحكيفية النطقاملثالم

مي يمح1 نالحظ يف هذه األمثلة أن حرف املد وهو للفقرآااءىمحٱ 

حرف األلف هنا قد زيد فيه، وذلك 

بإطالة الصوت عند النطق به، وهذا 

يضبط بالتلقي واملشافهة عن املشايخ 

القراء.

ٰى يمح2 السمآااءىمحٱ 
من يمح3 يآااأيهاىمحٱ 

حفخف يمح4 ومآاا أنتىمحٱ 

)1( أي: بال مد.
)2( أخرجه الطرباين يف الكبري )8677( وصححه ابن اجلزري يف النشر )315/ 1(. 
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األمثلة:

ثانًيا: حروف املــد.
1 األلف الساكنة املفتوح ما قبلها، حنو: )قال(.

2 الواو الساكنة املضموم ما قبلها، حنو: )يقول(.

3 الياء الساكنة املكسور ما قبلها، حنو: )قيل(.

ولعلك تالحظ أخي الطالب: أن هناك جمانسة بني حروف املد وشروطها؛ إذ الفتحة متولِّدة من األلف، والضمة 

متولِّدة من الواو، والكسرة متولِّدة من الياء.

التوضيحمثالهحرف املدم

َقاَلاأللف1
ساكًنا،  جاء  األلف  وهو  املد  حرف  أن  املثال  هذا  يف  نالحظ 
وجاء احلرف الذي قبله وهو القاف يف كلمة قال مفتوًحا؛ وهلذا 

كان األلف حرًفا من حروف املد لتحقق شرط املد.

مكنونالواو2
نالحظ يف هذا املثال أن حرف املد وهو الواو جاء ساكًنا، 

وجاء احلرف الذي قبله وهو النون يف كلمة مكنون مضموًما؛ 
وهلذا كانت الواو حرًفا من حروف املد لتحقق شرط املد.

متشيالياء3
نالحظ يف هذا املثال أن حرف املد وهو الياء جاء ساكًنا، 

وجاء احلرف الذي قبله وهو الشني يف كلمة متشي مكسوًرا؛ 
وهلذا كانت الياء حرًفا من حروف املد لتحقق شرط املد.
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األنشطة
نشاط )1(:

من خالل ما تعلمت: ما املراد بإطالة الصوت:
)....................................( 1 رفع الصوت بالقراءة.        

)....................................( 2 إشباع احلرف وتقويته.        

 )....................................( 3 إطالة زمن نطق احلرف.      

نشاط )2(:
مبتابعة معلمك؛ طّبق املد على الكلمات التالية:

ٰريمح   ٱخصيمح ىمحٱ  ٱخئيمح ىمحٱ  ىمحٱ 

ٱمنيمح ٱيقاكيمح ىمحٱ  ىمحٱ           ٱّٰ يمح ىمحٱ 

نشاط )3(:
امأل اجلدول اآليت حسب املطلوب.

حركتهاحلرف الذي قبلهحركتهحرف املدم
أصابه
أقبلوا
يقول
الذي
طري
قيل
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التقومي

س1: اكتب تعريف املد؟

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

س2. أقرأ األمثلة اآلتية جهًرا، مث استخرج الكلمات اليت حتوي حروف املد:

شرطهحرف املدالكلمةاألمثلة

خييمح يهجيحي  ٱىمحٱ 

يلجمحم  ٱىمحٱ 

خممميمح

حيخي  ٱىمحٱ 

ميىييمح

س3: سجل من حفظك أمثلة على حروف املد اآلتية:

مثالهم

األلف 

الواو

الياء 
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الّدرُس الثاين
 أقسام املد

أخي الطالب: استمع ملعلمك وهو يقرأ سورة العصر:

خن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  قال تعاىل: ىمحٱ 

]العرص:3-1[. يمح  جه  ين  ىن  من 

]احلاقة: 24[. وكذلك وهو يقرأ قوله تعاىل: ىمحٱمتهتمثحجمججحمحجخيمح 

وستالحظ ما يلي:

- حرف املد وهو األلف يف كلمة )حن( مل يأت بعده مهز وال سكون أصلي.

- حرف املد وهو الياء يف كلمة )مث( جاء بعده حرف اهلمز.

- زمن النطق يف كلمة )حن( جاء طبيعيًّا مبقدار حركتني.

- زمن النطق يف كلمة )مث( جاء زائًدا على املد الطبيعي، أي: فوق احلركتني.

هبذا يتبني لك أن املد على قسمني، ومها:

القسم األول: املد األصلي )الطبيعي(:

وهو الذي ال يتوقف على سبب.

ا: ألن صاحب الطبيعة السليمة ال يزيده عن حده املقرر له، وال ينقصه عنه. ي املد الطبيعي طبيعيًّ - ُسمِّ

ي املد األصلي أصليًّا: ألنه أصل للمد الفرعي، وقيل: ألصالته وثبوته على حالة واحدة. - وُسمِّ
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القسم الثاين: املد الفرعي:
وهو الذي يتوقف على سبب؛ من مهٍز أو سكون.

ي املد الفرعي فرعيًّا: لتفرعه عن املد الطبيعي. - ُسمِّ

األمثلة:
التوضيحاألمثلةنوع املد

املد األصلي
حضخضمضيمح ىمح 

اكلكمكيمح ىمح 

يكملىليلاممميمح ىمح 

نالحظ يف هذه األمثلة أن حرف املد، وهو األلف 
يف كلمة )َطاَل(، والواو يف كلمة )َيُقوُل(، والياء يف 

كلمة )ِفي( مل يأت بعدها مهز وال سكون، وهلذا 
ا طبيعيًّا مبقدار حركتني. ت َمدًّ ُمَدّ

املد الفرعي
ىيييجئحئيمح ىمح 

حفخفمفحقمقيمح ىمح 

نالحظ يف هذين املثالني أن حرف املد وهو األلف 
يف كلمة )جئ( جاء بعدها سكون، واأللف يف 
كلمة )خف( جاء بعدها مهز، وهلذا مدت األلف 

مبقدار يزيد على حركتني، وسبب ذلك: وقوع مهز 
أو سكون بعد حرف املد.

تذكر: احلرف املشدد عبارة عن حرفني أوهلما ساكن. 

أنواع املد الفرعي:

ينقسم املد الفرعي إىل قسمني: 

القسم األول: ما سببه اهلمز، وهو نوعان:

2 املد املنفصل. 1 املد املتصل.   
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القسم الثاين: ما سببه السكون، وهو نوعان: 

1 املد الالزم.   

2 املد العارض للسكون.

األمثلة:

نوع املد م
التوضيحاملثالسببهالفرعي

المتصل1

اهلمز

يف هذين املثالني جاءت اهلمزة بعد حرف املد ىمحىبيمح

وهو األلف يف كلمة ىمحىبيمح، والياء يف كلمة 

املد  مقدار  لزيادة  سبًبا  ذلك  فكان  }يف{، 

الفرعي على مقدار املد األصلي.
ىمحزيمييمحالمنفصل2

الالزم3

السكون

املد ىمحمبيمح بعد حرف  املثالني جاء سكون  يف هـذين 

وهو األلـف يف كلمة ىمحمبيمح، والـواو يف كلــمـة 

ىمحٱجميمح، فكان ذلك سبًبا لزيادة مقدار 

املد الفرعي على مقدار املد األصلي.
العارض 4

ىمحٱجميمحللسكون
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األنشطة
نشاط )1(:

َبيِّن حرف املد، ونوع املد يف الكلمات اليت حتتها خط فيما يأيت مع بيان السبب:

السببنوع املدحرف املداآلية فرعيأصلي             

ألنه مل يأت بعده مهز وال سكون الواوىمحميىيييٰذيمح

ىمحمبهبجتحتيمح

ىمحخلمليمح

ىمحجغمغيمح

ىمحمعيمح

ىمحزيمينيىييييمح

نشاط )2(:

مبساعدة زميلك: استخرج أنواع املد املوجودة يف سورة الكافرون.

ىن  من  خن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  قال تعاىل: ىمحٱ 

يمح]الكافرون:6-1[. ٰى   ٌّ   ٍّ  َّ  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين 
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نشاط )3(:

مبتابعة معلمك؛ طّبق املد على اآليات اآلتية:
خل  حل  جل  مك  لك  خك  حك  جك  مق  حق   مف  خف  جفحف  مغ  جغ  مع  جع  ىمحٱ 

حي  جي  ٰه  مه  جه  هن  من  خن  حن  جن  مم  خم  حم  جم  هل  مل  

يمح ]طه:113-111[. هئ  مئ  هي  مي  خي 

التقومي

س 1: اقرأ األمثلة اآلتية قراءة صامتة، مث دوِّن نوع املد أمام كل مثال:

          

ىمحرتيمح 

يبيمح ىمحىب 

ىمحلكيمح

رئيمح ىمح     ّٰ 

مثاله:.............................................................

مثاله:.............................................................

مثاله:.............................................................

مثاله:.............................................................

نوع املداألمثلة
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س2: صل خبط بني القائمة )أ( وما يناسبها من القائمة )ب( فيما يأيت:

المد األصلي )الطبيعي(

لتفرعه من المد الطبيعي.المد الطبيعي

الذي ال يتوقف على سبب.

ألنه أصل للمد الفرعي.

ألنه الزمن الالزم لنطق حرفين 
متحركين متتاليين.

الذي ال يتوقف على سبب من 
همز أو سكون

ي أصلًيا ُسمِّ

المد الفرعي

ي فرعًيا ُسمِّ

المد الفرعي

بأ

س 3: اقرأ األمثلة اآلتية جهًرا، مث استخرج املد الذي سببه اهلمز وبيِّن نوعه، واملد الذي 

سببه السكون وبني نوعه:

قال تعاىل: ىمحٱمججحمحيمح ]املطففني: 23[.

قال تعاىل: ىمحٱحئخئمئهئيمح ]املطففني: 19[.

قال تعاىل: ىمحٱحمخمممىميمح ]الصافات: 26[.

قال تعاىل: ىمحٱىيييجئحئيمح ]النازعات: 34[.

قال تعاىل: ىمحٱحلخلملهليمح ]البقرة: 196[.
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الّدرُس الثالث
املد املتصل واملنفصل

ينقسم املد الذي سببه اهلمز إىل متصل، ومنفصل.

أواًل: املد املتصل.
تعريفه: أن يأيت حرف املد وبعده مهزة يف كلمة واحدة.

حكمه: وجوب املد، فال جيوز قصره.
 مقداره: ُيَمدُّ املد املتصل مبقدار أربع حركات أو مخس حركات.

ي بــاملد املتصل: التِّصال حرف املد باهلمز يف كلمة واحدة. - ُسمِّ

ِه عن الطبيعي. ي املد املتصل واجًبا: ألن القراء أمجعوا على وجوب زيادة َمدِّ - كما ُسمِّ

األمثلة:
التوضيححرف املدم

ىمحىبيمح1

ُنالِحظ يف كلمة يشآء أن حرف املد هو األلف، وسبب املد هو: اهلمز، 
ُمتَّصاًل، فُيَمدُّ مبقدار  ا  َمدًّ َي  وكالمها جاءا يف كلمة واحدة، وهلذا ُسمِّ

أربع حركات.

يمح2 خت  ىمحٱ 
ُنالِحظ يف كلمة َتُبوَأ أن حرف املد هو الواو، وسببه هو اهلمز، وكالمها 
ا ُمتَّصاًل، فُيَمدُّ مبقدار أربع حركات. َي َمدًّ جاءا يف كلمة واحدة، وهلذا ُسمِّ

ىمحمضيمح3

اهلمز،  هو  وسببه  الياء،  هو  املد  حرف  أن  ُيِضيُء  كلمة  يف  ُنالِحظ 
ُمتَّصاًل، فُيَمدُّ مبقدار  ا  َمدًّ َي  وكالمها جاءا يف كلمة واحدة، وهلذا ُسمِّ

أربع حركات.
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ثانًيا: املد املنفصل.
تعريفه: هو أن يأيت حرف املد يف آخر كلمة، واهلمزة يف أول الكلمة اليت بعدها.

حكمه: وجوب املد حركتني وجواز املد بأكثر من ذلك.
مقداره: أربع  أو مخس حركات.

ُسمِّي املد منفصاًل: النفصال حرف املد عن اهلمز حقيقًة أو حكًما.
شرطه: وصل ُجزَئي الكلمة حنو: )أبا أحٍد(، فإن وقف القارئ على جزء الكلمة األوىل حنو الوقف على )أبا( 

ا طبيعيًّا مبقدار حركتني لزوال سبب زيادة املد وهو اهلمزة اليت يف الكلمة الثانية وهي: )أحد(. كان مدًّ

األمثلة:

التوضيحاملثالم

ىمحمظجعيمح1

ُنالحظ يف هذا املثال أن حرف املد هو األلف، حيث جاء يف آخر كلمة 

أبا، وأن سبب املد هو اهلمز، وقد جاء يف أول الكلمة اليت بعدها وهي 
ا منفصاًل، فيمد مبقدار أربع حركات. كلمة أحٍد، وهلذا مسي مدًّ

ىمحجسحسيمح2

ُنالحظ يف هذا املثال أن حرف املد هو الواو، حيث جاء يف آخر كلمة 

قوا، وأن سبب املد هو اهلمز، وقد جاء يف أول الكلمة اليت بعدها 
أربع  ا منفصاًل، فيمد مبقدار  أنفسكم، وهلذا مسي مدًّ وهي كلمة 

حركات.

ىمحزيمييمح3

ُنالحظ يف هذا املثال أن حرف املد هو الياء، حيث جاء يف آخر كلمة 

يف، وأن سبب املد هو اهلمز، وقد جاء يف أول الكلمة اليت بعدها وهي 
ا منفصاًل، فيمد مبقدار أربع حركات. كلمة أنفسكم، وهلذا مسي مدًّ
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األنشطة
نشاط )1(:

بالتعاون مع جمموعتك؛ طّبق املد املتصل واملنفصل على اآليات اآلتية:
جب  مئهئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  ىمحٱ 

جس  مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  مث  هت  ختمت  حت  جت  هب  مب  خب  حب 

مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس 

يمح]الكهف:52-50[. حك  جك  مق  حق  مف  خف  حف  جف 

نشاط )2(:

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

حي  ٰهجي  مه  جه  هن  من  حنخن  جن  مم  خم  حم  جم  ملهل  خل  حل  جل  مك 

يمح ]احلجرات:11[.  هئ  مئ  هي  مي  خي 
استخرج من هذه اآليات الكرمية الكلمات اليت فيها مدٌّ متصٌل، أو منفصٌل، مبيًنا حكم املد، 

ومقداره، وسببه يف اجلدول التايل:
سبب املدمقدار املدحكم املدنوع املدالكلمةم
1
2
3
4
5
6
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نشاط )3(:

هات لكل حرف من حروف املد مثااًل ملد متصل وآخر ملد منفصل:

الكلمةاحلرفم

األلف1

الواو2

الياء3

التقومي

س1: عرف كاًل من املد املتصل واملنفصل مع التمثيل.

س 2: قارن بني املد املتصل، واملد املنفصل كما يف اجلدول التايل:

املد املنفصلاملد املتصلجمال املقارنة

حكمه

مقدار مده

سبب تسميته
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س3: ضع عالمة )√( أمام العبارة الصحيحة، أو عالمة )×( أمام العبارة اخلطأ:

)................( 1 يطلق على املد املتصل بأنه املد اجلائز.    

)................( 2 املد املتصل أن يأيت املد بعد مهزة يف كلمة واحدة.   

)................( ي املنفصل بذلك النفصال حرف املد عن اهلمز.    3 ُسمِّ

س 4: اقرأ األمثلة اآلتية جهًرا، مث استخرج املد املتصل واملنفصل وبيِّن حرفه:

حرفهنوع املد اآلية 

ىمحٱميىيييٰذ يمح ]الطارق:6[.

ىمحٱخبمبهب يمح ]الفجر:15[.

ىمحٱحقمقجكحكيمح ]اإلنسان: 21[.

ملىليلجمحمخميمح ]امللك:27[ ىمحٱخل 

ىمحٱزئمئنئ يمح ]املدثر:54[.
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الّدرُس الرابع
املد الالزم والعارض للسكون

مر بك عزيزي الطالب أن املد الذي سببه السكون، له نوعان: الزم وعارض للسكون، وهذا وقت تعلمك هلذين 

النوعني. 

أواًل: املد الالزم:
تعريفه: أن يأيت بعد حرف املد سكون أصلي.

أقسامه: 
ينقسم املد الالزم إىل قسمني:

1 املد الالزم الكلمي؛ وهو أن يقع السكون األصلي بعد حرف املد يف كلمة مثل )الطآمة(.

2 املد الالزم احلريف؛ وهو أن يقع السكون األصلي بعد حرف املد يف حرف من أحرف اهلجاء مثل )ن(. 

حكمه: لزوم املد.
مقداره: ميد مبقدار ست حركات.

وُسمِّي الزًما: للزوم سببه –وهو السكون– حاليت الوصل والوقف، أو للزوم مده وصاًل ووقًفا مًدا مشبًعا 
اء. باتفاق القرَّ

سبب املد الالزم: 
سببه: وقوع السكون بعد حرف املد يف كلمة واحدة، وهو سكون ثابت ال يتغري وصاًل ووقًفا.

وملا كان حرف املد نفسه ساكًنا ووقع بعده سكون، اجتمع ساكنان، فكان املد كالفاصل بينهما، أو هو مبثابة 

التحريك للساكن األول.
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األمثلة:

التوضيحاملثالم

ىمحجئيمح1

نالحظ يف هذا املثال أن حرف املد هو األلف، وسبب املد هو السكون، 
ي مدا الزًما، فيمد مبقدار ست  وكالمها جاء يف كلمة واحدة، ولذا مسِّ

حركات، وقد جاء املد يف هذا املثال يف كلمة.

ىمحخليمح2

نالحظ يف هذا املثال أن حرف املد هو األلف، وسبب املد هو السكون، 
ي مدا الزًما، فيمد مبقدار ست  وكالمها جاء يف كلمة واحدة، ولذا مسِّ

حركات، وقد جاء املد يف هذا املثال يف حرف.

ثانًيا: املد العارض للسكون:

تعريفه: هو أن يأيت بعد حرف املد سكون عارض من أجل الوقف.

حكمه: جواز املد.

مقداره: 

- ميد مبقدار حركتني )القصر: نظًرا لعدم االعتداد بالسكون العارض(.

- ميد أربع حركات )التوسط: ملراعاة اجتماع الساكنني مع مالحظة عروضه(.

- ميد ست حركات )املد: لشبهه باملد الالزم يف وجود سبب املد )السكون(، والتقائه بالساكن قبله الذي 

هو حرف املد(.

ُسمِّي املد عارًضا للسكون: ألن السكون عرض له من أجل الوقف.
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األمثلة:

التوضيحاملثالم

ىمحخنيمح1
نالحظ يف هذا املثال أن حرف املد هو الواو، جاء بعده سكون غري 

ي مًدا عارًضا  أصلي، وإمنا عرض له بسبب الوقف، وهلذا مسِّ
للسكون، فيمد مبقدار حركتني، أو أربع حركات، أو ست حركات.

ىمحجييمح2
نالحظ يف هذا املثال أن حرف املد هو الياء، جاء بعده سكون غري 

ي مًدا عارًضا  أصلي، وإمنا عرض له بسبب الوقف، وهلذا مسِّ
للسكون، فيمد مبقدار حركتني، أو أربع حركات، أو ست حركات.
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األنشطة
نشاط )1(:

طّبق املد الالزم والعارض للسكون على أول سوريت الشعراء واألنبياء.

قال تعاىل:

يمح ]الشعراء:3-1[. من  خن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  ىمحٱ 

قال تعاىل: 
جه  ين  ىن  من  خن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  ىمحٱ 

ٰى   ٌّ   ٍّ       َُّّ      ِّ      ّٰ  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  حيخي  جي  يه  ىه  مه 

يمح]األنبياء:3-1[. مئ  زئ  رئ 

نشاط )2(:

استخرج من سورة املاعون مواضع املد العارض للسكون، ُمبيًِّنا حكم املد، ومقداره، وسببه:

قال تعاىل:
رئ  ٰى      ٌّ  ٍّ   َّ    ُّ   ِّ     ّٰ  ٰر   ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  ىمحٱ 

نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ 

يمح ]املاعون:7-1[. يت  ىت 
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سبب املدمقدار املدحكم املدالكلمةم
1
2
3
4
5
6

نشاط )3(:

هات لكل حرف من حروف املد مثالني للمد الالزم، وآخرين للمد العارض للسكون:

التوضيحاملثالم

األلف1

الواو2

الياء3
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التقومي

س 1: عرف ُكالًّ من املد الالزم، واملد العارض للسكون، مع التمثيل.

س 2: قارن بني املد العارض للسكون واملد الالزم حسب املطلوب يف اجلدول التايل:

املد العارض للسكوناملد الالزمجمال املقارنة

حكمه

مقدار مده

سبب تسميته

س3: صل األمثلة اليت يف املجموعة )أ( ما يناسبها من نوع املد يف املجموعة )ب(:

ىمحٱجئيمح 

ىمحجييمح

ىمحٱٱخليمح

ىمحٱٱزبيمح

ىمحٱيقيمح

مد الزم حريف

مد الزم كلمي

مد عارض للسكون

مد عارض للسكون

مد الزم كلمي

بأ
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الّدرُس اخلامس
التفخيم والترقيق

اء وهو يقرأ سوريت عبس والربوج، وشدَّ انتباهه بعض الكلمات  استمع الطالب معاذ ألحد الُقرَّ

جعيمح، وقوله تعاىل: ىمحٱلكيمح، فلما ذهب إىل املدرسة  يف قراءته كقوله تعاىل: ىمحٱمظ 

يان: التَّفخيم  سأل عنها معلَم مادة التجويد، فأجابه املعلُم قائاًل: هاتان ظاهرتان صوتيتان ُتسمَّ

ُحهَما لك ولزمالئك أكثر يف هذا الدرس إن شاء اهلل.   والتَّرقيق، وسوف أَوضِّ

أخي الطالب: تعاون مع زمالئك يف استخراج ثالث فوائد مهمة من هذه القصة:

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

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

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

تعريف التفخيم:ِسَمٌن َيْعَتِري احلرَف عند النطق به فيمتلئ الفُم ِبَصَداه، والتفخيم والتسمني والتغليظ كلها 

ألفاظ مترادفة مبعىن واحد.

تعريف الترقيق: ُنُحوٌل َيْعَتِري احلرَف عند النطق به فال ميتلئ الفُم ِبَصَداه.
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كيفية التفخيم والترقيق

ة احلنك،  - احلرف املفخم يسمى حرًفا مستعلًيا، وعند النطق به يتجه ضغُط الصوت إىل األعلى فيصطدم بُقبَّ

ي إىل ِسَمِن احلرف وتفخيمه. بة فريتدُّ الصوت عنها، وله صدى )رنني( ميأل الفم، مما ُيؤدِّ وحيث إهنا حمدَّ

- واحلرف املرقق يسمى حرًفا مستفاًل، وعند النطق به يكون ضغط الصوت ألسفل فال ميتلُئ الفم بصدى 

ٍة يف صوت هذا احلرف فيكون مرقًقا. الصوت فيه، مما يؤدي إىل حنوٍل وِرَقّ

األمثلة:

التوضيححقهاملثالم

َطاٍع1 مُّ
التفخيم

أن  ذلك:  والزم  مفخمان،  أهنما  والثاين  األول  املثالني  يف  نالحظ 

بة فريتد  ة احلنك املحدَّ يتجه ضغط الصوت إىل األعلى فيصطدم ِبُقبَّ

ي إىل ِسَمن  الصوُت عنها حمدًثا رنيًنا ميأل الفَم بصداه؛ مما يؤدِّ

دى بالتفخيم. ى العلماء هذا الصَّ ه، ومسَّ احلرف وُرُبوِّ

لعدم  مرققني  فنجدمها  والرابع  الثالث  األخريين  املثالني  يف  وأما 

إىل  ى  أدَّ بصداه، مما  الفُم  ميتلئ  ومل  أعلى،  إىل  الصوت  ِد  َتَصعُّ

ُنُحول احلرف، وهو ما يسمى عند العلماء بالترقيق.

َطاَل2

َأُعوُذ3
الترقيق

َجآَء4
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األنشطة
نشاط )1(:

صنف الكلمات اآلتية من حيث الترقيق والتفخيم حسب اجلدول اآليت:
ر       َّ                 ُّ َيْطَبُع                َّ                   ُّ اْلُحْكُم             َّ                   ُّ َيْخُلُق           َّ                ُّ َقاَل            َّ                 ُّ  َأُعوُذ   َّ            ُّ َوَضاَق                َّ              ُّ َطَبع                  َّ                   ُّ الُمّدثِّ

الكلمات املرققةالكلمات املفخمة

نشاط )2(:
أخي الطالب بالتعاون مع مدرسك اقرأ اآليات اآلتية مطبًقا ما حيتاج إىل تفخيم أو ترقيق:
ين  ىن  من  خن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم  يلجم  ىل  مل  خل  قال تعاىل: ىمحٱ 

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

يمح]احلج:3-1[. يب  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ   ّٰ   ِّ  ُّ     
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التقومي
ا حتت الكلمة الصحيحة مما يأيت: س 1: ضع خطًّ

1 سبب تفخيم احلرف:

)صدى الصوت - اصطدام احلرف باحلنك - استعالء اللسان(

2 يتميز احلرف املرقق بأنه:

)ال ميتلئ صداه بالفم - يأيت يف آخر الكلمة  - ُينطق بسرعة(

س2: اقرأ اآليات الكرمية اآلتية جهًرا، مطبًِّقا التفخيم والترقيق، مث استخرج منها ثالث 

كلمات مفخمات، وثالث كلمات مرققات.

مه  جه  ين  ىن  من  خن  حن  يمجن  ىم  مم  خم  حم  يلجم  ىل  مل  خل  قال تعاىل:ىمحٱ 

مئ  زئ  رئ  ٰىٌّ  ٍّ     َّ   ُّ   ِّ    ّٰ  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه 

رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ 

يمح  ]األحزاب:68-63[. مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث  زث 

س 3: قارن بني تعريف التفخيم والترقيق .
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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 اجلن )10-1(.

2 - سورة اجلن )17-11(.

3 - سورة اجلن )28-18(.
4 - سورة املزمل )24-1(.



46

الّدرُس األول
تفسري  سورة اجلن )10-1(

يل ىل  مل  خل 

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

زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ   رئ  ٰى  ٌّ     ٍّ       َّ   ُّ    ِّ   ّٰ  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي 

لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب 

ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك 

جخ  مح  جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب  حب  هئجب  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي 

يمح  ]اجلن: 1 - 10[. خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ 

معاين الكلمات:
معناهاالكلمة

النفر: من ثالثة إىل عشرة.حم

بديًعا يف بالغته وفصاحته.خن

احلّق والّصــواب، واملراد هنا: التوحيد واإلميان.جه

ارتفَع وَعــُظَم.ٰذ

َجـاِهـلنا، واملراد هنا إبليس اللعني.نئ
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معناهاالكلمة

قْواًل ُمـفرًطـا يف الكذب والّضـالل.رب

َيْسـتعيذون.ىف

إمًثا، أو طغياًنا وَسَفًها.لك

ُمـترّقـًبا.خت

َخْيًرا وَصالًحا ورمحة.حص

املعىن اإلمجايل:

قل أيها الرسول: أوحى اهلل إيلَّ أنَّ مجاعة من اجلن قد استمعوا للقرآن، فلما مسعوه قالوا لقومهم: إنا 

قنا هبذا القرآن وعملنا به، ولن نشرك بربنا الذي خلقنا  مسعنا قرآًنا بديًعا يدعو إىل احلق واهلدى، فصدَّ

أحًدا يف عبادته، وأنه تعاَلْت عظمة ربنا وجالله ما اختذ زوجة، وال ولًدا.

يكذب على اهلل  لن  ا  أحــدً أن  َحِسْبنا  ــا  وأنَّ بعيًدا عن احلق،  قواًل  تعاىل  يقول على اهلل  كان  وأن سفيهنا 

تعاىل، وأنه كان رجال من اإلنس يستجريون برجال من اجلن؛ فزاد رجاُل اجلنِّ اإلنَس باستعاذهتم هبم 

خوًفا وإرهاًبا ورعًبا، وأن كفار اإلنس حسبوا كما حسبتم- يا معشر اجلن- أن اهلل تعاىل لن يبعث أحًدا 

ُملئت باملالئكة الذين  بعد املوت، وأنَّا معشر اجلن طلبنا بلوغ السماء؛ الستماع كالم أهلها، فوجدناها 

ا قبل ذلك نتخذ من السماء مواضع لنستمع إىل أخبارها، فمن  حيرسوهنا، وبالشهب املحرقة، وأنا كنَّ

ا أراد اهلل أن يزنله  حياول اآلن جيد له شهاًبا باملرصاد، ُيحرقه ويهلكه، وأننا -معشر اجلن- ال نعلم: أشرًّ

بأهل األرض، أم أراد هبم خرًيا وهدى؟
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الدروس املستفادة من اآليات:
)1( اجلن يف التكاليف الشرعية كاإلنس.

)2( اجلن املؤمن منهم يدعو الكافر إىل اإلميان.

)3( النيب  مبعوث إىل العاملني؛ اإلنس واجلن.

)4( مسع اجلن القرآن فصدقوا به، وآمنوا.

قبل  واجلــن  إبليس  يقول  كان  ما  واستنكروا  والولد،  الصاحبة  عن  رهبم  نّزهوا  القرآن  مسعوا  ملا  )5( اجلن 

إسالمهم من الكذب والغلو يف الكفر، وجماوزة احلّد يف الظلم.

)6( كان اإلنس يف اجلاهلية إذا ما نزلوا وادًيا تعوذوا بسيد هذا الوادي، أو بعزيز هذا املكان من شّر سفهاء 

قومه، فيبيت يف جوار منهم حىت يصبح، فزاد اإلنس اجلّن طغياًنا وعتًوا هبذا التعوذ.

)7( ظن اإلنس كما ظن اجلن أن لن يبعث اهلل اخللق.

 .......................................................................................................................................................................... )8(

.......................................................................................................................................................................... )٩(
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األنشطة
نشاط )1(:

جاء يف القرآن الكرمي قصة  ألحد أنبياء اهلل عليهم السالم مع اجلن املؤمن، بالرجوع إىل 
معلمك؛ اكتب اسم النيب  وقصته مع اجلن.

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

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

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

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

نشاط )2(:
بالرجوع إىل معلمك؛ قارن بني االستعاذة واالستعانة.

االستعانةاالستعاذة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................
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نشاط )3(:
بالرجوع إىل معلمك؛ اكتب دعاء دخول القرية أو البلدة.

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

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

التقومي
س1: اكتب الدروس املستفادة من اآليات: الكرمية.

س2: اشرح اآليات بأسلوبك.
س3: قارن بني االستعاذة واالستعانة.

اذكر  واجلن؛  اإلنس  من شر  التعوذ  الواردة يف  األذكار  النبوية بعض  السنة  س4: جاء يف 
أحدها.

س5  اذكر معىن الكلمات اآلتية: ) رهًقا - رصًدا - يعوذون(.
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الّدرُس الثاين
تفسري  سورة اجلن )17-11(

يل ىل  مل  خل   

مك  لك  خك  حك  جك  مق  حق  مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  حطمظ  مض  خض  حض  جض  مص  ىمحٱ 

يل  ىل  مل  خل  ٰه  مه  جه  هن  من  خن  حن  جن  مم  حمخم  جم  هل  مل  خل  حل  جل 

جي  يه  ىه  مه  جه  ين  ىن  من  خن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم  جمحم 

يمح ]اجلن: 11 - 17[. مئ  زئ  رئ  ٰرٰى    ٌّ     ٍّ   َّ   ُّ    ِّ       ّٰ  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي 

معاين الكلمات:
معناهاالكلمة

مذاهب.مع

ُمتفرقة ُمختِلفة.جغ

اعتقدنا.حف

البخس: النقص، واملراد هنا: نَــقْـًصـا مْن ثَوابه.هن

املراد هنا: َغـَشَيـان ِذلّــة له.مه

اجَلـائرون.من

شاّقًـا.زئ
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األنشطة
نشاط )1(:

بالرجوع إىل معلمك؛ اكتب املناسبة بني هذه اآليات واآليات السابقة.
.................................................................................................................................................................................

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

املعىن اإلمجايل:
ا املتقون، ومنا قوم كفار وفساق، وكنا  ا ِمنَّ تكمل هذه اآليات ما خيرب به اجلن عن أنفسهم بعد أن آمنوا قائلني: وأنَّ

ا أيقنا أن اهلل قادر علينا، إذا أراد بنا أمًرا أينما كنا، ولن نستطيع أن ُنْفِلت ِمن عقابه،  فرًقا ومذاهب خمتلفة، وأنَّ

ا به، وأنه حق ِمن عند اهلل، فمن يؤمن بربه، فإنه ال خيشى نقصاًنا من  إن أراد بنا سوًءا، وإنا ملا مسعنا القرآن آمنَّ

حسناته، وال ظلًما يلحقه بزيادة يف سيئاته، ومنا اخلاضعون هلل بالطاعة، ومنا الظاملون؛ فمن أسلم فأولئك الذين 

قصدوا احلق، فهداهم اهلل إليه، وأما اجلائرون عن اإلسالم فكانوا َوقوًدا جلهنم، وأنه لو سار الكفار من اإلنس 

عنا عليهم الرزق يف الدنيا لنختربهم. واجلن على طريقة اإلسالم، ومل حييدوا عنه ألنزلنا عليهم ماًء كثرًيا، ولوسَّ

الدروس املستفادة من اآليات:
)1( تغري احلال بعد البعثة النبوية عن اجلن من ........................ إىل .............. ......................

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

)2( يف البداية مل يفهم اجلن القصد من تشديد احلراسة على أخبار السماء.

)3( اجلن قبل البعثة املحمدية كان منهم الصاحلون ومنهم الكافرون، وكانوا فرًقا شىت، وأدياًنا خمتلفة.

. 4( بادر اجلن عند مساع القرآن إىل اإلميان باهلل تعاىل، والتصديق مبحمد(



 الصف السادس اإلبتدائي

53

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

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

نشاط )2(:
ذكر اهلل عز وجل يف سورة الذاريات الغاية من خلق اجلن واإلنس، بالرجوع إىل معلمك؛ اكتب 

هذه اآلية، واكتب الدروس املستفادة منها.
.................................................................................................................................................................................

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

التقومي
س1: اشرح اآليات بأسلوبك.

س2: اكتب الدروس املستفادة من اآليات:.
س3: خلق اهلل عز وجل اإلنس واجلن لغاية كربى؛ وضحها، مث اذكر كيف ميكن أن حنقق 

هذه الغاية يف حياتنا.
س4: أكمل الفراغات التالية:

كان اجلن قبل البعثة املحمدية .........................................................، مث بعد ذلك أصبح   -
 ..........................................................

ملا مسع اجلن القرآن ......................، وأنه من يؤمن باهلل ال خيشى .................. حسناته، وال   -
........................يف سيئاته. 

........................، وأما اجلائرون عن  .......................، فهداهم  من أسلم من اجلن فأولئك   -
.................. فكانوا ......................... .
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الّدرُس الثالث
تفسري  سورة اجلن )27-18(

يل ىل  مل  خل 

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

ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف 

جح  مج  حج   مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  خبمب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي 

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

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

هت  مت  هب  مب  هئ  مئ  هي  مي  خي  حي  جي  ٰه  مه  جه  هن  من  خن  حن 

يمح ]اجلن: 18 - 28[. مس  هث  مث 

معاين الكلمات:
معناهاالكلمة

ُمـتَــراِكِمني من ازدحامهم عليه تعّجـبا.نث

َمْلَجـأ أْو ِحْرًزا.حئ

َحَرسا من املالئكة حيرسونه.مه

املراد هنا: َعِلَم ِعـلًمـا تاّمـا.هئ

املراد هنا: َضـَبـط ضبًطا كاماًل.مت
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املعىن اإلمجايل:
خيربنا اهلل عز وجل أن املساجد لعبادته وحده؛ فال نعبد فيها غريه، وخنلص له الدعاء والعبادة، وأنه ملا قام حممد 
 يعبد ربه كاد اجلن يكونون عليه مجاعات متراكمة؛ بعضها فوق بعض؛ ِمن شدة ازدحامهم لسماع القرآن منه.

وأمر اهلل تعاىل نبيه  قائاًل له: قل هلؤالء الكفار: إمنا أعبد ريب وحده، وال أشرك معه يف العبادة أحًدا، وإين 
ال أقدر أن أدفع عنكم ضًرا، وال أجلب لكم نفًعا، ولن ينقذين من عذاب اهلل أحد إن عصيته، ولن أجد من دونه 
ملجأ أفرُّ إليه ِمن عذابه، لكن أملك أن أبلغكم عن اهلل ما أمرين بتبليغه لكم، وَمن يعص اهلل ورسوله، وُيعرض 
عن دين اهلل؛ فإن جزاءه نار جهنم، ال خيرج منها أبًدا، حىت إذا أبصر املشركون ما يوعدون به من العذاب، 

فسيعلمون َمن أضعف ناصًرا ومعيًنا، وأقل جنًدا.
وقل هلم ما أدري مىت العذاب الذي ُوعدمت، اهلل هو العامل مبا غاب عن األبصار؛ فال يظهر على غيبه أحًدا من 

خلقه إال من اختاره اهلل.
وخيربنا اهلل أنه سبحانه أحاط علمه مبا عندهم ظاهًرا وباطًنا من الشرائع واألحكام وغريها، ال يفوته منها 

شيء، وأنه تعاىل أحصى كل شيء عدًدا؛ فلم َيْخَف عليه منه شيء.

األنشطة
نشاط )1(:

بالتعاون مع زمالئك؛ قسم آيات سورة اجلن إىل موضوعات، موضًحا بداية وهناية كل موضوع 
من هذه املوضوعات.

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

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

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

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



56

نشاط )2(:
بالرجوع إىل معلمك؛ اكتب آداب املساجد يف اإلسالم.

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

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

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

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

الدروس املستفادة من اآليات:
)1( إن املساجد أو مواضع الصالة وذكر اهلل هلا أحكام وآداب خاصة.

)2( أمر اهلل باإلخالص يف العبادة والدعاء.

)3( ملا قام النيب  داعًيا إىل اهلل تعاىل، وعابًدا ناسًكا كاد اجلن يركب بعضهم بعًضا ازدحاًما؛ حرًصا منهم 

على مساع القرآن.

)4( بيَّن النيب  يف خطابه للمشركني ثالثة أمور: عبادة اهلل وحده، وتفويض أمر اهلداية إىل اهلل تعاىل، 

وكونه ال جمري ألحد من عذاب اهلل إن استحقه.

)5( إن جزاء العاصني هلل تعاىل ورسوله  يف التوحيد والعبادة هو نار جهنم خالدين فيها.

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

................................................................................................................................................................. )7(
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نشاط )3(:
بالرجوع إىل معلمك؛ قارن بني الشرك والكفر والنفاق.

النفاقالكفرالشرك

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

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

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

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

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

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

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

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

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

التقومي
س1: اشرح اآليات بأسلوبك.

س2: اكتب الدروس املستفادة من اآليات:.
س3: قارن بني الكفر والشرك.

س4: َبيِّن اآلداب الشرعية املتعلقة باملساجد.
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الّدرُس الرابع
تفسري  سورة املزمل )14-1(

يل ىل  مل  خل 

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

يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ  ٰى   ٌّ   ٍّ   َّ   ُّ   ِّ    ّٰ  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي 

ىف  يث  ىث  نث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب 

من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف 

حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن 

يمح ]املزمل: 1 - 14[. مب  خب 

معاين الكلمات:

معناهاالكلمة

املتلّفـف بثيابه، واملراد هنا: حممد .مل
ىه د تالوَته.مه  جوِّ

ا على املكّلـفـني.يي شاقًّ

العبادة اليت تنشأ به.ٰى   ٌّ
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معناهاالكلمة

ثباًتا للقَدم، ورسوًخا يف العبادة.  َّ   ُّ

أثبُت ِقراءة حلضور القلب فيها.  ِّ    ّٰ 

تصّرًفا.يئ

انقطع إىل عبادته تعاىل.يب

اعتزهلم.لك

َدْعـين.مل

ام أرباب التنّعم.يل 

أْمهلهم.مم

قـيوًدا شديدة.ىن

.......................................................................مي

َرْمال ُمْجـتِمًعـا.......................

األنشطة
نشاط )1(:

بالرجوع إىل معلمك؛ اكتب سبب نزول اآليات )1، 2(.
.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................
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املعىن اإلمجايل:

وصف اهلل تعاىل نبيه  باملزمل -وهو املتغطي بثيابه-، وذلك حني أكرمه بالرسالة وأنزل عليه الوحي بواسطة 

جربيل عليه السالم، فلما رأى أمًرا مل ير مثله من قبل عاد إىل مزنله ترتعد فرائصه؛ وطلب من أهله أن يغطوه 

بالثياب، فناداه اهلل بأن يقوم للصالة يف الليل إال يسرًيا منه، أن يقوم نصفه أو ينقص من النصف قلياًل حىت 

ٍل؛ ألنه سَيزِنل  يصل إىل الثلث، أو أن يزيد على النصف حىت يصل إىل الثلثني، وأمره أن يقرأ القرآن بُتَؤَدة ومتهُّ

عليك قرآٌن عظيٌم يشتمل على األحكام الشرعية من النواهي واألوامر وغريها.

وبني تعاىل أن العبادة اليت تنشأ يف جوف الليل هي أشد تأثرًيا يف القلب، وأبني قواًل لفراغ القلب ِمن مشاغل 

الدنيا، أما النهار ففيه االنصراف إىل املصاحل واالشتغال بالدعوة، ويف الليل تتفرغ للعبادة.

وأوصى اهلل تعاىل رسوله بالذكر واالنقطاع التام لعبادة اهلل، فهو مالك املشرق واملغرب ال معبود حبق إال هو 

وخالفهم يف  دينك،  ويف  فيك  املشركون  يقوله  ما  على  واصرب  عليه،  واعتمد  أمــورك،  إليه  ففوِّض  سبحانه؛ 

أفعاهلم الباطلة، مع اإلعراض عنهم، وترك االنتقام منهم.

لهم زمًنا قلياًل، إن هلم يف اآلخرة  دعين -أيها الرسول- وهؤالء املكذبني أصحاب الترف والنعيم يف الدنيا، ومهِّ

قيوًدا ثقيلة، وناًرا مستعرة ُيحرقون هبا، وطعاًما كريًها ينَشب يف احللوق ال يستساغ، وعذاًبا موجًعا، وذلك يوم 

القيامة يوم تتزلزل األرض واجلبال فتصري اجلبال رمااًل متناثًرا بعد أن كانت صلبة.

.
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الدروس املستفادة من اآليات:

. 1( أن التهجد كان فريضة على النيب(

)2( وجوب ترتيل القرآن.

)3( العبادة الناشئة يف الليل أكثر مصادفة للخشوع واإلخالص، وأشّد مقااًل وأثبت قراءًة.

)4( اإلنسان مشغول عادة حباجاته ومصاحله املعيشية يف النهار.

)5( املؤمن مأمور باإلكثار من ذكر اهلل، وباملداومة على التسبيح والتحميد والتهليل، وقراءة القرآن.

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

التقومي
س1: اكتب الدروس املستفادة من اآليات:.

س2: اشرح اآليات بأسلوبك.
س3: قارن بني عبادات الليل وعبادات النهار من وجهة نظرك.

س4: وردت يف اآليات السابقة بعض صور عذاب الكفار؛ وضحها.
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الوحدة الرابعة

الحديث

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 - إخالص العمل هلل.
. 2 - طاعة الرسول

3 - فضل الوضوء.
4 - حرمة الظلم.
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الّدرُس األول
إخالص العمل هلل

عن أيب هريرة  أن رسول اهلل   قال: »قال اهلل تعاىل: أنا أغىن الشركاء عن الشرك؛ من 

عمل عماًل أشرك فيه معي غريي تركته وشركه« )1(.

معاين الكلمات:
معناهاالكلمة

املراد هنا: غين عن املشاركة.أغىن
املراد هنا: مل أقبله منه.تركته   

األنشطة
نشاط )1(:

بالرجوع إىل معلمك؛ اكتب املقصود بالشرك، وأنواعه، وخطورته.
الشرك هو: .........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

أنواعه: .................................................................................................................................................................

خطورته: .............................................................................................................................................................

)1( أخرجه مسلم )2٩85(.
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الدروس املستفادة من احلديث الشريف:
ًة. ى أحاديَث ُقدسيَّ سوُل  ِإىل اهلِل، ُتسمَّ سوِل  وَينِسُبها الرَّ )1( األحاديث الَّيت ُترَوى عِن الرَّ

رك. ركاِء عن الشِّ )2( اهلل تباَرك وتعاىل أغىن الشُّ
)3( اهلُل َتعاىل ُهو الغينُّ عن ُكلِّ شيٍء.

اعاِت هلِل وِلغرِي اهلِل َتَرَكه اهلُل. )4( إذا َعِمَل اإلنساُن َعَماًل مَن الطَّ
نشاط )2(:

لكٍل  مثااًل  واذكر  النبوية،  واألحاديث  القدسية  األحاديث  بني  قارن  معلمك؛  إىل  بالرجوع 
منهما.

األحاديث القدسيةاألحاديث النبوية
.......................................................

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

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

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

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

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

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

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

التقومي
س1: اكتب الدروس املستفادة من احلديث الشريف.

س2: وضح خطورة الشرك على الفرد واملجتمع، وكيفية جتنبه.
س3: أكمل الفراغات التالية:

ى ............................. سوُل  ِإىل اهلِل، ُتسمَّ سوِل ، وَينِسُبها الرَّ - األحاديث الَّيت ُترَوى عِن الرَّ
رك؛ فاهلل هو ..................عن كل شيء. ركاِء عن الشِّ - ...................... أغىن الشُّ

اعاِت هلِل و ..................... َتَرَكه اهلُل. - من عمل َعَماًل مَن الطَّ

س4: قارن بني الشرك والنفاق، موضًحا خطورهتما على الفرد واملجتمع.
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الّدرُس الثاين
 طاعة الرسول

عن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال: »كل أميت يدخلون اجلنة إال من أىب« قالوا: يا رسول 

اهلل: ومن يأىب؟ قال: »من أطاعين دخل اجلنة، ومن عصاين فقد أىب« )1(.

معاين الكلمات:
معناهاالكلمة

املراد هنا: كل املسلمني.أميت
رفض.أىب

املراد هنا: من أطاع أوامري.أطاعين
 

الدروس املستفادة من احلديث الشريف:

)1( اإلسالم دين احلق، ومن يتخذ غري اإلسالم ديًنا فلن يقبل منه.

ُن طاعَته يف كلِّ ما أَمر به، واجتناَب كلِّ ما َنهى عنه. ًدا رسوُل اهلل  تتضمَّ )2( شهادة أن حممَّ

)3(  َمن َعَصى النيب -بأِن امتَنَع عن َقبوِل َدْعوته أو امتثاِل أْمره- ال يدخل اجلنة.

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

)1( أخرجه البخاري )7280(.



 الصف السادس اإلبتدائي

67

األنشطة
نشاط )1(:

بالرجوع إىل معلمك؛ اكتب من اآليات الكرمية ما يبني أن طاعة الرسول سبٌب ملحبة اهلل عز 
وجل.

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

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

نشاط )2(:
 ، وفضله ، اكتب كلمة تقرأها على زمالئك يف اإلذاعة توضح فيها جزًءا من سرية النيب

ووجوب طاعته.

التقومي
س1: اكتب الدروس املستفادة من احلديث الشريف.

س2: َبيِّن عالقة السنة النبوية بالقرآن الكرمي.
س3: أكمل الفراغات التالية:

- اإلسالم دين .............، ومن يتخذ غري اإلسالم ديًنا ......................
- تتضمن شهادة أن حممًدا رسول اهلل : ...................................، و................................

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

- طاعة الرسول  هي ......................................، وهي سبب يف......................................
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الّدرُس الثالث
فضل الوضوء

عن عثمان بن عفان  قال: قال رسول اهلل : »من توضأ فأحسن الوضوَء َخرَجْت َخطاياُه ِمن 

َجسِدِه حىت خترَج من حتت أظفاِره« )1(.

معاين الكلمات:
معناهاالكلمة

املراد هنا: أجاَده َمع ُمراعاِة ُسَنِنه َوآداِبه.فأحسن الوضوَء
املراد هنا: الصغائر.َخطاياُه

األنشطة
نشاط )1(:

اكتب كيفية الوضوء كما تعلمتها.
.................................................................................................................................................................................

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

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

)1( أخرجه مسلم )245(.
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الدروس املستفادة من احلديث الشريف:

)1( اهلل عز وجل رحيم بعباده؛ يشرع هلم ما فيه مصلحتهم يف الدنيا واآلخرة.

)2( من أجاَد الوضوء َمع ُمراعاِة ُسَنِنه َوآداِبه َخرَجْت َخطاياُه ِمن َجسِدِه.

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

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

نشاط )2(:
بالرجوع إىل معلمك؛ قارن بني الكبائر والصغائر:

الصغائرالكبائر
.......................................................

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

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

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

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

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

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

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

نشاط )2(:
بالرجوع إىل معلمك؛ اكتب حديًثا آخر يف فضل الوضوء.

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

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

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

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

.................................................................................................................................................................................
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التقومي
س1: اشرح احلديث الشريف بأسلوبك.
س2: قارن بني أحكام الوضوء والتيمم.

س3: ضع عالمة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )×( أمام العبارة اخلطأ مما يأيت:

.)    ( - ال صالة إال بوضوء       

.)    ( - التيمم جيوز دائًما يف وجود املاء     

.)    ( - يكفي يف الوضوء غسل اليدين والوجه    

.)    ( - فرض اهلل الوضوء على املسلم طهارة للبدن والقلب  

.)    ( - من أحسن الوضوء َخرَجْت َخطاياُه ِمن َجسِدِه      
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الّدرُس الرابع
حرمة الظلم

لَم ظلماٌت يوَم القيامِة،  لم؛ فإنَّ الظُّ عن جابر بن عبد اهلل   قال: قال رسول اهلل : »اتَّقوا الظُّ

ُّوا حمارَمهم«)1(. حَّ أهلك من كان قبلكم؛ محلهم على أن سفكوا دماَءهم، واستحل ؛ فإنَّ الشُّ حَّ واتَّقوا الشُّ

معاين الكلمات:
معناهاالكلمة

املراد هنا: احذروا.اتَّقوا

حَّ الُبْخُل.الشُّ
املراد هنا: جعلهم.محلهم

بالغوا يف إسالته وإراقته.سفكوا  دماَءهم
املراد هنا: األعراض واألموال.حمارَمهم

الدروس املستفادة من احلديث الشريف:
ِبيُّ   َعْن َمساِوِئ األخالِق. )1( َيْنَهى النَّ

)2( حذر النيب  من الظلم خلطورته على الفرد واملجتمع.

)3( الظلم ظلماٌت يوَم القيامِة على صاحِبه ال َيهتِدي ِبسبِبها.
)4( هنى النيب  عن الُبْخِل ِبأداِء احلقوِق، واحلرِص على ما ليس له.

)1( أخرجه مسلم )2578(.
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)5( البخل أهلَك األمم اليت كانت قْبَلنا.
)6(  بْذُل املاِل وُمواساُة اإلخواِن سبيُل التَّحابِّ والتَّواصِل.

ماِء واستباحِة املحارِم  ُح، والتَّهاُجُر والتَّقاُطُع سبيل إىل التَّشاُجِر والتَّعاِدي، وسْفِك الدِّ )7( اإلمساُك والشُّ
واألعراِض واألمواِل وغرِيها.

األنشطة
نشاط )1(:

قال رسول اهلل  : »انصر أخاك ظاملًا أو مظلوًما«، فقال رجٌل: يا رسوَل اهلِل، أنصُره إذا كان مظلوًما، أفرأيَت 

إذا كان ظاملًا كيف أنصُره؟ قال: »حتِجُزه، أو متنُعه من الظلم؛ إنَّ ذلك نصُره« )1(.

بالتعاون مع زمالئك، والرجوع إىل معلمك؛ أكمل الفراغات اآلتية:

من الدروس املستفادة من احلديث الشريف السابق:
......................................................................................................................................................................... -
......................................................................................................................................................................... -
......................................................................................................................................................................... -
......................................................................................................................................................................... -

 العالقة بني احلديث الشريف األول، واحلديث الشريف الثاين هي: .
.........................................................................................................................................................................

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

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

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

)1( أخرجه البخاري )6٩52(.
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نشاط )2(:
بالتعاون مع زمالئك؛ قارن بني الظلم والشح

الظلمالشح
املفهوم

أثره على الفرد

أثره على املجتمع

التقومي
س1: اشرح احلديث الشريف بأسلوبك.

س2: اكتب الدروس املستفادة من احلديث الشريف.
س3: أكمل الفراغات التالية:

ِبيُّ   َعْن ..................، ومن ذلك ..................... لـ........... - َيْنَهى النَّ

- الظلم ظلماٌت ................... على ............... ال ...................... .

- قال رسول اهلل  : »انصر أخاك ..............«، فقال رجٌل: يا رسوَل اهلِل، أنصُره إذا كان مظلوًما، أفرأيَت 

إذا كان ظاملًا كيف أنصُره؟ قال: »............................... ................................................

.».............................

- البخل ......... األمم اليت .................................. .
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الوحدة اخلامسة

التوحيد

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

1- حيذر األمور اليت ختالف اإلميان.
2- يقارن بني الشرك والكفر والنفاق.
3- يعدد األمور اليت تناقض اإلميان.

موضوعات الوحدة:
1- أمور ختالف اإلميان.

2- الشرك. 
3- الكفر.

4- النفاق.
5- أعمال تناقض اإلميان.
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الّدرُس األوُل
 أمور ختالف اإلميان

عزيزي الطالب كما أن هناك مبطالت تفسد الصالة، فكذلك توجد مفسدات للتوحيد واإلميان، وجيب على 

كل مسلم أن يتعلم تلك املفسدات حىت ال يضيع إميانه أو ينقص توحيده، وسنتعرف يف هذه الوحدة على األمور 

اليت تنقض التوحيد أو تنقصه، واآلن تأمل الشكل التايل:

الشرك األصغرالشرك األكرب

الكفر األصغرالكفر األكرب

النفاق األصغرالنفاق األكرب

ُمنقصات التوحيد نواقض التوحيد

يتبني لنا من خالل هذا الشكل ما يلي:
نواقض التوحيد:

1 الشرك األكرب.     

2 الكفر األكرب.      

3 النفاق األكرب.
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منقصات التوحيد: 

1 الشرك األصغر.    

2 الكفر األصغر. 

3 النفاق األصغر.

فأما نواقض التوحيد: فهي األمور اليت إذا ارتكبها العبد خرج من اإلسالم بالكلية، وأصبح بسببها كافًرا أو 

مرتًدا، وهي كثرية جتتمع يف الشرك األكرب والكفر األكرب والنفاق األكرب.

وأما ُمنقصات التوحيد: فهي األمور اليت تنايف كمال التوحيد وال تنقضه بالكلية، فإذا وجدت يف املسلم قدحت 

يف توحيده، ونقص إميانه، ومل خيرج من دين اإلسالم وهي املعاصي اليت ال تصل إىل درجة الشرك األكرب، 

أو الكفر األكرب، أو النفاق األكرب.

خطورة نواقض اإلميان:
من ارتكب شيًئا من نواقض اإلميان ومل يتب إىل اهلل، ومل يدخل يف اإلسالم مرة أخرى، فقد 

عرض نفسه لألمور اآلتية:

اكيمح ]النساء: 116[. يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث  زث  رث  يت  ىت  1 ال يغفر اهلل له؛ قال تعاىل:ىمحٱ 

هبجت  حلخلملهلجمحميمح ، ] املائدة:5[ وقال تعاىل: ىمحٱ  2 حيبط عمله؛ قال تعاىل:ىمحٱ 

حتختمتهتمثيمح  ]األنعام: 88[.

نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب  3 حترم عليه اجلنة وخيلد يف النار؛ قال تعاىل: ىمحٱ 

يمح ]املائدة: 72[؛ وقال تعاىلىمحجتحتختمتهتمثحجيمح ]النساء: 145[. نث  مث  زث  رث  ىتيت 
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حكم من فعل شيًئا من نواقض اإلسالم:

من فعل شيًئا من نواقض اإلسالم وهو عامٌل خمتاٌر فقد كفر وخرج من الدين، أما إذا كان جاهاًل أو مكرًها، 

زت  رت  يب  ىب  نب  مع سالمة قلبه من الكفر فال حيكم عليه بالكفر، والدليل على ذلك قوله تعاىل:ىمحٱ 

ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت 

يمح ]النحل: 106[. يك  ىك  مك  لك  اك  يق 
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12

األنشطة
نشاط )1(:

استخرج ما تدل عليه النصوص اآلتية:

ما يدل عليهالنص

ٰى    ٌّ   ٍّ  قال اهلل تعاىل يف وصايا لقمان رمحه اهلل البنه:   ُّ ٰر 

رئ  َّ ]لقامن : 13[.  ّٰ   ِّ    ُّ َّ

َعْن َجاِبٍر  َقاَل : » ِثْنَتاِن ُموِجَبَتاِن« َقاَل َرُجٌل: َيا َرُسوَل اهلِل، 
اَر، َوَمْن  َما اْلُموِجَبَتاِن؟ َقاَل: »َمْن َماَت ُيْشِرُك ِباهلِل َشْيًئا َدَخَل النَّ

َة«)1(. َماَت اَل ُيْشِرُك ِباهلِل َشْيًئا َدَخَل اْلَجنَّ
عن َعْبِد اهلِل ْبِن ُعَمَر  َأنَّ َرُسوَل اهلِل  َقاَل: »َأيُّما َرُجٍل قاَل 

َألخيِه يا كاِفُر َفَقْد باَء ِبها َأَحُدُهما« )2(.

نشاط )2(:

ماذا تفعل يف املواقف التالية:
- رأيَت صبًيا يقول لغريه يا كافر.

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

- مسعَت شخًصا يسب اهلل تعاىل.

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

)1( أخرجه مسلم )٩3(. 
)2( أخرجه البخاري )6104(، ومسلم )60(. 
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التقومي

س 1: فّرق بني نواقض التوحيد ومنقصاته بإكمال اجلدول التايل:

نفاقشرككفرما خيالف اإلميان

نواقض التوحيد

منقصات التوحيد

س 2: دلل بثالثة أدلة على خطورة نواقض اإلميان.
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الّدرُس الثاين
 الشرك

الشرك األصغر الشرك األكرب

أنواع الشرك

عرفنا أن الشرك منه ما يناقض التوحيد وهو األكرب، ومنه ما ينقص التوحيد وهو األصغر:

الشرك األكرب: 
تعريفه: هو أن جتعل مع اهلل تعاىل يف ربوبيته أو ألوهيته شريًكا؛ بأن تدعو مع اهلل غريه، أو تصرف شيًئا 

من العبادة لغريه. 
فمن قال إن أحًدا غري اهلل بيده اخللق أو الضر والنفع فقد أشرك، ومن عبد مع اهلل غريه فقد أشرك. 

حكمه: قد عرفنا أن هذا الشرك خيرج العبد من اإلسالم، وحيبط عمله، وال يغفر اهلل له، وخيلد يف النار.
مظاهر الشرك األكرب:

- اعتقاد أن أحًدا يشارك اهلل يف اخللق أو الرزق أو اإلماتة أو اإلحياء أو التدبري، وغري ذلك من األفعال اليت 
حف  جف  جغمغ  مع  جع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض  ال يقدر عليها إال اهلل عز وجل، قال تعاىل:ىمحٱ 

خليمح  ]الروم: 40[. حل  جل  مك  خكلك  حك  جك  مق  حق  مف  خف 

- طلب الضر والنفع من غري اهلل عز وجل؛ وذلك ألن هذا من الدعاء الذي خيتص باهلل تعاىل دون سائر اخللق، 
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قال تعاىل:

ٰى   ٌّ   ٍّ   َّ  ُّ      ِّيمح ]العنكبوت:65[. ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه  ىمحٱ 

  َِّبي - حتليل احلرام أو حترمي احلالل أو طاعة املخلوقني يف ذلك،   فَعْن َعِديِّ ْبِن َحاِتٍم  َقاَل: َأَتْيُت النَّ

َوِفي ُعُنِقي َصِليٌب ِمْن َذَهٍب، َفَقاَل: » َيا َعِديُّ اْطَرْح َهَذا اْلَوَثَن ِمْن ُعُنِقَك، َفَطَرْحُتُه َفاْنَتَهْيُت ِإَلْيِه َوُهَو َيْقَرُأ ُسوَرَة 

حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  َبَراَءَة َفَقَرَأ َهِذِه اآْلَية: ىمحٱ 

يمح. ]التوبة: 31[  حف  جف  مغ  معجغ  جع  مظ  حط  خضمض  حض  جض  مص  خص 

َم اهلُل  ُموُنُه، وُيِحلُّوَن َما َحرَّ ُموَن َما َأَحلَّ اهلُل َفُتَحرِّ ا َلْسَنا َنْعُبُدُهْم، َفَقاَل: »َأَلْيَس ُيَحرِّ َحتَّى َفَرَغ ِمْنَها، َفُقْلُت: إنَّ

َفُتِحلُّوَنُه؟« َقاَل ُقْلُت: َبَلى، َفَقاَل: »َفِتْلَك ِعَباَدُتُهْم« )1(.

- مساواة غري اهلل باهلل يف املحبة مع اخلضوع والذل والتعظيم له؛ ألن هذه املحبة ال تصرف إال هلل، ومن صرفها 

ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  لغري اهلل فقد وقع يف الشرك األكرب، والدليل قوله تعاىل: ُّٱىمحٱ 

زثيمح ]البقرة: 165[.  رث  يت 

وأما حمبة اإلنسان لوالديه أو ألبنائه أو ألصدقائه فهذه حمبة طبيعية مباحة.

الشرك األصغر:
تعريفه: هو كل ما جاء يف األدلة الشرعية تسميته شرًكا، وليس من الشرك األكرب.

حكمه: حمرم وُمنقص للتوحيد، وهو وسيلة إىل الشرك األكرب، ولذلك: كان النيب  حيذر صحابته وأمته 
ْرُك اأْلَْصَغُر«  )2(. من الشرك األصغر فيقول: » ِإنَّ َأْخَوَف َما َأَخاُف َعَلْيُكُم الشِّ

)1( أخرجه الترمذي )31٩5(.
)2( أخرجه أمحد يف املسند )428-42٩(.
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أنواع الشرك األصغر:
النوع األول: الشرك باأللفاظ، مثل: 

· احللف بغري اهلل: والدليل على حترميه: قول النيب : »َمْن َحَلَف ِبَغْيِر اهلِل َفَقْد َكَفَر َأْو َأْشَرَك «)1(.
· مساواة اخلالق باملخلوق يف اللفظ: مثاله قول: لوال اهلل وفالن، وقول: ما شاء اهلل وشئت وحنومها. والدليل 
ِبيَّ  َفَكلََّمُه ِفي َبْعِض اأْلَْمِر، َفَقاَل: َما َشاَء اهلُل َوِشْئَت،  اٍس  ã: َأنَّ َرُجاًل، َأَتى النَّ على حترميه َعِن اْبِن َعبَّ

ِ َعْداًل؟ ُقْل: َما َشاَء اهلُل َوْحَدُه « )2(. ِبيُّ : »َأَجَعْلَتِني هلِلَّ َفَقاَل النَّ

النوع الثاين: الشرك باألفعال: 
مثل: تعليق التمائم وهي ما ُيَعّلق -من اخليوط، أو اخلرز، أو احلصى، 

أو غريها- على األعناق أو املراكب
قال رسول اهلل : »َمْن َعلََّق َتِميَمًة َفَقْد َأْشَرَك« )3(.

النوع الثالث: الشرك اخلفي:
• تعريفه: وهو الشرك يف النيات واإلرادات.

• ومنه: الرياء وذلك بأن يعمل اإلنسان طاعة هلل ويريد ثناء الناس عليه. كالذي ُيحسن صوته بالتالوة ألجل 
ْرُك  ْرُك اأْلَْصَغُر« َقاُلوا: َوَما الشِّ ثناء الناس، والدليل على حترميه قول النيب  : »ِإنَّ َأْخَوَف َما َأَخاُف َعَلْيُكُم الشِّ

َياُء« )4(.  اأْلَْصَغُر َيا َرُسوَل اهلِل؟ َقاَل: » الرِّ

ا َنُعوُذ ِبَك ِمْن َأْن  كيف يفعل من خالطه الرياء: إن وقع يف الرياء فعليه االستغفار والتوبة ويقول: »اللُهمَّ ِإنَّ
ُنْشِرَك ِبَك َشْيًئا َنْعَلُمُه َوَنْسَتْغِفُرَك ِلَما اَل َنْعَلُم « )5(.

)1( أخرجه الترمذي )1535(.
)2( أخرجه النسائي يف الكربى )1075٩(.

)3( أخرجه أمحد )17422(.
)4( أخرجه أمحد )5/ 428- 42٩(.

)5( أخرجه أمحد )4/ 403(.
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األنشطة
نشاط )1(:

أخي الطالب: امأل الفراغات اليت أمامك باألمثلة املناسبة:

حكمهمثالهتعريفهأنواع الشرك األصغر

الشرك باأللفاظ

الشرك باألفعال

الشرك اخلفي

نشاط )2(:

من  املسلم  هبا  ليحتمي  قوهلا  جيوز  شرعية  رقى  هناك  فإن  الشرك  من  التمائم  كانت  إذا 
الشيطان والعني والسحر، انظر اجلدول اآليت وستجد بعضها، ومبعاونة معلمك: اكتب وقت 

قول كل منها.

وقت قوهلاالرقية

آية الكرسي

املعوذات

)َأُعوُذ ِبكِلَماِت اهلل الّتاّماِت ِمن َشّر َما َخَلَق(
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التقومي

س1: مىت تكون حمبة املخلوقني شرًكا؟ 

س2: بني كيف يتوب املسلم من الرياء.
س3: فرق بني الشرك األكرب واألصغر بإكمال اجلدول التايل:

الشرك األكربالشرك األصغر

تعريفه

حكمه

عقوبة فاعله

أثره على العمل

س 4: ضع عالمة )صح( أمام السلوك الصحيح وعالمة )خطأ( أمام السلوك اخلطأ مما يأيت:
)................( 1 حيلف فيقول: باألمانة ما فعلت هذا الشيء.     

)................( 2 يقول لوال اهلل وفالن ما كان حدث يل كذا وكذا.    

)................( 3 حيسن صوته بالتالوة لكي يقول الناس إن صوته حسن.   

)................( 4 يعلق متيمة لكي تدفع عنه الضرر والشرور.     

)................( 5 خيلص يف عمله هلل تعاىل وال ينشغل بكالم أحد.    

)................( 6 حيب أصدقاءه لكنه ال يساوي حمبتهم مبحبة اهلل تعاىل.   
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الّدرُس الثالث
الكفر

أمثلته أنواعه

كفر النعمةكفر التكذيب

قتال املسلم ألخيه املسلمكفر اإلباء واالستكبار

الطعن والقدح يف أنساب اآلخرينكفر اإلعراض

النياحة على امليتكفر النفاق

الكفر األصغر الكفر األكرب

أنواع الكفر

الكفر األكرب:
وهو: ما يناقض اإلميان من اعتقاد أو قول أو فعل.

حكمه: الكفر األكرب خيرج صاحبه من امللة، وحيبط عمله، وخيلد يف النار إذا مات ومل يتب، قال تعاىل:ىمحٱحل 

خلملهلجمحمخمممجنحنخنيمح ]املائدة: 5[
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أنواع الكفر األكرب: 

للكفر األكرب أنواع متعددة، منها: 

النوع األول: كفر التكذيب:

معناه: أن ينكر العبد بقلبه أو بلسانه أمًرا ثابتا يف الدين.

مثاله: من ينكر شيًئا من أركان اإلميان، كإنكار وجود املالئكة، أو يكذب أخبار القرآن، وحنو ذلك.

من  زن  رن  اممم  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  دليله: قال تعاىل:ىمحٱ 

يمح ]العنكبوت: 68[.   ىن  نن 

النوع الثاين: كفر اإلباء واالستكبار:

معناه: أن يرفض العبد االنقياد ألحكام اإلسالم استكباًرا وترفًعا.

مثاله: رفض ابليس امتثال أمر اهلل تعاىل بالسجود ألبينا آدم –عليه الصالة والسالم- استكباًرا وترفًعا.

دليله: قوله تعاىل:ىمحہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭيمح 

]البقرة: 34[.

النوع الثالث: كفر اإلعراض.

معناه: أن يترك املرء دين اهلل كله، فال يتعلمه وال يعمل به.

مثاله: من ُيدَعى إىل دين اهلل فيعرض عنه كله، كما حصل من كفار مكة حني دعاهم رسول اهلل  إىل اإلميان 

ا َلَك، َأِلَهَذا َجَمْعَتَنا؟ َفَأْنَزَل اهلُل:ىمحمثنثىثيثىفيمح]املسد: 1[«)1(. باهلل فأعرضوا، بل »قال َأُبو َلَهٍب: َتبًّ

)1( أخرجه البخاري )4801(.
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دليله: قال تعاىل:ىمحٱىيييجئحئخئيمح ]األحقاف:3[.

النوع الرابع: كفر النفاق:

معناه: أن يظهر اإلميان ويبطن الكفر.

مثاله: نفاق املنافقني زمن الرسول  كعبد اهلل بن ُأَبِيّ بن سلول.

دليله: قال تعاىل يف شأن املنافقني:ىمحجتحتختمتهتمثحجمججحمحجخيمح ]املنافقون: 3[.

ثانًيا: الكفر األصغر:
تعريفه: هو كل معصية ورد يف الشرع تسميتها كفًرا ومل تصل إىل حد الكفر األكرب.

حكمه: حمرم وذنب عظيم، ولكنه ال ُيخرج صاحبه من ملة اإلسالم.

أمثلته:
ُه َقاَل: َصلَّى َلَنا َرُسوُل اهلِل  ، َأنَّ 1- كفر النعمة: وهو: إضافة النعمة لغري اهلل أو إهانتها؛ فَعْن َزْيِد ْبِن َخاِلٍد اجُلَهِنيِّ

اِس، َفَقاَل: »َهْل َتْدُروَن  ا اْنَصَرَف َأْقَبَل َعَلى النَّ ْبِح ِباحُلَدْيِبَيِة َعَلى ِإْثِر َسَماٍء َكاَنْت ِمَن اللَّْيَلِة، َفَلمَّ  َصاَلَة الصُّ

ا َمْن َقاَل: ُمِطْرَنا ِبَفْضِل  َماَذا َقاَل َربُُّكْم؟« َقاُلوا: اهلُل َوَرُسوُلُه َأْعَلُم، َقاَل: »َأْصَبَح ِمْن ِعَباِدي ُمْؤِمٌن ِبي َوَكاِفٌر، َفَأمَّ

ا َمْن َقاَل: ِبَنْوِء َكَذا َوَكَذا، َفَذِلَك َكاِفٌر ِبي َوُمْؤِمٌن ِبالَكْوَكِب« )1(. اهلِل َوَرْحَمِتِه، َفَذِلَك ُمْؤِمٌن ِبي َوَكاِفٌر ِبالَكْوَكِب، َوَأمَّ

2- قتال املسلم ألخيه املسلم؛ قال رسول اهلل : »ِسَباُب الُمْسِلِم ُفُسوٌق، َوِقَتاُلُه ُكْفٌر« )2(.

3، 4- الطعن يف أنساب اآلخرين، والنياحة على امليت، ودليلهما حديث َأِبي ُهَرْيَرةَ ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل 

ِت« )3(. َياَحُة َعَلى اْلَميِّ َسِب َوالنِّ ْعُن ِفي النَّ اِس ُهَما ِبِهْم ُكْفٌر: الطَّ : »اْثَنَتاِن ِفي النَّ

)1( أخرجه البخاري )801( ومسلم )71(.
)2( أخرجه البخاري )48( ومسلم )64(.

)3( أخرجه مسلم )67(.
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األنشطة
نشاط )1(:

أكمل اجلدول التايل:

نوع الكفراملثال 

إنكار البعث

التكرب على الركوع هلل

السخرية بشعائر اإلسالم

نشاط )2(:

بسؤال إمام املسجد أجب على األسئلة اآلتية:

- هل جيوز احللف باملصحف؟
..............................................................................................................................................................

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

- لو حلف أحٌد بغري اهلل فهل ينعقد ميينه؟
..............................................................................................................................................................

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

س1: قارن بني الكفر األكرب واألصغر بإكمال اجلدول التايل:

الكفر األصغرالكفر األكربوجه املقارنة

تعريفه

حكمه

مثاله

س2: اذكر مثااًل لكل من: كفر التكذيب، كفر اإلباء واالستكبار، كفر اإلعراض، كفر النفاق.

مثاله

كفر التكذيب

كفر اإلباء واالستكبار

كفر اإلعراض

كفر النفاق
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س 3: صل من املجموعة )أ( ما يناسبها من املجموعة )ب(:

كفر التكذيب

كفر اإلباء واالستكبار

كفر اإلعراض

كفر النفاق

الكفر األصغر

)أ(

 إظهار اإلميان وإخفاء الكفر.

هجر دين اهلل فال يتعلمه وال يعمل به.

رفض االنقياد ألحكام اإلسالم وازدراؤها.

املعاصي اليت أطلق عليها الكفر.

إنكار ثوابت اإلسالم.

)ب(
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الّدرُس الرابع
 النفاق

أمثلته أمثلته

 الكذبتكذيب الرسول

 إخالف الوعدبغض الرسول

 خيانة األمانةبغض ما جاء به الرسول

الفجور يف اخلصومةكراهية انتصار اإلسالم

النفاق األصغر النفاق األكرب

أنواع النفاق

ملا هاجر النيبُّ  إىل املدينة وأنشأ دولة اإلسالم، أظهر بعض الناس اإلسالم، وأخفوا الكفر، وهم املنافقون، 

وسنعرُف يف هذا الدرس بعض صفاهتم. 

أوال: النفاق األكرب:
وهو االعتقادي: وهو إظهار اإلسالم وإبطان الكفر.

فاملنافق يقوم بأداء بعض الشعائر الظاهرة كالصالة وحنوها، ولكن قلبه ال يؤمن هبا، أو يعتقد أن دين اإلسالم 

ناقٌص ال يصلح لكل عصر وحنو ذلك.
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أنواع النفاق االعتقادي:

النفاق االعتقادي له أنواع، منها:

يك  ىك  مك  لك  اك  1 تكذيب الرسول : وهذا تكذيب هلل عز وجل أيًضا، قال تعاىل:ىمحٱ 

يمح  ]املنافقون: 1[. ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم  يلام  ىل  مل 

2 بغض الرسول : فاملنافق يبغض الرسول ألن دعوته  ضد شهواته وأهوائه، وقد أخرب اهلل أن من 

أبغض الرسول  فهو أبتر، أي: مقطوع من كل خري؛ قال تعاىل:ىمحٱىقيقاكلكيمح ]الكوثر: 1[.

3 بغض ما جاء به الرسول : وهذا حمبط جلميع األعمال، قال تعاىل:ىمحٱ حضخضمضحطمظجع  

معجغيمح ]حممد: 9[.

4 كراهية انتصار اإلسالم، والفرح باهنزامه: كما أخرب اهلل عن املنافقني بقوله:ىمحٱحسخسمس 

حصخصمصجضحضخضيمح ]آل عمران: 12[.

ثانيا: النفاق األصغر:
وهو النفاق العملي، ويكون بعمل شيء من أعمال املنافقني اليت ال تصل للكفر مع بقاء اإلميان يف القلب.

حكمه: النفاق العملي حمرم، وكبرية من كبائر الذنوب، ومن فعل خصلة من خصاله ففيه خصلة من خصال 
املنافقني، ولكنه ال خيرج من ملة اإلسالم.

خصال النفاق األصغر:
 من هذه اخلصال ما ورد يف قوله : »َأْرَبٌع َمْن ُكنَّ ِفيِه َكاَن ُمَناِفًقا َخاِلًصا، َوَمْن َكاَنْت ِفيِه َخْصَلٌة ِمْنُهنَّ َكاَنْت 

َث َكَذَب، َوِإَذا َعاَهَد َغَدَر، َوِإَذا َخاَصَم َفَجَر« )1(. َفاِق َحتَّى َيَدَعَها: ِإَذا اْؤُتِمَن َخاَن، َوِإَذا َحدَّ ِفيِه َخْصَلٌة ِمْن النِّ

)1( أخرجه البخاري )34( ومسلم )58(.
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األنشطة
نشاط )1(:

- تأمل اآليات التالية، مث بني ما تدل عليه من صفات املنافقني:

تدل على:قال اهلل تعاىل:

حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح  ىمحٱ 

يمح ]البقرة: 14[ مظ  حط  مض  خض 
كذب املنافقني وخداعهم

﴾ حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ  ﴿ 

 ]آل عمران: 119[

يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب  ﴿

رثزثمثنثىث﴾]التوبة: 58[

خف  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض

مف﴾ ]التوبة: 54[
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نشاط )2(:

- أكمل صفات املؤمنني وما يضادها من صفات املنافقني:

صفة املنافقصفة املؤمن

إذا حدث صدق

التقومي

س1: اذكر خطورة النفاق على الفرد واملجتمع.

س2: فرق بني النفاق األصغر والنفاق األكرب من حيث التعريف، واحلكم.
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الّدرُس اخلامس
أمور تناقض اإلميان

نواقض اإلسالم :
نواقض اإلسالم: هي أقوال وأعمال واعتقادات تبطل اإلسالم، وخترج من امللة، وتوجب اخللود يف النار ملن مات عليها.

أمهية دراسة نواقض اإلسالم:
جيب على كل مسلٍم ومسلمٍة تعلم هذه النواقض حىت حيذر منها، ويبتعد عنها.

ومن هذه النواقض:
)1( الطعن يف الدين:

الطعن يف الدين أو التنقص من النيب حممد  أو االستهزاء به أو بشيء من سنته يعد من الكفر األكرب الذي 
خيرج صاحبه من ملة اإلسالم حىت وإن أقر مبا أنزل اهلل تعاىل.

وله صور منها:
1 اعتقاد أن هدَي النيب  ناقٌص أو أنَّ هدَي غرِيِه أكمُل منه، فمن انتقص شيًئا مما ثبت من هدي النيب  

أو قدح فيه فقد كفر، مثل من يقدح يف فرض الزكاة، أو يرى أن إباحة الربا أوىل من حترميه.
2 بغض شيء مما جاء به الرسول ، مثاله: من ُيبغض الصالة أو ُيبغض الوضوء أو ُيبغض الصوم.

3 االستهزاء بشيء من دين اهلل، مثاله: من يستهزئ بالقرآن أو بسنة النيب   أو بالثواب أو بالعقاب.
يق  ىق  يف  ىف  يث  نثىث  مث  زث  رث  يت  ىت   نت  قال تعاىل: ىمحٱ 
يليمح ]التوبة :65-66[ وال فرق يف احلكم بني اجلاد واهلازل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك 

كما دلت عليه اآلية.
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)2( تكذيب القرآن الكرمي:

ومن  عزوجل،  تكذيب هلل  ذلك  كفر؛ ألن  فقد  الكرمي  القرآن  به  جاء  بشيء مما  ب  كذَّ من 

األمثلة على تكذيب القرآن:
1 وصف القرآن الكرمي بأنه أساطري األولني، وقصص من قصص املاضني.

نئ  مئ  زئ  ٰى   ٌّ     ٍّ      َّ    ُّ   ِّ      ّٰرئ  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  قال تعاىل: ىمحٱ 

يمح ]الفرقان: 5-4[. نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ 

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

)3( السحر:
السحر يدخل يف الشرك ألن الساحر يستخدم الشياطني، ويدعي علم الغيب.

تعريف السحر: وهو عزائم وُرقى وكالم ُيتكلم به وأدوية وختمينات، وحيصل بأمور خفية ال تدرك باألبصار، 
ومنه ما يؤثر يف القلوب واألبدان، فقد ُيمرض ويقتل ويفرق بني املرء وزوجه.

 والسحر عمل شيطاين وكثري منه ال يتوصل إليه إال بالشرك والتقرب إىل الشياطني، وهلذا قرنه الرسول
ْرُك ِباهلِل،  ؟ َقاَل: »الشِّ ْبَع الُموِبَقاِت«، َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهلِل َوَما ُهنَّ بالشرك حيث يقول النيب : »اْجَتِنُبوا السَّ

ْحُر، ....... « الحديث )1(. َوالسِّ

)1( أخرجه البخاري )2615(، ومسلم )8٩(.
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األنشطة
نشاط )1(:

ضع عالمة )√( أمام السلوك الصحيح وعالمة )×(  أمام السلوك اخلطأ:
)................( 1 خياف من الشياطني فيقدم هلم قرابني.    

)................( 2 يكره الصيام ألنه سبب يف جوعه وعطشه.    

)................( 3 يستهزئ حبديث النيب  أثناء مزاحه مع أصدقائه.   

)................( 4 يصدق بقصص القرآن الكرمي وأخباره.    

)................( 5 ال يصدق كالم السحرة وال يذهب إليهم.    

)................( 6 يكفر من وقع يف أحد نواقض اإلسالم.    

نشاط )2(:

ُف هبا زمالءك بنواقض اإلسالم. بالتعاون مع جمموعتك؛ قم بعمل خمطط ُتَعرِّ

نشاط )3(:

اكتب رسالة ألحد أقاربك حتذره من السحرة، وتبني خطرهم.
..............................................................................................................................................................

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

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



 الصف السادس اإلبتدائي

99

التقومي

س1: عرف نواقض اإلسالم، وبّين أمهية دراستها.

س2: صل من العمود )أ( ما يناسبه من العمود )ب(:

من أمثلة الشرك باهلل

من الطعن يف الدين

من السبع املوبقات

من أسباب كفر الساحر

)أ(

دعوى معرفة الغيب

الذبح لغري اهلل

اعتقاد أن هدي النيب  ناقص

اإلشراك باهلل والسحر

)ب(

س3 : علل لكل مما يأيت:

)1( السحر كفر.

)2( كفر من ينكر آية من القرآن.
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الوحدة السادسة

الفقه

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

1 - يقارن بني أحكام صالة اجلمعة والعيدين.
2 - يناقش بعض أحكام صالة الكسوف وصالة االستسقاء.

3 - يناقش أحكام الزكاة.
4 - يؤمن بتكامل اإلسالم.
5 - يعدد مصارف الزكاة.

موضوعات الوحدة:
1 - صالة اجلمعة.
2 - صالة العيدين.

3 - صالة االستسقاء وصالة الكسوف. 
4 - الزكاة.

5 - زكاة اخلارج من األرض.
6 - زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة.

7 - إخراج الزكاة ومصارفها.
8 - صدقة الفطر.

٩ - التطوع.
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الّدرُس األوُل
صالة اجلمعة

من  خن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 

حييمح ]اجلمعة:9[. جي  يه  ىه  مه  جه  ىنين 

أواًل: فضل يوم اجلمعة:

يوم اجلمعة خري يوم طلعت عليه الشمس، وفيه خلق آدم، وفيه أدخل اجلنة، قال : »َخْيُر َيْوٍم َطَلَعْت َعَلْيِه 

َة َوِفيِه ُأْخِرَج ِمْنَها« )1(. ْمُس َيْوُم اْلُجُمَعِة ِفيِه ُخِلَق آَدُم َوِفيِه ُأْدِخَل اْلَجنَّ الشَّ

)1( أخرجه البخاري )3468(.
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واألحاديث اليت فيها بيان أجر هذا عديدة منها:

اَرٌة ِلَما َبْيَنُهنَّ َما َلْم  لواُت اْلَخْمُس َواْلُجْمَعُة ِإَلى اْلُجْمَعِة َكفَّ - عن أيب ُهَرْيَرَة  َأنَّ َرُسوَل اهلِل  َقاَل: »الصَّ

ُتْغَش اْلَكَباِئُر« )1(.

-  عن أيب ُهَرْيَرَة  قال: َقاَل َرُسوُل اهلِل : »ِإَذا َكاَن َيْوُم اْلُجُمَعِة َكاَن َعَلى ُكلِّ َباٍب ِمْن َأْبَواِب اْلَمْسِجِد َمالِئَكٌة 

ْكَر« )2(. ُحَف َوَجاُءوا َيْسَتِمُعوَن الذِّ َل َفِإَذا َجَلَس اإِلَماُم َطَوْوا الصُّ َل َفاأَلوَّ َيْكُتُبوَن اأَلوَّ

- عن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال: »فيها ساعة ال يوافقها عبد مسلم وهو قائم ُيصلي يسأل اهلل شيًئا 

إال أعطاه اهلل، وأشار بيده ُيقّللها« )3(.

ثانًيا: ما يسن يوم اجلمعة:
- قراءة سورة الكهف.

- اإلكثار من الدعاء.

- اإلكثار من الصدقة وفعل اخلري.

- الغسل.

- أخذ الظفر إن طال، ونتف اإلبط، وقص الشارب، وحلق العانة.

- االستياك.

- تنظيف الثياب، ولبس أحسن ما عنده منها، واألكمل البيض.

- التطيب.

)1( أخرجه البخاري )233(.
)2( أخرجه البخاري )3211(.

)3( أخرجه مسلم )852(.
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ثالًثا: صالة اجلمعة:

وتوافقها يف  املعتربة هلا،  والشروط  واخلطبة،  والعدد،  اجلهر،  الظهر: يف  بنفسها، ختالف  مستقلة  صالة 

الوقت. 

رابًعا: حكم صالة اجلمعة:
- فرض عني، وثبتت فرضيتها بالكتاب والسّنة واإلمجاع، ويْكُفر جاحدها.

- القرآن الكرمي:

يمح  ىنين  من  خن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  • ىمحٱ 

]اجلمعة: 9[. 

- السنة املطهرة:

ُق على رجاٍل يتخلَّفوَن عِن الجُمعِة  • قال رسول اهلل : »لقد هممُت أن آمَر رجاًل ُيصلِّي بالناِس، ثم ُأحرِّ

بيوَتهم«)1(.

ليكوُننَّ من  ثمَّ  قلوِبهم،  اهلُل على  ليخِتَمنَّ  أو  الُجمعاِت،  أقواٌم عن ودِعهم  »لينتهَينَّ   : • قال رسول اهلل 

الغافلين«)2(. 

........................................................................................................................................ : قال رسول اهلل •

- اإلمجاع:

 أمجع فقهاء األمة على وجوب صالة اجلمعة، ودلت على ذلك اآليات الكرمية، واألحاديث الشريفة.

)1( أخرجه مسلم )652(.

)2( أخرجه مسلم )865(.
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خامًسا: شروط صالة اجلمعة:
م بعض العلماء شروط صالة اجلمعة إىل شروط وجوب، وشروط صحة. قسَّ

- شروط وجوب:

• الذكورة؛ فال جتب على النساء.

• احلرية؛ فال جتب على العبد.

• الصحة؛ فال جتب على املريض.

• العقل؛ فال جتب على املجنون.

• البلوغ؛ فال جتب على الصغري.

- شروط صحة:

• املصر)1(.

• دخول وقت الصالة.

• اخلطبة.

• أن تكون اخلطبة قبل الصالة.

• أن ال مينع من الصالة يف املسجد أحد.

• أن ال يقل العدد عن ثالثة غري اإلمام.

سادًسا: صفة صالة اجلمعة:
إمجاًعا،  جهرية  بقراءة  ركعتان  والصالة  واخلطبة،  الصالة  ركنان:  فلها  قبلها،  وخطبتان  ركعتان  اجلمعة 

واخلطبة: فرض وهي خطبتان قبل الصالة، وشرط يف صحة اجلمعة على األصح.
)1( املصر: هو الذي ال يتسع أكرب مساجده ألهله املكلفني بصالة اجلمعة، وقيل: هو كل موضع له أمري وقاض.
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األنشطة
نشاط )1(:

بالرجوع إىل معلمك؛ اكتب أركان اخلطبة، وسننها.
سنن اخلطبةأركان اخلطبة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نشاط )2(:

بالرجوع إىل معلمك؛ اكتب مكروهات يوم اجلمعة.
.................................................................................................................................................................................................

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

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

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

نشاط )2(:

مها ملعلمك لتلقيها على  بعد أن تعلمت كيفية صالة اجلمعة قم بإعداد خطبة قصرية، وقدِّ

زمالئك يف الفصل.
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التقومي

س1 ضع خًطا حتت املقطع املناسب لتكون ُجَماًل صحيحة:
1 خري يوم طلعت عليه الشمس يوم اجلمعة ألنه: )يوم عطلة – فيه صالة اجلمعة – ُخِلَق فيه 

آدم(
2 من مكروهات صالة اجلمعة: )الدعاء للمسلمني – ختطي الرقاب – التطيب عند الذهاب 

للصالة(
3 يسن للخطيب: )السالم على املصلني- الذهاب مبكًرا – محد اهلل تعاىل(

4 الكالم أثناء اخلطبة: )حرام – سنة – واجب(

س2: أكمل الفراَغ فيما يأيت:
- صالُة اجلمعِة ................................ جيهُر فيهما اإلماُم بالقراءِة، والسنُة أْن يقرَأ يف الركعة ِاألوىل 

سورَة ................................ ويفِ الثانية سورَة ................................

............................................................. اإلنصات للخطبة ................................، بدليل قول النيب -

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

- يكره ختطي رقاب الناس إال إذا .......................................................................................................

س3: اكتب اثنني من كل من:
- شروط صحة صالة اجلمعة.

- صفة اخلطبتني.

- فوائد اجتماع املسلمني يوم اجلمعة.
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الّدرُس الثاين
صالة العيدين

أواًل: سبب تسمية صالة العيدين:
العيد لغًة: مبعىن الَعْود، والعود هو الرجوع، فهو يعود ويتكرر بالفرح كل عام.

َي العيد هبذا االسم؛ ألن هلل تعاىل فيه أنواع اإلحسان العائدة على عباده يف كل عام؛ فالفطر بعد املنع عن  مسِّ

الطعام وصدقة الفطر، واألضحى بعد إمتام احلج بطواف الزيارة، وحلوم األضاحي وغريها، وألن العادة فيه 

الفرح والسرور غالًبا بسبب ذلك.

ثانًيا: أدلة مشروعية صالة العيد: 
ُشرعت صالة العيد يف السنة األوىل من اهلجرة، بدليل ما روى أنس: "قدم رسول  املدينة، وهلم يومان 

يلعبون فيهما، فقال: »ما هذان اليومان«؟ قالوا: كنا نلعب فيهما يف اجلاهلية، فقال رسول اهلل : »إن اهلل قد 

أبدلكما خيًرا منهما: يوم األضحى، ويوم الفطر«)1(. 

وأدلة مشروعيتها: الكتاب والسنة واإلمجاع.

يمح ]الكوثر:1[، واملشهور يف التفسري: أن املراد بذلك صالة  ىف  يث  ىث  - الكتاب: قوله تعاىل: ىمحٱ 

العيد، أي صالة األضحى والذبح.

- السنة: ثبت أن رسول اهلل  كان يصلي صالة العيدين. 

)1( أخرجه  أبو داود )1134(.
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ثالًثا: حكم صالة العيد:
سنة مؤكدة ملواظبة النيب  عليها.  •

األنشطة
نشاط )1(:

ناقش معلمك، واكتب خالصة  حكم صالة العيد.
.................................................................................................................................................................................................

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

رابًعا: وقت صالة العيد:
اتفق الفقهاء على أن وقت صالة العيد هو ما بعد طلوع الشمس قدر رمح أو رحمني، أي بعد حوايل نصف ساعة 

من الطلوع إىل قبيل الزوال، أي قبل دخول وقت صالة الظهر.

خامًسا: موضع أداء صالة العيد:
للفقهاء رأيان يف موضع الصالة، وكالمها جيوز.

1- خارج املسجد؛ يف الصحراء، أو اخلالء أو غريها.

2- داخل املسجد أفضل؛ ألنه أشرف وأنظف من غريه.

سادًسا: كيفية صالة العيد:
 ُيَناَدى: )الصالة جامعة(، مث ينوي املصلي - إماًما أو مأموًما - صالة العيد ، مث يكرب تكبرية اإلحرام، مث 

يقرأ اإلمام واملؤمت دعاء االستفتاح، مث يكرب اإلمام ومن خلفه املأمومون سبًعا - تسمى تكبريات الزوائد لزيادهتا 
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على تكبرية اإلحرام -، رافًعا يديه يف كل منها، مث يرسلها، ويسكت بعد كل تكبرية مقدار ثالث تسبيحات، وال 

يسن ِذْكر معني، والبأس بأن يقول: )سبحان اهلل، واحلمد هلل، وال إله إال اهلل، واهلل أكرب(، مث يتعوذ اإلمام 

سًرا، مث يقرأ البسملة والفاحتة، وسورًة بعدها، مث يركع اإلمام ومن خلفه املأمومون.

وإذا قام للركعة الثانية كرب اإلمام للقيام، مث يكرب ومن خلفه املأمومون مخس تكبريات، على نفس الصفة 

للتكبريات الزوائد يف الركعة األوىل، مث يتعوذ ويقرأ ويصلي كالركعة األوىل.

ويستحب أن يقرأ اإلمام يف الركعة األوىل )سورة األعلى(، ويف الركعة الثانية )سورة الغاشية(.

نشاط )2(:

بالرجوع إىل معلمك؛ طبِّق صفة صالة العيد أمام زمالئك.

نشاط )2(:

بالرجوع إىل معلمك؛ قارن بني خطبة العيد وخطبة اجلمعة.

خطبة اجلمعةخطبة العيد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بالرجوع إىل معلمك؛ اذكر حكم صالة النساء لصالة العيد.
.................................................................................................................................................................................................

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

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

التقومي

س1: ضع عالمة )√( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )×( أمام العبارة اخلطأ:
)................( 1 يسن للنساء حضور صالة العيد.      
)................( 2 يبدأ اإلمام باخلطبة قبل صالة العيد.     
)................( 3 يكرب اإلمام يف الركعة الثانية من صالة العيد سَتّ تكبريات.   

س2: قارن بني عيد الفطر وعيد األضحى.

س3: صل من املجموعة )أ( ما يناسبها من املجموعة )ب(

اللعب املباح، واللهو الربيء

       عيدا الفطر واألضحى

صالة العيد

التكبري

التهنئة بالعيد

)أ(

سبب للمحبة، وتأليف القلوب

جيهر به الرجال يف البيوت واألسواق واملساجد

مما أباحه اهلل يف يوم العيد

يوما عبادة وشكر هلل عز وجل

ركعتان بال أذان وال إقامة

)ب(
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س4: أكمل العبارات اآلتية بكلمات مناسبة مما تعلمت:

التالية:  بالشروط   .................... النساء  على  وحكمها   .................... للرجال  العيد  صالة  حكم   1

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

2 من املستحبات يف يوم العيد .................... و .................... و.................... و.................... 

3 التكبري يف أيام العيدين ويف أيام عشر ذي احلجة ....................ووقته يف عيد الفطر من: .................... 

حىت .................... وأما يف عيد األضحى فوقته من: .................... حىت ....................

س 5: وضح االختالف بني الركعة األوىل والثانية يف صالة العيد.
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الّدرُس الثالث
صالة االستسقاء وصالة الكسوف

يمح ]الفرقان: 61[. زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام  قال تعاىل: ىمحٱ 

يف اآلية الكرمية ذكٌر للقمر 
بقوله تعاىل.................

ح الكلمة اليت ُيراد هبا  َوضِّ
الشمس يف اآلية:............

صالة االستسقاء
أواًل: تعريف االستسقاء:

- يف اللغة: طلب الُسقيا من اهلل، أو من الناس.

- يف الشرع: طلب َسْقِي العباد من اهلل تعاىل عند حاجتهم إىل املاء.

ثانًيا: حكم صالة االستسقاء:
- سنة مؤكدة عند احلاجة.
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ثالًثا: كيفية الصالة:
أغلب الفقهاء على أهنا ركعتان تؤديان يف مجاعة، يشترط أن يكون اإلمام حاكم املسلمني، أو نائبه، فإن مل جيد؛ 

فيصلي هبم رئيسهم أو الذي له نفوذ، يكرب اإلمام تكبرية اإلحرام، مث يأيت بدعاء االستفتاح كما يف الصالة 

املكتوبة، مث يكرب اإلمام ومن خلفه املأمومون سبع تكبريات سوى تكبرية اإلحرام، يرفع يديه حذو منكبيه عند 

كل تكبرية، ويستحب أن يفصل بني كل تكبريتني بقدر آية معتدلة، مث يتعوذ ويقرأ الفاحتة وما تيسر من القرآن.

ويف الركعة الثانية يكرب اإلمام مخس تكبريات سوى تكبرية اإلحرام.

رابًعا: خطبة االستسقاء:
يندب لإلمام بعد الفراغ من الركعتني أن خيطب خطبتني كخطبيت العيدين؛ إال أنه ال يكرب يف اخلطبتني بل 

يستغفر اهلل قبل الشروع يف اخلطبة األوىل، ويف الثانية تسع مرات.

صالة الكسوف
أواًل: معىن الكسوف: 

مس َأو نقصاُنُه بوقوع القمِر بينها وبني اأَلرض. - احتجاُب نور الشَّ

ثانًيا: معىن الكسوف:

ِه. ذهاُب ضوِء الشمس أو القمر، كِلِّه أو بعِضّ

ثالًثا : احلكمة من حدوث الكسوف:

ْمَس َوالَقَمَر آَيَتاِن ِمْن آَياِت اهلِل، اَل َيْنَكِسَفاِن ِلَمْوِت َأَحٍد َواَل ِلَحَياِتِه،  َعْن َأِبي َبْكَرَة ، َقاَل: َقاَل : »ِإنَّ الشَّ

ُف ِبَها ِعَباَدُه«)1(. َوَلِكنَّ اهلَل َتَعاَلى ُيَخوِّ
)1( أخرجه البخاري )1001(.
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رابًعا: العبادات اليت تشرع عند حدوث الكسوف:

ْمَس َوالَقَمَر آَيَتاِن ِمْن آَياِت اهلِل، اَل ُيْخِسَفاِن ِلَمْوِت َأَحٍد َواَل ِلَحَياِتِه،  عن عائشة   أن النيب  قال: »ِإنَّ الشَّ

ُقوا« )1(. ُروا َوَصلُّوا َوَتَصدَّ َفِإَذا َرَأْيُتْم َذِلَك، َفاْدُعوا اهلَل، َوَكبِّ

خامًسا: وقت صالة الكسوف:
ذكر بعض الفقهاء أنه من ابتداء الكسوف إىل أن تنجلي الشمس ما مل يكن الوقت وقت هني عن النافلة؛ فإذا 

وقع الكسوف يف األوقات اليت ُينهى عن النافلة اقتصر على الدعاء.

والبعض يرى أنه مىت تيقن وقت الكسوف ُسنَّ له أن يصلي هذه الصالة ولو يف وقت النهي.

سادًسا: صفة صالة الكسوف:

أغلب الفقهاء على أن تكون صفة صالة الكسوف كما يلي:

- يكرب تكبرية اإلحرام، ويستفتح، ويتعوذ، ويبسمل، ويقرأ الفاحتة، مث يقرأ سورة طويلة:

- يركع ركوًعا طوياًل:

- مث يرفع رأسه من الركوع قائاًل: مسع اهلل ملن محده، ربنا ولك احلمد:

- مث يقرأ الفاحتة، ويقرأ سورة طويلة، لكنها أقصر من السابقة:

- مث يركع ركوًعا طوياًل أقصر من األول:

- مث يرفع رأسه من الركوع قائاًل: مسع اهلل ملن محده، ربنا ولك احلمد. وال يطيل هذا القيام:

- مث يسجد سجدتني طويلتني، وال يطيل اجللوس بينهما:

- مث يقوم إىل الركعة الثانية، ويصليها كالركعة األوىل بركوعني وسجودين وتكون أقصر من األوىل:

- مث يتشهد ويسلم:

)1( أخرجه البخاري )10٩(.
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سابًعا: سنن صالة الكسوف:

1 إطالة القراءة يف الركعة األوىل.

2 إطالة الركوع والسجود.

3 أن تؤدى صالة الكسوف يف مجاعة.

َرُهم باهلل تعاىل وحيثَّهم على التقوى وترك املنكرات. 4 أن يعظ اإلماُم الناَس بعد الصالة وُيَذِكّ

ثامًنا: ماذا يشرع بعد صالة الكسوف:

1 اإلكثار من الدعاء.   

2 ذكر اهلل تعاىل.   

3 الصدقة.

وإن زال الكسوف وهم يف الصالة أمتها اإلماُم خفيفًة.

األنشطة
نشاط )1(:

ُقوا«. ُروا َوَصلُّوا َوَتَصدَّ قال النيب : » َفِإَذا َرَأْيُتْم َذِلَك، َفاْدُعوا اهلَل، َوَكبِّ

عِلمَت أنَُّه سيحصل كسوف للشمس الساعة العاشرة صباًحا، بالتعاون مع جمموعتك بيِّن هل 

تصلِّي صالة الكسوف عند تلك الساعة أم البد من التأكد من حدوث الكسوف بالرؤية؟

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

هناك أحداث كونية جعلها اهلل تعاىل لعباده لالتعاظ واالعتبار، بالتعاون مع أفراد جمموعتك، 

اذكر ثالثة من األحداث اليت تكون هبذه الصفة.
..............................................................................................................................................................

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

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

نشاط )3(:

قد يبتلي اهلل عز وجل عباده بتأخر نزول املطر، بالتعاون مع جمموعتك، بيِّن أسباب ذلك:
..............................................................................................................................................................

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

نشاط )4(:

يمح  جم  يل  ىل  مل  خل  جل  مك  لك  خك  حك  جك  مق  قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 
]الفرقان: 11-10[

- ذكر اهلل تعاىل يف هذه اآلية سبًبا من أسباب نزول الغيث، فما هو؟
..............................................................................................................................................................

- ورد هذا السبب يف سورة هود، اذكر هذه اآلية، ورقمها.

قال تعاىل:..............................................................................................................................................................
رقم اآلية: )................(
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التقومي

س1: صحح اخلطأ فيما يلي:
- الكسوف هو ذهاب ضوء الشمس كليًّا.

- ينادى لصالة الكسوف باألذان املعتاد.

س2:مب تفسر استحباب الدعاء والتكبري والصدقة عند الكسوف؟
س3: عرف االستسقاء، وبني حكم صالة االستسقاء، مع الدليل.

س4 قارن بني صالة االستسقاء وصالة الكسوف.
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الّدرُس الرابع
الزكاة 

ا ونصيًبا، وهو الزكاة؛ قال  املال ملك هلل تعاىل يعطيه لعباده كيف يشاء، وقد جعل فيه للفقراء حقًّ

زتيمح ]النور : 33[. رت  يب  ىب  نب  مب  اهلل تعاىل: ىمحٱ 
أواًل: تعريف الزكاة:

- لغة: ُتطلق الزكاة يف اللغة على معنيني أصلني ترجع إليهما مجيع املعاين:

)1( النماء والربكة والزيادة.

)2( الطهارة.

لطائفة  خمصوصة،  أوصاف  على  خمصوص،  مال  من  خمصوص،  شيء  ألخذ  اسم  هي  شرًعا:   -

خمصوصة.

ثانًيا: مكانة الزكاة: 
- الزكاة من أعظم الفرائض اليت نتقرب هبا إىل اهلل عز وجل، فعن ابن عمر ã قال: قال رسول اهلل : »ُبِنَي 

َكاِة، َوَصْوِم  اَلِة، َوِإيَتاِء الزَّ ًدا َرُسوُل اهلِل، َوِإَقاِم الصَّ ْساَلُم َعَلى َخْمٍس: َشَهاَدِة َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اهلُل، َوَأنَّ ُمَحمَّ اإْلِ

َرَمَضاَن، َوَحجِّ اْلَبْيِت«  )1(.

)1( أخرجه البخاري )8(، ومسلم )12( والترمذي، )260٩( واللفظ له.
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- وقد جعلها اهلل تعاىل ُطهرًة للمزكني من البخل وحب الدنيا، وتنمو هبا أمواهلم وأرزاقهم، قال تعاىل:ىمحممرن 

زنمنننىنينيمح ]التوبة: 103[

ثانًيا: حكم الزكاة:
الزكاة فرض على كل مسلم ومسلمة توفرت فيه الشروط.

رابًعا: دليل فرضية الزكاة:

دلت اآليات الكرمية، واألحاديث النبوية املطهرة على فرضية الزكاة، كما دل على فرضيتها اإلمجاع.

- القرآن الكرمي: ..................................................................

- السنة املطهرة: ..................................................................

- اإلمجاع: .........................................................................

خامًسا: مىت فرضت الزكاة:

فرضت الزكاة يف العام الثاين من اهلجرة.

سادًسا: شروط وجوب الزكاة:

اإلسالم، والبلوغ، والعقل، وملك النصاب، ومرور احلول، وخيرجها الويل عن الصيب واملجنون.

سابًعا: منع الزكاة:

من منعها خباًل دون أن ينكر وجوهبا أخذها منه احلاكم وعاقبه، وهو آمث إمًثا عظيًما ألنه منع للزكاة.
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ثامًنا: األموال اليت جتب فيها الزكاة:
1 هبيمة األنعام، وهي اإلبل والبقر والغنم.

2 اخلارج من األرض؛ ومنه احلبوب والثمار.

3 الذهب والفضة واألوراق النقدية.

4 عروض التجارة.

زكاة هبيمة األنعام

املراد ببهيمة األنعام:                                    
جتب الزكاة يف هبيمة األنعام وهي: )اإلبل والبقر والغنم(.

شروط وجوب الزكاة يف هبيمة األنعام:
1 اإلسالم.    

2 ملك النصاب. 
3 ُمضي عام كامل على ملك النصاب. )وهذه الشروط الثالثة ستتكرر يف بقية أنواع األموال عدا زكاة 

اخلارج من األرض(.
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. ......................................................................................................................................................... 4
. ......................................................................................................................................................... 5

األنصبة واملقدار الواجب فيها:

املقدار الواجب فيهأقل األنصبةنوع البهيمة

شاة واحدة5اإلبل

30البقر
بقرة واحدة عمرها سنة ذكر أو انثى، 

وتسمى تبيع أو تبيعة
شاة واحدة40الغنم
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األنشطة
نشاط )1(:

اكتب كلمة يف أربعة أسطر تتحدث فيها عن مكانة الزكاة يف اإلسالم، لتلقيها أمام زمالئك:

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

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

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

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

نشاط )2(:

باستخدام أحد برامج احلاسب اآليل، استخرج عدد املرات اليت ُذِكَرت فيها الزكاة يف القرآن 

الكرمي.

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

نشاط )3(:

ماذا تتوقع أن حيدث لو التزم مجيع من وجبت عليهم الزكاة بدفعها؟

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

س 1: اختر اإلجابة الصحيحة مما يأيت بوضع خط حتتها:

)اإلسالم – البلوغ - العقل( 1 من شروط وجوب الزكاة:  

)واجبة – مستحبة – سنة مؤكدة( 2 حكم الزكاة:   

)الدجاج – البط - البقر( 3 من هبيمة األنعام:   

)أربعون – ثالثون - مخسون( 4 نصاب الغنم:   

)عشرون – ثالثون - أربعون( 4 نصاب البقر:  

س2: ضع عالمة ) √ ( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة ) × ( أمام العبارة اخلطأ مما يأيت:

)................( 1 النصاب مقدار حمدد شرًعا.     

)................( 2 الزكاة تزيد الترابط بني املسلمني.     

)................( 3 املال مال اهلل أعطاه لنا، وليس للفقراء حق فيه.   

)................( 4 هبيمة األنعام تعد مااًل جتب فيه الزكاة.    

)................( 5 السائمة هي اليت يوفر هلا صاحبها العلف أكثر العام.  

د شروط زكاة األنعام. س 3: عدِّ
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الّدرُس  اخلامس
 زكاة اخلارج من األرض

اخلارج من األرض هو النوع الثاين من األموال اليت جتب فيها الزكاة، فقد أنعَم اهلُل تعاىل علينا بنعٍم كثريٍة 

مما خيرُج ِمَن األرِض، كالفاكهِة، مثل: املوز والتفاح، واخلضرواِت، مثل: اجلزر والطماطم، واحلبوِب، مثل: 

األرز والقمح، وغريها.

أنواع اخلارج من األرض:

1 احلبوب مثل: الرب، الشعري، األرز، الذرة.
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2 الثمار، مثل: التمر، الزبيب، اللوز، الفستق.

3 اخلضار، والفواكه، وال زكاة فيهما.

شروط وجوِب الزكاِة يف اخلارِج ِمَن األرِض:
1 اإلسالم.

2 ملك النصاب.

ا ُيمِكُن ادخاُرُه)1(، وكان قوًتا. 3 أْن يكوَن ممَّ

4 أْن يشتَد احلُب ويقوى، ويبدو نضُج الثماِر.

النصاب واملقدار الواجب يف احلبوب والثمار:
نصاهبا 300 صاع نبوي ويساوي بالكيلو جرامات )612( تقريًبا من الرب اجليد.

وخيتلف املقدار الواجب يف احلبوب والثمار باختالف طريقة سقيها، حسب التفصيل اآليت:

خر كالفواكه ال زكاة فيها. دات مثاًل( ،  فما ليس مبدَّ أي ميكن حفُظُه بذاته  مدًة طويلًة حبيُث ال يفسُد )بدون وسائل احلفظ املعروفة حاليا كاملربِّ  )1(
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ما يسقى بغري كلفة؛ كالذي يسقى مباء املطر 
والعيون اجلارية، وهذا جيب فيه العشر )%10(. 
والدليل حديث جابر  أن رسول اهلل  قال 

ْنَهاُر َواْلُعُيوُن اْلُعْشُر، َوِفيَما  َماُء َواأْلَ »ِفيَما َسَقِت السَّ
اِنَيِة ِنْصُف اْلُعْشِر«. ُسِقَي ِبالسَّ

ما يسقى بكلفة؛ كالذي يسقى مبياه اآلبار 

عن طريق املكائن وآالت رش املاء وحنوها، 

وهذا جيب فيه نصف العشر )%5(.

النصاب واملقدار الواجب يف 
احلبوب والثمار 

األنشطة
نشاط )1(:

بالتعاون مع جمموعتك، وضح ما جتب فيه الزكاة وما ال جتب فيه من األصناف التالية مع 

بيان السبب:
موزأرزتفاح زبيبطماطم

ما جتب فيه 

الزكاة
السبب

ما ال جتب 

فيه الزكاة
السبب
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نشاط )2(:

اذكر أنواع الزروع اليت جتب فيها الزكاة يف بيئتك.
..............................................................................................................................................................

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

نشاط )3(:

والد زميلك لديه أرض يسقيها مبياه النهر لكنه يستخدم املكائن، وآالت رش املاء، فما املقدار 

الواجب إخراجه للزكاة منها؟ 
..............................................................................................................................................................

التقومي

س 1: حدْد ما جتُب فيه الزكاُة وماال جتُب فيه مع بياِن السبِب:

أ – املوز.

ب - اخليار.

ج - مزرعة خنيل.

س 2: ما شروُط وجوِب الزكاِة يف اخلارِج ِمَن األرِض.

س3: بّين النصاب الواجب يف احلبوب والثمار. 
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الّدرُس السادس
زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة

لبيع  معرًضا  اهلل  عبد  وميلك  املالبس،  لبيع  حمالًّ  خالد  وميلك  والفضة،  الذهب  لبيع  حمالًّ  حممد  ميلك 

السيارات، وهناك كثري من الناس ميتلكون أموااًل كهذه الستعماالهتم الشخصية:

- فهل جتب عليهم مجيًعا الزكاة، أو أن هناك شروًطا البد من توفرها؟

- ما املقدار الذي إذا ملكه املسلم من هذه األموال وجبت فيه الزكاة؟

- مىت جتب الزكاة على أصحاب املحالت التجارية؟

أواًل: زكاة الذهب والفضة واألوراق النقدية
يشترط لوجوب الزكاة يف الذهب والفضة ما سبق ذكره يف شروط وجوب الزكاة، وهي:

1 اإلسالم.     

2 ملك النصاب.  

3 مضي عام كامل على ملك النصاب.
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النصاب الواجب يف زكاة الذهب والفضة واألوراق النقدية:

- نصاب الذهب: 85 جراًما.

- نصاب الفضة: 5٩5 جراًما.

- نصاب األوراق النقدية: إذا بلغت قيمة أقل النصابني من الذهب والفضة.

املقدار الواجب فيها:

مقدار ما جيب إخراجه ربع العشر، وهو )2.5( %.

وميكن التوصل إليه بتقسيم املبلغ على أربعني والناتج هو الزكاة.

فإذا كان املسلم ميلك 400 ألف لرية  فالواجب عليه 10000 لرية )400000÷40= 10000(.

ثانًيا: زكاة عروض التجارة
عروض التجارة هي: األموال املعدة للبيع والشراء من أجل الربح، مثل: جتارة األقمشة، واملالبس، واألدوات 

املزنلية، وغريها.

شروط وجوب الزكاة يف عروض التجارة:
يشترط لوجوهبا مثل شروط الذهب والفضة، وهي:

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

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

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

ويضاف إليها: أن يقصد بالبيع والشراء التجارَة، وحصول الربح.
نصاب عروض التجارة، ومقدار ما جيب فيها: مثل ما تقدم يف األوراق النقدية.
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األنشطة
نشاط )1(:

ا يلي: مبعاونة معلمك، أجب عمَّ

أراد أمحد بيع سيارته فمكثت يف املعرض أكثر من سنة، فهل جتب فيها الزكاة؟ وملاذا؟

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

نشاط )2(:

بالتعاون مع جمموعتك بيِّن مقدار الزكاة يف األموال اآلتية:

مقدار الزكاةاألموالم

320 جراًما من الذهب.1

٩٩0 جراًما من الفضة.2

مليون لرية3

400 لرية.4

نشاط )3(:

من خالل ما درسته: ما الفرق بني شروط زكاة النقود واخلارج من األرض؟

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



132

التقومي

س1: ضع عالمة )√( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )×(  أمام العبارة اخلطأ مع تصحيحه 

فيما يأيت:

)................( 1 من شروط وجوب الزكاة يف الذهب والفضة أن تبلغ نصاًبا.   

)................( 	 	 2 نصاب األوراق النقدية أكثر النصابني من الذهب أو الفضة. 

)................( 	 	 	 	عروض	التجارة	هي	األموال	املعدة	للبيع	والشراء.	 3

)................( 	 	 	يشترط	يف	عروض	التجارة:	أن	يقصد	ببيعها	حصول	الربح.	 4

س2: اذكر نصاب كل من: الذهب، والفضة، واألوراق النقدية، واملقدار الواجب إخراجه 

فيها.
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الّدرُس السابع
إخراج الزكاة ومصارفها

 

جيب إخراج الزكاة فوًرا إذا حَلّ وقُت وجوهبا، وال جيوز تأخريها إال 

لعذر شرعي قال اهلل تعاىل:ىمح ننىن يمح ]البقرة : 43[، وقال 

اهلل تعاىل:ىمح متهتمثحجيمح ]األنعام:141[.

وقت إخراج الزكاة:
وقت إخراج الزكاة خيتلف حبسب املال الذي جتب فيه الزكاة:

وقت اإلخراجاألموال اليت جتب فيها الزكاة

عند حصاد الزرع وجين الثمار1- احلبوب والثمار

2- بقية األموال: )هبيمة األنعام، والذهب 

والفضة، واألوراق النقدية، وعروض 

التجارة(

بعد مضي عام من بلوغ النصاب

آداب إخراج الزكاة:
على املزكي مراعاة عدة آداب عند دفعه للزكاة، منها:

1 أن خيرج الزكاة قاصًدا هبا وجه اهلل تعاىل.
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2 جيب على املزكي أن يتحرى بزكاته املستحقني هلا.

3 أن يدفع زكاته بنفس راضية، وال يترفع على الفقراء.

4 جتنُُّب امَلنِّ واإليذاء بالزكاة.

مصارف الزكاة:

مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري  قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 

يمح ]التوبة: 60[. مج  حج  مث  متهت  خت  حت  هبجت  مب  خب  حب  جب  هئ 

استخرج من اآلية الكرمية مصارف الزكاة:

مصارف الزكاة

املقصود بالصدقة هنا: الزكاة املفروضة، وقد حدد اهلل من ُتدَفُع إليهم الزكاة، وهم مثانية 

أصناف:
- املسكني: الذي ميلك أقل من النصاب، وقيل: من ال مال له أصاًل.

- الفقري: الذي ال ميلك شيًئا أصاًل، وقيل: من قدر على مال، أو َكْسِب حالٍل لكن ال يكفيه.
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- العامل عليها: الذي نصبه اإلمام ألخذ الصدقات ومجع الزكاة.

َقاب: األرقاء املكاتبون. - الرِّ

- الغارم: الذي عليه دين وال ميلك نصاًبا؛ سواء مدين للصلح بني املتخاصمني، أو مدين لنفسه، أو مدين بسبب 

ضمان غريه.

- يف سبيل اهلل: الفقراء املنقطعون للغزو يف سبيل اهلل، وقيل يشمل الفقراء واألغنياء من املجاهدين يف سبيل 

اهلل.

- ابن السبيل: املسافر الذي انقطع ماله.

- املؤلفة قلوهبم: ينقسمون إىل:

ضعيف اإلميان الذي أسلم حديًثا. •

من أسلم وله شرف يف قومه، ويتوقع من إعطائه الزكاة إسالم غريه. •

مسلم يتوقع بإعطائه أن يكفينا شر من وراءه من الكفار. •

من يكفينا شر مانعي الزكاة. •
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األنشطة
نشاط )1(:

من خالل البحث على شبكة اإلنترنت:

هل جيوز دفع كل أموال الزكاة للفقراء واملساكني دون غريهم إذا زاد عددهم؟

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

هل جيوز دفع أموال الزكاة للمشردين والالجئني الذين فروا من أوطاهنم؟

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

نشاط )2(:

يمح ]البقرة:264[. خض  حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  قال تعاىل: ىمحٱ 

- ال جيوز للغين أن مينَّ على الفقري عند دفع الزكاة له، ملاذا؟

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

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

- ما رأيك فيمن مين على الفقري بالصدقة؟

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

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

س1: ضع عالمة )√( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )×( أمام العبارة اخلطأ:
)................( أ- جيب دفع الزكاة عند وجوهبا على الفور.    

)................( ب- العاملون عليها هم الذين يقومون جبمع الزكاة.   

)................( ج- املساكني أشد حاجة من الفقراء.     

)................( د- تدفع زكاة الذهب عند مضي سنة من بلوغه النصاب.   

س2 اربط الكلمة يف العمود )أ( مبعناها يف العمود )ب(؛ وذلك بوضع رقمها بني القوسني:
بأ

1- المساكين.

2- الغارمون.

3- ابن السبيل

)     ( الذين عليهم َدْين ال يستطيعون سداده

)        (  وهم الذين ال يجدون ما يكفيهم.

)        (  وهو المسافر الذي نفد ما معه.

)        ( وهو فداء أسرى المسلمين.

س3: بّين شروط إخراج زكاة اخلارج من األرض.

س4: اذكر آداب إخراج الزكاة.
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الّدرُس الثامن
زكاة الفطر

شرع اهلل عز وجل للمسلمني عيدين مها ............................. و ............................. 
ما العبادة اليت اختص هبا عيد األضحى؟ .............................

ما العبادة اليت اختص هبا عيد الفطر؟ .............................

حكم زكاة الفطر: 
زكاة الفطر واجبة على كل مسلم ميلك يف يوم العيد وليلته طعاًما زائًدا 

على ما يكفيه ويكفي عياله.
عن عبد اهلل بن عمر  ã أن رسول اهلل :  "َفَرَض َزَكاَة اْلِفْطِر ِمْن 
اِس َصاًعا  ِمْن َتْمٍر، َأْو َصاًعا ِمْن َشِعيٍر، َعَلى ُكلِّ ُحرٍّ َأْو  َرَمَضاَن َعَلى النَّ

َعْبٍد َذَكٍر َأْو ُأْنَثى ِمَن اْلُمْسِلِميَن")1(.

- الصاع مقداره بالوزن: )اثنان ونصف كيلو جرام( من األرز تقريًبا.

احلكمة من مشروعيتها:

اِئِم  عن ابن عباس  قال: "َفَرَض َرُسوُل اهلِل  َزَكاَة اْلِفْطِر ُطْهَرًة ِللصَّ

َفِث، َوُطْعَمًة ِلْلَمَساِكيِن")2(. ِمَن اللَّْغِو َوالرَّ

)1( أخرجه البخاري )1432(.
)2( أخرجه أبو داود )160٩(، وابن ماجه )1827(.
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شرعت زكاة الفطر حِلكم عظيمة منها ما يتعلق بالصائم، ومنها ما يتعلق باملساكني:

1 طهرة للصائم من اللغو والرفث الذي وقع منه أثناء شهر رمضان.

2 مواساة الفقراء بإغنائهم عن السؤال يف العيد، وإدخال السرور عليهم ليفرحوا مثل باقي املسلمني 

بالعيد.

3 شكر اهلل تعاىل على نعمة التوفيق للصيام والعبادة يف رمضان.

وقت إخراجها:

جيب إخراج زكاة الفطر قبل اخلروج إىل صالة العيد. 

جيوز تقدميها قبل العيد بيوم أو يومني.

حيرم تأخري زكاة الفطر عن صالة العيد.

القدر الواجب يف زكاة الفطر:

. القدر الواجب يف زكاة الفطر عن كل فرد صاع واحد بصاع النيب

ومقداره بالكيلو: اثنان ونصف كيلو تقريًبا.
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األنشطة
نشاط )1(:

أسرة مكونة من مخسة أفراد، ما مقدار زكاة الفطر الواجب عليهم إخراجها؟

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

نشاط )2(:

بالتعاون مع جمموعتك وبإشراف معلمك، أحضر كيس أرز صغري، وصاًعا أو ميزاًنا لبيان مقدار 
الزكاة عملًيا داخل الفصل.

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

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

نشاط )3(:

قم بإعداد كلمة من سبعة أسطر تلقيها يف طابور الصباح تلخص فيها فقه زكاة الفطر:  
..............................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

س1: بني ما املقصود بزكاة الفطر،  موضًحا حكمها واحلكمة من مشروعيتها. 

س2: ضع كل كلمٍة مما يلي يف الفراغ املناسب هلا:

)جبب، يكره، جيوز، حيرم(.

أ- ..................... تقدمي زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومني.

ب- ..................... تأخري زكاة الفطر بعد صالة العيد بدون عذر.

ج- ..................... إخراج زكاة الفطر يوم العيد قبل الصالة.

س3: ناقش أثر إخراج زكاة الفطر على الفرد واملجتمع.
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الّدرُس التاسع
صدقة التطوع

صدقة التطوع:

اَر  ُقوا النَّ عن عدي بن حامت  قال: مسعت رسول اهلل  يقول: »اتَّ

َوَلْو ِبِشقِّ َتْمَرٍة « )1(.

اإلنفاق ابتغاء وجه اهلل تعاىل:

- منه ما هو واجب وهو الزكاة.

- ومنه ما هو مستحب وهو التطوع.

الرب  أوجه  واملحتاجني، ويف  للفقراء  املسلم من مال وحنوه تطوًعا  التطوع: هي ما يدفعه  املراد بصدقة 

واخلري مثل:

- اإلنفاق يف املساجد ودور حتفيظ القرءان.

- اإلنفاق على اليتامى واملساكني واألقارب املحتاجني.

جغيمح  مع  جع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض  مص  خص  فضلها:يقول اهلل تعاىل: ىمحٱ 

]البقرة : 245[.

)1( أخرجه البخاري )1417(.
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القرض احلسن يف اآلية يراد به: الصدقة بأنواعها.

عن أيب هريرة  أن رسول اهلل ، قال: »َما َنَقَصْت َصَدَقٌة ِمْن َماٍل« )1(.

قد يظن بعض الناس أن ماله ينقص إذا تصدق منه، مباذا ترد عليهم؟

- أن اهلل تعاىل يبارك يف املال للمتصدقني، وخيلف عليهم صدقتهم.

األوقات اليت يستحب اإلكثار فيها من الصدقة: الصدقة مستحبة يف مجيع األوقات، ويستحب اإلكثار 

منها يف األوقات الفاضلة كرمضان والعيدين، وأوقات احلاجة كاملجاعات أو احلروب، وعلى األقارب املحتاجني.

ْنَساُن اْنَقَطَع َعْنُه َعَمُلُه ِإالَّ ِمْن  الصدقة اجلارية: َعْن َأِبي ُهَرْيَرة ، َأنَّ َرُسوَل اهلِل ، َقاَل: »ِإَذا َماَت اإْلِ

َثاَلَثٍة: ِإالَّ ِمْن َصَدَقٍة َجاِرَيٍة، َأْو ِعْلٍم ُيْنَتَفُع ِبِه، َأْو َوَلٍد َصاِلٍح َيْدُعو َلُه « )2(.

من نعم اهلل عز وجل على عباده أن جعل هلم أعمااًل يستمر أجرها بعد وفاهتم منها:

............................. 3  ............................. 2      ............................. 1

من أمثلة الصدقة اجلارية:

  ............................. 3  ............................. 2 1 بناء املساجد.   

)1( أخرجه مسلم )2588(.

)2( أخرجه مسلم )1631(.
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األنشطة
نشاط )1(:

ِبيَّ  َقاَل: » َما ِمْن َيْوٍم ُيْصِبُح الِعَباُد ِفيِه، ِإالَّ َمَلَكاِن َيْنِزاَلِن، َفَيُقوُل َأَحُدُهَما:  َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة ، َأنَّ النَّ

اللُهمَّ َأْعِط ُمْنِفًقا َخَلًفا، َوَيُقوُل اآلَخُر: اللُهمَّ َأْعِط ُمْمِسًكا َتَلًفا «)1(.

يف هذا احلديث الشريِف ثناٌء على أهِل اجلوِد والكرِم وذمٌّ ألهِل الشِح والبخِل، بّين ذلك.
..............................................................................................................................................................

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

نشاط )2(:

اكتْب نصيحًة  والبخِل،  حِّ  الشُّ ِمَن  والكرِم، وتطهرٌي هلا  البذِل  للنفِس على  الصدقِة تعويٌد  يف 

ا تعلمت. لزميِلَك حتثُُّه فيها على الصدقِة، مستفيًدا ِممَّ
..............................................................................................................................................................

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

نشاط )3(:

مياه الشرب يف املسجد وعلى الطرق من الصدقات اجلارية، ما الذي ينبغي علينا حنوها؟

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

)1( أخرجه البخاري )1442(.
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التقومي

س 1: اذكْر دلياًل ِمَن القرآِن الكرمِي على فضِل الصدقِة.

س2: قارْن بني الزكاِة وصدقِة التطوِع، من حيث الوقت، وَمن ُتدَفع له، ومقدارها.

س3: ضع عالمة )√( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )×( أمام العبارة اخلطأ مع تصحيحها 

فيما يأيت:

)................( 1 تتأكد الصدقة يف شهر رمضان.   

)................( 2 حفر آبار املياه من الصدقة اجلارية.   

)................( 3 الصدقات كلها واجبة.    
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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 - تعامل النيب  مع الصغار.
2 - تعامل النيب  مع أقاربه.

3 - تعامل النيب  مع جريانه.
4 - تعامل النيب  مع اخلدم والعمال.

5 - تعامل النيب  مع غري املسلمني.
6 - رفق النيب  مع البهائم.

. 7 - هدي النيب
8 - هدي النيب   يف العبادة.
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الّدرُس األوُل
تعامل النيب  مع الصغار

ويبذل هلم   عليهم،  سَلّم  مر هبم  وإذا  ويالعبهم،  كان ميازحهم  فقد  ؛  النيب  عند  مكانة خاصة  للصغار 

اهلدايا، ويراعي حقوقهم وحيترمهم، وفيما يلي بعض اجلوانب من اهتمامه  مع الصغار.

رمحته  بالصغار

مداعبته  هلم

توجيهه  هلم

احترامهم وإعطاؤهم حقوقهم

اإلهداء هلم

الدعاء هلم

تعامل النيب  مع الصغار

)1( رمحة النيب  بالصغار: 
ا َمْن َلْم َيْرَحْم َصِغيَرَنا َوَيْعِرْف َشَرَف َكِبيِرَنا«)1(. حث النيب  على الرمحة بالصغار، فقال : »َلْيَس ِمنَّ

ومن مواقف رمحته  بالصغار:
َيْعُثَراِن  َأْحَمَراِن  َقِميَصاِن  َعَلْيِهَما   ، َواْلُحَسْيُن  اْلَحَسُن،  َفَأْقَبَل  امِلنَبِر،  َعَلى  َيْخُطُب    اهلِل  َرُسوُل  َكاَن 

َوَيُقوَماِن، َفَنَزَل َفَأَخَذُهَما، َفَصِعَد ِبِهَما اْلِمْنَبَر، ُثمَّ َقاَل:»ىمحننىنينٰىيمح ] التغابن: 15[، 
َرَأْيُت َهَذْيِن َفَلْم َأْصِبْر«، ُثمَّ َأَخَذ ِفي اْلُخْطَبِة. )2(

)1( أخرجه الترمذي )1٩20( .
)2( أخرجه أبو داود )110٩(.
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َعْن ُأَساَمَة ْبِن َزْيٍد : َكاَن َرُسوُل اهلِل  َيْأُخُذِني َفُيْقِعُدِني َعَلى َفِخِذِه، َوُيْقِعُد احَلَسَن َعَلى َفِخِذِه اأُلْخَرى، ُثمَّ 

ي َأْرَحُمُهَما«)1(.  ُهَما، ُثمَّ َيُقوُل: »اللُهمَّ اْرَحْمُهَما َفِإنِّ َيُضمُّ

)2( مداعبة النيب  هلم: 

َغْيُر« )2(. ِبيُّ  َلُيَخاِلُطَنا، َحتَّى َيُقوَل  أِلٍَخ ِلي َصِغرٍي: »َيا َأَبا ُعَمْيٍر، َما َفَعَل النُّ عن َأَنِس ْبِن َماِلٍك  َقاَل: ِإْن َكاَن النَّ

اِس، ُثمَّ َيُقوُل:  َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن اْلَحاِرِث، َقاَل: »َكاَن َرُسوُل اهلِل  َيُصفُّ َعْبَد اهلِل، َوُعَبْيَد اهلِل، َوَكِثْيًرا َبِني اْلَعبَّ

ُلُهْم َوَيْلَتِزُمُهْم« )3(. »َمْن َسَبَق ِإَليَّ َفَلُه َكَذا َوَكَذا« َقاَل: َفَيْسَتِبُقوَن ِإَلْيِه َفَيَقُعوَن َعَلى َظْهِرِه َوَصْدِرِه، َفُيَقبِّ

)3( توجيهه  هلم: 

كان النيب  يعلمهم ويوجههم ملا فيه صالحهم وأدهبم، ومن ذلك:

· َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك  َقاَل: َقاَل ِلي َرُسوُل اهلِل : » َيا ُبَنيَّ ِإَذا َدَخْلَت َعَلى َأْهِلَك َفَسلِّْم َيُكوُن َبَرَكًة َعَلْيَك َوَعَلى 

َأْهِل َبْيِتَك« )4(.

ْحَفِة، َفَقاَل  وعن عمر بن أيب سلمة   قال: ُكْنُت ُغاَلًما ِفي َحْجِر َرُسوِل اهلِل ، َوَكاَنْت َيِدي َتِطيُش)5( ِفي الصَّ

)1( أخرجه البخاري )6003(.
)2( أخرجه البخاري )612٩( ومسلم )2150( والنغري: طائر صغري يشبه العصفور.

)3( أخرجه أمحد: )4/ 268(.
)4( أخرجه الترمذي )26٩8( وقال: هذا حديث حسن غريب.

)5( تطيش: تتحرك وال تقتصر على موضع واحد، والصحفة: إناء طعام يكفي حوايل مخسة أشخاص.
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ا َيِليَك«)1(. ِلي َرُسوُل اهلِل : »َيا ُغاَلُم، َسمِّ اهلَل، َوُكْل ِبَيِميِنَك، َوُكْل ِممَّ

)4( احترامهم وإعطاؤهم حقوقهم: من تقدير النيب  للصغار وإعطائهم حقوقهم، ما رواه َسْهُل ْبُن 

اِعِديِّ : َأنَّ َرُسوَل اهلِل  ُأِتَي ِبَشَراٍب، َفَشِرَب ِمْنُه َوَعْن َيِميِنِه ُغاَلٌم َوَعْن َيَساِرِه اأَلْشَياُخ، َفَقاَل  َسْعٍد السَّ

ِلْلُغاَلِم: »َأَتْأَذُن ِلي َأْن ُأْعِطَي َهُؤاَلِء؟«، َفَقاَل الُغاَلُم: اَل َواهلِل َيا َرُسوَل اهلِل، اَل ُأوِثُر ِبَنِصيِبي ِمْنَك َأَحًدا، َقاَل: 

َفَتلَُّه)2( َرُسوُل اهلِل  ِفي َيِدِه)3(.

 ، على تأليف قلوب الصغار؛ لذا كان يعطيهم هدايا؛ فَعْن َأِبي ُهَرْيَرَة  5( اإلهداء هلم: حرص النيب(

ِبيِّ ، َفِإَذا َأَخَذُه َرُسوُل اهلِل ، َقاَل: »اللُهمَّ َباِرْك َلَنا  َمِر َجاُءوا ِبِه ِإَلى النَّ َل الثَّ اُس ِإَذا َرَأْوا َأوَّ ُه َقاَل: َكاَن النَّ َأنَّ

َنا، ..... َقاَل: ُثمَّ َيْدُعو َأْصَغَر َوِليٍد َلُه  ِفي َثَمِرَنا، َوَباِرْك َلَنا ِفي َمِديَنِتَنا، َوَباِرْك َلَنا ِفي َصاِعَنا، َوَباِرْك َلَنا ِفي ُمدِّ
َمَر.)4( َفُيْعِطيِه َذِلَك الثَّ

اِئِب ْبِن َيِزيٍد، َقاَل: َذَهَبْت ِبي  )6( الدعاء هلم: فقد كان رسول اهلل  كثرًيا ما يدعو للصغار، فعن السَّ

َخاَلِتي ِإَلى َرُسوِل اهلِل ، َفَقاَلْت: َيا َرُسوَل اهلِل، ِإنَّ اْبَن ُأْخِتي َوِجٌع َفَمَسَح َرْأِسي َوَدَعا ِلي ِباْلَبَرَكِة«)5(.

ِبيُّ  ِإَلى َصْدِرِه، َوَقاَل: »اللُهمَّ َعلِّْمُه الِحْكَمَة«)6(. ِني النَّ اٍس  َقاَل: َضمَّ وَعِن اْبِن َعبَّ

)1( أخرجه البخاري )5376(.
)2( فتله: أي وضعه يف يده.

)3( أخرجه البخاري )2451(.
)4( أخرجه مسلم )1373(.

)5( أخرجه البخاري )6352(، ومسلم واللفظ له )2345(.
)6( أخرجه البخاري )3756(.
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األنشطة
نشاط )1(:

مبعاونة معلمك؛ اكتب هدي النيب  مع الصغار يف األمور اآلتية:

1 اختيار أمساء األطفال. 
..............................................................................................................................................................

2 حسن تربية الصغار.

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

نشاط )2(:
استنتج فوائد املزاح مع الصغار ومالطفتهم؟

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

نشاط )3(:

ما أكثر األمور اليت أعجبتك يف هدي النيب  مع الصغار؟

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

هل شعرت بزيادة حمبتك للنيب  بعد هذا الدرس؟ وملاذا؟

..............................................................................................................................................................
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التقومي
س1: اكتب مثااًل لكل مما يأيت: 

أ. رمحته  بالصغار.

ب. مزاحه  مع الصغار.

ج. دعاء النيب  للصغار.

س 2. ضع عالمة )صح( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )خطأ( أمام العبارة اخلطأ: 
• )................( قدم النيب  اهلدايا للصغار.     

• )................( كان النيب  ال خيالط األطفال.     

• )................( ليس من اهليبة املزاح مع الصغار.     

س 3: مب تفسر تقدمي النيب  اهلدايا لألطفال.
س4: رتب هذه الكلمات ترتيًبا صحيًحا يوافق احلديث الشريف:

صغرينا يرحم كبرينا  ويعرفليس منا من مل شرف 
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الّدرُس الثاين
تعامل النيب  مع أقاربه

األقارب أو ذوي األرحام هم: اآلباء واألمهات، واألجداد واجلدات، واألوالد واألحفاد، مث األقرب فاألقرب من 

اإلخوة وأوالدهم، واألعمام والعمات وأوالدهم، واألخوال واخلاالت وأوالدهم.

أواًل: صلة النيب  لرمحه:
صلة الرحم هي اإلحسان إىل األقارب، وتكون بأمور كثرية منها: الزيارة، واهلدية، وعيادة املريض، ونصرة 

املظلوم وغري ذلك.

وقد كان النيب  مشهوًرا يف أهله وقبيلته بصلة رمحه قبل اإلسالم وبعده؛ فحني نزل الوحي عليه أول مرة 

رجع إىل بيته خائًفا، وأخرب خدجية  اخلرب، وقال: »لقد خشيت على نفسي« فقالت خدجية: كال واهلل ما 

)1(، وُتكِسُب املعدوم)2(، وتقري الضيف)3(، وتعني على نوائب  خيزيك اهلل أبًدا؛ إنك لتصل الرحم، وحتمل الَكَلّ
احلق...« )4(

ثانًيا: مناذج صلته  لرمحه:
حمبتهم والثناء عليهم: 

كان  يثين على قرابته باخلري الذي يعلمه فيهم، فقد قال  عن العباس بن عبد املطلب : »هذا العباس 

ا وأوصلها«)5(. بن عبد المطلب َأجوُد قريٍش كًفّ
)1( حتمل العاجز وحاجته.

)2( أي تكسب املال العظيم الذي يعجز عنه غريك مث جتود به يف وجوه اخلري وأبواب املكارم.
)3( يقال للطعام الذي يقدم للضيف ِقري بكسر القاف والذي يقدم الطعام للضيف قار على وزن قاض.

)4( مجع نائبة وهي احلادثة. واحلديث: أخرجه البخاري )3( ومسلم )160(.
)5( أخرجه النسائي يف السنن الكربى  )8174( . 



154

احترام كبريهم ومالطفة صغريهم:

ا« )1( . اَس ِإْجاَلَل اْلَوَلِد َواِلًدا َأْو َعمًّ فعن ابن عباس  قال: ِإْن َكاَن َرُسوُل اهلِل  »َلُيِجلُّ اْلَعبَّ

َي ِبي  َفُتُلقِّ ِبَنا َقاَل  َي  ُتُلقِّ ِبيُّ ، »ِإَذا َقِدَم ِمْن َسَفٍر  َوَعن َعْبِد اهلِل ْبِن َجْعَفر بِن أيب طالب ، َقاَل: َكاَن النَّ

َوِباْلَحَسِن َأْو ِباْلُحَسْيِن« َقاَل: »َفَحَمَل َأَحَدَنا َبْيَن َيَدْيِه َواآْلَخَر َخْلَفُه َحتَّى َدَخْلَنا اْلَمِديَنَة« )2(.

مواساهتم يف أحزاهنم:

ُه َقْد َجاَءُهْم  عن عبد اهلل بن جعفر  قال ملا جاء نعي جعفر  قال النيب : »اْصَنُعوا أِلَْهِل َجْعَفٍر َطَعاًما؛ َفِإنَّ

َما َيْشَغُلُهْم« )3(.

    

احترام كبريهم حمبتهم والثناء عليهم
مواساهتم يف أحزاهنمومالطفة صغريهم

صلة النيب  لرمحه

)1( فضائل الصحابة ألمحد بن حنبل )17٩٩(. 
)2( أخرجه مسلم )2428(.

)3( أخرجه الترمذي )٩٩8( وقال حديث حسن.
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األنشطة
نشاط )1(:

بالتعاون مع جمموعتك؛ تأمل واقع جمتمعك، مث اكتب ما يلي:

مظاهر قطع الرحممظاهر صلة الرحمم

1

2

3

4

نشاط )2(:

ل العبارات اآلتية لتكون صحيحة: عدَّ

أ. األرحام هم األقارب من جهة األب والزوجة.

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

ب. ُعِرَف النيب  بصلة الرحم بعد اإلسالم.

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

ج. اإلصالح بني األقارب ال يدخل ضمن صلة الرحم.

..............................................................................................................................................................
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د. صلة الرحم تقتصر على األقارب املسلمني.
..............................................................................................................................................................

هـ. ال جيب علينا صلة أقاربنا املسافرين يف دول بعيدة.

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

التقومي 

ا حتت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني: س1: ضع خطًّ
1 كان النيب  يصل رمحه 

)قبل اإلسالم وبعده – بعد اإلسالم – بعد نزول اآليات(
2 قال فيه النيب  )أجود قريش كًفا وأوصلها(

)علي بن أيب طالب – جعفر بن أيب طالب – العباس بن عبد املطلب(
3 تقري الضيف أي

)حتسن استقباله – تقدم له الطعام – تسلم عليه(
 4 يعد عبد اهلل بن جعفر بن أيب طالب

) عم النيب –  ابن ابن عم النيب –  ابن عم النيب(
س 2: اكتب مثااًل لكل مما يأيت:

1 مواساة النيب  أحزان أقاربه.
2 تلطف النيب  مع الصغار من أقاربه.

3 احترام النيب  لكبار أهله.
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الّدرُس الثالث
تعامل النيب  مع جريانه

م اإلسالم حق اجلار، فقد أوصى اهلل تعاىل باإلحسان إليه فقال جل شأنه:  َعظَّ
مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن  مننن  زن  رن  مم  ام  يل  ىمحٱ 

يمح ]النساء:36[. مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني 

ُثُه« )1(.  ُه َسُيَورِّ م رسول اهلل  حق اجلار؛ ومن ذلك قوله : »َما َزاَل ِجْبِريُل ُيوِصيِني ِباْلَجاِر َحتَّى َظَنْنُت َأنَّ وعَظّ

الصرب على أذاهمعيادة مريضهماإلهداء هلم

إحسان النيب  جلريانه

إحسان النيب  جلريانه: 
ومن صور هذا اإلحسان ما يلي:

اإلهداء هلم: 

عن أيب هريرة  أن النيب  أمر عائشة  أن تذبح شاة، فقسمتها بني اجلريان، وكان أحَبّ الشاة إىل 

)1( أخرجه البخاري )6015(.
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: ما بقي عندنا شيء إال هذا الذراع: فقال  رسول اهلل  الذراُع، فلما جاء رسول اهلل  قالت عائشة 

رسول اهلل : »كلها بقي إال الذراع«)1(.

»إلى  قال:  أيهما أهدي؟  إن يل جارين فإىل   ، يا رسول اهلل  قالت:   ، املؤمنني عائشة  أم  وقد سألته 

أقربهما منك باًبا«)2(.

عيادة مريضهم:

يقول زيد بن أرقم  وكان جاًرا للنيب : »عادين رسول اهلل  من وجع كان بعيين«)3(.

الصرب على أذاهم:

لقي النيب  األذى من بعض جريانه يف مكة من مشركي قريش بعد أن دعاهم لإلسالم، وكان خلقه يف التعامل 

مك  لك  اك  معهم مثااًل للصرب على أذى اجلار؛ فقد كان يقابل اإلساءة باإلحسان متمثاًل قول اهلل تعاىل:ىمحٱ 

يمح ]فصلت: 34[. زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك 

)1( أخرجه الطرباين يف مسند الشاميني )1883(.
)2( أخرجه البخاري )6020(.

)3( أخرجه أبو داوود )3102( وصححه احلاكم: )1/ 4٩2(.
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12

األنشطة
نشاط )1(:

استخرج ما يدل عليه هذان احلديثان:

ما يدل عليهاحلديث الشريف

قال : »واهلل ال يؤمن، واهلل ال يؤمن، واهلل ال يؤمن«، 
قيل: من يا رسول اهلل؟ قال: »الذي ال يأمن جاره بوائقه«)1(. 
ماءها،  فأكثر  مرقة،  طبخت  إذا  ذر،  أبا  »يا   : قال 

وتعاهد جيرانك« )2(.
نشاط )2(:

ما الذي يترتب على إحسانك إىل جريانك؟

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

نشاط )3(:

بالتعاون مع أفراد أسرتك؛ أكمل اجلدول التايل:

كيفية حل هذه اخلالفاتأسباب اخلالفات بني اجلريانم

1

2

3

)1( أخرجه البخاري )6014(، ومسلم )2634(، وبوائقه أي شروره.
)2( أخرجه مسلم )142(.
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التقومي

س1: اكتب دلياًل على ما يأيت:
1 أوصى اهلل تعاىل باإلحسان إىل اجلار.

2 عظم النيب  حق اجلار.

3 إعطاء رسول اهلل  اهلدايا إىل جريانه.

س 2: أعد العبارات اآلتية لتكون صحيحة.
يمح ] الشورى:41[  حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس  1 كان النيب  يتمثل قوله تعاىل:ىمحٱ 

إذا آذاه جريانه.

2 جربيل عليه السالم هو امللك املوكل بالنفخ يف الصور.

3  أوىل اجلريان باإلحسان هم زمالؤك يف املدرسة.

4 ال أتدخل يف حل مشكالت اجلريان.
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الّدرُس الرابع
تعامل النيب  مع اخلدم والُعمَّال 

كان أصحاب النيب  يتنافسون يف نيل شرف خدمته ، فكيف كان النيب  يعامل خدمه؟ وكيف يتعامل 

 مع العمال؟

وصيته  هبمأداؤه  حقوقهمإحسانه  خلدمه
التحذير من 
االعتداء عليهم

 )1( إحسانه  خلدمه:

 ، ِبيَّ  َعْشَر ِسِننَي، َفَما َقاَل ِلي: ُأفٍّ -  كان  ال يسيئ إليهم بالقول أو الفعل، فعن َأَنٍس  َقاَل: » َخَدْمُت النَّ

َواَل: ِلَم َصَنْعَت؟ َواَل: َأالَّ َصَنْعَت« )1( 

، َقاَلْت: "َما َضَرَب َرُسوُل اهلِل  َشْيًئا َقطُّ ِبَيِدِه، َواَل اْمَرَأًة، َواَل َخاِدًما، ِإالَّ َأْن ُيَجاِهَد  - وَعْن َعاِئَشَة 

ِفي َسِبيِل اهلِل")2(.

)2( أداؤه  حقوقهم:

، َقاَل: ُكْنُت َأِبيُت َمَع َرُسوِل اهلِل  َفَأَتْيُتُه ِبَوُضوِئِه َوَحاَجِتِه َفَقاَل ِلي:  - فكان  يكافئهم؛ عن َرِبيَعَة ْبِن َكْعٍب اأْلَْسَلِميِّ

ُجوِد« )3(. ي َعَلى َنْفِسَك ِبَكْثَرِة السُّ ِة. َقاَل: »َأْو َغْيَر َذِلَك« ُقْلُت: ُهَو َذاَك. َقاَل: »َفَأِعنِّ »َسْل« َفُقْلُت: َأْسَأُلَك ُمَراَفَقَتَك ِفي اْلَجنَّ

)1( أخرجه البخاري )6038(.
)2( أخرجه مسلم )2328(.
)3( أخرجه مسلم )48٩(.
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ِبيُّ  ُيْعِجُبُه ِخْدَمُتُه،  ِبيَّ ، َوَكاَن النَّ - وكان  يشفع هلم، َفَعْن َسْعٍد َمْوَلى َأِبي َبْكٍر ، َوَكاَن َيْخُدُم النَّ

َفَقاَل: »َيا َأَبا َبْكٍر َأْعِتْق َسْعًدا« )1(.

)3( وصيته  باخلدم والعمال: 

كان رسول اهلل  يوصي هبم، فعن أيب ذر  أن رسول اهلل  قال: »ِإْخَواُنُكْم َخَوُلُكْم)2(، َجَعَلُهُم اهلُل َتْحَت 

َفِإْن  َيْغِلُبُهْم،  َما  ُتَكلُِّفوُهْم  َواَل  َيْلَبُس،  ا  ِممَّ َوْلُيْلِبْسُه  َيْأُكُل،  ا  ِممَّ َفْلُيْطِعْمُه  َيِدِه،  َتْحَت  َأُخوُه  َكاَن  َفَمْن  َأْيِديُكْم، 
َكلَّْفُتُموُهْم َفَأِعيُنوُهْم«)3(

)4( التحذير من االعتداء عليهم: 

ْوِط، َفَسِمْعُت َصْوًتا ِمْن َخْلِفي، »اْعَلْم، َأَبا َمْسُعوٍد«،  َقاَل َأُبو َمْسُعوٍد اْلَبْدِريُّ : ُكْنُت َأْضِرُب ُغاَلًما ِلي ِبالسَّ

ي ِإَذا ُهَو َرُسوُل اهلِل ، َفِإَذا ُهَو َيُقوُل: »اْعَلْم، َأَبا َمْسُعوٍد،  ا َدَنا ِمنِّ ْوَت ِمَن اْلَغَضِب، َقاَل: َفَلمَّ َفَلْم َأْفَهِم الصَّ

ْوَط ِمْن َيِدي، َفَقاَل: »اْعَلْم، َأَبا َمْسُعوٍد، َأنَّ اهلَل َأْقَدُر َعَلْيَك ِمْنَك َعَلى َهَذا  اْعَلْم، َأَبا َمْسُعوٍد«، َقاَل: َفَأْلَقْيُت السَّ

اْلُغاَلِم«، َقاَل: َفُقْلُت: اَل َأْضِرُب َمْمُلوًكا َبْعَدُه َأَبًدا «)4(.

)1( أخرجه أمحد )3/ 243(.
)2( خولكم أي خدمكم.

)3( أخرجه البخاري )30(.

)4( أخرجه مسلم )165٩(.
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األنشطة
نشاط )1(:

اقترح األسلوب األمثل للتعامل مع اخلادم يف احلاالت التالية: 
1 إذا أخطأ اخلادم.

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

2 إذا أمهل عمله ومل يتمه.
..............................................................................................................................................................

3 إذا أحسن أداء أعماله.
..............................................................................................................................................................

4 إذا قام بأعمال إضافية خارج وقت عمله.
..............................................................................................................................................................

نشاط )2(:

ال يف اإلسالم، وثالًثا من واجباهتم. بالتعاون مع جمموعتك: اكتب ثالًثا من حقوق الُعمَّ

واجبات العمالحقوق العمالم

1

2

3
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نشاط )3(:

اكتب رسالة ألحد جريانك رأيته يضرب أحد العمال.
..............................................................................................................................................................

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

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

التقومي

س 1: اكتب دلياًل على ما يأيت: 

1 مكافأة النيب  ملن خدمه. 

2 شفاعة النيب  ملن خيدمه. 

3 وصيته  باإلحسان للخدم. 

س 2: ضع عالمة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )×( أمام العبارة اخلطأ مما يأيت:

)................( 1 كان النيب  ينهر خادمه وال يضربه.   

)................( 2 حذر النيب  من أذية اخلدم.    

)................( 3 جيب على العامل إتقان عمله.    
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الّدرُس اخلامس
تعامل النيب  مع غري املسلمني

دعوهتم لإلسالم

عفوه  عنهم

وفاؤه  بالعهود

زيارهتم وعيادة مريضهم

دعاؤه  هلم باهلداية

  تعامل النيب
مع غري املسلمني

بعث اهلل نبينا  ليكون رمحة جلميع الناس، بعد أن انتشر الكفر والضالل يف العامل، فكيف انتشرت رمحته 

؟ وكيف تعامل مع املشركني واليهود وغريهم من الكافرين؟ هذا ما ستتعلمه يف هذا الدرس.

 )1( دعوهتم لإلسالم: 

الكفار  عناد  على  وصرب  اإلسالم،  إىل  الناس  وإرشاد  اهلل،  إىل  للدعوة  رًة  ُمَسَخّ   النيب  حياة  كانت    -

وإيذائهم له، وظل  يدعوهم باحلكمة واملوعظة احلسنة، حىت انتشر اإلسالم يف اجلزيرة العربية.

- كما أنه  أرسل لقادة وملوك الدول األخرى يدعوهم إىل اإلسالم، فقد بعث  بالرسائل إىل قيصر الروم، 

وكسرى الفرس، وجناشي احلبشة وغريهم؛ ليدعوهم إىل اإلسالم.
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)2( عفوه  عنهم: 

فقد عفا  عنهم بعد مقدرته عليهم، ومل يعاقبهم على إيذائهم له أول الدعوة، ومن مواقفه  يف ذلك:

- عفوه عن أهل مكة ملا فتحها يف رمضان سنة 8 هـ.

ا َقَفَل َرُسوُل اهلِل   َقَفَل َمَعُه،  ُه َغَزا َمَع َرُسوِل اهلِل   ِقَبَل َنْجٍد، َفَلمَّ - عن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اهلِل ، َأْخَبَر: َأنَّ

َجِر، َفَنَزَل َرُسوُل اهلِل  اُس َيْسَتِظلُّوَن ِبالشَّ َق النَّ َفَأْدَرَكْتُهُم الَقاِئَلُة ِفي َواٍد َكِثرِي الِعَضاِه، َفَنَزَل َرُسوُل اهلِل  َوَتَفرَّ

، َفَقاَل: »ِإنَّ َهَذا   َتْحَت َسُمَرٍة َوَعلََّق ِبَها َسْيَفُه، َوِنْمَنا َنْوَمًة، َفِإَذا َرُسوُل اهلِل  َيْدُعوَنا، َوِإَذا ِعْنَدُه َأْعَراِبيٌّ

ي؟ َفُقْلُت: اهلُل، - َثاَلًثا -«  اْخَتَرَط َعَليَّ َسْيِفي، َوَأَنا َناِئٌم، َفاْسَتْيَقْظُت َوُهَو ِفي َيِدِه َصْلًتا، َفَقاَل: َمْن َيْمَنُعَك ِمنِّ

َوَلْم ُيَعاِقْبُه َوَجَلَس.)1(

ْنِعيِم ُمَتَسلِِّحنَي،  َة َهَبُطوا َعَلى َرُسوِل اهلِل  ِمْن َجَبِل التَّ - َوَعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك ، »َأنَّ َثَماِننَي َرُجاًل ِمْن َأْهِل َمكَّ

يل  ىل  مل  خل  : ىمحٱ  ِبيِّ  َوَأْصَحاِبِه، َفَأَخَذُهْم ِسْلًما َفاْسَتْحَياُهْم، َفَأْنَزَل اهلُل َعزَّ َوَجلَّ َة النَّ ُيِريُدوَن ِغرَّ

منيمح ]الفتح: 24[)2( . خن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم 

)3( وفاؤه  بالعهود واملواثيق معهم: 

- فلم يغدر  بالكفار حىت أثناء املعارك معهم، فعن ُحَذْيَفَة ْبِن اْلَيَماِن ، َقاَل: َما َمَنَعِني َأْن َأْشَهَد َبْدًرا إالَّ 

ًدا، َفُقْلَنا: َما ُنِريُدُه، َما ُنِريُد ِإالَّ  ُكْم ُتِريُدوَن ُمَحمَّ اُر ُقَرْيٍش، َقاُلوا: ِإنَّ َأنِّي َخَرْجُت َأَنا َوَأِبي ُحَسْيٌل، َقاَل: َفَأَخَذَنا ُكفَّ

ا َعْهَد اهلِل َوِميَثاَقُه َلَنْنَصِرَفنَّ ِإَلى اْلَمِديَنِة، َواَل ُنَقاِتُل َمَعُه، َفَأَتْيَنا َرُسوَل اهلِل ، َفَأْخَبْرَناُه  اْلَمِديَنَة، َفَأَخُذوا ِمنَّ

)1( أخرجه البخاري )2٩10(.
)2( أخرجه مسلم )1808(، واستحياهم أي عفا عنهم فلم يقتلهم.
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اْلَخَبَر، َفَقاَل: »اْنَصِرَفا، َنِفي َلُهْم ِبَعْهِدِهْم، َوَنْسَتِعيُن اهلَل َعَلْيِهْم«)1(.

)4( دعاؤه  هلم باهلداية: 

 ، ِِّبي ْوِسيُّ َوَأْصَحاُبُه، َعَلى النَّ  ودعاؤه  مستجاب كما هو معلوم، ومن ذلك أنه ملا َقِدَم ُطَفْيُل ْبُن َعْمٍرو الدَّ

َفَقاُلوا: َيا َرُسوَل اهلِل، ِإنَّ َدْوًسا َعَصْت َوَأَبْت، َفاْدُع اهلَل َعَلْيَها، َفِقيَل: َهَلَكْت َدْوٌس، َقاَل: »اللُهمَّ اْهِد َدْوًسا َوْأِت 

ِبِهْم«)2(.

وَعْن َجاِبٍر، َقاَل: َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهلِل َأْحَرَقْتَنا ِنَباُل َثِقيٍف َفاْدُع اهلَل َعَلْيِهْم. َقاَل: »اللُهمَّ اْهِد َثِقيًفا«)3(.

)5( زيارهتم وعيادة مريضهم: 

 ، َِّبي فقد كان  يزورهم ويعود مريضهم؛ ليدعوهم لإلسالم، فَعْن َأَنٍس ، َقاَل: َكاَن ُغاَلٌم َيُهوِديٌّ َيْخُدُم النَّ

ِبيُّ  َيُعوُدُه، َفَقَعَد ِعْنَد َرْأِسِه، َفَقاَل َلُه: »َأْسِلْم«، َفَنَظَر ِإَلى َأِبيِه َوُهَو ِعْنَدُه َفَقاَل َلُه: َأِطْع َأَبا  َفَمِرَض، َفَأَتاُه النَّ

اِر«)4(. ِ الَِّذي َأْنَقَذُه ِمَن النَّ ِبيُّ  َوُهَو َيُقوُل: »الَحْمُد هلِلَّ الَقاِسِم ، َفَأْسَلَم، َفَخَرَج النَّ

)1( أخرجه مسلم )1787(.
)2( أخرجه البخاري )2٩37(.

)3( أخرج الترمذي )3٩42( وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.
)4( أخرجه البخاري )1356(.
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األنشطة
نشاط )1(:

بسم اهلل الرمحن الرحيم 
من حممد رسول اهلل إىل هرقل عظيم الروم، سالم 
على من اتبع اهلدى، أما بعد: فإين أدعوك بدعاية 
اإلسالم، أسلم تسلم يؤتك اهلل أجرك مرتني، وإن 

توليت فإن عليك إمث األريسيني.

هذا نص رسالة النيب  هلرقل ملك الروم،)1( مبعاونة معلمك أجب على ما يأيت:
-  تدل هذه الرسالة على عاملية اإلسالم، وضح ذلك.

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

- ملاذا وعد النيب  عظيم الروم أن له أجرين إن أسلم.

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

- كانت الرسائل إحدى وسائل الدعوة يف عهد النيب ، اكتب ثالًثا من وسائل الدعوة حالًيا.

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

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

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

أخرجه مسلم )1773(، واألريسيون هم الفالحون.  (((
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نشاط )2(:

دخلت أعداد كبرية من غري املسلمني يف اإلسالم بسبب حسن أخالق املسلمني معهم، اكتب فيما يلي:

1 بعض الدول اليت انتشر فيها اإلسالم بفضل أخالق التجار املسلمني مع أهلها.

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

2 قصة دخول أحد املسلمني اجلدد يف اإلسالم وبيان سبب إسالمه.
..............................................................................................................................................................

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

3 ما أهم األخالق اليت جتعل غري املسلمني يدخلون يف اإلسالم.
..............................................................................................................................................................

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

 
التقومي

س1: ضع عالمة )√( أمام السلوك الصحيح الذي كان يتعامل به النيب  مع غري املسلمني:

)................( 1 الصدق معهم وعدم الكذب عليهم.     

)................( 2 سبهم والسخرية منهم.      

)................( 3  غيبتهم والنيل من أعراضهم.     

)................( 4 الوفاء بالعهد واملواثيق معهم.     
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)................( 5  االنتقام منهم وإيصال األذى إليهم.     

)................( 6 الدعاء هلم باهلداية واإلسالم.     

)................( 7 خيانتهم وعدم الوفاء بالعهد معهم.     

)................( 8 عيادة مريضهم ودعوته لإلسالم.     

س2: اكتب مثااًل على كل مما يأيت:
)أ( وفاء النيب  مع األعداء.

)ب( دعاء النيب  لغري املسلمني.

س3: اختر اإلجابة الصحيحة مما بني األقواس.
1 عفا النيب  عن أهل مكة حني فتحها عام:  

)7هـ - 8هـ -9هـ (
2 دعا النيب  باهلداية لقبيلة: 

)دوس – رعل - خزاعة(
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الّدرُس السادس
رفق النيب  بالبهائم

رمحته  بالبهائم

التحذير من حبسها 

إحسانه  إليها

احلث على سقياها

إحسان التذكية

 : وقد مشلت رمحته كل من تعامل معه، وممن مشلتهم رمحته  صفة الرمحة والشفقة من صفات النيب

احليوان، فقد كان رفيًقا رحيًما باحليوانات، ومن مظاهر ذلك:

)1( رمحته  بالبهائم:

وللنيب  مواقف كثرية تدل على تلك الرمحة، ومن هذه املواقف:-
َرًة)1( َمَعَها َفْرَخاِن)2(  ا َمَع َرُسوِل اهلِل  ِفي َسَفٍر، َفاْنَطَلَق ِلَحاَجِتِه َفَرَأْيَنا ُحمَّ - عن عبد اهلل بن مسعود  قال: ُكنَّ

وا َوَلَدَها ِإَلْيَها«.  ِبيُّ  َفَقاَل: »َمْن َفَجَع َهِذِه ِبَوَلِدَها؟ ُردُّ َرُة َفَجَعَلْت َتْفِرُش، َفَجاَء النَّ َفَأَخْذَنا َفْرَخْيَها، َفَجاَءِت اْلُحمَّ

اِر« )3(. اِر ِإالَّ َربُّ النَّ َب ِبالنَّ ُه اَل َيْنَبِغي َأْن ُيَعذِّ َق َهِذِه؟« ُقْلَنا: َنْحُن. َقاَل: »ِإنَّ ْقَناَها َفَقاَل: »َمْن َحرَّ َوَرَأى َقْرَيَة َنْمٍل َقْد َحرَّ
ُث ِبِه َأَحًدا  - َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َجْعَفٍر ، َقاَل: َأْرَدَفِني َرُسوُل اهلِل َخْلَفُه َذاَت َيْوٍم، َفَأَسرَّ ِإَليَّ َحِديًثا اَل ُأَحدِّ
اِس، َوَكاَن َأَحبُّ َما اْسَتَتَر ِبِه َرُسوُل اهلِل  ِلَحاَجِتِه َهَدًفا، َأْو َحاِئَش َنْخٍل، َقاَل: َفَدَخَل َحاِئًطا ِلَرُجٍل من  من النَّ
ِبيُّ  َفَمَسَح ِذْفَراُه َفَسَكَت، َفَقاَل: »َمْن َربُّ  ِبيَّ  َحنَّ َوَذَرَفْت َعْيَناُه، َفَأَتاُه النَّ ا َرَأى النَّ ْنَصاِر َفِإَذا َجَمٌل، َفَلمَّ اأْلَ

)1( احلمرة: نوع من العصافري.

)2( فرخان: الفرخ: ولد الطائر.
)3( أخرجه أبو داود )2675(.
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ْنَصاِر َفَقاَل: ِلي َيا َرُسوَل اهلِل. َفَقاَل: »َأَفاَل َتتَِّقي اهلَل ِفي َهِذِه  َهَذا اْلَجَمِل، ِلَمْن َهَذا اْلَجَمُل؟«، َفَجاَء َفًتى ِمَن اأْلَ
َك ُتِجيُعُه َوُتْدِئُبُه«)1(. ُه َشَكا ِإَليَّ َأنَّ اَها؟، َفِإنَّ اْلَبِهيَمِة الَِّتي َملََّكَك اهلُل ِإيَّ

 )2( إحسانه  إليها:
ومن أمثلة ذلك ما رواه َعْبُد اهلِل ْبُن َعْمٍرو  َقاَل: َمرَّ َرُسوُل اهلِل  ِبَرُجٍل َيْحُلُب َشاًة، َفَقاَل: »َأْي ُفاَلُن، ِإَذا 

.)2(» َوابِّ َها ِمْن َأَبرِّ الدَّ َحَلْبَت َفَأْبِق ِلَوَلِدَها، َفِإنَّ

)3( إحسان التذكية:
من هديه  يف ذبح البهائم ما ذكره عبد اهلل بن عباس  : أن رجاًل أضجع شاة يريد أن يذحبها وهو حيد 

شفرته، فقال النيب  : »َلَقْد َأَرْدت َأْن ُتِميَتَها َمْوَتاٍت َهالَّ َحَدْدتَها َقْبَل َأْن ُتْضِجَعَها«)3(.

)4( التحذير من حبسها وجتويعها:
ٍة  َبِت اْمَرَأٌة ِفي ِهرَّ ، َأنَّ َرُسوَل اهلِل ، َقاَل: »ُعذِّ ومن أشهر األحاديث يف ذلك ما رواه َعْبُد اهلِل ْبُن ُعَمَر 
اَر، اَل ِهَي َأْطَعَمْتَها َواَل َسَقْتَها، ِإْذ َحَبَسْتَها، َواَل ِهَي َتَرَكْتَها َتْأُكُل ِمْن َخَشاِش  َسَجَنْتَها َحتَّى َماَتْت، َفَدَخَلْت ِفيَها النَّ

اأَلْرِض« )4(.

)5( احلث على سقياها:
احلث على سقياها، وبيان فضل ذلك يظهر من تلك القصة اليت رواها َأبو ُهَرْيَرَة : َأنَّ َرُسوَل اهلِل  َقاَل: 
»َبْيَنا َرُجٌل َيْمِشي، َفاْشَتدَّ َعَلْيِه الَعَطُش، َفَنَزَل ِبْئًرا، َفَشِرَب ِمْنَها، ُثمَّ َخَرَج َفِإَذا ُهَو ِبَكْلٍب َيْلَهُث َيْأُكُل الثََّرى ِمَن 
ُه، ُثمَّ َأْمَسَكُه ِبِفيِه، ُثمَّ َرِقَي، َفَسَقى الَكْلَب، َفَشَكَر اهلُل  الَعَطِش، َفَقاَل: َلَقْد َبَلَغ َهَذا ِمْثُل الَِّذي َبَلَغ ِبي، َفَمأَلَ ُخفَّ

َلُه، َفَغَفَر َلُه «، َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهلِل، َوِإنَّ َلَنا ِفي الَبَهاِئِم َأْجًرا؟ َقاَل: »ِفي ُكلِّ َكِبٍد َرْطَبٍة َأْجٌر«)5(. 

)1( أخرجه أبو داود )254٩(، ُتْدِئُبُه أي تتعبه.
)2( أخرجه الطرباين يف األوسط )885(.

)3( أخرجه الطرباين يف الكبري )11٩16(، وصححه احلاكم يف املستدرك )4/ 257(.
)4( أخرجه البخاري )3482(، ومسلم )2242(.
)5( أخرجه البخاري )600٩(، ومسلم )153(.
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األنشطة
نشاط )1(:

ضع عالمة )√( أمام املواقف اليت تدل على الرفق بالبهائم، وعالمة )X( أمام املخالفة:
)................( 1 استخدام الصعق الكهربائي عند ذبح احليوان.   

)................( 2 رأيت صبًيا يقدم الطعام لشاة صغرية.    

)................( 3 تنظيف العمال مكان تربية الطيور واحليوانات.   

)................( 4 أثناء أخذ احلليب من البقرة متنعت، فضرهبا صاحبها.  

)................( 5 شاب يصيد كثرًيا من الطيور ويرمي بعضها يف النهر.  

)................( 6 مرضت بعض البهائم فأحضر صاحبها طبيًبا بيطرًيا.  

)................( 7 صفية تالعب القطة وتقدم هلا الطعام.    

)................( 8 صيب يقذف القطط والكالب باحلجارة يف الشارع.   

نشاط )2(:

مبعاونة جمموعتك؛ أعد ما يأيت مث انشره يف جملة احلائط:
1 بعض التصرفات املسيئة للحيوان يف بيئتك، وكيفية عالجها.

كيفية عالجهاالتصرفات املسيئة للحيوان
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2  مقااًل تلخص فيه هدي النيب  يف الرفق باحليوان.

3  بعض الرسومات اليت تظهر أخطاء تعامل األطفال مع احليوانات.

التقومي

س1: أكمل اجلدول التايل:

مظاهر اإلساءة للحيوانمظاهر الرفق باحليوان

س 2: استنبط من املواقف الواردة يف الدرس ما يلي:

1 فضل سقيا البهائم.

2 حترمي حبس احليوانات وجتويعها.

3 خطأ أخذ الفرخ الصغرية من أمها.

س 3: مثل ملا يأيت: 

1 رمحة النيب  باحليوان.

2 إحسان النيب  للحيوان.
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الّدرُس السابع
هدي النيب  يف بيته

تعامل النيب  مع أهله

تعامل النيب  مع خادمه

هدي النيب  يف بيته

رغم انشغال النيب  مبهام تبليغ الرسالة وتعليم الناس، إال أن ذلك مل مينعه من أداء حقوق أهله، وشؤون 

مزنله، كما سنعرف ذلك يف هذا الدرس. 

تعامل النيب  مع أهله: 
النيب  أكمل الناس ُخُلًقا، وأحسنهم تعاماًل مع زوجاته وبناته، فقد كان  رحيًما حنوًنا متواضًعا، يليب 

حاجاهتن، ويعاملهن باإلحسان واملحبة.

ِبيُّ  َيْصَنُع  - فمن هدي النيب  إعانة أهله يف أعمال البيت، فحني ُسئلت أم املؤمنني عائشة  "َما َكاَن النَّ

ِفي الَبْيِت؟ َقاَلْت: "َكاَن َيُكوُن ِفي ِمْهَنِة َأْهِلِه، َفِإَذا َسِمَع اأَلَذاَن َخَرَج")1( وهذا يدل على أنه ليس عيًبا أن يعني 

الرجل أهله يف أعمال البيت، بل هذا التعاون يولد األلفة واملحبة بني الزوجني، وينمي روح التعاون بني مجيع 

أفراد األسرة، وعن عائشة  سَأهلا رُجٌل: هل كان رسوُل اهلِل  يعَمُل يف بيِته؟ قالت: "َنعم كان رسوُل اهلِل 

)1( أخرجه البخاري )5363(. 
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 يخِصُف نعَله وَيخيُط ثوَبه ويعَمُل في بيِته كما يعَمُل أَحُدكم في بيِته")1(.

- كانت زوجته صفية  معه يف سفر، فإذا أرادت أن تركب البعري وضع النيب  ركبته؛ لتصعد عليها حىت 

تصعد على ظهر البعري)2(.

ِبيِّ  َقاَم ِإَلْيَها  َكاَنْت ِإَذا َدَخَلْت َعَلى النَّ - ويف معاملة النيب  ألبنائه تروي لنا عائشة  أن فاطمة  

َلْتُه َوَأْجَلَسْتُه ِفي َمْجِلِسَها«)3(. ِبيُّ  ِإَذا َدَخَل َعَلْيَها َقاَمْت ِمْن َمْجِلِسَها َفَقبَّ َلَها َوَأْجَلَسَها ِفي َمْجِلِسِه، َوَكاَن النَّ َفَقبَّ

تعامل النيب  مع خادمه:

- مل يكن النيب  يعاتب، أو يوبخ، أو يضرب خادًما إذا أخطأ، بل يعفو ويصفح. فعن أنس بن مالك  قال: 

، َواَل َقاَل ِلي ِلَشْيٍء: ِلَم َفَعْلَت َكَذا؟ َوَهالَّ َفَعْلَت َكَذا؟ «)4( ا َقطُّ »َخَدْمُت َرُسوَل اهلِل  َعْشَر ِسِنيَن، َواهلِل َما َقاَل ِلي: ُأفًّ

- وكان  يكافئ َخَدَمُه ويدعو هلم، فقد دعا ألنس بن مالك  بكثرة املال والولد.

فكر

ما الذي يترتب على اقتداء املسلمني هبدي النيب  يف بيته ؟
.........................................................................................................................................

)1( أخرجه ابن حبان)6440(.
)2( أخرجه البخاري )28٩3( .

)3( أخرجه أبو داود )5217(، والترمذي )3871(. 
)4( أخرجه البخاري )6038(، ومسلم )230٩( .
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األنشطة
نشاط )1(:

اكتب األعمال اليت تقتدي فيها هبدي النيب  يف حسن معاملة األهل واألقارب. 
..............................................................................................................................................................

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

نشاط )2(:

عِلق على املواقف التالية مبا يناسب:

1 يستيقظ عمر من النوم ويترك فراشه دون ترتيب.

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

2 عندما يأيت فراس من املدرسة يرمي ثوبه على الكرسي.

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

نشاط )3(:

بعض الرجال ينتقص من يساعد أهله يف أعمال املزنل. 
. وجه له نصيحة يف ضوء ما تعلمته من هدي النيب

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

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

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

)................( 1 كان النيب  أحسن الناس خلًقا مع أهله.   

)................( 2 ال يليق بك أن تنظف فراشك.               

)................( 3 للخدم طعام خيتلف عن طعامنا.             

س2: أكمل مكان النقاط التالية بكلمة مناسبة:

1 كان  ............................ َخَدَمُه و............................ هلم.

2 بينت لنا أم املؤمنني عائشة أن النيب كان  يف ............................أهله.

س3: خلص كيفية معاملة النيب  للخدم.

س4: دلل على رمحة النيب  بأبنائه.

س5:ناقش موقف النيب   مع زوجته صفية  يف السفر.
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الّدرُس السابع
هدي النيب  فـي العبادة

عدم التشدد يف العبادةاملداومة على العبادةاحلرص على العبادةاالعتدال يف العبادة

هديه  يف العبادة

كان النيب  حريًصا على عبادة اهلل تعاىل واإلكثار منها، وكان من هديه فيها:

1 االعتدال يف العبادة وعدم التكلف فيها: 

ُهْم  ا ُأْخِبُروا َكَأنَّ ِبيِّ ، َفَلمَّ ِبيِّ ، َيْسَأُلوَن َعْن ِعَباَدِة النَّ فقد ثبت أنه: »َجاَء َثاَلَثُة َرْهٍط ِإَلى ُبُيوِت َأْزَواِج النَّ

ا َأَنا َفِإنِّي  َر، َقاَل َأَحُدُهْم: َأمَّ َم ِمْن َذْنِبِه َوَما َتَأخَّ ِبيِّ ؟ َقْد ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ َتَقالُّوَها، َفَقاُلوا: َوَأْيَن َنْحُن ِمَن النَّ

ُج َأَبًدا، َفَجاَء  َساَء َفاَل َأَتَزوَّ ْهَر َواَل ُأْفِطُر، َوَقاَل آَخُر: َأَنا َأْعَتِزُل النِّ ُأَصلِّي اللَّْيَل َأَبًدا، َوَقاَل آَخُر: َأَنا َأُصوُم الدَّ

ي َأُصوُم  ِ َوَأْتَقاُكْم َلُه، َلِكنِّ ي أَلَْخَشاُكْم هلِلَّ ِذيَن ُقْلُتْم َكَذا َوَكَذا، َأَما َواهلِل ِإنِّ َرُسوُل اهلِل  ِإَلْيِهْم، َفَقاَل: »َأْنُتُم الَّ

ي«)1(. ِتي َفَلْيَس ِمنِّ َساَء، َفَمْن َرِغَب َعْن ُسنَّ ُج النِّ َوُأْفِطُر، َوُأَصلِّي َوَأْرُقُد، َوَأَتَزوَّ

2 احلرص على العبادة:

ومن أمثلة حرصه  على العبادة:
ِبيُّ  َيْصَنُع ِفي َبْيِتِه؟ َقاَلْت: »َكاَن  - املبادرة إىل العبادة: َعِن اأَلْسَوِد، َقاَل: َسَأْلُت َعاِئَشَة  َما َكاَن النَّ

)1( أخرجه البخاري )5063(، ومسلم  )1401(.
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اَلِة«)1(. اَلُة َخَرَج ِإَلى الصَّ َيُكوُن ِفي ِمْهَنِة َأْهِلِه - َتْعِني ِخْدَمَة َأْهِلِه - َفِإَذا َحَضَرِت الصَّ

- اختاذ األسباب املعينة على العبادة: فقد كان رسول اهلل  إذا سافر وساروا أكثر الليل مث أرادوا أن 

يناموا من الليل أمر أحد أصحابه أن يبقى مستيقًظا لُيدرك الفجر؛ خشية أن ال يستيقظوا من شدة التعب، َفَعْن 

ْوِم، فقال  ْفَنا للَنّ َأِبي َقَتاَدةَ ، َقاَل ِسْرَنا َمَع َرُسوِل اهلِل  َوَنْحُن ِفي َسَفٍر َذاَت َلْيَلٍة َفُقْلَنا: َيا َرُسوَل اهلِل، َلْو َتَوقَّ

اَلِة؟ َفَقاَل ِباَلٌل َأَنا َيا َرُسوَل اهلِل«)2(. اَلِة َفَمْن ُيوِقُظَنا ِللصَّ ي َأَخاُف َأْن َتَناُموا َعِن الصَّ : »ِإنِّ

3 املداومة على العبادة:

كان  حيب املداومة على العمل الصاحل، فكان إذا عمل عماًل داوم عليه، ومن أمثلة ذلك ما أخربت به عائشة 

: "َوَكاَن َنِبيُّ اهلِل  ِإَذا َصلَّى َصاَلًة َأَحبَّ َأْن ُيَداِوَم َعَلْيَها، َوَكاَن ِإَذا َغَلَبُه َنْوٌم، َأْو َوَجٌع َعْن ِقَياِم اللَّْيِل َصلَّى 

َهاِر ِثْنَتْي َعْشَرَة َرْكَعًة" )3(. ِمَن النَّ

4 كراهية التشدد يف العبادة:

كان النيب  يكره التشدد يف العبادة، وقد بلغ رسول اهلل  أن عبد اهلل بن عمرو بن العاص  يقول: سأصلي 

الليل كله، وسأصوم النهار ما عشت، َفَقاَل َلُه َرُسوُل اهلِل :»َفِإنََّك اَل َتْسَتِطيُع َذِلَك، َفُصْم َوَأْفِطْر، َوَنْم َوُقْم، 

ْهِر«)4(. اٍم، َفِإنَّ الَحَسَنَة ِبَعْشِر َأْمَثاِلَها، َوَذِلَك ِمْثُل ِصَياِم الدَّ ْهِر َثاَلَثَة َأيَّ َوُصْم ِمَن الشَّ

)1( أخرجه البخاري ) 6039(.
)2( أخرجه أمحد )5/ 307(.

)3( أخرجه مسلم )746(.
)4( أخرجه البخاري )1٩76(، ومسلم، )115٩(.
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األنشطة
نشاط )1(:

ُسِئلت السيدة عائشة  ما كان النيب  يصنع يف البيت؟ قالت: كان يف مهنة أهله فإذا مسع 
األذان خرج إىل الصالة.

سجل اخلطوات اليت ميكنك أن تعملها إذا مسعت األذان داخل مدرستك أو يف مزنلك:
................................................................................................................................................................................................

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

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

نشاط )2(:

أمامك جمموعة من األعمال، قم بتصنيفها يف اجلدول األيت:

متابعة األفالم العاملية – التنويع يف عبادة التطوع بني صوم وصالة وقراءة قرآن – اإلكثار من اللعب واللهو – 

السهر لياًل – مالزمة الذكر – صحبة الصاحلني – صحبة جلساء السوء –تكليف النفس مبا يشق عليها.

أعمال تشغل عن العبادة أعمال تعني على االستمرار يف العبادة

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

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

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

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

س1: أكمل الفراَغ مبا يناسُب:

النيب  حريص على عبادة ربه فقلبه دائما ....................................................................................................................

مباذا أرشد النيب  عبد اهلل بن عمرو بن العاص حينما قال: سأصلي الليل كله .................................................

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

: س2: ماذا كان يفعل الرسول

أ- إذا علم أن أحد أصحابه يكلف نفسه ما ال يستطيعه؟

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

ب- إذا كان يف سفر وأراد أن ينام من الليل؟

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

س3: أكمل الفراغ التايل مبا يناسُب:

أ- »عمٌل قليٌل دائٌم خرٌي من .........................................................«

ب – قال:  »من رغب عن سنيت .............................................«



الَفْصُل 
اِني َراِسيُّ الَثّ الِدّ
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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 املزمل ) 20-15(.

2 - سورة املدثر.
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الوحدة الثانية

التجويد

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

1 - يناقش أحكام ترقيق الالم.
2 - يناقش أحكام تفخيم الالم.

3 - يبني أحكام القلقلة.
4 - يناقش أحكام الالمات السواكن.
5 - يبني أحكام الوقف يف املصحف.

موضوعات الوحدة:
1 - تفخيم الالم وترقيقها.
2 - تفخيم الراء وترقيقها.

3 - القلقلة.
4 - الالمات السواكن.

5 -  عالمات الوقف يف املصحف.
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تفخيم الالم وترقيقها
الّدرُس األول

يثيمح  جند أن الالم يف لفظ اجلاللة ىمحٱمنيمحمفخمًة. ىث  بالتأمل يف نطق املثال األول يف اجلدول التايل ىمحٱنث 

خليمح جند أن الالم يف لفظ اجلاللةىمحٱمنيمحمرققًة.  ويف املثال الثاين ىمحٱحل 

فما هي القاعدة التجويدية هلذين املثالني؟

- ُتَغلَُّظ الالم من لفظ اجلاللةىمحٱمنيمحإذا وقعت بعد فتح أو ضم.

ُق إذا وقعت بعد كسر أصلي أو عارض. - وُتَرَقّ

- وُيلحق بالم اجلاللة: الم ىمحٱمثيمح فُتعاَمُل ُمَعاَملَتها.

األمثلة:

التوضيحاحلكماملثالم

يثيمح1 ىث  ىمحٱنث 

التفخيم

تنقسم هذه األمثلة إىل ثالث جمموعات:
َمان؛ أحدمها ُسِبَقْت فيه   األوىل: وفيها مثاالن: األول والثاين ُمَفخَّ
الالم حبرف مفتوح، واآلخر ُسِبَقْت فيه الالم حبرف مضموم؛ 

ُهَما التفخيم.  فكان حقُّ
خليمح2 ىمحٱحل 
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التوضيحاحلكماملثالم

ىمحٱُقِل اهلليمح3
الترقيق

َقْت  َقان، وقد ُرقِّ الثانية: وفيها املثاالن الثالث والرابع ومها ُمَرقَّ
الالم فيهما؛ ألهنا وقعت بعد كسر عارض كما يف املثال الثالث، 

وبعد كسر أصلي كما يف املثال الرابع؛ فكان حقهما الترقيق.
الثالثة: وفيها املثاالن اخلامس والسادس ومها ُمَتغايران يف 

ِم الضم عليها؛  َمْت فيه الالم ِلَتَقدُّ احلكم، فأما اخلامس َفُفخِّ
ُه التفخيم، وأما املثال السادس فكان َحقُّ

ُه الترقيق. ِم الكسر عليها؛ فكان َحقُّ َقِت فيه الالم ِلَتَقدُّ فقد ُرقِّ

ىمحٱِبْسِم اهلليمح4

حجيمح5 مث  التفخيمىمحٱهت 

يمح6 مث  زث  الترقيقىمحٱ 

األنشطة
نشاط )1(:

استخرج الالم املفخمة والالم املرققة من اآليات اآلتية حسب اجلدول اآليت:

جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ىنين  نن  من  زن  رن  مم  ام  قال تعاىل:  ىمحٱ 

]النساء: 131[.  يمح  مح  جح  مج  حج  هتمث  مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب  حب  جب  مئهئ  خئ  حئ 

رث  يت  ىت  نت  مت  زت  يبرت  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  قال تعاىل:ىمحٱ 

يمح ]يونس:10[. زث 
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الكلمة يف اآلية
حركة احلرف الذي قبل 

الالم

حكم احلرف من حيث 

التفخيم أو الترقيق
السبب

نشاط )2(:

صنِّف األمثلة اآلتية يف مكاهنا من اجلدول حسب عالقتها:

مخيمح جخ  جييمح ىمحٱمح  يمح   ىمحٱيه  مث  زث  يمح   ىمحٱ  ىف  يث  ىمحٱ 

ىمحٱ   ُّيمح ىئيمح  ىمحٱنئ  زثيمح   ىمحٱرث 

السببالالم املرققةالسببالالم املفخمة
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نشاط )3(:

أخي الطالب: اقرأ هذا اآليات مث طبِّق عمليًّا أحكام تفخيم وترقيق الالم:

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

رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ  ٰى   ٌّ     ٍّ  َّ   ُّ    ِّ    ّٰ  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه 

يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث  زث  رث  ىتيت  نت  مت  زت  يبرت  ىب  نب  مب  زب 

]احلج:10-6[. يمح  مل  يك  ىك  مك  لك  اك 

التقومي

س 1: ضع عالمة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )×( أمام العبارة اخلطأ مما يأيت:

)................( أ-  ُتَغلَّظ الم لفظ اجلاللة  إذا وقعت بعد فتح أو كسر.   

)................( ب- ُتَرقق الم لفظ اجلاللة إذا وقعت بعد كسر أصلي فقط.  

)................( جـ - ُيلحق بالم لفظ اجلاللة الم  ىمحٱ مث يمحفُتعاَمُل ُمَعاَملتها.  

س2: اقرأ اآليات اآلتية جهًرا، مراعًيا النطق بالالم من لفظ اجلاللة ترقيًقا، وتفخيًما.

ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت  قال تعاىل: ىمحٱ 

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

يمح  ]اجلن:23-19[. جخ  مح  جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  خبمب  حب  جب 

س3:  دوِّن من حفظك أمثلة بكلمات من القرآن الكرمي على الالم ترقيًقا وتفخيًما.
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تفخيم الراء وترقيقها
الّدرُس الثاين

• األصل يف الراء هو: التفخيم، وقد يأيت الترقيق عارًضا بسبب يوجبه، وقد جيتمع الترقيق والتفخيم يف بعض 

الكلمات؛ لذا؛ فالراء هلا ثالثة أحوال من حيث التفخيم والترقيق.

أحوال الراء من حيث التفخيم والترقيق:

3 حالة الترقيق والتفخيم. 2 حالة التفخيم.   1 حالة الترقيق.  

أواًل: مواضع ترقيق الراء:

إذا كانت مكسورة
إذا كانت ساكنة 

وقبلها ياء ساكنة

إذا كانت ساكنة وقبلها كسرة 

أصلية وليس بعدها حرف استعالء

إذا كانت ساكنة وقبلها ساكن 

غري مستعٍل وقبله مكسور

مواضع ترقيق 
الراء

مما ُيلحق بأحوال ترقيق الراء: الراء املمالة وهي يف موضع واحد عند حفص عن عاصم، 

من قوله تعاىل:    ُّ لكمكىكيك  َّ  ]هود:41[.
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األمثلة:

التوضيحالسببحالة الراءاملثالم

يمح1 يل  ىمحٱ 

مرققة

نالحظ هنا متحركة بالكسر األصلي

أن األمثلة كلها 

جاءت الراء فيها 

مرققة؛ لوجود 

السبب املوجب 

لترقيقها.

يمح2 خن  حن  متحركة بالكسر العارضىمحٱ 

يمح3 مظ  ساكنة وقبلها كسر أصليىمحٱ 

يمح4 ىث  ىمحٱ 
ساكنة وقبلها ساكن غري مستعل وقبلها 

مكسور
يمح5 مغ  ساكنة وقبلها ياء ساكنةىمحٱ 

ثانيا: التفخيم يف الراء:

مواضع 
تفخيم الراء

إذا كانت مضمومة

إذا كانت ساكنة 

وقبلها مفتوح

إذا كانت ساكنة 
إذا كانت ساكنة وقبلها وقبلها مضموم

مكسور وبعدها حرف 
استعالء غري مكسور

إذا كانت ساكنة 
وقبلها ساكن غري 
الياء وقبلها مفتوح

إذا كانت ساكنة 
وقبلها ساكن غري 
الياء وقبلها مضموم

إذا كانت مفتوحة
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األمثلة:

التوضيحالسبباملثالم

متحركة بالفتحُّ ام 1َّ
الحظ يف هذه األمثلة 

كلها أن الراء فيها 

مفخمة والسبب يف كل 

مثال خيتلف عن اآلخر، 

وأهنا وإن سكنت إال أن 

احلرف الذي قبلها أو 

قبل الذي قبلها يؤثر 

فيها، وكذا حروف 

االستعالء.

متحركة بالضمُّ جم 2َّ

ساكنة وقبلها مفتوحُّ خض 3َّ

ساكنة وقبلها مضمومُّ نب 4َّ

ُّ خل 5َّ
ساكنة عند الوقف عليها وقبلها ساكن 

وقبله مفتوح

ُّ حم 6َّ
ساكنة عند الوقف عليها وقبلها ساكن 

وقبله مضموم

ُّ جس 7َّ
ساكنة وقبلها مكسور، وبعدها حرف 

استعالء غري مكسور

ثالًثا: مواضع جيوز فيها ترقيق الراء وتفخيمها: 
1. إذا كانت الراء ساكنة وكان قبلها كسر أصلي وبعدها حرف استعالء مكسور. 

ْوِد اْلَعِظيِم﴾ ]الشعراء: 63[ وجيوز يف هذه الكلمة  - حنو كلمة: )ِفْرٍق( يف قوله تعاىل: ﴿َفانَفَلَق َفَكاَن ُكلُّ ِفْرٍق َكالطَّ

التفخيم والترقيق يف حاليت الوصل والوقف والترقيق أرجح. وقيل: الترقيق أوىل حال الوصل والتفخيم أوىل حال الوقف.

2. إذا سكنت الراء يف حالة الوقف عليها وكان قبلها حرف استعالء ساكن قبله كسر. حنو:
- حنو كلمة: )ِمْصَر( يف قوله تعاىل: ﴿اْدُخُلوْا ِمْصَر﴾ ]يوسف: ٩٩[ جيوز التفخيم يف راء )مصر( عند الوقف عليها 

لوجود حرف استعالء قبله، وجيوز الترقيق لوجود كسر قبل حرف االستعالء الساكن. وتفخيمها أوىل ألهنا يف حالة 
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الوصل مفخمة )مفتوحة(.

- وكلمة: )اْلِقْطِر( يف قوله تعاىل : ﴿َوَأَسْلَنا َلُه َعْيَن اْلِقْطِر﴾ ]سبأ: 12[ من اعتد حبرف االستعالء )الطاء( فخم راء 
)القطر(، ومن أخذ بكسر القاف رققها. والترقيق هنا أوىل ألهنا يف حالة الوصل مرققة.

- وكلمة: )َوُنُذِر( يف عدة مواضع من سورة القمر، منها قوله تعاىل: ﴿ َفَكْيَف َكاَن َعَذاِبي َوُنُذِر﴾ ]القمر: 16[ و جيوز 
ترقيق راء )ونذر( نظًرا للياء املحذوفة يف آخر الكلمة، وذلك ألن أصل الكلمة )ونذري(، وجيوز تفخيمها نظًرا للضمة 

اليت تسبق الراء. والترقيق هنا أوىل ألن الراء مكسورة، وبالتايل مرققة، عند الوصل.

- وكلمة: )َيْسِر( يف قوله تعاىل: ﴿َواللَّْيِل ِإَذا َيْسِر﴾ ]الفجر: 4[، و جيوز تفخيم راء )يسر( للفتحة اليت تسبق حرف 
السني الساكن، وجيوز ترقيقها للياء املحذوفة من آخر الكلمة حيث إن أصل الكلمة )يسِري(. والترقيق هنا أوىل ألن 

الراء مرققة عند الوصل )مكسورة(.

- ﴿َفَأْسِر﴾ و﴿َأْن َأْسِر﴾ جيوز يف هذه الكلمات التفخيم والترقيق حال الوقف عليها، والترقيق أوىل ألهنا مكسورة عند 

الوصل.
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األنشطة
نشاط )1(:

اكتب من حفظك مثااًل من كتاب اهلل تعاىل أمام كل قاعدة من هذه القواعد:

املثالاحلالةم

....................................إذا كانت الراء ساكنة وقبلها ساكن غري مستعل وقبله مكسور1

....................................إذا كانت الراء ساكنة وقبلها كسرة أصلية وليس بعدها حرف استعالء2

....................................إذا كانت الراء ساكنة وقبلها مضموم3

....................................إذا كانت الراء ساكنة وقبلها ساكن غري الياء وقبله فتحة4

....................................إذا كانت الراء ساكنة وقبلها مكسور، وبعدها حرف استعالء غري مكسور5

....................................إذا كانت الراء مفتوحة6

....................................إذا كانت الراء مكسورة7

نشاط )2(:

استخرج الراء املفخمة من اآليات اآلتية حسب اجلدول:

زث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  قال تعاىل: ىمحٱ 

يمح ] النساء:  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  ىثيث  نث  مث 

.]136
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سبب التفخيمحركة احلرف الذي قبلهاحلرف املفخم الكلمة يف اآلية 

نشاط )3(:

أعزائي الطالب هيا نرتل اآليات التالية مطبقني أحكام التفخيم والترقيق يف ضوء ما تعلمنا:

ىن  من  خن  حن  جن  يم  ىم  مم  حمخم  جم  يل  ىل  مل  خل  قال تعاىل: ىمحٱ 

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

يمح ]احلج:50-47[. ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ   زئ  رئ   ّٰ   

ىن  من  خن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  قال تعاىل:  ىمحٱ 

ٰى  ٌّ     ٍّ       َّ     ُّ   ِّ        ّٰ  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  مهىه  جه  ين 

يمح ]مريم:82-77[. نت  مت  زت  رت  يب  ىب  مبنب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ 
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التقومي

س 1: ضع عالمة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )×( أمام العبارة اخلطأ مما يأيت:

)................( أ - ترقق الراء إذا كانت مكسورة.       

)................( ب- ترقق الراء إذا كانت ساكنة وبعدها كسرة أصلية.    

)................( جـ - ترقق الراء إذا كانت ساكنة وقبلها ساكن غري ُمْسَتْعٍل وقبله مكسور.  

)................( د- ترقق الراء إذا كانت ساكنة وقبلها فتحة أو ضمة.    

)................( ه- تغلظ الالم من لفظ اجلاللة )اهلل( إذا وقت بعد كسر أصلي أو عارض. 

)................( ح- تفخم الراء إذا كانت ساكنة وقبلها ساكن غري مستعل وقبله مكسور.  

س 2: أمامك أمثلة متنوعة لكلمات فيها حرف الراء مفخًما ومرقًقا، فرق بينها واذكر سبب 

التفخيم أو الترقيق:

            ُّ رئ َّ                 ُّ حت َّ              ُّ حج َّ                   ُّ ىم َّ  

ُّ زئ َّ                  ُّ حتخت َّ                   ُّ مب َّ                   ُّ مئنئ َّ 
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القلقلة
الّدرُس الثالث

أخي الطالب: استمع ملعلمك وهو يقرأ سورة الفلق.

رئ  ٰى    ٌّ   ٍّ     َّ   ُّ    ِّ  ّٰ  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  قال تعاىل:  ىمحٱ 

يمح  ]الفلق:5-1[. يب  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ 

وستالحظ أن:

- هناية كل آية يف هذه السورة ينتهي بصوت زائد أو نربة.

- هذا الصوت الزائد مل يلتزم حرًفا معيًنا يف هذه السورة.

- هذا الصوت يشبه االضطراب يف خمرج احلرف.

فاعلم!!

- أن هذا الصوت الزائد يسمى يف علم التجويد )القلقلة(.

معىن القلقة: اضطراب املخرج عند النطق باحلرف ساكًنا حىت يسمع له نربة قوية.

حروف القلقلة

الدالالطاءالقاف اجليمالباء

وهي جمموعة يف قوهلم: )ُقْطُب َجٍد(
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األمثلة:

التوضيحاملثالاحلرفم

ُّ خي َّالقاف1
نالحظ يف هذه األمثلة أهنا اشتملت على حرف من 

حروف القلقلة، حيث وقعت يف آخر الكلمة، وينتج 

عن ذلك اضطراب خمرج احلرف حىت يسمع له نربة 

قوية، وهذا الصوت يسمى القلقة.

ُّ مب َّالطاء2

ُّ                                     ِّ َّالباء3

ُّ خن َّاجليم4

ُّ    ِّ َّالدال5

أخطاء حتدث عند أداء القلقة:

- خلط صوهتا حبركة من احلركات الثالث.

- ختم صوهتا هبمزة، وسببه: إقفال احلنجرة عند خمرج اهلمزة بعد نطق احلرف املقلقل.

- مط صوهتا وتطويله عن حده.
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األنشطة
نشاط )1(:

أحبايب الطالب، هيا نرتل اآليات التالية مطبقني أحكام القلقلة:
ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين  ىن  من  خن  حن  جن  قال تعاىل:  ىمحٱ 

يمح ]الربوج:7-1[ ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ  ٰى   ٌّ     ٍّ     َّ   ُّ   ِّ   ّٰ  ٰر  ٰذ  يي 

التقومي

س 1: عرف القلقلة، واذكر عدد حروفها.

س 2: صل من العمود )أ( ما يناسبه من العمود )ب(:

بأ

﴿خئمئهئجبحب﴾

﴿جفحفخفمفحقمقجكحك﴾

حرف القلقة يف منتصف الكلمة

حرف القلقة يف آخر كلمة لقد
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الالمات السواكن
الّدرُس الرابع

تعريف الالمات السواكن:
هي الالمات اليت وقعت يف القرآن الكرمي ساكنة.

أنواعها:
الالمات الساكنة يف القرآن هلا أنواع عديدة، من أمهها نوعان:

النوع األول: الم )أل(   
النوع الثاين: الم الفعل.

وهذه أمثلة لكل نوع، نتبعها مبزيد من اإليضاح لكل منهما.

األمثلة:

التوضيحاألمثلةم

يالحظ يف األمثلة السابقة أن الالم يف كلمةالم الفعلالم )أل(1
          ُّ يب َّ وكلمة    ُّ ىك َّ وكلمة   ُّ جح َّ جاءت ساكنة، إال أن الالم 

يف كلمة     ُّ يب َّ ، وكلمة   ُّ جح َّ  جاءت مظهرة من    ُّ جحمح َّ، 
بينما جاءت الالم يف: كلمة الشمس وكلمة قل من    ُّ يئرب  َّ مدغمة.

كما يالحظ أن الالم املظهرة يف كلمة   ُّ يب َّ، وكلمة    ُّ جحمح َّ 
عليها حركة السكون، وهذا عالمة إظهارها، بينما جاءت الالم 
شدة،  بعدها  الذي  احلرف  وعلى  احلركة،  من  خالية  املدغمة 

وهذا عالمة إدغامها.

ُّ جحمح َُّّ يب َّ 2

ُّ يئرب َُّّ ىك 3َّ
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 أواًل: الم )ال(:

تعريف الم )ال(: هي الالم  املعروفة بالم التعريف الداخلة على األمساء، وتكون زائدة عن بنية الكلمة.

حكمها: لالم )ال( حالتان:
احلالة األوىل: حالة اإلظهار.

وذلك إذا جاء بعدها أربعة عشرة حرًفا وهي: اهلمزة والباء والغني واحلاء واجليم والكاف والواو واخلاء والفاء 

والعني والقاف والياء وامليم واهلاء.

َك َوَخْف َعِقْيَمُه(  وقد ُجِمعت يف قوهلم: )اْبِغ َحَجّ

وتسمى الالم يف هذه احلالة بــالالم القمرية.

وعالمة ضبط ذلك: ظهور السكون على الالم.

احلالة الثانية: حالة اإلدغام.

وذلك إذا جاء بعدها أربعة عشر حرًفا، وهي احلروف الباقية بعد حالة اإلظهار من حروف اهلجاء.

وهي: الطاء، والثاء، والصاد، والراء، والتاء، والضاد، والذال، والنون، والدال، والسني، والظاء، والزاي، 

والشني، والالم.

وتسمى الالم يف هذه احلالة بـالالم الشمسية.

ة على احلرف الذي بعدها. وعالمة ضبط ذلك: خلو الالم من السكون، ووضع شَدّ
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األمثلة:

أمثلة الالم القمريةم
حروف 
اإلظهار

أمثلة الالم الشمسية
حروف 
اإلدغام

عالمتها

طُّ زن َّأُّ حس 1َّ

يتحقق إظهار الم )أل( 

ببياهنا ساكنة من غري 

سكت قبل حروفها 

القمرية.

كما يتحقق إدغام الم 

)أل( بإدخاهلا يف 

حروفها الشمسية والنطق 

حبرف اإلدغام الشمسي 

مشدًدا.

ثُّ مح َّبُّحض 2َّ

صُّ مم َّغُّ مي 3َّ

رُّ زث َّحُّ ىف 4َّ

تُّ خل َّجُّ من 5َّ

ضُّ        ّٰ َّكُّ خص 6َّ

ذُّ يي َّوُّ جض 7َّ

نُّ خت َّخُّ مه 8َّ

دُّ لك َّفُّ ىك﴾٩

سُّ حت﴾َّعُّ خص﴾10

ظُّ حض َّقىم 11َّ

زُّ يب َّيُّ    ُّ﴾12

شُّ حك َّمُّ زن 13َّ

لُّ خم َّهـُّ مئ 14َّ
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ثانًيا: الم الفعل:
تعريف الم الفعل: هي الالم الساكنة الواقعة يف األفعال، وهي تقع يف الفعل املاضي واملضارع واألمر.

حكمها:
لالم الفعل حالتان:

احلالة األوىل: حالة اإلدغام؛ وذلك إذا وقع بعدها حرف الالم أو الراء.

احلالة الثانية: حالة اإلظهار؛ وذلك إذا وقع بعدها أحد حروف اهلجاء غري الالم والراء.

األمثلة:

املجموعة الثانيةاملجموعة األوىل
التوضيح الم الفعل 

املظهرة
نوع الفعل

الم الفعل 
املدغمة

نوع الفعل

هئ
فعل 

ماض
ني 

فعل أمرىي

يظهر يف املجموعة األوىل من هذا اجلدول الالمات 
السواكن اليت يف فعل ليست بعده الم أو راء، وقد

تناولت مجيع أنواع األفعال، وهي املاضي واملضارع 
واألمر، وحكم الالم يف ذلك: اإلظهار، وهذا هو

احلكم العام، وهو األصل.
بينما ظهر يف املجموعة الثانية الالمات السواكن اليت 
يف فعل بعده الم أو راء، وذلك يف نوعني مها: املضارع
واألمر، وحكمها اإلدغام، فال تدغم الم الفعل الساكنة

إال يف الالم والراء فقط، وفيما عدا ذلك فحكمها 
اإلظهار.

حت رثفعل أمرجت  فعل أمريت 

حق  مف 
جك مق 

فعل 

مضارع
ىل  مل 

جم يل 

فعل 

مضارع
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تنبيه:

ينبغي العناية حال التالوة باإلظهار يف قوله تعاىل: ﴿ جحمح﴾]الصافات:18[، وذلك بتخليص الم ﴿جح﴾ من 

نون    ﴿مح﴾، كما جيب أيًضا بيان الالم عند التاء يف قوله تعاىل: ﴿زن﴾ ]الصافات: 142[، لئال يستبق 

اللسان إىل إدغامها.  
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األنشطة
نشاط )1(:

اقرأ سورة األنفال من اآلية )1( إىل اآلية )20(، مث استخرج منها الالمات السواكن، مبيًنا 
حال كل منها من حيث اإلظهار واإلدغام، من خالل عالمات الضبط الظاهرة عليها إن كانت 

ُمظَهَرًة، أو على احلرف الذي بعدها إن كانت ُمْدَغَمًة.

الكلمةم
نوعها من حيث 

اإلظهار وعدمه
عالمتها

السكون على حرف الالممظهرةاأْلنفال1

سول2 خلو الالم من احلركة مع تشديد احلرف الذي بعدها وهو الراءمدغمةالرَّ

3

4

5

6

7
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نشاط )2(:

صنف الالمات الواردة يف الكلمات اآلتية إىل الم مظهرة والم مدغمة.
﴿حص﴾ ﴿ خص﴾ ﴿حض﴾ ﴿جف﴾ ﴿خم﴾ ﴿ري﴾ ﴿من﴾ ﴿يل﴾ 

﴿ يي﴾ ﴿جم﴾ ﴿زئ﴾ ﴿مخ﴾ ﴿مه﴾ ﴿حم﴾﴿مث﴾ ﴿يي﴾.

..................................................................................................الم مظهرة

..................................................................................................الم مدغمة

 
نشاط )3(:

هات أمثلة من القرآن الكرمي على الم الفعل امُلظَهرِة، وامُلدَغَمِة.

الُم الفعِل امُلدَغَمُةالُم الفعِل امُلظَهرُةم

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

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

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

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

5................................................................................................................................................................
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التقومي

س1: صل بني الكلمات يف القائمة )أ( وبني نوع الالم يف القائمة )ب(

بأ          

 من ىن

مه

مك

ىه مه 

مظ

جح مج 

ىث

مج

ري

جم

الم أل مظهرة

الم فعل مظهرة

الم غري ساكنة

الم فعل مدغمة

الم أل مدغمة

الم أل مدغمة

الم فعل مدغمة

الم أل مظهرة

الم غري ساكنة

الم فعل مظهرة
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س2: ضع خًطا حتت الم الفعل وبني حكمها وسببها.

1 قال تعاىل:    ُّ يقاكلكمكىكيكملىل َّ ]القلم: 28[

2 قال تعاىل:    ُّ يلامممرنزنمننن َّ ]احلجر: 9[

3 قال تعاىل:    ُّ مكجلحلخلملهلجم َّ ]املؤمنون: 118[

4 قال تعاىل:    ُّ يفىقيقاكلك َّ ]الدخان: 9[

5 قال تعاىل:     ُّ خلملىليلجمحمخمممىميمجن َّ ]األعراف: 188[

س3: صنف احلروف اآلتية إىل حروف إظهار وحروف إدغام. 
) أ -ج - خ - د - ز - س - ض - ط - ف - ق - م - ل – هـ(
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 عالمات الوقف يف املصحف
الّدرُس اخلامس

معرفة مواطن الوقوف أثناء التالوة مهم للقارئ املتقن؛ ولذا عليك معرفة عالمات الوقف يف 
املصحف، وهي:

ىميمح  مم  خم  جمحم  يل  ىل  ىمحٱمل  : يرمز للوقف الالزم.  مـ 

ىقيمح  يف  ىف  ىثيث  نث  مث  زث  ىمحٱرث  : يرمز للوقف اجلائز.  ج 

ىفيفيمح يث  ىث  نث  مث  زث  رث  : يرمز للوقف اجلائز مع كون الوقف أوىل. ىمحٱيت  قلى 

يلجميمح ىل  مل  : يرمز للوقف اجلائز مع كون الوصل أوىل. ىمحٱخل  	 صلى	

جنيمح يم  ممىم  حمخم  جم  يل  : يرمز للوقف التعانق.   ىمحٱىل  خم    خم 
....................................................................... : يرمز للوقف القبيح.  ال 

وضع العلماء عالمتني للوقف هي: )ِقَلى( و )ِصَلى(، ومها كلمتان منحوتتان، أصل الكلمة األوىل: جواز الوصل 

والوقف إال أن الوقف أوىل، وأصل الكلمة الثانية: جواز الوقف والوصل إال أن الوصل أوىل.

و  )ِقِلي(  فُيقال:  لفظية  بياء  العالمتني  هاتني  ُنْطُق  لفًظا:  الشائعة  األخطاء  من  أن  لنا  تبني  ذلك  ُعِرَف  وإذا 

)ِصِلي(، وصوابه: بألف مقصورة نسبة إىل أصلها، ف )ق( للوقف، و )ىل( أَلْوَلى، و )ص( للوصل، و )ىل( 

أَلْوَلى.



212

األنشطة
نشاط )1(:

بالرجوع إىل سورة النبأ اذكر مواطن الوقف التالية:

الوقف الالزم

الوقف القبيح

الوقف اجلائز

الوقف التام

الوقف احلسن

وقف التعانق

نشاط )2(:

ىليلجمحمخمممىميمجن َّ ملاذا كان الوقف على أحد املوضعني يغين عن اآلخر؟ قال تعاىل:    ُّ 

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

ماذا يترتب إذا وقفنا يف كال املوضعني من حيث املعىن؟

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

ماذا يترتب إذا مل نقف على أحد املوضعني من حيث املعىن؟

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

مبتابعة معلمك؛ طبق أحكام الوقف بناء على ما درسته يف اآليات التالية:

ىه  مه  ينجه  ىن  من  حنخن  جن  يم  ىم  خممم  حم  جم  يل  ىل  مل  قال تعاىل:  ىمحٱ 

مئ  زئ  رئ  ٰى  ٌّ      ٍّ     َّ   ُّ      ِّ   ّٰ  ٰر  ٰذ  ىييي  مي  خي  حي  جي  يه 

نث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت  يبرت  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ 

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

يمح ]البقرة: 254-253[. زي  ري  ٰى  ين 
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التقومي
س1: صل من العمود )أ( ما يناسبه من العمود )ب(:

بأ

}مـ{

}ج{

}ال{

خم  { }  خم 
}صلى{

}قلى{

يرمز للوقف اجلائز.

يرمز للوقف القبيح.

يرمز للوقف اجلائز مع كون الوصل أوىل.

يرمز للوقف الالزم.

يرمز للوقف اجلائز مع كون الوقف أوىل.

يرمز لوقف التعانق

 س2: مثل ملا درست من آيات كرمية لعالمات الوقف .



 الصف السادس اإلبتدائي

215

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 املزمل )20-15(.
2 -  سورة املدثر ) 30-1(.
3 - سورة املدثر )37-31(.
4 - سورة املدثر ) 56-38(.



216

تفسري  سورة املزمل )20-15(
الّدرُس األول

يل ىل  مل  خل 

مس  خس  حس   جس  مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  ىمحٱ 

جك  مق   حق  مف  خف  جفحف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض  مص  خص  حص 

حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  جم  هل  مل  خل  حل  جل  مك  خكلك  حك 

رئ  ٰرٰى      ٌّ  ٍّ    َّ    ُّ       ِّّٰ  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  جيحي  يه  ىه  مه  ينجه  ىن  من  خن 

زث  يترث  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ 

ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  ىكيك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  ىثيث  نث  مث 

يمح ]املزمل: 15 - 20[. خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ميني  زي  ٰىري  ين 

 
معاين الكلمات:

معناهاالكلمة

شديًدا ثقياًل.حص

تطيقوه، واملراد هنا: ُتـطيقـوا َضْبط َوقِت ِقـيامه.يي
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األنشطة
نشاط )1(:

اختر عنواًنا مناسًبا لآليات، واكتبه.

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

املعىن اإلمجايل:
خياطب اهلل عز وجل أهل مكة قائاًل: إنا أرسلنا إليكم حممًدا رسواًل شاهًدا عليكم مبا صدر منكم، كما 
أمره،  وعصى  برسالته،  يؤمن  ومل  فرعون مبوسى،  ب  فكذَّ فرعون،  الطاغية  إىل  رسواًل  موسى  أرسلنا 
كفرمت-  -إن  أنفسكم  َتُقون  كيف  اخلبري:  العليم  وهو  وجل  عز  اهلل  ويسأهلم  شديًدا،  إهالًكا  فأهلكناه 

العذاب الشديد يوم القيامة؟! فالسماء متصدعة يف ذلك اليوم لشدة هوله.
إن اآليات اليت فيها الزواجر عظة وعربة للناس، فمن أراد االتعاظ اختذ الطاعة والتقوى طريًقا توصله 

إىل رضوان ربه.
وخياطب اهلل عز وجل النيب  بأنه يعلم أنه كان  يقوم للتهجد من الليل أقل من ثلثيه حيًنا، ونصفه 
ر الليل والنهار، ويعلم  حيًنا، وثلثه حيًنا آخر، ويقوم معه طائفة من أصحابه، واهلل وحده هو الذي يقدِّ
ف عليهم، بأن  مقاديرمها، وما ميضي ويبقى منهما، وأن اهلل علم أنه ال ميكنهم قيام الليل كله؛ فخفَّ
يقرؤوا يف الصالة بالليل ما تيسر هلم قراءته من القرآن، وعلم اهلل أنه سيوجد َمن ُيعجزه املرض عن قيام 
لون يف األرض للتجارة والعمل يطلبون من رزق اهلل احلالل، وقوم آخرون  الليل، ويوجد قوم آخرون يتنقَّ
ر هلم من  جياهدون يف سبيل اهلل؛ إلعالء كلمته، ونشر دينه، فأمرهم أن يقرؤوا يف صالهتم ما تيسَّ
قوا يف وجوه  القرآن، وأمرهم أن يواظبوا على فرائض الصالة، ويعطوا الزكاة الواجبة عليهم، وأن يتصدَّ
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الرب واإلحسان؛ ابتغاء وجه اهلل، مث أخربهم أن ما يفعلونه من وجوه الرب واخلري وعمل الطاعات سيلَقون 
أجره وثوابه عند اهلل يوم القيامة خرًيا مما قدموا يف الدنيا، وأعظم منه ثواًبا، وأمرهم أن يطلبوا مغفرة 

اهلل يف مجيع أحواهلم، فهو الذي يغفر الذنوب، وهو الرحيم هبم. 

نشاط )2(:
بالرجوع إىل معلمك؛ عرِّف كاًل مما يأيت:

)1( صدقة التطوع: ...............................................................................................................................................

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

)2( صالة التطوع: .................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

)3( صيام التطوع: .................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

الدروس املستفادة من اآليات:
)1( أعد اهلل للكافرين يف اآلخرة عذاًبا شديًدا.

)2( إن من أنواع العذاب الشديد يف اآلخرة هي القيود، والنار املؤججة، و.................. .
)3( اشترك أهل مكة يف تكذيب النيب حممد  واالستخفاف به مع فرعون وقومه الذين كذبوا موسى 

.
)4( إن وعد اهلل تعاىل بالقيامة واحلساب واجلزاء كائن ال شك فيه وال خلف.

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

................................................................................................................................................................. )6(
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نشاط )3(:
بالرجوع إىل معلمك؛ اكتب آيات جاءت يف وصف عذاب الكافرين يوم القيامة.

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

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

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

التقومي
س1: اشرح اآليات بأسلوبك.

س2: اكتب الدروس املستفادة من اآليات:.

س3: وضح املناسبة بني هذه اآليات واآليات اليت قبلها.

س4: ذكر اهلل عز وجل صوًرا لعذاب الكافرين يوم القيامة، وضحها.
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تفسري  سورة املدثر )30-1(
الّدرُس الثاين

يل ىل  مل  خل 

حس  جس  مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب  حب  جب  هئ  مئ  ىمحٱ 

حك  جك  مق  حق  مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس 

خي  حي  جي  ٰه  مه  جه  منهن  خن  حن  جن  مم  خم  حم  جم  هل  مل  خل  حل  جل  مك  لك  خك 

ىه  مه  جه  ين  ىن  من  خن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  هب  مب  هئ  مئ  هي  مي 

زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ  ٰى   ٌّ   ٍّ     َّ   ُّ       ِّ    ّٰ  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه 

يمح ]املدثر: 1 - 30[. يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب 

معاين الكلمات:

معناهاالكلمة

ي بثيابه، واملراد هنا: النيب .هئ املتغشِّ
املآمث املوجبة للعذاب.مث

جخ  مح  جح 
ال تعط وأنت تطلب الكثري بداًل مما تعطيه وال تستعظم ما تقدمه 

من جهد أو مال يف سبيل الدعوة.
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معناهاالكلمة

ُنـفخ.حص

الّصور.مص

َدْعـِني وَخـلِّين، واملراد هنا: التهديد والوعيد.حف

َبَسطُت له.مل

َسأكلِّفه.خي

َعذاًبا شاّقـا.مي

هّيـأ يف نفِسه.مب

سأْدِخلُــه.     ِّ

جهّنم.   ّٰ 

املعىن اإلمجايل:
أمر اهلل رسوله  باالجتهاد يف عبادة اهلل الالزمة واملتعدية؛ فبعد أن أمره يف سورة املزمل بالعبادات 
الفاضلة الالزمة، والصرب على أذى قومه أمره هنا بإعالن الدعوة، مطهًرا ثيابه، ومن املحتمل أن يكون 
املقصود هنا أعماله  كلها، وتطهريها إقامتها بإخالص هلل عز وجل، كما يدخل يف ذلك تطهري الثياب 

من النجاسة الظاهرة، وأن يهجر األصنام واألوثان ويتربأ ممن نسب إليها.
ذلك  على  وأن يصرب  والدنيوية،  الدينية  النعم  من  إليهم  أسدى  الناس مبا  على  أال مين  أمره  كما 
حمتسًبا بصربه وجه اهلل تعاىل، وجاء الوعظ يف اآليات بذكر يوم القيامة وأهواهلا وشدائدها خاصة على 

الكافرين ملا قدموه يف الدنيا.
مث جاءت اآليات اليت نزلت يف املبارز هلل ولرسوله باملحاربة واملشاقة "الوليد بن املغرية"، فذمه اهلل 
ذًما مل يذمه غريه، وهذا جزاء كل من عاند احلق ونابذه، أن له اخلزي يف الدنيا، ولعذاب اآلخرة أخزى.
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األنشطة
نشاط )1(:

 بالرجوع إىل معلمك؛ عدد بعض أمساء يوم القيامة يف القرآن.
......................................................................... )1(
......................................................................... )2(
......................................................................... )3(

نشاط )2(:
ذكر القرآن بعض األقوام الذين عجل هلم اهلل العذاب يف الدنيا قبل اآلخرة، بالرجوع إىل 

معلمك؛ اذكر بعضهم، واآليات اليت ذكرت ذلك.
..............................................................................................................................................................................

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

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

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

الدروس املستفادة من اآليات:
)1( أمر اهلل نبيه  بتخويف الكفار، وبتحذيرهم العذاب إن مل يسلموا.

)2( أمر النيب  باإلنذار حلكمة بالغة، ومهمات عظيمة، ال جيوز له اإلخالل هبا.
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)3( هدد اهلل الكفار األشقياء بأهوال يوم القيامة.
)4( يوم القيامة سيحاسب اجلميع على ما فعل.

)5( إن خزنة جهنم من املالئكة الذين ال يغالبون.
.................................................................................................................................................................... )6(

نشاط )3(:
بالرجوع إىل معلمك؛ اكتب بعض أمساء املالئكة عليهم السالم، وأعماهلم املوكلون هبا.

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

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

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

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

نشاط )4(:
بالتعاون مع زمالئك، عدد صور العذاب اليت وعد اهلل عز وجل هبا الوليد بن املغرية.

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

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

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

..............................................................................................................................................................................
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التقومي
س1: اشرح اآليات بأسلوبك.

س2: اكتب الدروس املستفادة من اآليات:.

ح املناسبة بني هذه السورة والسورة اليت قبلها. س3: وضِّ

س4: جاء يف القرآن الكرمي والسنة النبوية أمساء عدٍد من املالئكة، اذكر بعضها مع ذكر 

العمل املوكل لكل ملك منهم.
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تفسري  سورة املدثر )37-31(
الّدرُس الثالث

يل ىل  مل  خل 

مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  يثىف  ىث  نث  مث  زث  رث  ىمحٱ 

جبحب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  رن 

خض  حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  مخجس  جخ  مح  جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب 

يمح  هل  مل  خل  حل  جل  مك  لك  خك  حك  جك  مق  حق  مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  مض 

]املدثر: 31 - 37[.

معاين الكلمات:
معناهاالكلمة

َولّــى وذَهب.مظ

أضاء وانكشف.مغ

األنشطة
نشاط )1(:

اختر عنواًنا مناسًبا لآليات، واكتبه.
.................................................................................................................................................................................
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 املعىن اإلمجايل:
خيربنا اهلل عز وجل أنه ما جعل خزنة النار إال من املالئكة الغالظ؛ اختباًرا للذين كفروا باهلل، وليحصل 
اليقني للذين ُأعطوا الكتاب من اليهود والنصارى بأنَّ ما جاء يف القرآن عن خزنة جهنم إمنا هو حق من 
اهلل تعاىل، حيث وافق ذلك كتبهم، ويزداد املؤمنون تصديًقا باهلل ورسوله، وعماًل بشرعه، وال يشك يف 

ذلك الذين ُأعطوا الكتاب من اليهود والنصارى، وال املؤمنون باهلل ورسوله.
وأقسم اهلل سبحانه بالقمر، وبالليل إذ وىل وذهب، وبالصبح إذا أضاء وانكشف إن النار إلحدى العظائم؛ 

ب إىل ربه. إنذاًرا وختويًفا للناس، ملن أراد أن يتقرَّ

الدروس املستفادة من اآليات:
)1( إيراد عدد التسعة عشر من املالئكة اختبار للكفار.

.  2( ذكر عدد التسعة عشر ملًكا أدى إىل زيادة يقني الذين أعطوا التوراة واإلجنيل بصحة نبوة حممد(
)3( اإلميان يزيد وينقص، أي يزيد بالطاعة وينقص باملعصية.

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

........................................................................................................................................................................ )5(
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نشاط )2(:
بالرجوع إىل معلمك؛ اكتب أسباب زيادة ونقص اإلميان.

أسباب نقص اإلميانأسباب زيادة اإلميان

التقومي
س1: اشرح اآليات بأسلوبك.

س2: اكتب الدروس املستفادة من اآليات:.

س3: وضح املناسبة بني هذه اآليات واآليات اليت قبلها.

س4: أكمل الفراغات التالية:
- جعل اهلل عز وجل خزنة النار .......................؛ وذلك من أجل .................. ..................

. .................
- يف هذه اآليات أقسم اهلل سبحانه بـ.............، وبـــ.....................، وبـ .....  ..........................، 

وذلك ..........................
اإلميان ................ بـ......................، و.................. بـ..............  -
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تفسري  سورة املدثر )56-38(
الّدرُس الرابع

يل ىل  مل  خل   
مت  هب  مب  هئ  مئ  هي  مي  خي  حي  جي  ٰه  مه  جه  هن  من  خن  حن  جن  مم  خم  حم  جم  ىمحٱ 

ىغ  يع  ىع  يط  ىط  ِّـ  ُّـ  َّـ  هي  مي  هن  من  مل  مك  لك  هش  مش  هس  مس  هث  مث  هت 

جه  ين  ىن  من  خن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  يس  ىس  يغ 

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

يمح ]املدثر: 38 - 56[. نث  مث  زث  رث  يت  ىت  متنت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ 

معاين الكلمات:
معناهاالكلمة

َمْرهونة عنده تعاىل بَعَمِلـها.جن

أْدَخلكْم.هئ

مي
ال  الباطل  يف  نَــْشرُع  هنا:  واملــراد  فيه،  ومشى  َدخَله  الشيء  خاض 

ُنـبايل به.
َوْحِشـّية، شديدة الِـّنـَفار.من

أسٍد، واملراد هنا: القنص والقتل.مه
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األنشطة
نشاط )1(:

اختر عنواًنا مناسًبا لآليات، واكتبه.
.................................................................................................................................................................................

املعىن اإلمجايل:
خيربنا اهلل تعاىل أن كل نفس مبا كسبت من أعمال الشر حمبوسة مرهونة بكسبها، حىت تؤدي ما عليها 
يسأل  وصفها،  َرك  ــدْ ُي ال  جنات  هم يف  اليمني؛  أصحاب  املخلصني  املسلمني  إال  والعقوبات  احلقوق  من 
تذوقون  وجعلكم  أدخلكم جهنم،  الذي  ما  أنفسهم:  أجرموا يف حق  الذين  الكافرين  بعًضا عن  بعضهم 
سعريها؟ قال املجرمون: مل نكن من املصلِّني يف الدنيا، ومل نكن نتصدق وحنسن للفقراء واملساكني، وكنا 
نتحدث بالباطل مع أهل الَغواية والضاللة، وكنا نكذب بيوم احلساب واجلزاء، حىت جاءنا املوت، وحنن 
يف تلك الضالالت واملنكرات، فما تنفعهم شفاعة الشافعني، فما هلؤالء املشركني عن القرآن وما فيه من 

ت من أسد كاسر. فار، فرَّ املواعظ منصرفني؟ كأهنم محر وحشية شديدة النِّ
وخيربنا اهلل عز وجل بأن كل واحد من هؤالء املشركني يطمع أن ُيزنل اهلل عليه كتاًبا من السماء منشوًرا، 

. كما أنزل على حممد
عاظهم، فمن أراد االتعاظ اتعظ مبا فيه، وانتفع  وختتم السورة بإخبارنا أنَّ القرآن موعظة بليغة كافية التِّ
هبداه، وما يتعظون به إال أن يشاء اهلل هلم اهلدى؛ واهلل سبحانه أهٌل ألن ُيتقى ويطاع، وأهٌل ألن يغفر ملن 

آمن به وأطاعه.



230

نشاط )2(:
بالرجوع إىل معلمك؛ اكتب ما املقصود بالشفاعة؟ وملن تكون؟

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

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

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

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

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

الدروس املستفادة من اآليات:
)1( كل نفس مرهتنة يوم القيامة بكسبها، مأخوذة بعملها، إما َخّلصها، أو أهلكها.

)2( أهل اليمني يعطون كتبهم بأمياهنم؛ فإهنم ال يرهتنون بذنوهبم.
)3( أهل اليمني يوم القيامة يف جنات النعيم.

)4( ذكر أهل النار أربعة أسباب وراء دخول نار جهنم هي: ترك الصالة، وترك الصدقة، وخمالطة أهل 
الباطل يف باطلهم، والتكذيب بيوم القيامة.

)5( وبَّخ اهلل تعاىل أهل مكة وأمثاهلم بسبب إعراضهم وتوليهم عما جاء به النيب  من التذكرة والعظة 
بالقرآن الكرمي. 

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

................................................................................................................................................................... )7(
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التقومي
س1: اشرح اآليات بأسلوبك.

س2: اكتب الدروس املستفادة من اآليات:.

س3: وضح املناسبة بني هذه اآليات واآليات اليت قبلها.

س4: قال رسول اهلل : »ِلُكلِّ نيبٍّ دعوٌة مستجابٌة يدعو ِبها، وأريُد أن أختبَئ دعَويت شفاعًة 

ألمَّيت يف اآلِخَرِة«)1(، اشرح هذا احلديث، موضًحا الدروس املستفادة منه، ومناسبته لآليات 

السابقة.
 

)1( أخرجه البخاري )6304(.
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الوحدة الرابعة

الحديث

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 - النهي عن الغيبة والبهتان.

2 - فضل السواك.
3 - الصرب على البالء.

4 - أكرب الكبائر.
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النهي عن الغيبة والبهتان
الّدرُس األول

عن أيب هريرة  قال: قال رسول اهلل : »أتدرون ما الغيبُة«؟ قالوا : اهلُل ورسوُله أعلُم، 
قال: »ذكُرَك أخاَك مبا يكرُه«، قيل: أفرأيَت إن كان يف أخي ما أقوُل؟ قال: »إن كان فيه ما 

تقوُل، فقد اغتبَته، وإن مل يكْن فيه، فقد هبتَّه« )1(.

معاين الكلمات:
معناهاالكلمة

أتعلمون.أتدرون
الُبهتان: الَكِذُب امُلْفَتَرى.هبته

 
الدروس املستفادة من احلديث الشريف:

ِبيُّ صلَّى اهلُل عليه وسلَّم َعْن َمساوِئ األخالِق. )1( َيْنَهى النَّ
اِس. )2( الِغيبُة ِمن أقبِح الَقبائِح، وأكَثِرها انتشاًرا َبْيَن النَّ

)3( الغيبة ذكر املسلم أخاه املسلم يف غيابه، مبا فيه مما يكرهه.
)4( البهتان ذكر املسلم أخاه املسلم يف غيابه، مبا ليس فيه ويكرهه.

)1( أخرجه مسلم )258٩(.
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األنشطة
نشاط )1(:

مبناقشة زمالئك؛ وضح أثر الغيبة والبهتان على العالقات بني املسلمني.
.................................................................................................................................................................................

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

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

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

نشاط )2(:
ىن  من  خن  جنحن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  قال اهلل تعاىل:ىمحٱ 
ٰى   ٌٍّّ    َّ   ُّ    ِّ     ٰذٰر  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  مهىه  جه   ين 

يمح]احلجرات: 12[.  ّٰ    

باحلديث  مبيًنا عالقتها  السابقة،  اآلية  من  املستفادة  الدروس  وضح  معلمك؛  إىل  بالرجوع 
الشريف.

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

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

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

.................................................................................................................................................................................
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نشاط )2(:
خيلط البعض بني الغيبة والنميمة، بالرجوع إىل معلمك؛ قارن بني الغيبة والنميمة، موضًحا 

أثر كٍل منهما على الفرد واملجتمع.
النميمةالغيبة

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

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

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

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

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

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

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

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

التقومي
س1: قارن بني الغيبة والبهتان والنميمة.

س2: حرص الدين اإلسالمي على مكارم األخالق ودعا إليها، من خالل دراستك هلذا احلديث 

الشريف ناقش هذه العبارة.

س3: اكتب الدروس املستفادة من احلديث الشريف.

س4: أكمل الفراغات التالية:
......................................................................................... جم  يل  ىل  مل  خل  قال	تعاىل:	ىمحٱ  	-
........................................................................................................................................................................	يمح.

هني	النيب		عن	مساوئ	األخالق	مثل:	..................................و..................................	و	................................. 	-
الغيبة	هي	....................................	بينما	النميمة	هي	.................................... 	-
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فضل السواك
الّدرُس الثاين

 
عن أيب هريرة  قال: قال رسول اهلل : »لوال أن أشقَّ على أميت ألمرُتهم بالسواِك عند 

كل صالة« )1(.

معاين الكلمات:
معناهاالكلمة

ِتى.أشق ُة على الناِس املصلِّني ِمن ُأمَّ املقصود هنا: أن َتَقَع امَلَشقَّ
أَلْوَجْبُت عليهم.ألمرهتم

  
الدروس املستفادة من احلديث الشريف:

هارُة، وُحسُن اهَليئِة، وتنظيُف  الُة فيها ُوقوٌف بنَي َيَدِي اهلل سبحانه وتعاىل، وينبغي فيها: الطَّ )1( الصَّ
الَفِم واألسناِن. 

اِس. )2( ِحرُص النيبِّ  على التيسرِي على النَّ
الِة. )3(  يستحب للمسلم تطهرُي الَفِم وتنظيُف األسناِن عنَد لقاِء اهلل يف الصَّ

)1( أخرجه البخاري  )7240(.
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األنشطة
نشاط )1(:

.)1(» بِّ واُك َمطَهرٌة للفِم َمرضاٌة للرَّ عن عائشة g قالت: قال رسول اهلل  : »السِّ
بالرجوع إىل معلمك؛ اكتب الدروس املستفادة من احلديث الشريف السابق.

. ................................................................................................................................................................... -

. ................................................................................................................................................................... -

. ................................................................................................................................................................... -

نشاط )2(:
بالرجوع إىل معلمك؛ وضح حكم السواك للصائم.

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

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

نشاط )3(:
بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اكتب حديًثا آخر يف فضل السواك.

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

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

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

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

)1( أخرجه ابن حبان  )1067(.
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التقومي
س1: اكتب الدروس املستفادة من احلديث الشريف.

س2: وضح األحكام الشرعية املتعلقة بالسواك.

س3: اهتم اإلسالم بطهارة البدن والروح، ناقش هذه العبارة.

س4 أكمل الفراغات التالية:
الُة فيها ُوقوٌف ...........................، وينبغي فيها: ................... و ....................... الصَّ  -

. ....................
حِرص النيبِّ  على .........................  -

الِة. -  يستحب للمسلم ................. و ..................... و ..................... عند  لقاِء اهلل يف الصَّ
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الصرب على البالء
الّدرُس الثالث

عن أم املؤمنني عائشة  قالت: قال رسول اهلل : »ما من مصيبٍة ُيصاُب هبا املسلُم إالَّ ُكفِّر 
وكُة ُيشاُكها« )1(. هبا عنه، حتَّى الشَّ

معاين الكلمات:
معناهاالكلمة

امُلصيَبُة: كلُّ َمْكروٍه َيُحلُّ باإِلنسان.مصيبة
ر املراد هنا: ُغفر له هبا.ُكفِّ

  
الدروس املستفادة من احلديث الشريف:

)1( اهلل عز وجل رحيم بعباده.
)2( كلُّ ما ُيصيُب املؤمَن خرٌي له.

ر هبا عن ُذنوِبه. )3( كل مصيبة ُتصيب املسلَم ُيكفَّ
)4( على املسلم أن يصرب على البالء، ويرضى بقدر اهلل.

)1( أخرجه مسلم  )2572(.
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األنشطة
نشاط )1(:

قال رسول اهلل: »أفضل اإلميان: الصرب، والسماحة«.
بالرجوع إىل معلمك؛ اذكر راوي احلديث الشريف، واكتب الدروس املستفادة منه.

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

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

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

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

نشاط )2(:
اكتب كلمة تقرأها على زمالئك يف اإلذاعة توضح هلم فضل الصرب.

التقومي
س1: اشرح احلديث الشريف بأسلوبك.

س2: اكتب الدروس املستفادة من احلديث الشريف.
س3: ضرب الصحابة  أروع النماذج يف الصرب على الشدائد من أجل اإلسالم؛ اكتب أحد 

هذه القصص.
س4 أكمل الفراغات التالية:

تصيب  فكل مصيبة   ،......................... إال  املؤمن  يبتلي  ما  بعباده،   ............. وجل  عز  اهلل   -
املسلم ............................، وعلى املسلم أن ................. ............................

قال رسول اهلل  : »أفضل اإلميان.............. و.......................«.  -
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أكرب الكبائر
الّدرُس الرابع

الرَُّجُل  َيْلَعَن  أن  الكباِئِر  َأكَبِر  ِمن  : »إنَّ  قال رسول اهلل  قال:    عن عبد اهلل بن عمرو 
َيلعُن الرَُّجُل والديِه؟ قاَل : »َيسبُّ الرَّجُل أبا الرَّجِل،  والَديِه«، قيَل: يا رسوَل اهلِل، َوكيَف 

فيُسبُّ أباُه، ويسبُّ أمَُّه فَيسبُّ ُأمَُّه«)1(.

نشاط )1(:
اختر عنواًنا آخر مناسًبا للحديث واكتبه.

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

معاين الكلمات:
معناهاالكلمة

املراد هنا: أعظم.َأكَبر
، الشتم.َيْلَعن اللعن: الَسبُّ
السب: اإلهانة بكالم جارح.يسبُّ

 

)1( أخرجه البخاري )5٩73(.
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الدروس املستفادة من احلديث الشريف:
)1( هنى النيب  عن سوء األخالق.

هما بأالَّ ُيسيَء إليهما ِمن قريٍب أو  ا، أقلُّه احتراُمهما وتعظيُم حقِّ )2( َحقُّ الوالديِن على الولِد كبرٌي جدًّ
بعيٍد.

)3( حرم اإلسالم الكبائر حفاًظا على الفرد واملجتمع.
..................................................................................................................................................................... )4(

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

نشاط )2(:
ُه، ملعوٌن  عن عبد اهلل بن عباس  قال: قال رسول اهلل : »ملعوٌن من سبَّ أباُه، ملعوٌن من سبَّ ُأمَّ
َر ُتُخوَم األرِض، ملعوٌن من َكَمَه أعمى عن طريٍق، ملعوٌن من وقع على  من ذبح لغرِي اهلِل، ملعوٌن من غيَّ

هبيمٍة، ملعوٌن من عمل بعمِل قوِم لوٍط«.
موضًحا  منه  املستفادة  الدروس  واكتب  الشريف،  احلديث  راوي  اذكر  معلمك؛  إىل  بالرجوع 

العالقة بينه وبني احلديث الشريف األول.
.................................................................................................................................................................................

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

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

.................................................................................................................................................................................
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التقومي
س1: اكتب الدروس املستفادة من احلديث الشريف.

س2: قارن بني بر الوالدين وعقوقهما موضًحا أثر كل منهما على الفرد واملجتمع.
س3: دعا اإلسالم إىل حسن اخللق وترابط املجتمع املسلم، وضح ذلك.

س4 اذكر بعض حقوق الوالدين على األبناء.
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الوحدة اخلامسة

التوحيد

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

. 1 - يدرك مكانة النيب
. 2 - يؤدي حق النيب

. 3 - يبني حق أهل بيت النيب
. 4 - يبني حق صحابة النيب
5 - يؤمن بعذاب القرب ونعيمه.
6 - يناقش أحوال يوم القيامة.

موضوعات الوحدة:
. 1 - واجبنا حنو الرسول

. 2 - واجبنا حنو أهل بيت الرسول
. 3 - واجبنا حنو صحابة الرسول

4 - نعيم القرب وعذابه.
5 - عالمات يوم القيامة.

6 - أحوال يوم القيامة.
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الّدرُس األوُل
 واجبنا حنو الرسول

للنيب املصطفى  حقوق كثرية، وواجبات عظيمة، منها:
1 اإلميان بأنه رسول اهلل  حًقا، وأن رسالته عامة للناس أمجعني: 

مينيىيييجئحئ َّ ]األعراف : 158[.           قال اهلل تعاىل:    ُّ ريزي 
2  حمبته  وتقدمي حمبته على حمبة النفس، والولد والوالد والناس أمجعني:

اِس َأْجَمِعيَن «. )1(            قال : » اَل ُيْؤِمُن َأَحُدُكْم َحتَّى َأُكوَن َأَحبَّ ِإَلْيِه ِمْن َواِلِدِه، َوَوَلِدِه، َوالنَّ
3 اإلميان بأنه سيد املرسلني وخامت النبيني :

مغجفحفخفمف َّ ]األحزاب : 40[.        قال اهلل تعاىل:     ُّ خضمضحطمظجعمعجغ 
4 طاعة الرسول  فيما أمر به، واجتناب ما هنى عنه:

مينيىيييجئ َّ]احلرش : 7[.           قال اهلل تعاىل: ﴿ ٰىريزي 
:  5 تصديق أخباره وأقواله

         قال اهلل تعاىل:      ُّ جنحنخنمنىنينجهمهىهيه َّ ]النجم: 4-3 [.
:  6 الصالة والسالم عليه ال سيما عندما ُيذَكر

نئىئيئرب زبمبنبىبيب َّ  قال اهلل تعاىل:      ُّ                       ِّ   ّٰرئزئمئ 
]األحزاب: 56[.

. بالرد على احلمالت املغرضة اليت تطعن فيه ويف رسالته  7 الدفاع عنه
الناس يوم  ُيقَضى بني  للعاملني، وأنه ال   على البشرية مجيًعا بأن جعله اهلل رمحة  بيان فضله   8

القيامة إال بعد شفاعته  وهي الشفاعة العظمى.
)1( أخرجه البخاري )15(.
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األنشطة
نشاط )1(:

تعد الشفاعة العظمى من َأَجلِّ خصائص النيب ، مبعاونة إمام مسجدك: ما هي تلك الشفاعة؟ 
وهل للنيب  شفاعات أخرى؟

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

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

نشاط )2(:
. يف أقواله وأفعاله، اكتب أمثلة ألمور تتبع فيها نبيك  جيب علينا اتباع الرسول

أمثلة على األفعالأمثلة على األقوال
..................................................................................................................................

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

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

نشاط )3(:
 

ملحبة النيب  مثرات عظيمة، ِصْل كلَّ مثرة مع ما يناسبها من األدلة:

بأ

السعادة باإلميان

مرافقة األنبياء والصاحلني

كمال اإلميان

 )املرء مع من أحب(

)ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من 
والده، وولده، والناس أمجعني(

)ثالث من كن فيه وجد هبن حالوة اإلميان، 
من كان اهلل ورسوله أحب إليه مما سوامها(
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التقومي

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

)................( - يستحب تقدمي حمبة النيب  على حمبة األهل.    

)................(    . ال ُيقضى بني اخللق يوم القيامة حىت يشفع النيب -

)................( - أرسل النيب  إىل الناس أمجعني.     

س2: الرسول  ُأرسل إىل الناس كافة، فما الدليل على ذلك؟

. س3: اكتب ثالًثا من الواجبات عليك حنو النيب
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  واجبنا حنو أهل بيت الرسول
الّدرُس الثاين

: آل بيت الرسول

ُته، وكلُّ مسلٍم ومسلمٍة من َنْسل عبد املطلب، وهم آل علي وآل  ِبيِّ  هم أزواُجه وذريَّ قد عرفت أن أهل بيت النَّ

عقيل وآل جعفر وآل عباس، ويلحق هبم بنو املطلب، وإليك تفصيل ذلك: 

: 1 ذريته وأزواجه

اك َّ ]األحزاب : 33[.        قال اهلل تعاىل:    ُّ زثمثنثىثيثىفيفىقيق 

2 الذين حرمت عليهم الصدقة:
قال زيد بن أرقم : "أهل بيته  من ُحِرَم الصدقَة بعده« مث قال: وهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر 

وآل عباس ويلحق هبم بنو املطلب".)1( 
ِلِب َشْيٌء  َما َبُنو َهاِشٍم َوَبُنو اْلُمطَّ ٍة َواَل ِإْساَلٍم، ِإنَّ ُهْم َلْم ُيَفاِرُقوِني ِفي َجاِهِليَّ قال رسول اهلل : »ِإنَّ

ِبيُّ  َبْيَن َأَصاِبِعِه«. )2( َك النَّ َواِحٌد«، َوَشبَّ

: واجبنا حنو آل بيت الرسول
َرُكُم اهلَل ِفي َأْهِل  َرُكُم اهلَل ِفي َأْهِل َبْيِتي، ُأَذِكّ َرُكُم اهلَل ِفي َأْهِل َبْيِتي، ُأَذِكّ - مر بنا أن رسول اهلل  قال: » ُأَذِكّ

َبْيِتي«)3(؛ وهذا يدل على أن علينا واجًبا جتاه أهل بيته ، ومن تلك الواجبات:

)1( أخرجه مسلم )2408(.
)2( أخرجه النسائي )4137(.

)3( أخرجه مسلم )2408(.
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- حمبتهم وتكرميهم؛ لقرابتهم من رسول اهلل ، وألن حبهم من اإلميان، وبغضهم من النفاق؛ ألن حبهم من 

 حــــــبِّ النيب ، وهـــذا التقديـــر واإلجــالل ملــن مضــى علــى هديــه ؛ فإن النــيب   حــني نزل قــول اهلل تعالــى: 

اَل  َأْنُفَسُكْم،  اْشَتُروا  َنْحَوَها -  َكِلَمًة  َأْو  ُقَرْيٍش -  َمْعَشَر  »َيا  َقاَل:  ﴿ يبرتزت﴾]الشعراء: 214[ 

ِلِب اَل ُأْغِني  اُس ْبَن َعْبِد الُمطَّ ُأْغِني َعْنُكْم ِمَن اهلِل َشْيًئا، َيا َبِني َعْبِد َمَناٍف اَل ُأْغِني َعْنُكْم ِمَن اهلِل َشْيًئا، َيا َعبَّ

ٍد َسِليِني َما ِشْئِت  َة َرُسوِل اهلِل اَل ُأْغِني َعْنِك ِمَن اهلِل َشْيًئا، َوَيا َفاِطَمُة ِبْنَت ُمَحمَّ ُة َعمَّ َعْنَك ِمَن اهلِل َشْيًئا، َوَيا َصِفيَّ

ِمْن َماِلي اَل ُأْغِني َعْنِك ِمَن اهلِل َشْيًئا«.)1( 

- الصالة عليهم يف التشهد آخر الصالة، وعند الصالة على النيب : وذلك كما يف صيغة الصالة اإلبراهيمية 

بعد التشهد.

- اليقني اجلازم بأن نسب رسول اهلل  وذريته هو أشرف أنساب العرب قاطبة.

: واجبنا حنو زوجات الرسول

زوجات الرسول  أمهات جلميع املؤمنني؛ لقول اهلل تعاىل:    ُّ جسحس َّ ]األحزاب: 6[ ، وهلن رضي 

اهلل عنهن حقوق كثرية منها:

. ولفضلهن وشرفهن ونقلهن ألحاديث النيب  1 حمبتهن: وذلك ألهنن زوجات الرسول

2 الترضي عنهن: بأن يقال عند ذكر الواحدة منهن: )رضي اهلل عنها(.

3 بيان مزنلتهن ومكانتهن: ومن ذلك: أهنن مطهرات ومربآت من كل سوء كما قال اهلل تعاىل:    

أو  سبهن  فمن  ]األحزاب: 33[،   َّ ُّ زثمثنثىثيثىفيفىقيقاك 

. طعن فيهن، فقد عارض القرآن الكرمي، وأساء إىل النيب
)1( أخرجه البخاري )2602(، ومسلم )206(.
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؛ فهي أول من آمن برسالته، ونصرته  - وأول زوجات النيب  وأفضلهن خدجية بنت خويلد 

. وآزرته، وهي اليت أجنبت مجيع أوالده إال إبراهيم فإنه من مارية القبضية 

وكان  وفقًها،  علًما  الصحابة  أكثر  من  وهي  ؛  الصديق   بكر  أيب  بنت  عائشة  أفضلهن  ومن   -

الصحابة  سألوهنا يف أمور الدين.

: ومن زوجاته

- حفصة بنت عمر بن اخلطاب   وعن أبيها، وقد كانت كثرية الصيام والقيام .

. - زينب بنت جحش 

. - أم سلمة هند بنت أيب أمية 

. - صفية بنت حيي بن أخطب 

- أم حبيبة رملة بنت أيب سفيان  .

. - ميمونة بنت احلارث 

. - سودة بنت زمعة 

 . - جويرية بنت احلارث املصطلقية 
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األنشطة
نشاط )1(:

حني أخربها النيب  بزنول الوحي. اكتب موقف أم املؤمنني خدجية 
..............................................................................................................................................................

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

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

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

نشاط )2(:

. واثنني من أوالد أعمامه  اكتب أمساء اثنني من أعمام النيب
..............................................................................................................................................................

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

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

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

نشاط )3(:

اكتب من حفظك صيغة الصالة على النيب  وآله.
..............................................................................................................................................................

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

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

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

س1: أكمل اجلدول اآليت:

الواجب على املسلم جتاه زوجات النيب الواجب على املسلم جتاه أهل البيت

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ا حتت العبارة الصحيحة مما يأيت: س2: ضع خطًّ

1 أهل بيت النيب  هم:

)ذريته وأزواجه - الذين حرمت عليهم الصدقة  - االثنني مًعا(

2 الواجب على املسلم حنو أهل البيت:

)حمبتهم وتكرميهم - اتباعهم واالقتداء هبم – االثنني مًعا(

: 3 أول زوجات النيب

) )عائشة  - خدجية  - حفصة 

4 كانت من أكثر الصحابة علًما وكانوا يستفتوهنا يف أمور الدين:

) )عائشة  - زينب بنت جحش  - أم سلمة 
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  واجبنا حنو صحابة الرسول
الّدرُس الثالث

الصحايب هو: ..............................................................................................................................................................
: الواجب على املسلم حنو الصحابة

1 يعتقد أهنم أفضل األمة، وأهنم خري القرون؛ فيحبهم ويثين عليهم : 

جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 

يمح ] التوبة :100[ ؛ يي  ىي  مي  حيخي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين  ىن  من  خن   حن 

ملا قاموا به من نصرة النيب  ولتشرفهم بصحبته ألهنم نقلوا إلينا هذا الدين ومحلوا الرسالة.

2 يترضى عنهم عند ذكرهم: 

زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق  قال اهلل تعاىل:  ىمحٱ 

يمح ]الفتح : 18[. ري  ٰى  ين  ىن  نن  من 

3 يعتقد أن الصحابة  كلهم عدول: 

ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ألن اهلل عز وجل زكاهم ورضي عنهم قال اهلل تعاىل:ىمحٱ 

يمح ]الفتح : 18[. يل 
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4  حيذر من الوقوع يف أعراضهم أو سبهم: 

قال رسول اهلل  »اَل َتُسبُّوا َأَحًدا ِمْن َأْصَحاِبي، َفِإنَّ َأَحَدُكْم َلْو َأْنَفَق ِمْثَل ُأُحٍد َذَهًبا، َما َأْدَرَك ُمدَّ َأَحِدِهْم، َواَل 

َنِصيَفُه« )1(.

5 يستغفر هلم: 

حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  قال اهلل تعاىل:  ىمحٱ 

يمح ] احلرش : 10[. خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين  ىن  من  خن 

6 يتبع طريقتهم يف تعلم الدين وفهمه والعمل به. )فهم وسط ال إفراط وال تفريط(.

7 حيذر من الغلو يف الصحابة  ورفعهم فوق مزنلتهم.







 أبو بكر : ثانًيا: اخللفاء الراشدون
هم الذين تولوا اخلالفة بعد وفاة النيب  وهم أفضل الصحابة  قال : »َعَلْيُكْم 

يَن َبْعِدي« )2(، وتفاضلهم على الترتيب: اِشِديَن اْلَمْهِديِّ ِة اْلُخَلَفاِء الرَّ ِتي َوُسنَّ ِبُسنَّ

: اخلليفة األول: أبو بكر الصديق
  يف هجرته، وتزوج النيب  هو أول من أسلم من الرجال، وصحب النيب

 ، يف اإلمامة بالصالة حني مرض  وقد استخلفه النيب ، ابنته عائشة 

َخْذُت َأَبا َبْكٍر َخِليال« )3(، توىل اخلالفة  وكان يقول : »َلْو ُكْنُت ُمتَِّخًذا َخِليال التَّ

. على تقدميه بعد وفاة النيب  باتفاق الصحابة
)1( أخرجه البخاري )3470(، ومسلم )2541(.

)2( أخرجه البزار )2204(.
)3( أخرجه البخاري )455(، ومسلم )2382(.
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: اخلليفة الثاين: عمر بن اخلطاب

اخلالفة  وتوىل   ، حفصة  املؤمنني  أم  وابنته  الباطل،  احلق  بني  بإسالمه  فرق  اهلل  ألن  بالفاروق؛  لقب 

اِس َبْعَد َأِبي َبْكٍر  اِس َبْعَد َرُسوِل اهلِل  َأُبو َبْكٍر، َوَخْيُر النَّ الستخالف أيب بكر  له، قال علي : »َخْيُر النَّ
ُعَمُر«. )1(

: اخلليفة الثالث: عثمان بن عفان

لقبه ) ُذو النُّوَريِن (؛ ألنه تزوج ابنيت النيب ، و)صاحب اهلجرتني(، وقد جهز جيش العسرة املتجه حنو 

َبْعَد  َفَعَل  ُعْثَماُن َما  َبْعَد الَيوِم، َما َضَرّ  َفَعَل  ُعْثَماَن َما  تبوك بثالمثائة من اإلبل حىت قال النيب : »َما َضَرّ 

ُة« )3(، وتوىل اخلالفة لتقدمي أهل  الَيوِم«)2(، وحفر بئر رومة الذي قال النيب فيه: »َمْن َيْحِفْر ِبْئَر ُروَمَة َفَلُه الَجنَّ
الشورى له، وقتله اخلوارج ظلًما وعدواًنا.

: اخلليفة الرابع: علي بن أيب طالب

، وأبو احلسن واحلسني هو أول من آمن من الصبيان، وهو ابن عم رسول اهلل ، وزوج ابنته فاطمة 
اَيَة َغًدا َرُجاًل َيْفَتُح اهلُل َعَلى َيَدْيِه«، َقاَل:  ْعِطَينَّ الرَّ  ومها سبطا النيب  ويف غزوة خيرب قال : »أَلُ
َأْن  َيْرُجو  ُكلُُّهْم   ، اهلِل  َرُسوِل  َعَلى  َغَدْوا  اُس  النَّ َأْصَبَح  ا  َفَلمَّ ُيْعَطاَها،  َأيُُّهْم  َلْيَلَتُهْم  َيُدوُكوَن  اُس  النَّ َفَباَت 
َفْأُتوِني  ِإَلْيِه  »َفَأْرِسُلوا  َقاَل:  اهلِل،  َرُسوَل  َيا  َعْيَنْيِه  َيْشَتِكي  َفَقاُلوا:  َطاِلٍب«.  َأِبي  ْبُن  َعِليُّ  »َأْيَن  َفَقاَل:  ُيْعَطاَها، 
ا َجاَء َبَصَق ِفي َعْيَنْيِه َوَدَعا َلُه، َفَبَرَأ َحتَّى َكَأْن َلْم َيُكْن ِبِه َوَجٌع« )4(، وتوىل اخلالفة لفضله وتقدمي  ِبِه«. َفَلمَّ

الصحابة له، وقتله اخلوارج ظلًما وعدواًنا.

)1( أخرجه ابن ماجه )106(، وأمحد يف مسنده )1/ 127(.
)2( أخرجه الترمذي )3700(، وأمحد يف مسنده )75(.

)3( أخرجه البخاري )364٩(.
)4( أخرجه البخاري )2847(، ومسلم )2406(.
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الواجب علينا حنوهم:
1 حمبتهم والترضي عنهم وبيان فضلهم.

2 اعتقاد أهنم أفضل الصحابة.
3 ترتيبهم يف الفضل حسب توليهم اخلالفة، وعدم الطعن يف خالفة أحد منهم.

4 اتباع سنتهم.
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األنشطة
نشاط )1(:

هذه ثالث آيات متتابعات من سورة احلشر، تأملها جيًدا، مث بني من املقصود بكل آية؟ مث وضح 
عمل كل طائقة.

ما عملهم؟املقصود باآليةقال اهلل تعاىلرقم اآلية

8
مث  هت  مت  خت  حت  جت  ىمحٱ 

مخ  جخ  مح  جح  مج  حج 

يمح مص  خص  حص  خسمس  حس  جس 

٩

جع  مظ  حط  مض  خض  حض  ىمحٱ 

مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع 

مك  لك  خك  حك  جك  مق  حق 

مم  خم  حم  جم  ملهل  خل  حل  جل 

يمح خن  حن  جن 

10

خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  ىمحٱ 

خن  حن  جن  يم  ىم  مم 

جي  يه  ىه  مه  جه  ين  ىن  من 

يمح خي  حي 
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نشاط )2(:

بالرجوع إىل مكتبة املدرسة؛ اكتب أهم أعمال أيب بكر الصديق  أثناء فترة خالفته.
..............................................................................................................................................................

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

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

التقومي

س1: دلل على أن الصحابة هم أفضل هذه األمة.

. س :2 اذكُر أربعة مما جيب علينا حنو صحابة الرسول

س3:  وضح الواجب علينا حنو اخللفاء الراشدين.

.  س4: اذكر شيًئا من مناقب اخللفاء الراشدين
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نعيم القرب وعذابه
الّدرُس الرابع

أركان اإلميان ستة، وهي:
..............................................................................................................................................................

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

اإلميان باليوم اآلخر: هو اإلميان بكل ما أخرب اهلل  به يف كتابه، أو أخرب به رسوله  مما يكون بعد املوت.
مكانة اإلميان باليوم اآلخر:

اإلميان باليوم اآلخر له مكانة عظيمة؛ فهو من أركان اإلميان، ومن آمن به اطمأنت نفسه، حيث يوقن أن اهلل 

حكيم ال يضيع أجر من أحسن عماًل. 

جح  مج  حج  مث  هت  ختمت  حت  جت  هب  مب  وإنكار اليوم اآلخر كفر، كما قال اهلل تعاىل:ىمحٱخب 

يمح ]التغابن: 7[. حص  مس  خس  حس  مخجس  جخ  مح 

ومما يشمله اإلميان باليوم اآلخر: اإلميان بعذاب القرب ونعيمه.

فتنة القرب:

القرب أول منازل اآلخرة، وفتنته تكون بسؤال اختبار امليت بعد دفنه عن ربه ودينه ونبيه، فال جييب عن هذه 

األسئلة إال املؤمن إذ ُيثبته اهلل بالقول الثابت، فيقول: )ريب اهلل، وديين اإلسالم، ونبيي حممد (، وُيضل 

اهلل الظاملني فيقول الكافر أو املنافق: ال أدري ، مسعت الناس يقولون شيًئا فقلُته.
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نعيم القرب وعذابه:
ِبيُّ  ِة، َقاَل النَّ اِر َأْبَدَلَك اهلُل ِبِه َمْقَعًدا ِمَن اجَلنَّ إذا أجاب العبد بإجابة املؤمنني، قيل له : اْنُظْر ِإَلى َمْقَعِدَك ِمَن النَّ

ًما يف قربه إىل يوم البعث. : »َفَيَراُهَما َجِميًعا«، ويكون ُمَنَعّ
اُس، َفُيَقاُل: اَل َدَرْيَت َواَل َتَلْيَت، ُثمَّ ُيْضَرُب  ومن أجاب إجابة الكافر أو املنافق َفَيُقوُل: اَل َأْدِري، ُكْنُت َأُقوُل َما َيُقوُل النَّ
َقَلْيِن، ويكون معذًبا يف قربه إىل يوم  ِبِمْطَرَقٍة ِمْن َحِديٍد َضْرَبًة َبْيَن ُأُذَنْيِه، َفَيِصيُح َصْيَحًة َيْسَمُعَها َمْن َيِليِه ِإالَّ الثَّ

البعث)1(.

أسباب عذاب القرب :
َة ُتْبَتَلى ِفي  دلت األحاديث أن بعض املؤمنني قد يعذبون يف القرب لذنوٍب ومعاٍص ارتكبوها، قال : »ِإنَّ َهِذِه اأْلُمَّ

ُقُبوِرَها، َفَلْواَل َأْن اَل َتَداَفُنوا، َلَدَعْوُت اهلُل َأْن ُيْسِمَعُكْم ِمْن َعَذاِب اْلَقْبِر الَِّذي َأْسَمُع ِمْنُه«. )2(

ومن تلك الذنوب واملعاصي: النوم عن الصالة املكتوبة، والنميمة، وعدم التزنه من البول.

منجيات من عذاب القرب :
من رمحة اهلل بعباده املؤمنني أن عذاب القرب ليس عذاًبا دائًما بل قد ُيخفف أو ينقطع عنه بسبب دعاء أو صدقة 

أو استغفار، ومما ينجي من عذاب القرب: 

- قراءة سورة امللك كل ليلة:

يمح ]امللك: 1[ ُكلَّ َلْيَلٍة َمَنَعُه اهلُل ِبَها ِمْن  يل  ىل  مل  خل  فَعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َمْسُعوٍد ، َقاَل: »َمْن َقَرَأ  ىمحٱ 

يَها اْلَماِنَعَة ( )3( . ا ِفي َعْهِد َرُسوِل اهلِل  ُنَسمِّ َعَذاِب اْلَقْبِر، َوُكنَّ

- إخراج صدقة جارية تعود على امليت باألجر الدائم:

ْنَساُن اْنَقَطَع َعْنُه َعَمُلُه ِإالَّ ِمْن َثاَلَثٍة: ِإالَّ ِمْن َصَدَقٍة َجاِرَيٍة،  فَعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َأنَّ َرُسوَل اهلِل  َقاَل: »ِإَذا َماَت اإْلِ

)1( أخرجه البخاري )1338(.
)2( أخرجه مسلم )2867(.

)3( أخرجه النسائي يف الكربى )1047٩(.
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َأْو ِعْلٍم ُيْنَتَفُع ِبِه، َأْو َوَلٍد َصاِلٍح َيْدُعو َلُه«. )1(

مثرات اإلميان بنعيم القرب وعذابه:

ما أحسن أن يستعد املسلم لتلك اللحظات بالعمل الصاحل، فقد كان صحابة رسول اهلل  يستعدون لذلك، 

ويذكرون غريهم، فكان عثمان  إذا وقف على قرب بكى حىت يبل حليته، ويقول: إن رسول اهلل  قال: »ِإنَّ 

ُل َمَناِزِل اآْلِخَرِة، َفِإْن َنَجا ِمْنُه َفَما َبْعَدُه َأْيَسُر ِمْنُه، َوِإْن َلْم َيْنُج ِمْنُه َفَما َبْعَدُه َأَشدُّ ِمْنُه«)2(، ولذا فمن  اْلَقْبَر َأوَّ

مثرات اإلميان بنعيم القرب وعذابه:

1 االجتهاد يف طاعة اهلل والبعد عن معصيته.

2 تسلية املؤمن عما يفوته من ملذات الدنيا؛ فإن اهلل سيعوضه بالنعيم األخروي والذي سيبدأ من وقت 

دخوله القرب.

)1( أخرجه مسلم )1631(.
)2( أخرجه ابن ماجه )4267(.
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األنشطة
نشاط )1(:

من أسباب عذاب القرب للمؤمن )النوم عن الصالة املكتوبة – النميمة(، حاول مع جمموعتك 
مجع أكرب قدر ممكن من سبل عالج هاتني املشكلتني:

عالج مشكلة النميمةعالج مشكلة النوم عن الصالة املكتوبة
.............................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نشاط )2(:

مما ينفع العبَد يف قربه الصدقة اجلارية، فما املراد هبا؟ مع التمثيل.
ُيراد بالصدقة اجلارية: ...........................................................................................................................................

ومن أمثلتها:

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

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

.............................................................................................................................................................. 3
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التقومي

س1: وضح الفرق بني فتنة القرب وعذاب القرب.

س2: بّين األثر املترتب على اإلميان بنعيم القرب وعذابه.

س3: ضع خًطا حتت اإلجابة الصحيحة مما بني األقواس:

)فسق - كفر( - إنكار اليوم اآلخر    

)الكافر – املؤمن والكافر( - فتنة القرب تأيت       

)كل ليلة – كل أسبوع(    - تقرأ سورة تبارك      
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عالمات يوم القيامة
الّدرُس اخلامس

يطلق على يوم القيامة، أمساء عديدة، منها: 

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

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

عالمات الساعة)1( نوعان:

أواًل: العالمات الصغرى: 
هي األمور اليت تسبق يوم القيامة لكن ليست قريبة منه، وهي كثرية، منها:

قلة العلم بالشريعة، وظهور اجلهل هبا، وكثرة الزالزل، وقطيعة الرحم، وظهور الكاسيات العاريات، وتشبه 
الرجال بالنساء، وكثرة موت الفجأة، وكثرة عدد النساء وقلة الرجال، وتضييع األمانة، وغري ذلك.

ومن أدلتها:

َماُن،  اَلِزُل، َوَيَتَقاَرَب الزَّ اَعُة َحتَّى ُيْقَبَض الِعْلُم، َوَتْكُثَر الزَّ - عن أيب هريرة  قال: قال النيب : »اَل َتُقوُم السَّ
َوَتْظَهَر الِفَتُن، َوَيْكُثَر الَهْرُج - َوُهَو الَقْتُل الَقْتُل - َحتَّى َيْكُثَر ِفيُكُم الَماُل َفَيِفيَض«.)2(

ْهُر َكاْلُجُمَعِة، َوَتُكوَن اْلُجُمَعُة  ْهِر، َوَيُكوَن الشَّ َنُة َكالشَّ َماُن، َفَتُكوَن السَّ اَعُة َحتَّى َيَتَقاَرَب الزَّ - قال : » اَل َتُقوُم السَّ

َكاْلَيْوِم« )3(، واملراد بتقارب الزمان: نزع الربكة من األوقات، فتمر سريًعا.
)1( عالمات الساعة: األمور اليت تدل على قرهبا.

)2( أخرجه البخاري )1036(.
)3( أخرجه أمحد )10٩43(.
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اَعَة« َقاَل: َكْيَف ِإَضاَعُتَها َيا َرُسوَل اهلِل؟ َقاَل: »ِإَذا ُأْسِنَد اأَلْمُر  َعِت اأَلَماَنُة َفاْنَتِظِر السَّ - قال رسول اهلل : »ِإَذا ُضيِّ
اَعَة«. )1( ِإَلى َغْيِر َأْهِلِه َفاْنَتِظِر السَّ

ثانًيا: عالمات كربى:

هي األمور اليت تسبق قرب قيام الساعة، وتكون بعدها هناية الدنيا.

ِبيُّ  َعَلْيَنا َوَنْحُن َنَتَذاَكُر، َفَقاَل: »َما  َلَع النَّ ، َقاَل: اطَّ وهي عشرة أمور وردت يف حديث ُحَذْيَفَة ْبِن َأِسيٍد اْلِغَفاِريِّ

اَل،  جَّ َخاَن، َوالدَّ َها َلْن َتُقوَم َحتَّى َتَرْوَن َقْبَلَها َعْشَر آَياٍت - َفَذَكَر - الدُّ اَعَة، َقاَل: » ِإنَّ َتَذاَكُروَن؟« َقاُلوا: َنْذُكُر السَّ

َوَثاَلَثَة ُخُسوٍف:  َوَيَأُجوَج َوَمْأُجوَج،  اَلُم،  َوُنُزوَل ِعيَسى اْبِن َمْرَيَم َعَلْيِه الَسّ ْمِس ِمْن َمْغِرِبَها،  َة، َوُطُلوَع الشَّ ابَّ َوالدَّ

اَس ِإَلى  َخْسٌف ِباْلَمْشِرِق، َوَخْسٌف ِباْلَمْغِرِب، َوَخْسٌف ِبَجِزيَرِة اْلَعَرِب، َوآِخُر َذِلَك َناٌر َتْخُرُج ِمَن اْلَيَمِن، َتْطُرُد النَّ
َمْحَشِرِهْم«. )2(

مثرة معرفة أشراط الساعة:

إذا عرف املسلم أشراط الساعة فإن ذلك يقوي إميانه ويبعثه على االستعداد للقاء اهلل بالعمل الصاحل واجتناب 

الذنوب واملعاصي، ولذلك ملا سأل رجل النيب  مىت الساعة؟ قال  له:»َوَما َأْعَدْدَت َلَها؟«)3(.

)1( أخرجه البخاري )64٩6(.
)2( أخرجه مسلم )2٩01(.

)3( أخرجه البخاري )6167(، ومسلم )263٩( بلفظه.
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األنشطة
نشاط )1(:

اَعَة« َقاَل: َكْيَف ِإَضاَعُتَها َيا َرُسوَل اهلِل؟ َقاَل: »ِإَذا ُأْسِنَد  َعِت اأَلَماَنُة َفاْنَتِظِر السَّ تأمل حديث النيب  »ِإَذا ُضيِّ

اَعَة«)1( . اأَلْمُر ِإَلى َغْيِر َأْهِلِه َفاْنَتِظِر السَّ

- لعلك الحظت أن األمانة ال يقصد هبا هنا حفظ الودائع واألموال؛ مبعاونة إمام املسجد 
اكتب ثالثة أمثلة لألمانة وفق ما ورد يف احلديث الشريف.

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

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

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

نشاط )2(:

جم  هل  مل  خل  حل  جل  مك  لك  خك  حك  جك  مق  حق  مف  قال تعاىل: ىمحٱ 

] النازعات:45-42[. يمح  من  خن  حن  جن   مم  خم  حم 

استخرج من اآلية فائدة حول موضوع الدرس:
..............................................................................................................................................................

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

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

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

)1( أخرجه البخاري )64٩6(.
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التقومي

س1: دوِّن مخًسا من عالمات الساعة الصغرى، ومخًسا من عالمات الساعة  الكربى.

س2: بّين مثرة املعرفة بأشراط الساعة.

س3: أكمل العبارات اآلتية مبا يناسبها:

- املراد بالساعة: ......................................................................................................................................................

- عالمات الساعة نوعان: ........................................ و ........................................

- ) ال تقوم ..................................................................................... ، فتكون السنة كالشهر، ............................

.....

- )إذا ضيعت ........................................ قال: كيف إضاعتها يارسول اهلل؟ قال: ..............................................

.................................................................................................... فانتظر الساعة(.
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أحوال يوم القيامة
الّدرُس السادس

يف يوم القيامة تقع أهوال عظيمة منها:

احلشرالبعث

الصراطنصب املوازين ونشر الدواوين

الناراجلنة

أحوال يوم القيامة

1 البعث:

يف آخر الزمان يأمر اهلل إسرافيل  أن ينفخ يف الصور النفخة األوىل، فيموت من يف السموات واألرض إال 

من شاء اهلل، مث بعد فترة يأمره اهلل أن ينفخ يف الصور النفخة الثانية، فيقوم الناس من قبورهم لرب العاملني.

 فالنفخة األوىل ُتسمَّى: نفخة الصعق. والنفخة الثانية ُتسمَّى: نفخة البعث.

وبعد ذلك يذهب الناس إىل أرض املحشر، قال اهلل تعاىل:     ُّ حصخصمصجضحض َّ ]املؤمنون: 16[.

2 احلشر: فيحشُر اهلُل العباَد ُحفاًة ُعراًة ُغْراًل)1( ُبْهًما)2( وتدنوا الشمس من الناس فيبلغ منهم العرق على 

قدر أعماهلم، فمنهم من يكون العرق إىل كعبيه، ومنهم من يكون إىل ركبتيه، ومنهم من ُيلِجُمه الَعَرُق إجلاًما.

)1( ُغْراًل: غري خمتونني.
)2( ُبْهًما: ليس معهم شيء.
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قال اهلل تعاىل: ﴿ حئخئمئهئجبحبخبمبهبجت َّ ]ق : 44[.

3 نصب املوازين ونشر الدواوين: 

تنصب املوازين لتوزن هبا أعماُل العباِد، كما قال اهلل تعاىل:   

يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ  ٰى     ٌّ   ٍّ    َّ    ُّ    ِّّٰ  ٰر  ٰذ   يي  ىمحٱ 

يمح ]األنبياء: 47[. يب  ىب  نب  زبمب  رب 

4 الصراط: وهو جسر دقيق منصوب على منت جهنم، مير الناس عليه على قدر أعماهلم فمن سقط منه 

َل َمْن  ِتي َأوَّ َم، َفَأُكوُن َأَنا َوُأمَّ َراُط َبْيَن َظْهَرْي َجَهنَّ فهو يف النار، ومن جاوزه دخل اجلنة، قال : »َوُيْضَرُب الصِّ

ُيِجيُزَها«)1(.

5 اجلنة: 

وهي الدار اليت أعدها اهلل لعباده املتقني، فأهلها كل مؤمن تقي. قال اهلل تعاىل: ﴿ىثيثىفيف َّ ]االنفطار: 

مب  زب  13[ وقال اهلل تعاىل:  : ُّ ٰى   ٌّ    ٍّ    َّ    ُّ    ِّ  ّٰرئزئمئنئىئيئرب 

نت َّ ]البينة: 8[. مت  زت  رت  نبىبيب 

6 النار: 

وهي الدار اليت أعدها اهلل للكافرين، والعاصني الذين مل يتوبوا، قال اهلل تعاىل:     ُّ ىهيهجيحيخي  

ميىيييٰذٰرٰى َّ]األحزاب:65-64[. 

والنار:﴿ نبىبيبرتزتمتنتىتيترثزث﴾  اجلنة  عن  تعاىل  اهلل  وقال 

]احلرش: 20[.

)1( أخرجه البخاري )7437(، ومسلم )182(.
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األنشطة
نشاط )1(:

ملاذا مسيت النفخة األوىل بنفخة الصعق، والثانية بنفخة البعث؟
..............................................................................................................................................................

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

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

نشاط )2(:

قال اهلل تعاىل:    ُّ جغمغجفحف َّ ]النازعات:41[.

ذكر اهلل  قبل هذه اآلية، آيتني فيهما بعض األسباب املوصلة إىل اجلنة، احبث عنهما، مث 
اكتبهما مع ذكر اآلية.

السبب األول: ..............................................................................................................................................................
السبب الثاين: ..............................................................................................................................................................

قال اهلل تعاىل:     ُّ  ........................................................................................................................................................

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

س1: قارن بني النفخة األوىل والنفخة الثانية.

س2: دلِّل على األحوال اآلتية ليوم القيامة:

الدليل عليهاحلال

.....................................................................................................................................احلشر

.....................................................................................................................................الصراط

.....................................................................................................................................اجلنة

.....................................................................................................................................النار

س3: ضع عالمة )√( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )×( أمام العبارة اخلطأ مما يأيت:

)................( - يف اليوم اآلخر ينقسم الناس إىل مؤمنني وكفار.    

)................( - ينفخ جربيل النفخة األوىل وإسرافيل  الثانية.   

)................( - تنصب املوازين يوم القيامة لتوزن هبا أعمال العباد.   

)................( - الصراط جسر دقيق منصوب فوق اجلنة والنار.    

)................( - تدنو الشمس من الرؤوس قبل النفخة الثانية.    
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الوحدة السادسة

الفقه

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

1 - يناقش بعض أحكام الصيام.
2 - يقارن بني العمرة واحلج.

3 - يناقش أحكام العمرة.
4 - يناقش أحكام احلج.

موضوعات الوحدة:
1 - الصيام.

2 - فقه الصيام.
3 - صيام التطوع.

4 - العشر األواخر واالعتكاف.
5 - احلج والعمرة.

6 - مواقيت احلج والعمرة.
7 - اإلحرام.

8 - أركان وواجبات احلج والعمرة.
٩ -  صفة العمرة.
10-  صفة احلج.
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الّدرُس األوُل
الصيام

أواًل: تعريف الصيام:

- يف اللغة: مطلق اإلمساك عن الشي؛ فإذا أمسك الشخص عن الكالم، أو الطعام فلم يتكلم ومل يأكل فإنه 

صائم.

- يف الشرع: اإلمساك عن املفطرات يوًما كاماًل، وقيل: هو اإلمساك عن املفطرات يوًما كاماًل بنية.

ثانًيا: مكانة صيام رمضان:

ْساَلُم َعَلى َخْمٍس:  صيام رمضان ركن من أركان اإلسالم، عن ابن عمر  قال: قال رسول اهلل  »ُبِنَي اإْلِ
َكاِة، َوَصْوِم َرَمَضاَن، َوَحجِّ اْلَبْيِت«. )1( اَلِة، َوِإيَتاِء الزَّ ًدا َرُسوُل اهلِل، َوِإَقاِم الصَّ َشَهاَدِة َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اهلُل، َوَأنَّ ُمَحمَّ

ثالًثا: فضل الصيام: 

ورد يف فضله نصوص كثرية، ومنها: 

َيْتُرُك  َما  ِإنَّ اْلِمْسِك.  ِريِح  ِمْن  اهلِل  ِعْنَد  َأْطَيُب  اِئِم  َفِم الصَّ َلُخُلوُف  ِبَيِدِه.  َنْفِسي  »َوالَِّذي   : - قال رسول اهلل 

َياُم ِلي، َوَأَنا َأْجِزي ِبِه. والَحَسَنُة ِبَعْشِر َأْمَثاِلَها«. )2(   َطَعاَمُه، َوَشَراَبُه َوَشْهَوَتُه ِمْن َأْجِلي. الصِّ

َياُم  َوَأَنا َأْجِزي ِبِه، َوالصِّ ُه ِلي  َفِإنَّ َياَم،  َلُه ِإالَّ الصِّ : ُكلُّ َعَمِل اْبِن آَدَم  - قال رسول اهلل : »َقاَل اهلُل َعزَّ َوَجلَّ

)1( أخرجه البخاري )8(، ومسلم )12،( والترمذي )260٩(، واللفظ له.
)2( أخرجه البخاري )17٩5(، ومسلم )1151(.
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ُه َأَحٌد َأْو َقاَتَلُه، َفْلَيُقْل: ِإنِّي اْمُرٌؤ َصاِئٌم  ٌة، َفِإَذا َكاَن َيْوُم َصْوِم َأَحِدُكْم، َفاَل َيْرُفْث َيْوَمِئٍذ َواَل َيْسَخْب، َفِإْن َسابَّ ُجنَّ
اِئِم َأْطَيُب ِعْنَد اهلِل ِمْن ِريِح اْلِمْسِك« .)1( »»َوالَِّذي َنْفسي ِبَيِدِه، َلُخُلوُف َفِم الصَّ

رابًعا: فضائل شهر رمضان:
اقرأ النصوص التالية واستنبط منها فضائل شهر رمضان:

الفضل املستنبطالنص

ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام  يل   ىمحٱ 

هئ  مئ  حئخئ  جئ  يي  ىي  ني  زيمي  ري 

مج  حج  مث  هت  ختمت  حت  جت  هب  مب  خب  حب  جب 

حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح  جح 

]البقرة : 185[. يمح  حض  جض  مص  خص 

عن أيب هريرة  قال: قال رسول اهلل  :  »َمْن َصاَم َرَمَضاَن ِإيَماًنا 
َم ِمْن َذْنِبِه «. )1( َواْحِتَساًبا ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ

إيماًنا  َرَمَضاَن  َقاَم  »َمْن  قال:    اهلل  رسول  أن    هريرة  أيب  عن 
َم ِمْن َذْنِبِه«. )2( واحتساًبا، ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ

َحْت  عن أيب هريرة  قال: قال رسول اهلل : » ِإَذا َجاَء َرَمَضاُن، ُفتِّ
َياِطيُن «. )3( َدِت الشَّ اِر، َوُصفِّ ِة، َوُغلَِّقْت َأْبَواُب النَّ َأْبَواُب اْلَجنَّ

)1( أخرجه مسلم )1151(.
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خامًسا: حكم الصيام: 123

يي  ىي  ني  زيمي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام      ىمحٱيل 

حئخئيمح ]البقرة : 185[؛ دلت هذه اآلية على وجوب صوم شهر رمضان، حدد موضع ذلك  جئ 

يف اآلية الكرمية:

قوله تعاىل:    ُّ ..........................................................................................................................................................        َّ

سادًسا: حكمة مشروعية الصيام: 

بني اهلل تعاىل حكمة مشروعية الصيام يف هذه اآلية وهي حصول التقوى، فإن املسلم حني يؤدي هذه العبادة 

طاعة هلل تعاىل ومرضاته يشعر يف قلبه بتقوى اهلل عزوجل فيحذر من الوقوع يف املعاصي.

مىت فرض صيام رمضان؟

فرض صيام رمضان يف السنة الثانية من اهلجرة.

سابًعا: شروط وجوب صيام رمضان:

جيب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم.

)1( أخرجه البخاري )38(، ومسلم )760(.
)2( أخرجه البخاري )36(.
)3( أخرجه مسلم )17٩3(.
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ثامًنا: ما يدخل به شهر رمضان:

يثبت دخول شهر رمضان بأحد أمرين مها:

1 رؤية هالل شهر رمضان.

2 إكمال شهر شعبان ثالثني يوًما. 

تاسًعا: النية يف الصوم:

- الصيام الواجب البد أن ينويه املسلم قبل الفجر كصيام رمضان.

- صيام التطوع يصح أن ينويه الشخص من النهار بشرط أال يكون قد تناول مفطًرا بعد طلوع الفجر.
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األنشطة
نشاط )1(:

من خالل معرفتك لتاريخ وفاة نبينا حممد  ، كم رمضاًنا صامه رسول اهلل ؟
..............................................................................................................................................................

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

نشاط )2(:

هناك عدد من الطاعات تقترن بالصوم يف شهر رمضان، اكتب ثالًثا منها:
..............................................................................................................................................................

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

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

التقومي

س1: اختر اإلجابة الصحيحة:

1 فرض صيام رمضان يف السنة:

- الثانية 

– الثالثة 

- الرابعة.
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2 احلكمة من مشروعية الصوم:

أنه قد فرض على األمم السابقة.  -

حتقيق تقوى اهلل جل وعال.  -

صحة األبدان والعقول.  -

س2: ضع عالمة )√( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )x( أمام العبارة اخلطأ مع تصحيحها 

فيما يلي:

)................( أ- يثبت دخول رمضان بإمتام شعبان تسعة وعشرين يوًما.   

)................( ت - من خصائص شهر رمضان أن فيه ليلة القدر.   

)................( ج – ال جيب الصوم على الكبري الذي ال يقدر عليه.   

س3: قارن بني صيام الفرض، وصيام التطوع، من حيث النية.

س4: دلل على ما يلي:
- فضل الصيام.
- حكم الصوم.

- فضل صوم رمضان.
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 فقه الصيام
الّدرُس الثاين

أواًل: أقسام الصيام:
 عند أغلب الفقهاء ينقسم الصيام إىل:

- صيام مفروض؛ كصوم رمضان، وصوم الكفارة، والصوم املنذور.

- صيام مسنون.

- صيام مكروه.

- صيام حمرم.

ثانًيا: أركان الصيام:
عند بعض العلماء أنه ركن واحد وهو اإلمساك عن املفطرات.

وعند البعض: إمساك عن املفطرات بنية الصيام.

ثالًثا: شروط الصيام:
- قسم بعض العلماء شروط الصيام إىل: 

شروط وجوب:
-  البلوغ.

- اإلسالم.

- العقل.

- القدرة.
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شروط صحة:
- اإلسالم حال الصيام.

- التمييز.

- خلو الصائم من احليض والنفاس.

- أن يكون الوقت قابل للصوم.

رابًعا:  الذين يباح هلم الفطر يف رمضان:
ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام  يل  يقول اهلل تعاىل: ىمحٱ 
حت  جت  هب  مب  خب  حب  جب  هئ  مئ  حئخئ  جئ  يي  ىي  ني  زيمي 

خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  مث  هت  ختمت 

يمح]البقرة : 185[. حض  جض  مص 

دلت هذه اآلية الكرمية على جواز الفطر يف رمضان لصنفني من الناس، مها:

2 املسافر. 1 املريض.                                     

كما دلت اآلية الكرمية على وجوب القضاء عليهما.

وجيوز الفطر يف رمضان –أيًضا- للعاجز عن الصيام عجًزا مستمًرا مثل:

- كبري السن العاجز عن الصيام.

- واملريض مرًضا ال يرجى شفاؤه منه.

جخيمح ]البقرة: 286[. مح  جح  مج  حج  مث  والدليل قوله تعاىل: ىمحٱ 

لكنه جيب عليه أن يطعم بدل الصيام عن كل يوم مسكيًنا.



282

مفسداُت الصيام:

للصياِم مفسداٌت، فمن فعلها عمًدا َفَسَد صوُمه، ومنها:

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

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

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

األنشطة
نشاط )1(:

أكمل مكان النقط يف اجلدول اآليت:

من يباح هلم الفطر 
يف رمضان

وجيب عليه القضاء:

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

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

وجيب عليه اإلطعام بدل القضاء:

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

.................................................. -2
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نشاط )2(:

أثناء سفرك يف هنار رمضان، شاهدت رجاًل يشرب املاء عند إحدى حمطات الوقود.

اذكر االحتماالت اليت تتوقعها، والنتيجة اليت توصلت إليها.
..............................................................................................................................................................

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

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

نشاط )3(:

أكمل اآلية الكرمية. 
من................................................... زن  رن  مم  ام  قال اهلل تعاىل: ﴿يل 

.َّ﴾.........................................................................................................................................
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التقومي

س 1: بني حكَم الصياِم يف احلاالت اآلتيِة:

)....................................( 1 شرَب حممٌد يف هناِر رمضاَن ناسًيا.    

)....................................( 2 خرج من زياد القيء بغري اختياره يف هنار رمضان.  

)....................................( 3 استعمل صاحل القطرة يف عينه يف هنار رمضان.  

س 2: بني الواجب يف احلاالت التالية:

1 أفطر سعيد يومني من رمضان؛ ألنه كان مسافًرا.

2 إبراهيم مل يصم رمضان؛ لكربه وعدم استطاعته.

3 أفطر ياسر ثالثة أيام من رمضان؛ ألنه كان مريًضا.

س3: إذا استمر املرض بشخص، ومل يستطع معه القضاء، مث أكدت التقارير الطبية أنه لن 

ُيشفى منه، فما الواجب عليه يف هذه احلالة.
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1

صيام التطوع
الّدرُس الثالث

صوم التطوع: 
هو الصوم الذي ليس بفرض، ويكون يف غري شهر رمضان.

فضائل صوم التطوع:

تعرف على األيام اليت يستحب صيامها، وفضلها من خالل األحاديث التالية:

الدليل
األيام اليت يستحب  

صيامها
الفضيلة

عن أيب أيوب األنصاري  أن رسول اهلل  قال: »َمْن 
ْهِر«  اٍل، َكاَن َكِصَياِم الدَّ َصاَم َرَمَضاَن ُثمَّ َأْتَبَعُه ِستًّا ِمْن َشوَّ

)1(

عن أيب قتادة   أن رسول اهلل  قال: » ِصَياُم َيْوِم 

َنَة الَِّتي َقْبَلُه،  َر السَّ َعَرَفَة، َأْحَتِسُب َعَلى اهلِل َأْن ُيَكفِّ
ِتي َبْعَدُه « )1( َنَة الَّ َوالسَّ

عن أيب قتادة  أن رسول اهلل  قال: »َوِصَياُم َيْوِم 
ِتي َقْبَلُه« )2( َنَة الَّ َر السَّ َعاُشوَراَء، َأْحَتِسُب َعَلى اهلِل َأْن ُيَكفِّ

)1( أخرجه مسلم )1٩84(.
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عن أيب هريرة  قال: قال رسول اهلل : »َأْفَضُل 
ُم« )3( َياِم َبْعَد َرَمَضاَن َشْهُر اهلِل اْلُمَحرَّ الصِّ

آداب الصوم:123

آداب الصيام على قسمني: 

- آداب واجبة: البد للصائم من مراعاهتا واملحافظة عليها.

- آداب مستحبة: ينبغي للصائم أن يراعيها، وحيافظ عليها.

أواًل: اآلداب الواجبة:

- أن يقوم الصائم مبا أوجبه اهلل عليه من العبادات القولية والفعلية، ومن أمهها: الصالة املفروضة، فيؤديها 

يف وقتها مع اجلماعة يف املساجد.

- أن جيتنب الصائم مجيع ما حرم اهلل ورسوله  من األقوال واألفعال، مثل الكذب، و.......................................

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

)1( أخرجه مسلم )1٩76(.

)2( أخرجه مسلم )1٩82(.

)3( أخرجه مسلم )1163(.
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ثانًيا: اآلداب املستحبة:

1 السحور.   

2 تأخري السحور.

3 تعجيل الفطور إذا حتقق غروب الشمس.

َمُأ  4 أن حيمد اهلل تعاىل عند فطره، فعن ابن عمر  أن النيب  كان إذا أفطر يقول: »َذَهَب الظَّ
َواْبَتلَِّت اْلُعُروُق، َوَثَبَت اأْلَْجُر ِإْن َشاَء اهلُل«. )1(

5 أن يدعو عند فطره مبا أحب، ألن للصائم عند فطره دعوة ال ترد.

6 كثرة قراءة القرآن، والذكر، والدعاء، والصالة، والصدقة.

)1( أخرجه أبو داود )2010( .
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األنشطة
نشاط )1(:

اكتب أهم اآلداب اليت تقوم هبا أثناء الصيام، واآلداب اليت ستعمل على اإللتزام هبا. 

آداب أعمل على اإللتزام هباآداب ألتزم هبا

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

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

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

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

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

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

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

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

نشاط )2(:

املشكلة،  أسباب هذه  بالتعاون مع جمموعتك، حدد  الصالة،  أداء  الصائمني يقصر يف  بعض 
ووسائل عالجها.

العالجاألسباب

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

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

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

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

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

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

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

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

س1: حدد األيام اليت يستحب صيامها بوضع عالمة )صح( أمامها:

يستحب صيامهااألياميستحب صيامهااأليام

ستة أيام من شواليوم اخلميس

أيام )15-14-13( 

من كل شهر

أيام )11- 12- 13( 

من ذي احلجة

آخر يوم من شعبانيوم العيد

س2: اذكر آداب الصيام .

س3: رمضان شهر القرآن، دلل على ذلك من القرآن الكرمي.
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العشر األواخر واالعتكاف
الّدرُس الرابع

أواًل: العشر األواخر من رمضان:
َواِخِر، َما اَل َيْجَتِهُد ِفي َغْيِرِه". )1( : "َكاَن َرُسوُل اهلِل  َيْجَتِهُد ِفي اْلَعْشِر اأْلَ قالت عائشة 

فضل العشر األواخر من رمضان:2
بالتعاون مع زميلك: استنبط فضل العشر األواخر من رمضان من النص التايل:

داللته على فضل العشر األواخر من رمضانالنص

، أن رسول اهلل  قال:  عن عائشة 
ْوا َلْيَلَة الَقْدِر ِفي الِوْتِر، ِمَن الَعْشِر  »َتَحرَّ

اأَلَواِخِر ِمْن َرَمَضاَن«)1(

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

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

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

ليلة القدر:

رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 

يليمح   ]القدر:5-1[. ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث  زث 

َم ِمْن َذْنِبِه«.)3( عن أيب هريرة  عن النيب  قال: »َمْن َقاَم َلْيَلَة اْلَقْدِر ِإيَماًنا َواْحِتَساًبا ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ

)1( أخرجه مسلم )200٩(.
)2( أخرجه البخاري )1878(.

)3( أخرجه البخاري )1٩1(، ومسلم )760(.
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يف هذه السورة الكرمية واحلديث الشريف فضائل متعددة لليلة القدر، ومنها: 

1 أن اهلل تعاىل أنزل فيها القرآن الكرمي.

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

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

ثانًيا: االعتكاف:

معىن االعتكاف: لزوم املسجد تعبًدا هلل تعاىل.

والغاية منه: طلب فضل اهلل وثوابه، وإدراك ليلة القدر.

ولذلك ينبغي للمعتكف أن يشتغل بالذكر وقراءة القرآن، والصالة وغريها من أنواع العبادة، وأن يتجنب ماال 

يعنيه من حديث الدنيا.
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األنشطة
نشاط )1(:

- ملاذا كان رسول اهلل  جيتهد يف العشر األواخر من رمضان يف العبادة؟
..............................................................................................................................................................

نشاط )2(:

االعتكاف مث  آداب  عن  اكتب حبًثا خمتصًرا  االعتكاف،  سنة  إحياء  اإلميانية،  املظاهر  من 
انشره يف جملة الفصل.

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

س1: اختر اإلجابة الصحيحة:
1 ليلة القدر تكون يف:

- العشر األواسط من رمضان. - العشر األوائل من رمضان.  - العشر األواخر من رمضان.  
2 كان النيب  يعتكف يف:

- العشر األواسط من رمضان. - العشر األواخر من رمضان.  العشر األوائل من رمضان.    -

س2: دلل على فضل ليلة القدر.
س3: عرف االعتكاف، موضًحا ما الذي ينبغي للمعتكف أن ينشغل به.
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الّدرُس اخلامس
احلج والعمرة

أواًل: تعريف احلج:

م. احلج لغة: القصد إىل معظَّ

ى يف زمان خمصوص ومكان خمصوص على وجه خمصوص. احلج شرًعا: أعمال خمصوصة تؤدَّ

ثانًيا: حكم احلج ومزنلته:

احلج واجب يف العمر مرة واحدة على املستطيع، فهو ركن من أركان اإلسالم.

ثالًثا: الدليل على فرضية احلج:

خت  حت  جت  هب  مب  خب  حب  هئجب  مئ  خئ  حئ  ييجئ  ىي  ني  مي  زي  - قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 

يمح ]آل عمران: 97[. جس  مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  هتمث  مت 
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ْساَلُم َعَلى َخْمٍس، َشَهاَدِة َأْن اَل ِإَلَه  - عن عبد اهلل بن عمر  قال: إين مسعت رسول اهلل  يقول: »ُبِنَي اإْلِ
َكاِة، َوَحجِّ اْلَبْيِت، َوَصْوِم َرَمَضاَن«.)1( اَلِة، َوِإيَتاِء الزَّ ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه، َوِإَقاِم الصَّ ِإالَّ اهلُل، َوَأنَّ ُمَحمَّ

رابًعا: ميت جيب احلج:

أغلب الفقهاء على أن احلج على الفور؛ فكل من توافرت فيه شروط وجوبه وجب عليه احلج فوًرا.

وذهب البعض إىل أنه ميكن أن يتأخر مامل ُيخف فواته لكرب سنه، أو عجزه، أو ضياع املال.

مىت فرض احلج؟
فرض احلج يف السنة التاسعة من اهلجرة.

العمرة
أواًل: تعريف العمرة:

- العمرة لغة: الزيارة.

- العمرة شرًعا: زيارة البيت احلرام على وجه خمصوص.

ثانًيا: حكم العمرة: 

انقسم العلماء حول حكم العمرة، فذهب البعض أهنا فرض عني يف العمر مرة واحدة، وذهب البعض أهنا سنة 

مؤكدة.

)1( أخرجه مسلم )16(.
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ثالًثا: شروط وجوب احلج والعمرة:

جيب احلج والعمرة مرة واحدة يف العمر على من توفرت فيه الشروط اآلتية:

1

اإلسالم

2

العقل

3

البلوغ

4

االستطاعة 
على احلج

ويضاف شرط لوجوب احلج والعمرة على املرأة، وهو أن يسافر معها رجل من حمارمها، كأبيها، أو أخيها، أو 

......................... أو ......................... أو .........................

األنشطة
نشاط )1(:

بعد أن عرفت من جيب عليه احلج، اكتب من كان بضد حاله يف اجلدول التايل؛ لتعرف أنه ال 
جيب عليه احلُج:

من ال جيب عليه احلجمن جيب عليه احلجم

.......................................................................املسلم1

.......................................................................البالغ2

.......................................................................العاقل3

.......................................................................االستطاعة على احلج4

.......................................................................وجود املحرم بالنسبة للمرأة5



 الصف السادس اإلبتدائي

297

نشاط )2(:

اكتب نصيحة لشخص توافرت فيه مجيع شروط وجوب احلج والعمرة، ومع ذلك ال يفكر يف 
أداء احلج.

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

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

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

التقومي

س1: اختر اإلجابة الصحيحة:

1 فرض احلج يف السنة )الثامنة - التاسعة – العاشرة(

2 حكم احلج )فرض - مستحب - سنة مؤكدة(

3 من الشروط اليت خيتص هبا احلج )الطواف - استقبال القبلة - االستطاعة(

س2: ضع عالمة )√( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )×( أمام العبارة اخلطأ مع تصحيحها 

فيما يأيت:

)................( أ- احلج هو الركن الثالث من أركان اإلسالم.  

)................( ب- من حمارم املرأة عمها وخاهلا.   

)................( ج- تؤدى مناسك احلج يف مكة املكرمة.   

س3: بني شروط وجوب احلج.
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مواقيت احلج والعمرة
الّدرُس السادس

أماكن خمصصة لبدء  أداء فرضية احلج فيه، وكذلك هناك  املسلم  ليس كل وقت يستطيع 
اإلحرام الذي به يبدأ احلاج أداء املناسك، كما سيأيت يف الدرس القادم، أما يف هذا الدرس 

فنتعرف تلك األوقات واألماكن:

أواًل: املواقيت املكانية:

وهي األماكن اليت حددها النيبُّ ؛ لُيحِرَم منها َمْن أراَد احلجَّ أو العمرَة وهي:

1 ُذو احُلَليفة:

وهو قريٌب من املدينِة النبويِة يف اجلهِة اجلنوبيِة منها، 

ى )أبيار علي(، فمن كان من أهِل املدينة النبوية،  وُيسمَّ

أو طريقه َيُمرُّ به فإنه حيرم منه.
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2 اجُلْحَفة:

وهي قريٌة ُقْرَب مدينِة رابغ، وهي ميقاُت أهِل الشاِم وِمْصَر واملغرِب، وُكلُّ من 
كان طريُقه عليها فإنه حيرم منها.

3 قرن املنازل: 
وهو واد قريب من الطائف، ويسمى اآلن السيل الكبري، وأعاله يسمى وادي 
حمرم، وهو ميقات أهل جند والطائف، وكل من كان طريقه عليه فإنه حيرم 

منه.

4 يلملم: وهو ميقات أهل اليمن وجنوب اململكة السعودية، الذين ميرون 
عن طريق الساحل، وكل من كان طريقه عليها فإنه حيرم منها.

ودليل هذه املواقيت:
ْأِم الُجْحَفَة، َوأِلَْهِل َنْجٍد  َت أِلَْهِل الَمِديَنِة َذا الُحَلْيَفِة، َوأِلَْهِل الشَّ حديث عبد اهلل بن عباس أن النيب : » َوقَّ
ْن َأَراَد الَحجَّ َوالُعْمَرَة، َوَمْن َكاَن  ، َوِلَمْن َأَتى َعَلْيِهنَّ ِمْن َغْيِرِهنَّ ِممَّ َقْرَن الَمَناِزِل، َوأِلَْهِل الَيَمِن َيَلْمَلَم، ُهنَّ َلُهنَّ

َة«. )1( َة ِمْن َمكَّ ُدوَن َذِلَك، َفِمْن َحْيُث َأْنَشَأ َحتَّى َأْهُل َمكَّ

)1( أخرجه البخاري )1452(، ومسلم )1181(.
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من كان دون املواقيت السابقة، فمكان إحرامه حسب التفصيل يف اجلدول التايل:

ميقاهتمأهل البلد

أهل مكة
1 – للحج: حيرمون من مكة.

2 – للعمرة: حيرمون من أي مكان خارج حدود احلرم؛ كالتنعيم، أو 
عرفات أو غريمها.

من كان خارج حدود احلرم 
املكي ودون املواقيت؛ كأهل 

جدة.

حيرمون من البلد الذي هم فيه، وال يتجاوزون البلد أو القرية اليت هم 
فيها إذا أرادوا العمرة أو احلج من غري إحرام.

بعض األحكام املتعلقة باملواقيت:
1 ال جيوز ملن أراد احلج والعمرة أن يتجاوز امليقات من غري إحرام.

2 من كان طريقه إىل مكة ال مير بأحد املواقيت املذكورة؛ بًرا أو حبًرا أو جًوا؛ فإنه حيرم إذا حاذى 
أقرب املواقيت إليه.

ثانًيا: املواقيت الزمانية:

املواقيت الزمانية للحج: شهر شوال، وشهر ذي القعدة، وعشر من ذي احلجة.

أما العمرة، فتصح يف مجيع أيام السنة.
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األنشطة
نشاط )1(:

سينطلق بسام ألداء فريضة احلج من سوريا، فما هو امليقات الزمين له، وامليقات املكاين الذي 
حيرم منه؟

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

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

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

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

نشاط )2(:

ظلل األشهر اليت هبا املواقيت الزمانية للحج:

ذو احلجةشعبانحمرم

مجاد أولربيع ثاينذو القعدة

رمضانرجبمجاد ثاين

صفرشوالربيع أول
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التقومي

س1: اختر اإلجابة الصحيحة:
أ- ميقات أهل مكة للعمرة:

)مكة املكرمة - خارج حدود احلرم - خمري بينهما(

ب-  ميقات أهل جدة للحج والعمرة:

)جدة - مكة - خمري بينهما(

ج- املواقيت الزمانية للحج ثالثة أشهر منها شهر:

)رمضان - شوال - حمرم(

س2: ضع عالمة )√( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )×( أمام العبارة اخلطأ مع تصحيحها 

فيما يلي:

)................( 1 جيوز ملن ال يريد احلج أن يتجاوز امليقات بال إحرام.   

)................( 2 تصح العمرة يف مجيع أيام السنة.     

)................( 3 من أتى للحج أو العمرة بالطائرة فإنه حيرم من جدة.   

س3: عّدد مواقيت احلج املكانية.
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اإلحرام
الّدرُس السابع

أواًل: تعريف اإلحرام:

لغًة:من َحُرَم، وهو املنع والتشديد، فاحلرام ضد احلالل.

شرًعا: نية الدخول يف ُنسك احلج أو العمرة.

ثانًيا: حكم اإلحرام:

اإلحرام ركن من أركان احلج والعمرة، وال يكون اإلنسان حمرًما إال إذا نوى الدخول يف النسك الذي يريده سواء 

حًجا، أم عمرًة، أم مها مًعا.

ثالًثا: آداب اإلحرام:
من آداب اإلحرام: 

1 االغتسال قبل اإلحرام.

2 تطيب الرجل يف بدنه مبا تيسر من أنواع الطيب.
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3 إحرام الرجل يف إزار ورداء أبيضني ونعلني. 

أما املرأة فتلبس ما شاءت من الثياب، غري أهنا ال تتربج بزينة، وال تتطيب وال 

تنتقب، وال تلبس القفازين، وتغطي وجهها وكفيها عند الرجال غري املحارم 

هلا.

4 اإلحرام بعد صالة، فريضة كانت أو نافلة. 

رابًعا: صفة اإلحرام:

من أَتمَّ األعماَل السابقَة، فإنه ينوي الدخوَل يف النسِك الذي يريُدُه مْن حٍجّ 

أو عمرٍة، وبذلك يصري حمرًما.

خامًسا: أنواع النسك:

يشرع احلج على ثالث صفات؛ فعلى من أراد احلج أن خيتار واحدة منها، وهي، التمتع، والِقران واإلفراد:

التمتع، وصفته: أن حيرم بالعمرة يف أشهر 
احلج، مث ينتهي منها ويتحلل من إحرامه، مث 
حيرم باحلج يف نفس العام، وال يعود إىل وطنه 

بعد العمرة.

القران، وصفته: أن حيرم باحلج والعمرة مًعا 
يف أشهر احلج.

اإلفراد، وصفته: أن حيرم 
باحلج وحده يف أشهر احلج.

أنواع النسك
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وأفضل األنساك الثالثة: التمتع؛ ألن النيب  أمر به أصحابه  )1(، مث اإلفراد، مث الِقران؛ ألنه جيمع 

بني حج وعمرة.

سادًسا: التلبية:

ْعَمَة َلَك َوالُمْلَك،  ْيَك، ِإنَّ اْلَحْمَد َوالنِّ ْيَك اَل َشِريَك َلَك َلبَّ ْيَك، َلبَّ ْيَك اللُهمَّ َلبَّ تسن التلبية بعد اإلحرام، وهي: »َلبَّ

اَل َشِريَك َلَك«. 

ويستحب اإلكثار منها، وجيهر هبا الرجل، وُتِسرُّ هبا املرأة.

سابًعا: حمظورات اإلحرام: 

حمظورات اإلحرام هي األشياء اليت حيرم على املحرم فعلها بسبب اإلحرام، ومنها ما يلي:

1 إزالة الشعر. 

2 تقليم األظافر.

3 تغطية الرأس للرجال.

4 لبس الرجل املالبس املفصلة على البدن،  كالفنيلة، والسراويل، والثوب، والقميص.

5 التطيب.

6 لبس املرأة النقاب والقفازين.

)1( أخرجه مسلم )1211(.
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الفدية: من فعل واحًدا من املحظورات السابقة، عامًدا، عاملًا، ذاكًرا، وجبت عليه الفدية، وهو خمري فيها 

أن يفعل واحًدا من ثالثة أشياء:

1 صيام ثالثة أيام.

2 إطعام ستة مساكني؛  لكل مسكني نصف صاع من طعام؛ كاألرز أو الرب أو اجلريش، وغريها، ويساوي 

بالكيلو: )كيلو ونصف تقريًبا(.

3 ذبح شاة، وإطعامها للفقراء يف مكة. 
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األنشطة
نشاط )1(:

ناقش معلمك يف الذي خيتصُّ بِه الرجُل دوَن املرأِة مَن املسنوناِت السابقِة؟

نشاط )2(:

يظنُّ بعُض الناِس أنُه مبجرِد لبِس مالبِس اإلحراِم يصرُي حمرًما، ما رأيك يف هذا الظنِّ على 
ضوِء ما درست؟

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

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

نشاط )3(:

املرأُة كالرجِل يف حمظوراِت اإلحراِم، وختتلُف عنه فيما يلي:

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

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

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



308

التقومي

س 1: ميز ما يباح للمحرم مما يأيت بوضع عالمة )√( أمامها:

)................( - أزال حمرم الوسخ من على جسده.    

)................( - أصابه احلر فاستظل حبائط.     

)................( - وضع طيًبا وهو حمرم.      

)................( - ارتدى قلنسوة حلماية رأسه من الشمس على عرفة.  

س2: ضع عالمة )√( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )×( أمام العبارة اخلطأ مع تصحيحها 

فيما يلي:

)................( أ- اإلحرام هو نية الدخول يف نسك احلج أو العمرة.  

)................( ب- التلبية بعد اإلحرام من واجبات احلج والعمرة.  

)................( ج- من حمظورات اإلحرام تغطية الرأس للرجل.   

س3: اكتب صيغة التلبية.

س4: مثل لكل مما يأيت مبثال واحد:

أ– مسنون من مسنونات اإلحرام ُيسنُّ للرجل واملرأة.

ب – حمظور من حمظورات اإلحرام خاص باملرأة.

ج – حمرم فعل حمظوًرا من حمظورات اإلحرام ومل جتب عليه الفدية.
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أركان وواجبات احلج والعمرة
الّدرُس الثامن

ناقش معلمك يف الفرق بني الركن والواجب.

أواًل: أركان احلج:
ذكر البعض أهنا:

الرابع: السعي الثالث: طواف اإلفاضة

اخلامس: حلق الشعر أو تقصريه

الثاين: الوقوف بعرفة األول: اإلحرام.

وذكر بعض العلماء )األحناف( أن أركان احلج هي: 
1 -  الوقوف بعرفة.

2 - معظم الطواف )وهي األربعة األشواط األوىل(، والثالثة الباقية املكملة للسبعة واجبة وليست ركًنا.
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ثانًيا: واجبات احلج
1 املبيُت مبزدلفَة ليلَة العاشِر مْن ذي احلجِة.

2 املبيُت مبىن.

3 رمُي اجلماِر.

ثالًثا: أركان العمرة:

ذهب بعض العلماء أن للعمرة ركًنا واحًدا، وهو: معظم الطواف فقط .

وعند أغلب العلماء: 

1 اإلحرام.

2 الطواف.

3 السعي.

4 إزالة الشعر.

5 الترتيب بني األركان.
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األنشطة
نشاط )1(:

بالرجوع إىل معلمك؛ قارن بني أركان العمرة وواجباهتا:

واجبات العمرةأركان العمرة

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

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

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

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

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

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

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

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

نشاط )2(:

ضع عالمة )√( على ما جيوز للمحرم استعماله مما يلي:

كمامة واقية 
على االنف

قبعة

مقص

طالء 
أظافر

مشسية

عطور

ماكينة 
حالقة

نظارة 
مشسية
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التقومي

س1: ضع عالمة )√( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )x( أمام العبارة اخلطأ مع تصحيحها 

فيما يلي:

)................( 1 من مل يدرك الوقوف بعرفة هناًرا وقف لياًل.   

)................( 2 من ترك اإلحرام وجب عليه ذبح شاة.   

)................( 3 ترك املبيت مبىن ليايل التشريق يبطل احلج.   

س2: ارسم شكاًل توضيحيًّا ألركان احلج والعمرة، وواجباهتما.



 الصف السادس اإلبتدائي

313

صفة العمرة
الّدرُس التاسع

ِمْن خالِل دراستك السابقِة، ما الذي يستحبُّ لك عمُلُه قبَل اإلحراِم بالعمرِة؟
.......................................................................................................................

ما الركُن األساُس الذي تقوم بِه يف امليقاِت لكي تدخل يف أعماِل العمرِة؟
.......................................................................................................................

بعد ذلك تشرع يف أعمال العمرة على النحو التايل:

1

3

5

2

4

1- التلبية، وتستمر فيها حىت تشرع يف الطواف.
2- الطواف بالبيت سبعة أشواط، ابتداء من احلجر 

األسود وانتهاء به.
أي  يف  وإالَّ  تيسر،  إن  املقام  خلف  ركعتني  3- صالة 

مكان من املسجد احلرام.
4- السعي بني الصفا واملروة سبعة أشواط ابتداء بالصفا 

وانتهاء باملروة.
التقصري  أو  واحللق  فقط،  فالتقصري  النساء  أما   -5

للرجال، واحللق أفضل.

واألفضل أن تشتغل يف مجيع هذه األعمال بذكر اهلل تعاىل، كقراءة القرآن، والتسبيح، واالستغفار والدعاء.
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األنشطة
نشاط )1(:

رتْب أعماَل العمرِة حسَب دراستك هلا.

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

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

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

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

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

نشاط )2(:

بالتعاون مع جمموعتك، قم بعمل شكل توضيحي متضمًنا صوًرا ألعمال العمرة، ليكون وسيلة 
تعليمية يف فصلك.
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التقومي

س 1: بّين حكَم ترِك صالِة ركعتنِي خلَف املقاِم. 

س 2: اذكر األعمال اليت يستحب أن يشتغل هبا املعتمر أثناَء تأديِته ألعماِل العمرِة .

أمام ما ال ينبغي   )x( العمرة، وعالمة  أمام ما تراه مناسًبا ألعمال   )√( س3: ضع عالمة 

مما يأيت:

)................( - دخل املسجد احلرام ألداء العمرة ومل حيرم.   

)................( - ظل ُيَلِبّي حىت السعي بني الصفا واملروة.   

)................( - طاف بالبيت سبعة أشواط.     

)................( - صلى ركعتني خلف املقام بعد الطواف.    

)................( - ظل يتحدث مع صديقه يف أعمال العمرة.   
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صفة احلج
الّدرُس العاشر

تبدأ أعمال احلج يف اليوم الثامن من ذي احلجة، وتنتهي يف اليوم الثالث عشر، وهذا بياهنا حسب األيام:

أواًل: أعمال اليوم الثامن من ذي احلجة:

هذا اليوم هو أول أيام احلج وُيشَرُع فيه ما يأيت:

1 اإلحرام باحلج مع تطبيق مسنونات اإلحرام، وهي:

.............................................................................................................................................................. -

.............................................................................................................................................................. -

.............................................................................................................................................................. -

.............................................................................................................................................................. -

2 التوجه إىل مىن، وصالة الظهر والعصر واملغرب والعشاء والفجر فيها، كل صالة يف وقتها، مع قصر 

الصالة الرباعية، فيصليها ركعتني.

والصلوات الرباعية هي:

.............................................................................................................................................................. -
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ثانًيا: أعمال اليوم التاسع من ذي احلجة )يوم عرفة(:

1 التوجه بعد طلوع الشمس إىل عرفة.

2 صالة الظهر والعصر قصًرا، ومجع تقدمي.

3 التفرغ بعد الصالة للذكر والدعاء والتلبية- مع استقبال القبلة، ورفع اليدين- إىل غروب الشمس.
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4 التوجه بعد غروب الشمس إىل مزدلفة مع التلبية، ويصلى فيها املغرب ثالًثا والعشاء ركعتني مث املبيت فيها 

حىت يطلع الفجر.

ثالًثا: أعمال اليوم العاشر من ذي احلجة )يوم العيد(:

1 صالة الفجر يف مزدلفة، مث التفرغ للذكر والدعاء حىت ُيسفَر جًدا.

2 التوجه قبل طلوع الشمس إىل مىن.

3 الذهاب إىل مجرة العقبة عند الوصول إىل مىن، ورميها متعاقبات، واحدة بعد األخرى، والتكبري مع كل حصاة.
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4 ذبح اهلدي واهلدي هو ما يذحبه احلاج من هبيمة األنعام )اإلبل والبقر والغنم( تقرًبا إىل اهلل تعاىل.
5 حيلق الرجل رأسه أو يقصره واحللق أفضل، مث يلبس ثيابه ويتطيب، وأما املرأة فتقصر شعر رأسها.

6 الزنول إىل مكة، والطواف بالبيت طواف اإلفاضة، وهو طواف احلج، والسعي بني الصفا واملروة.
7 الرجوع إىل مىن، واملبيت فيها ليلة احلادي عشر.

3

45

6

7

ترتيب أعمال يوم العيد:
عبد  فيجوز؛ حلديث  بعض  على  بعضها  قدم  فإن  ذكره؛  السابق  النحو  على  العيد  يوم  أعمال  ترتيب  السنة 
اهلل بن عمرو بن العاص  أن النيب  ما سئل عن شيء قدم وال أخر يف هذا اليوم إال قال: »اْفَعْل َواَل 

َحَرَج«)1(.

)1( أخرجه البخاري )1736(.
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رابًعا: أعمال اليوم احلادي عشر من ذي احلجة:
1 رمي اجلمرات الثالث، األوىل مث الوسطى مث مجرة العقبة كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات والتكبري 
مع كل حصاة، ويبدأ الرمي بعد زوال الشمس – وهو وقت دخول صالة الظهر - ومن السنة الوقوف للدعاء بعد 

اجلمرة األوىل والوسطى.
2 املبيت يف مىن ليلة الثاين عشر:

خامًسا: أعمال اليوم الثاين عشر من ذي احلجة:
1 رمي اجلمرات الثالث كما يف اليوم احلادي عشر.

2 اخلروج من مىن قبل غروب الشمس ملن أراد التعجل، أو املبيت فيها ملن أراد التأخر.

سادًسا: أعمال اليوم الثالث عشر من ذي احلجة:
هذا اليوم خاص مبن تأخر، وأعماله هي: 

- رمي اجلمرات الثالث كما سبق يف اليومني السابقني.
- وآخر األعمال طواف الوداع عند اخلروج من مكة.

سابًعا: منافع احلج:
للحج حكم عظيمة، وأهداف كرمية، جتمع بني الدنيا واآلخرة، قال تعاىل:     ُّ ىليلام َّ ] احلج : 28[. 

، و ...................................و................................... فمن املنافع الدينيِة، مغفرُة الذنوِب برمحِة اهلِل عزَّ وجلَّ
َعارُف والتآلُف بني املسلمني، و...................................و ................................... ومن املنافع الدنيويِة، التَّ

ثامًنا: اإلحسان إىل احلجاج:
والتخلق  هلم،  العون  وتقدمي  خدمتهم  إىل  التسابق  مسلم  كل  على  فينبغي  تعاىل،  اهلل  ضيوف  هم  احلجاج 

باألخالق احلسنة جتاههم.
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األنشطة
نشاط )1(:

بالتعاون مع زميلك: بّين احلكمة من مشروعية اهلدي.
..............................................................................................................................................................

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

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

نشاط )2(:

اكتب كلمة خمتصرة عن فضل يوم عرفة.
..............................................................................................................................................................

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

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

نشاط )3(:

لُيبيَِّن لك  تعرف على حجم احلجارة املشروعة يف الرمي، وامجع عينة منها، وَأِرها معلَمك، 
مشروعيََّتها من عدمه.

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

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

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

س1: اختْر اإلجابَة الصحيحَة:
أ. تبدُأ أعماُل احلجِّ يف شهر ذي احلجة، من اليوم:

)السابِع - الثامِن - التاسِع(

: ب. يف يوِم العيِد يرمي احلاجُّ

)اجلمراِت الثالث - مجَرة العقِبة - اجلمرَة الوسطى.(

ج. يرمي احلجاج اجلمرات الثالَث:

)بعد الزوال - قبل الزوال - خمري بينهما(

س2: ضع عالمة )√( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )×( أمام العبارة اخلطأ وتصحيحها فيما 

يلي:

)................( 1 من أعمال يوم عرفة املبيت مبزدلفة.      

)................( 2 آخر أعمال احلج طواف اإلفاضة.       

)................( 3 جيب على املتعجل اخلروج من مىن قبل غروب مشس اليوم الثاين عشر   
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س 3: خلِّْص أعماَل احلجِّ يف خريطٍة، أْو رسٍم شجري.

س 4: بني رأَيَك يف التصرفاِت التاليِة:

- اجللوُس يف طرقاِت املشاعِر املقدسِة.

- مزامحُة احلجاِج لتقبيِل احلجِر األسوِد.

- رمُي املخلفاِت يف طرقاِت املشاعِر املقدسِة.

- إرشاُد التائِه مَن احلجاِج.

- بذُل الطعاِم والشراِب للحجاِج.

- خدمُة الرفقِة يف احلج.





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 - الدرس األول: هدي النيب  يف الذكر 

2 - الدرس الثاين: هدي النيب  يف قراءة القرآن. 
3 - الدرس الثالث: هدي النيب  يف بيته. 

4 - الدرس الرابع: هدي النيب  يف األكل. 
5 - الدرس اخلامس: هدي النيب  يف النوم. 

6 - الدرس السادس: هدي النيب  يف السالم. 
7- الدرس السابع: هدي النيب  يف االستئذان. 

8 - الدرس الثامن: هدي النيب  يف الضحك واملزاح.
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الّدرُس األول
هدي النيب  فـي الذكر

لقد كان النيب  حمبًّا هلل، فلذا كان يكثُر من ذكر اهلل ويداوُم على ذلك.

فلنتعرف على هديِّ النيب  يف ذكره لربه:

املداومة على ذكر اهلل تعاىل: ( 1)

ِبيُّ  كان النيب  حريًصا على ذكر ربِه فقلُبُه دائُم التعلِق باهلل، ولساُنُه رطٌب بذكر مواله، فقد    »َكاَن النَّ

 َيْذُكُر اهلَل َعَلى ُكلِّ َأْحَياِنِه«)1(، أي يف كل أوقاتِه وأحواله.

ومن أنواع األذكار اليت كان النيب  يداوم عليها:
-  أذكار الصباح واملساء، مثل: »اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك حنيا وبك منوت وإليك النشور«)2(

- أذكار النوم واالستيقاظ: كان النيب  إذا أراد أن ينام قال: »بامسك اللهم أموت وأحيا« وإذا استيقظ 
من منامه قال: »احلمد هلل الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور«)3(

)1( أخرجه مسلم )373(.
أخرجه الترمذي )33٩1(.  )2(
أخرجه البخاري )6334(.  )3(

احلرص على األذكار اجلامعةاملداومة على ذكر اهلل تعاىل
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احلرص على األذكار اجلامعة:( 2)
واألذكار اجلامعة هي األذكار قليلة األلفاظ كثرية املعاين، ومن أمثلة ذلك: ما ذكرته أم املؤمنني ُجَوْيِرَيُة، 

ْبَح، َوِهَي ِفي َمْسِجِدَها، ُثمَّ َرَجَع َبْعَد َأْن َأْضَحى، َوِهَي  ِبيَّ  َخَرَج ِمْن ِعْنِدَها ُبْكَرًة ِحنَي َصلَّى الصُّ َأنَّ النَّ

ِبيُّ : »َ َقْد ُقْلُت َبْعَدِك َأْرَبَع  َجاِلَسٌة، َفَقاَل: »َما ِزْلِت َعَلى اْلَحاِل الَِّتي َفاَرْقُتِك َعَلْيَها؟« َقاَلْت: َنَعْم، َقاَل النَّ

: ُسْبَحاَن اهلِل َوِبَحْمِدِه، َعَدَد َخْلِقِه َوِرَضا َنْفِسِه  اٍت، َلْو ُوِزَنْت ِبَما ُقْلِت ُمْنُذ اْلَيْوِم َلَوَزَنْتُهنَّ َكِلَماٍت، َثاَلَث َمرَّ
َوِزَنَة َعْرِشِه َوِمَداَد َكِلَماِتِه«)1(

َكاَلًما  ْمِنــــي  َعلِّ َفَقاَل:   ،   اهلِل  َرُسوِل  ِإَلى  َأْعَراِبيٌّ  َجاَء  فقد  الذكر،  جوامع  أصحابه  ُيَعِلُم    وكان 

ِ َكِثرًيا، ُسْبَحاَن اهلِل َربِّ  َأُقوُلُه، َقــــاَل: »ُقْل: اَل ِإَلَه ِإالَّ اهلُل َوْحَدُه اَل َشِريَك َلُه، اهلُل َأْكَبُر َكِبرًيا، َواْلَحْمُد هلِلَّ
َة ِإالَّ ِباهلِل اْلَعِزيِز اْلَحِكيِم »)2( اْلَعاَلِمنَي، اَل َحْوَل َواَل ُقوَّ

الذكر املقيد

  أنواع ذكره

الذكر املطلق

انقسمت أذكاره  إىل قسمني مها: 
الذكُر املقيُد: وهو ما يكون يف أوقات وأحوال وأماكن حمددة، مثُل: أذكار الصباح واملساء، والذكر بعد ( 1

الصالة، والذكر عند دخول املسجد أو اخلروج منه.

 الذكُر املطلُق: وهو املشروع بدون تقييد بوقت وال حال، مثُل: التسبيح والتهليِل واالستغفار.( 2

أخرجه مسلم )2726(.  )1(

أخرجه مسلم )26٩6(.  )2(
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من فضائل الذكر:
للذكر فضائل كثرية، منها:

أن الذي يذكر ربه شبهه النيب  باحلي، والذي ال يذكر ربه شبهه بامليت. قال النيب : »َمَثُل الَِّذي َيْذُكُر ( 1
ِت«)1( ُه، َمَثُل احَليِّ َوامَليِّ ُه َوالَِّذي اَل َيْذُكُر َربَّ َربَّ

عظم أجر الذكر وكثرة حسناته.( 2

املحافظة عليه عالمة ٌعلى اإلميان  فاملنافقون ال يذكرون اهلل إال قلياًل.( 3

   ومن فوائد الذكر:

Ø	.يرضى الرمحن عز وجل

Ø	.يطرُد الشيطان

Ø	.يزيل اهلم والغم عن القلب

Ø	.جيلُب له الفرح والسرور

Ø	.جيلب الرزق

Ø	.يورث حمبة اهلل تعاىل

األنشطة
نشاط )1(:

بالرجوع ألحد كتب األذكار، احبث عن الذكر الذي أخرب النيب  أن من قاله مائة مرة فله 
من الفضل أنه:

Ø	.كان كمن أعتق عشر رقاب من ولد إمساعيل
أخرجه البخاري )6407(، ومسلم )77٩(.  )1(
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Ø	.ُكتبت له مائة حسنة

Ø	.ُمحيت عنه مائة سيئة

Ø	.كانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك

Ø	.مل يأت أحٌد بأفضل مما جاء به إال رجٌل عمل أكثر منه

: قال
..............................................................................................................................................................

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

نشاط )2(:

قارْن بنَي شخصنِي أحدمها يداوُم على ذكِر اهلِل واآلخُر غافٌل عْن ذلك من حيث نتائُج عمِلهما.

الغافل عن ذكر اهللالذاكر هلل

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

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

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

أمامك عدة مربعات بكل مربع كلمة، اختر احلرف األول منها وامجعها لتصل إىل وصية من 
: ألحد أصحابه  وصايا رسول اهلل

ألنه الويف زميله يشكر الطالب ليت

رزيًنا كالًما نطق ابتسم و سأله ملا

ذا نافع مكان الصفات يف بأسلوب طيبا

هي له ملن العجب رنانة كلمات

الوصية هي: )...........................................................................................................(



 الصف السادس اإلبتدائي

331

التقومي

س 1: اختر اإلجابة الصحيحة بوضع عالمة »√« أمامها:

املراد بذكر اهلل على كل أحيانه أي:

)        ( 1 أول الصباح واملساء.    

)        ( 1 بعد الصلوات والطاعات.    

)        ( 1 يف كل أوقاته وأحواله.   

س 2: أكمل الفراَغ مبا يناسُب:

كان النيب  يعلم أصحابه جوامع ..............................................................................

س3:  وضح ملاذا شبه النيب  الذي ال يذكر ربه بامليت.

س4: اكتب ذكًرا من أذكار الصباح وآخر من أذكار املساء.

س5: اكتب ثالًثا من فوائد الذكر.
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الّدرُس الثاين
هدي النيب  يف قراءة القرآن

: يداوم عليها قراءة القرآن، وسنتعلم يف هذا الدرس كيف كانت قراءته  من أنواع الذكر اليت كان النيب

أ  (  صفة قراءة رسول اهلل  القرآن:

كان  »يفتتح قراءته باالستعاذة وهي أن يقول أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم«)1(( 1
]الفاحتة:1[ )2( يمح  يل  ىل  مل  خل  ويفتتُح السورة بــ ىمحٱ 

نِي ( 2 ِبيَّ  َقَرَأ ِفي اْلِعَشاِء ِبـالتِّ ُن صوته عند قراءة القرآن، يقول الرباء بن عازب :» َسِمْعُت النَّ كان ُيَحسِّ
ْيُتوِن َفَما َسِمْعُت َأَحًدا َأْحَسَن َصْوًتا ِمْنُه« )3( َوالزَّ

ومل يكن  ُيسرُع يف قراِءِته بل يتأىن ويقرأ بترتيل.)4(( 3

ب ( تدبُُّر القرآن والتأثر به:
كانت قراءة النيب  للقرآن قراءة تدبر وفهم ملعانيه، يتأمل يف اآليات ويرددها تأثًرا مبعانيها، ومن أمثلة - 

مفحق  خف  حف  جف  ذلك أنه  ظل طوال الليل يصلي ويردد آية واحدة، وهي قوله تعاىل:   ىمحٱ 
يمح]املائدة: 118[ )5( جل  مك  لك  خك  حك  جك  مق 

يمح سورة النحل آية )٩8(، وينظر: صحيح ابن خزمية  زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  امتثااًل لقوله تعاىل: ىمحٱ   )1(
)472(، ابن ماجه )177٩(.

أخرجه البخاري )5046(، ومسلم )400(.  )2(
أخرجه البخاري )76٩(، ومسلم )464(.  )3(

أخرجه مسلم )733(.  )4(
أخرجه أمحد )5/ 170(، والنسائي  )1011(.   )5(
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ِبيُّ : »اْقَرْأ -  وكان يبكي عند قراءته أو استماعه للقرآن، فعن عبد اهلل بن مسعود ، قال:َقاَل ِلي النَّ

َساِء، َحتَّى  « ُقْلُت: آْقَرُأ َعَلْيَك َوَعَلْيَك ُأْنِزَل؟ َقاَل: »َفِإنِّي ُأِحبُّ َأْن َأْسَمَعُه ِمْن َغْيِري« َفَقَرْأُت َعَلْيِه ُسوَرَة النِّ َعَليَّ

يمح   ]النساء:  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث  زث  َبَلْغُت: ىمحٱ 
14[، فَقاَل: »َأْمِسْك« َفِإَذا َعْيَناُه َتْذِرَفاِن.)1(

أ  (  ترغيبه  يف قراءة القرآن:
ُب أصحابه يف قراءة القرآن وتعلمه والعمل به، فمن أقواله يف ذلك: »َما اْجَتَمَع َقْوٌم ِفي -  كان النيب  ُيرغِّ

ْحَمُة  َوَغِشَيْتُهُم الرَّ ِكيَنُة،  َعَلْيِهُم السَّ َنَزَلْت  ِإالَّ  َبْيَنُهْم،  َوَيَتَداَرُسوَنُه  ِكَتاَب اهلِل،  َيْتُلوَن  ُبُيوِت اهلِل،  ِمْن  َبْيٍت 
ُه َيْأِتي َيْوَم اْلِقَياَمِة َشِفيًعا أِلَْصَحاِبِه«)3( ْتُهُم اْلَماَلِئَكُة، َوَذَكَرُهُم اهلُل ِفيَمْن ِعْنَدُه«)2( »اْقَرُءوا اْلُقْرآَن َفِإنَّ َوَحفَّ

كان النيب  يرغب أصحابه وأتباعه يف قراءة القرآن، وكان:- 

يقرأ القرآن بتدبر وخشوع.• 

يبدأ القراءة باالستعاذة والسورة بالبسملة.• 

يتأىن يف قراءته ويترسل.• 

ميد قراءته مدا.• 

ن صوته عند القراءة.•  ُيحسِّ

ب ( من فضائل القرآن الكرمي:
تفضيل املؤمن الذي يقرأ القرآن على غريه.- 

علو شأن املؤمن وارتفاع عمله، حيث شبهه النيب  بثمر الشجر املرتفع.- 

أخرجه البخاري )4582(، ومسلم  )800(.  )1(
أخرجه مسلم )26٩٩(.  )2(
أخرجه مسلم )804(.  )3(
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احترام املصحف الشريف واالعتناء به والتحذير من االستهانة به.- 

ٌب، َوِرحُيَها  ِة)1(، َطْعُمَها َطيِّ ْتُرجَّ وما يدل على ذلك: قول رسول اهلل : »َمَثُل اْلُمْؤِمِن الَِّذي َيْقَرُأ اْلُقْرآَن َمَثُل اأْلُ

ْمَرِة َطْعُمَها ُحْلٌو َوَلْيَس َلَها ِريٌح، َوَمَثُل اْلُمَناِفِق الَِّذي َيْقَرُأ اْلُقْرآَن،  ٌب، َوَمَثُل اْلُمْؤِمِن الَِّذي اَل َيْقَرُأ اْلُقْرآَن َمَثُل التَّ َطيِّ

، َوَمَثُل اْلُمَناِفِق الَِّذي اَل َيْقَرُأ اْلُقْرآَن، َمَثُل اْلَحْنَظَلِة)3( َلْيَس َلَها ِريٌح  ٌب، َوَطْعُمَها ُمرٌّ ْيَحاَنِة)2( ِرحُيَها َطيِّ َمَثُل الرَّ

» َوَطْعُمَها ُمرٌّ

األترجة: نوع من الفاكهة، رحيها طيب، وطعمها طيب، وجرمها كبري، ومنظرها حسن.  )1(
الرحيانة: نوع من الورود رائحته طيبة وطعمه مر.  )2(

احلنظلة: نبات ميتد على األرض يضرب املثل مبرارته.  )3(
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األنشطة
نشاط )1(:

أـ  فكِّْر يف أسلوٍب مشوٍق تستطيُع من خالِلِه إقناَع أحِد أصدقائَك باالشتراِك يف حلقِة حتفيِظ 
القرآِن الكرمي امُلقامِة يف املسجد.

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

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

ب ـ ما أفضل طريقة استخدمتها يف حفظ القرآن الكرمي؟
.............................................................................................................................

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

أمامَك جمموعٌة من األعماِل، صنفها يف اجلدول اآليت :
قراءُة تفسرِي للقرآِن الكرمي - قراءُة القرآِن بتأنٍّ - حضوُر درٍس يف تفسرِي القرآن – الوضوء - االستماُع لشريِط 

تعليِم التالوة - اإلنصاُت عنَد تالوِة القرآن - االستعاذُة - البسملة - االستماُع لربنامٍج عن جتويِد القرآن.

وسائل تدبر القرآنوسائل حتسني التالوةآداب التالوة
.....................................................................................................................

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

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

.....................................................................................................................
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نشاط )3(:
)2()1(

أمامَك جمموعة من األحاديِث الدالِة على فضِل القرآِن الكرمي:
استنبْط فائدًة من كلِّ حديث.- 

ضْع ُعنواًنا ُمناسًبا ملوضوع احلديث.- 

عنوان احلديثالفائدةاحلديثم

1
اْلِقَياَمِة	 َيْوَم	 َيْأِتي	 ُه	 َفِإنَّ اْلُقْرآَن	 »اْقَرُءوا	

َشِفيًعا	أِلَْصَحاِبِه«)1(

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

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

»َخْيُرُكْم	َمْن	َتَعلََّم	اْلُقْرآَن	َوَعلََّمُه«)2(2
..............................

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

3
َفَلُه	 اهلِل،	 ِكَتاِب	 ِمْن	 َحْرًفا	 َقَرَأ	 »َمْن	

َحَسَنٌة،	َواْلَحَسَنُة	ِبَعْشِر	َأْمَثاِلَها«)3(

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

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

4

»َما	اْجَتَمَع	َقْوٌم	ِفي	َبْيٍت	ِمْن	ُبُيوِت	اهلِل،	
َبْيَنُهْم،	 َوَيَتَداَرُسوَنُه	 اهلِل،	 ِكَتاَب	 َيْتُلوَن	
َوَغِشَيْتُهُم	 ِكيَنُة،	 السَّ َعَلْيِهِم	 َنَزَلْت	 	 ِإالَّ
َوَذَكَرُهُم	 اْلَماَلِئَكُة،	 ْتُهُم	 َوَحفَّ ْحَمُة	 الرَّ

اهلُل	ِفيَمْن	ِعْنَدُه«)4(

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

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

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

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

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

..............................
)4()3(

أخرجه مسلم )804(.  )1(
أخرجه البخاري )5027(.  )2(

أخرجه الترمذي )2٩10( وقال حديث حسن صحيح غريب.  )3(
أخرجه مسلم )26٩٩(.  )4(
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التقومي

س 1: بني سبب ترديد النيب  لبعض اآليات يف صالته من الليل.

س2: صحح اخلطأ يف العبارات اآلتية:

أ- السرعة يف قراءة القرآن الكرمي مما يعني على اخلشوع والتدبر.

ب- كان النيب  يفتتح السورة باالستعاذة.

س3: بني أجر من اجتمعوا يف بيت من بيوت اهلل يتلون كتاب اهلل.

س4: اختر اإلجابة الصحيحة من بني األقواس:
أ – كان  ....... عند قراءة القرآن.

)حيسن صوته – يكثر القراءة - ُيسرع(

ب- كان  يقرأ القرآن ........

)بسرعة – بتدبر - بالليل(

ج- شبه النيب  املؤمن الذي يقرأ القرآن بـ:

)األترجة - الرحيانة - التمرة(

د- ضرب الرسول  التمر مثاًل لــــ: 

)املنافق الذي ال يقرأ القرآن - املنافق الذي يقرأ القرآن - املؤمن الذي ال يقرأ القرآن(

س5: علل سبب تفضيل املؤمن الذي يقرأ القرآن على املؤمن الذي ال يقرأ القرآن.
.....................................................................................................
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هدي النيب  يف األكل والشرب 
الّدرُس الثالث

صورة  طعام

الطعام والشراب حاجتان أساسّيتان ال ميكن االستغناء عنهما، فهما 

سّر احلياة، ومن أعظم النعم اليت امنّت اهلل هبا على عباده، وجاء 

والعربة،  للعظة  النبوية،  واألحاديث  اآليات  من  كثري  يف  ذكرمها 

حج  مث  هت  مت  خت  حت  والشكر واالمتنان، قال تعاىل: ىمحٱ 
جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح  جح  مج 

يمح ]عبس:32-24[. جك  مق  حق  مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  خض  حض 

وقد جاء اهلدي النبوي جبملٍة من اآلداب املتعلقة هبما واليت ترفع من قيمة املسلم، وحتّقق له التمّيز على بقّية 

الشعوب واألمم.

يأكل بيمينهيسمي قبل أن يأكل

 ال يتكبر  على األكل مع أحد 

صغيًرا أو كبيًرا، غنيًّا أو فقيًرا.

ال يعيب طعاًما، ولكن إن اشتهى أكله 

وإن كرهه تركه.

عدم النفخ في الشراب واألكليأكل وهو جالس

يحمد اهلل تعالى بعد فراغه 

يلعق أصابعه بعد األكل

يأكل مما يليه

هدي النيب  يف األكل
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صفة جلوسه  عند األكل:

صورة صيب جالس يأكل
- أن يكون جالًسا على ركبتيه وظهور قدميه.

- أن ينصب الرجل اليمىن وجيلس على اليسرى.

- أنه ال يأكل متكًئا.

دعاؤه  ملن يستضيفه: 

من هديه  أنه إذا أكل عند قوم مل خيرج حىت يدعو هلم، مثل أن يقول :  »اللُهمَّ َباِرْك َلُهْم ِفي َما َرَزْقَتُهْم، 

َواْغِفْر َلُهْم َواْرَحْمُهْم« )1(.

تعليمه  الصغار آداب الطعام:

ْحَفِة، َفَقاَل ِلي الرسول :  »َيا ُغاَلُم، َسمِّ اهلَل، َوُكْل  َقاَل ُعَمُر ْبُن َأِبي َسَلَمَة : َكاَنْت َيِدي َتِطيُش ِفي الصَّ

ا َيِليَك « َفَما َزاَلت ِتلَك ُطعَميت َبعُد)2(.   ِبَيِميِنَك، َوُكْل ِممَّ

يسمي قبل أن 
يشرب 

يشرب 
وهو جالس

يتنفس خارج يشرب باليمني
اإلناء ثالًثا

حيمد اهلل تعاىل 
بعد فراغه

من هدي النيب  يف الشرب

)1( أخرجه مسلم )2042(. 
)2( أخرجه البخاري )5376(، ومسلم )2022(. 
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كيفية عدم التنفس يف اإلناء: 

 َشربًة مث يرفع   عن التنفس يف اإلناء أثناء الشرب)1(، أما عن كيفية ذلك فهي أن يشرب  هنى النيب 

اإلناء من ِفيِه ويتنفُس خارَج اإلناِء، مث يشرُب َشربًة، مث يرفُع اإلناَء ويتنفُس خارَجُه، مث يشرُب شربًة، مث 

يرفُع اإلناَء ويتنفُس خارَجُه.

وصيته  بتقليل الطعام والشراب:

اْبُن  َمأَل  »َما   : قال  ألمته،    النيب  ووصية  نبوي مجيل،  تناوله هدي  اإلسراف يف  وعدم  الطعام،  تقليل 

ا ِمْن َبْطٍن، َحْسُب اْبِن آَدَم أُلُكالٌت ُيِقْمَن ُصْلَبُه، َفِإن َكاَن اَل ُبدَّ َفُثُلٌث لَطَعاِمِه َوُثُلٌث لَشَراِبِه َوُثُلٌث  آَدَم ِوَعاًء َشرًّ

ِلَنَفِسِه«)2(.

شكر اهلل تعاىل على نعمة الطعام والشراب:

 : ينبغي أن نشكر اهلل على مجيع النعم، ومنها: نعمة الطعام والشراب؛ فهما سبب احلياة، يقول َرُسوُل اهلِل

ْرَبَة َفَيْحَمَدُه َعَلْيَها «)3(. ْكَلَة َفَيْحَمَدُه َعَلْيَها، َأْو َيْشَرَب الشَّ »ِإنَّ اهلَل َلَيْرَضى َعِن اْلَعْبِد َأْن َيْأُكَل اأْلَ

)1( أخرجه البخاري )5630(، ومسلم )267(. 
)2( أخرجه ابن حبان )678(. 

)3( أخرجه مسلم )2734(. 
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األنشطة
نشاط )1(:

تأمل تطبيق زمالئك آلداب الطعام والشرب، واكتب مظاهر التقصري يف ذلك.

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

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

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

نشاط )2(:

أ ـ رأيت أخاك الصغري يتنفس داخل اإلناء، ماذا تفعل؟

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

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

ب ـ قم بتعليم صفة جلوس النيب  ألهلك يف بيتك.

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

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

ج- على ماذا يدل أكل النيب  مع الصغري والفقري؟

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

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

بالتعاون مع زمالئك يف الصف امأل اجلدول التايل:

هدي النيب  يف الطعام والشراب

بعد الطعام والشرابأثناء الطعام والشرابقبل الطعام والشراب

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

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

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

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

التقومي

س1: ضع عالمة )√( أو عالمة )×( أمام ما تراه مناسًبا:

)................( 1 كان النيب  يشرب وهو متكئ.        

)................( 2 ليس من السنة النفخ يف الطعام.          

)................( 3 كان  يتنفس خارج اإلناء.             

)................( 4 السنة أال يأكل الصبيان مع الرجال.     

)................( 5 التيامن مستحب يف الطعام والشراب.   
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س2: صف كيفية جلوس النيب  أثناء األكل.
..............................................................................................................................................................

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

س 3: ضع الكلمات اآلتية يف مكاهنا املناسب )يعيب -بيمينه- يسمي ـ يدعو له(:

1 من هديه  أن .............................. قبل الشرب.

2 كان  ال.............................. طعاًما.

3 كان النيب  يأكل..............................

4 إذا أكل النيب  عند أحد كافأه بأن: ..............................

س 4: اكتب ثالًثا من هدي النيب يف األكل، وثالًثا يف الشرب.

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

س 5: ضع خًطا حتت اإلجابة الصحيحة فيما يلي:

1 بعد الفراغ من األكل والشرب يكفي أن أقول: احلمد هلل: 

)ثالث مرات – مرتني - مرة واحدة(

2 من آداب األكل:

)األكل متكًئا - التسمية - تنويع الطعام(

3 كان النيب  إذا شرب تنفس خارج اإلناء: 

)ثالث مرات – مرتني - مرة واحدة(
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هدي النيب  يف النوم
الّدرُس الرابع

 وقت نومه مكان نومه

 أذكار النوم واالستيقاظكيفية نومه

هدي النيب  يف النوم

يستطيع املسلم أن يأخذ حسنات كثرية إذا اقتدى بالنيب  يف نومه واستيقاظه، وستتعرف هذا اهلدي اآلن:

: وقت نومه

كان النيب  ينام أول الليل بعد صالة العشاء، مث يستيقظ يف منتصف الليل ليصلي صالة الليل، مث ينام قلياًل 

قبيل الفجر.

: مكان نومه

- كان النيب  ينام على الفراش تارة، وعلى احلصري تارة، وعلى األرض تارة، وعلى السرير تارة، 

. وهذا يدل على تواضعه

-  خيربنا عمر بن اخلطاب  أنه دخل على النيب ، فوجده مستلقًيا على جنبه فوق حصري ليس بينه 

وبني جنبه شيء يقيه من احلصري، وحتت رأسه وسادة من جلد حشوها ليف. قال عمر : فرأيت أثر 
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احلصري يف جنبه، فبكيت، فقال : ما يبكيك؟ فقلت: يا رسول اهلل إن كسرى وقيصر فيما مها فيه من 

التنعم، وأنت رسول اهلل، فقال: »أما ترضى أن تكون لهم الدنيا، ولنا اآلخرة« )1(.

: كيفية نومه
- إذا أراد النوم توضأ، مث يذكر اهلل إىل أن ينام.

- ينفض فراشه  قبل النوم.

- ينام  على جانبه األمين، ويضع كفه اليمىن حتت خده األمين.

. وجيوز االستلقاء على الظهر، أما النوم على البطن فقد هنى عنه -

أذكار النوم واالستيقاظ:

يمح   جم  يل  ىل  مل  خل   - كان النيب  إذا أوى إىل فراشه مجع كفيه، مث نفث فيهما ويقرأ فيهما:  ىمحٱ 

يمح، مث ميسح هبما ما استطاع من  ىت  نت  مت  زت  رت  ىمحٱ  يمح  مي  خي  حي  جي  يه  ىمحٱ 

جسده، فيبدأ هبما على رأسه ووجهه، وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثالث مرات. )2(.

- وإذا أراد أن ينام قال: »ِباْسِمَك اللُهَمّ َأُموُت َوُأْحَيا«، وإذا استيقظ  قال: »الَحْمُد هلِل اَلِّذي َأْحَياَنا َبْعَد َما 

ُشوُر«.)3(. َأَماَتَنا َوِإَلْيِه الُنّ

)1( أخرجه البخاري )4٩13(، ومسلم )147٩(. 
)2( أخرجه البخاري )5017(.

)3( أخرجه البخاري )6314(، ومسلم )2711(.
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األنشطة
نشاط )1(:

خيربنا عمر بن اخلطاب  أنه دخل على النيب ، فوجده مستلقًيا على جنبه فوق حصري ليس بينه وبني جنبه 

شيء يقيه من احلصري، وحتت رأسه وسادة من جلد حشوها ليف. قال عمر : فرأيت أثر احلصري يف جنبه، 

فبكيت، فقال : ما يبكيك؟ فقلت: يا رسول اهلل إن كسرى وقيصر فيما مها فيه من التنعم، وأنت رسول اهلل، 

فقال: »أما ترضى أن تكون لهم الدنيا، ولنا اآلخرة«.

- استنبط أكرب عدد ممكن من الفوائد يف هذه القصة.

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

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

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

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

نشاط )2(:

ارجع ألحد كتب األذكار، مث صمم لوحة، واكتب عليها مجيع أذكار النوم واالستيقاظ.

نشاط )3(:

يف ضوء ما تعلمت من هدي النيب ، اكتب كلمة ملن يسهر وال يصلي الفجر.

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

س 1: اختر اإلجابة الصحيحة بوضع عالمة )√( فيما يلي:
أ - كان النيب  ينام على:

  )................( 1 جانبه األمين.   

 )................( 2 جانبه األيسر.  

)................( 3 على بطنه          

ب - هنى النيب  عن النوم على: 

   )................( 1 البطن.      

 )................( 2 الظهر.   

)................( 3 اجلنب األيسر.  

 : ج - بداية وقت نوم النيب

   )................( 1 وسط الليل.   

 )................( 2 آخر الليل.   

)................( 3 أول الليل.   
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س 2: أكمل الفراغ اآليت مبا يناسب: 

- إذا أراد النيب  أن ينام مجع كفيه مث .......................................................... وقرأ فيهما:  .............................. 

وقل أعوذ برب الفلق، و.............................................................. مث مسح هبما ما استطاع من .............................

س 3: اجب عما يأيت:

. أ ـ أين كان ينام

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

ب ـ اكتب دعاء النيب  عند النوم.

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

ج -  اكتب دعاء النيب  عند االستيقاظ.

..............................................................................................................................................................
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هدي النيب  يف السالم
الّدرُس اخلامس

صفة سالمه صيغة السالم

من مواضع السالمأمره  بإفشاء السالم

هدي النيب  يف السالم

جعل اهلل السالم حتية املسلمني، وهو حيمل معاين السالمة واألمان والطمأنينة، وقد اهتم النيب  بإلقاء 

السالم اهتماًما كبرًيا، كما سنتعلم يف هذا الدرس.

صيغة السالم:

- دخل رجل على النيب  فقال: السالم عليكم، فرد عليه السالم وقال: »عشر«، ودخل آخر فقال: السالم 

عليكم ورمحة اهلل، فرد عليه السالم وقال: »عشرون«، ودخل آخر فقال: السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، 

فرد عليه وقال: »ثالثون«)1(.

)1( أخرجه أبو داود )51٩5(، والترمذي )268٩(. 
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السالم عليكم ورمحة اهلل 30 حسنة
وبركاته 

20 حسنة
السالم عليكم 
ورمحة اهلل 

السالم عليكم 10 حسنات

اختر احلسنات 

تريد ...

: صفة سالمه

- كان  يبدأ من لقيه بالسالم ولو كان صبًيّا.

- ويرفع  صوته بالسالم، إال إذا ُوجد من يتضرر برفع الصوت كالنائم، روى املقداد : »أن النبي  كان 

يجيء من الليل؛ فيسلم تسليًما ال يوقظ نائًما، ويسمع اليقظان« )1(. 

- وعلمنا  أن يسلم الراكب على املاشي، واملاشي على القاعد، والصغري على الكبري، والقليل على الكثري.

- ومن هديه  املصافحة، وإذا صافح أحًدا مل يترك يده حىت يترك اآلخر يده.

)1( أخرجه مسلم )2055(.
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فكر

ملاذا شرع اهلل عز وجل السالم، وحث النيب  على إلقائه؟
.........................................................................................................................................

أمره  بإفشاء السالم:

 : َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ، بإفشاء السالم، وبني لنا أنه ينشر املحبة بيننا، فَعْن َأِبي ُهَرْيَرَة  أمرنا النيب

اَلَم  َة َحتَّى ُتْؤِمُنوا، َواَل ُتْؤِمُنوا َحتَّى َتَحابُّوا، َأَواَل َأُدلُُّكْم َعَلى َشْيٍء ِإَذا َفَعْلُتُموُه َتَحاَبْبُتْم؟ َأْفُشوا السَّ »اَل َتْدُخُلوَن اْلَجنَّ

َبْيَنُكْم«)1(.

عند كتابة الرسائلعند االتصال باهلاتفعند مقابلة أحدعند االنصرافعند الدخول

من مواضع إلقاء السالم

)1( أخرجه مسلم )54(.
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األنشطة
نشاط )1(:

ما رأيك يف هؤالء؟ وما التوجيه املناسب الذي ميكن أن تقوم به؟
1 من يسلم على الكبري ويترك الصغري.

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

2 من يبدأ بالكالم قبل السالم.

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

3 من يترك السالم عند االنصراف.

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

نشاط )2(:

كان الطفيل بن أيب بن كعب يأيت عبد اهلل بن عمر  فيذهب معه إىل السوق، قال: "فإذا ذهبنا إىل السوق مل مير 

عبد اهلل بن عمر على أحد إال سلم عليه، قال الطفيل: فجئت عبد اهلل بن عمر  يوًما فطلب مين أن أذهب معه إىل 

السوق، فقلت له: وما تصنع يف السوق وأنت ال تقف على البيع، وال تسأل عن السلع، وال تسوم هبا، وال جتلس يف جمالس 

السوق، وأقول له: اجلس بنا هاهنا نتحدث، فقال يل عبد اهلل : إمنا نذهب من أجل السالم نسلم على من لقينا".

بالتعاون مع جمموعتك اكتب ثالثة فوائد من هذه القصة:
..............................................................................................................................................................  1

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

.............................................................................................................................................................. 3
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التقومي

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

)................( 1 ال نسلم عند دخول احلمامات.                

)................( 2 ال جيوز رفع الصوت بالسالم.                  

)................( 3 يترك السالم على الصبيان.                     

)................( 4 يسلم القليل على الكثري.                  

)................( 5 يسلم القائم على املاشي.                      

س2: علل ما يلي:

أ - كان النيب  ال يرفع صوته بالسالم إذا كان عنده أحد نائم.

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

ب – إفشاء السالم من أسباب دخول اجلنة.

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

س3: ما هدي النيب  يف املصافحة؟
..............................................................................................................................................................

س4: بني املواضع اليت يشرع فيها السالم.
..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................
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هدي النيب  يف االستئذان والكالم
الّدرُس السادس

 كيفية استئذان النبي

 صفة كالم النبي

مواضع االستئذان

هدي النيب  يف االستئذان والكالم

الدخول على البيوت أو املجالس ال يتوقف على إلقاء السالم فقط بل ال بد من االستئذان، وسنتعلم هدي النيب 

 يف ذلك:

: كيفية استئذان النيب

صورة صيب يقف على جانب 
باب

- كان النيب   إذا أراد الدخول على أحٍد استأذن ثالث مرات، فإن 

مسح له بالدخول دخل فإن مل جيبه أحد انصرف.

- وإذا أراد  أن يستأذن قال: السالم عليكم، أأدخل"؟ وقد علم أصحابه 

ِبيِّ  َوُهَو ِفي َبْيته َفَقاَل:  ذلك، فقد استأذن َرُجٌل َمْن َبِني َعاِمٍر َعَلى النَّ

ِبيُّ  ِلَخاِدِمِه: »اْخُرْج ِإَلى َهَذا َفَعلِّْمُه ااِلْسِتْئَذاَن، َفُقْل َلُه:  َأَأِلُج؟ َفَقاَل النَّ

ِبيُّ ، َفَدَخَل )1(. اَلُم َعَلْيُكْم، َأَأْدُخُل؟ َفَأِذَن َلُه النَّ ُجُل، َفَقاَل: السَّ اَلُم َعَلْيُكْم، َأَأْدُخُل؟ «  َفَسِمَعُه الرَّ ُقِل السَّ

)1( أخرجه أبو داود )5177(.
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- ومن هديه  أال يقف املستأذن أمام الباب مباشرة، بل يكون عن ميينه أو عن يساره. )1(.

 ، على النيب  والسنة إذا ُسِئَل: من الطارق؟ أن يذكر امسه لُيعَرَف، وال يقول: أنا، فقد استأذن جابر -

فقال له: من؟ قال: أنا، فجعل النيب  يقول: أنا أنا »كأنه  كرهها« )2(.

مواضع االستئذان: 
يف  مكتب  أو  فصل  دخول  عند   2 1 عند دخول البيوت، أو غرفة يف البيت.   

املدرسة.
3 عند إرادة اجللوس يف جملس.

: صفة كالم النيب
اًنا«)3( اًشا، َواَل َلعَّ اًبا، َواَل َفحَّ 1 وصف لنا أنس بن مالك كالم النيب  فَقاَل: »َلْم َيُكْن َرُسوُل اهلِل  َسبَّ

ًشا، َوَكاَن َيُقوُل:  »ِإنَّ ِمْن  ِبيُّ  َفاِحًشا َواَل ُمَتَفحِّ 2 وعن َعْبِد اهلِل ْبِن َعْمٍرو  ã، َقاَل: "َلْم َيُكِن النَّ

ِخَياِرُكْم َأْحَسَنُكْم َأْخاَلًقا«)4(.

اًبا يشتم اآلخرين أو يعريهم أو ينتقص منهم.َسبَّ
ًشا يتكلم بالكالم البذيء والقبيح.َفاِحًشا - ُمَتَفحِّ

اًنا يلعن أحًدا، واللعن هو دعاء بالطرد من رمحة اهلل.َلعَّ

)1( أخرجه أبو داود )5186(. 
)2( أخرجه البخاري )6250(، ومسلم )2155(. 

)3( أخرجه البخاري )6031(.
)4( أخرجه البخاري )355٩(، ومسلم )2321(. 
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فكر

على ماذا يدل ابتعاد النيب   عن السب واللعن والفحش من الكالم؟
.........................................................................................................................................

األنشطة
نشاط )1(:

ما التصرف الصحيح يف هذه املواقف:

1 ذهب أمحد لزيارة صديقه فوجد باب بيته مفتوًحا.

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

2 راشد يلعب بالكرة فسقطت يف بيت جاره.

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

3 احتاج حممد لكتاب زميله فطرق عليه الباب ثالث مرات فلم يرد عليه

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

4 تسمع أحد زمالئك يسب ويشتم زميله؟

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

اكتب أربعة أخطاء ختالف هدي الرسول  يف السالم واالستئذان.
..............................................................................................................................................................

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

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

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

نشاط )3(:

حلخل  جل  مك  لك  خك  حك  جك  مق  حق  مف  خف  حف  جف  قال اهلل تعاىل:  ىمحٱ 

]النور:27[ يمح  خم  حم  جم  هل  مل 

بالرجوع إلمام املسجد الذي تصلي فيه: استخرج ما ورد يف هذه اآلية من آداب االستئذان.

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

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

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

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

س1: ضع خًطا حتت اإلجابة الصحيحة فيما يأيت: 
أ - إذا أردَت الدخول على أحد فلك أن تستأذن: 

)مرة واحدة - ثالث مرات – مخس مرات(
ب - إذا استأذنت بالدخول على أحد فإنك تقول:

)أأدخل؟ السالم عليكم - السالم عليكم، أأدخل؟(
تم فهذا يدُلّ على أنه:  ج - إذا مسعت أحًدا ُيكِثُر السب والَشّ

)مظلوم - سيء اخللق - قوي احلجة(
س2: أكمل مكان النقاط التالية بكلمة مناسبة:

أ ـ يقف املستأذن ......................................................................................................................................
.............................................................................................  َلْم َيُكْن َرُسوُل اهلِل" : ب ـ قال أنس

س3: اكتب ثالثة من مواضع االستئذان.
..............................................................................................................................................................

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

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

. س4: ضع كل كلمة من الكلمات التالية يف مجلة مفيدة تصف فيها كالم النيب
اًنا، الصدق( )َسبَّاًبا، َلعَّ

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

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

.............................................................................................................................................................. 3
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هدي النيب  يف الضحك واملزاح
الّدرُس السابع

 صفة ضحك وتبسم النبي

ممازحته  الصغار

ممازحته  الصحابة

هدي النيب  يف الضحك واملزاح

كما  معهم،  وميزح  وأصحابه  بيته  أهل  عن  ويروح  التبسم،  دائم  كان  أنه  إال    النيب  وجهاد  معاناة  برغم 
سنتعرف يف هذا الدرس.

: صفة ضحك وتبسم النيب
  اهلِل  َرُسوَل  َرَأْيُت  »َما    : عائشة  تقول  الضحك،  أثناء  بشدة  فمه  ويفتح  يرفع صوته    يكن  فلم   -

ُمْسَتْجِمًعا َضاِحًكا َقُطّ َحتَّى َأَرى ِمْنُه َلَهاِتِه« )1(.
ْعَر،  ٍة، َوَكاَن َأْصَحاُبُه َيَتَناَشُدوَن الشِّ ِبيَّ  َأْكَثَر ِمْن ِماَئِة َمرَّ - ويقول َجاِبُر ْبُن َسُمَرَة ، َقاَل:  "َجاَلْسُت النَّ

َم َمَعُهْم ")2(. َما َتَبسَّ ِة، َفُربَّ َوَيَتَذاَكُروَن َشْيًئا ِمْن َأْمِر اْلَجاِهِليَّ
 .)3(»  ًما ِمْن َرُسوِل اهلِل ِم، يقول عبد اهلل بن احلارث : »َما َرأَْيُت أََحًدا أَْكَثَر َتَبسُّ َبُسّ - وكان النيب  كثرَي الَتّ

َم ِفي َوْجِهي «)4(.  - وإذا لقي  أحًدا من أصحابه تبسم له، قال جرير بن عبد اهلل : »َما َرآِني َرُسوُل اهلِل  َقطُّ ِإالَّ َتَبسَّ
ُمَك ِفي َوْجِه َأِخيَك َصَدَقٌة«)5( - وذلك ألن التبسم واالنبساط مع املسلمني ينال به املسلم أجًرا، يقول : »َوَتَبسُّ

)1( أخرجه البخاري )60٩2(، ومسلم )8٩٩(. 
)2( أخرجه الترمذي )2854( وابن حبان )5781(. 

)3( أخرجه الترمذي )3641(، وأمحد )1٩0/4(.
)4( أخرجه البخاري )2871(. 
)5( أخرجه ابن حبان )52٩(. 
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ممازحته  الصحابة: 
من حسن تعامل النيب  التلطف واملزاح مع الصحابة ، ومل مينعه مقام النبوة ووقار الرسالة من تلبية هذه 

احلاجة يف نفوس أصحابه.
َة اَل َتْدُخُلَها  َة، َفَقاَل: »َيا ُأمَّ ُفاَلٍن، ِإنَّ اْلَجنَّ - أتت عجوز إىل النيب  َفَقاَلْت: َيا َرُسوَل اهلِل، اْدُع اهلَل َأْن ُيْدِخَلِني اْلَجنَّ

َها اَل َتْدُخُلَها َوِهَي َعُجوٌز«، ِإنَّ اهلَل َتَعاَلى َيُقوُل:  ىمحٱريزيميني  َعُجوٌز«. قال: َفَولَّْت َتْبِكي، َفَقاَل: »َأْخِبُروَها َأنَّ
ييجئيمحَّ )1( ]الواقعة: 36-35[ ىي 

ِبَوَلِد  َأْصَنُع  َوَما  َفَقاَل:  اَقِة«  الَنّ َوَلِد  ا َحاِمُلوَك َعَلى  ِبيُّ : »ِإنَّ َفَقاَل النَّ َمْرَكًبا،  - وأتاه  أحد الصحابة يطلب 
ِبَل ِإالَّ النُّوُق«)2(. ِبيُّ : »َوَهْل َتِلُد اإْلِ اَقِة؟ َفَقاَل َلُه النَّ النَّ

ممازحته  للصغار: 
- رأى النيب  طفاًل صغرًيا حزيًنا بسبب موت عصفوره، فقال له النيب  مالطًفا:  »َيا َأَبا ُعَمْيٍر، َما َفَعَل 

َغْيُر: العصفور. َغْيُر« )3( والنُّ النُّ
- وكانت بعض البنات الصغريات تأيت مع أبيها، وتالعب النيب   ويدعو هلا)4(.

فكر

على ماذا يدل مزاحه  مع عامة الصغار؟
.........................................................................................................................................

)1( الشمائل املحمدية )283(. 
)2( أخرجه أبو داود )4٩٩8(، الترمذي )1٩٩1(. 

)3( أخرجه البخاري )5778(، مسلم )2150(. 
)4( أخرجه البخاري )5647(.
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األنشطة
نشاط )1(:

بني رأيك يف املواقف اآلتية:

1 حممد يضحك بصوت مرتفع.

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

2 عبد اهلل يقابل الضيوف بوجه عبوس.

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

3 سلمان يكذب يف مزاحه.

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

نشاط )2(:

اكتب كلمة عن تواضع النيب  يف مزاحه مع أصحابه الكبار والصغار، وقم بإلقائها يف إذاعة 
املدرسة.

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

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

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

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

س1: ضع كل كلمة من الكلمات اآلتية يف الفراغ املناسب:

ا( )نواجذه، تبسًما، تبسم، ميازح، تبسًما، حًقّ

أ - كان النيب  ال يضحك إال ....................................................................................................

 ما رأيت أحًدا أكثر ............................... من رسول اهلل :ب - قال عبد اهلل بن احلارث

ج - قال جرير بن عبد اهلل : ما رآين رسول اهلل  إال ...................................... يف وجهي.

س 2: بني على ماذا يدل قوله : "وتبسمك في وجه أخيك صدقة".

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

س3: صحح العبارات التالية: 

أ - املسلم يتجنب الضحك بصوت مرتفع ويتجنب االبتسام.

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

ب - اإلكثار من الضحك يزيد من وقار الرجل وهيبته.

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

ج – مازح النيب  كبار الصحابة دون غريهم.

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

 . س4: اكتب موقًفا من مواقف مزاحه
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