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   مقدمة

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

كبري  وتنميتها  املجتمعات  هنضة  يف  التربية  دور  فــإن 
آثار  من  حتصل  ما  بقدر  هبا  االهتمام  وبقدر  جــًدا، 
سلوكية وعقلية ووجدانية على األفراد؛ مبا حيقق تقدًما 

ملموًسا يف جماالت احلياة كافة.
األخـــرى  نــظــرياهتــا  الــتــربــيــة اإلســالمــيــة عــن  وتتميز 
لــلــفــرد؛  والــشــامــلــة  املــتــكــامــلــة  بالتنمية  بــاهــتــمــامــهــا 
وطبيعة  اآلخــرة،  وصــالح  الدنيا،  عمارة  الستهدافها 
والسنة  الكرمي  القرآن  النابعة من  وفلسفتها  مصدرها 
يف  به  ُيحتذى  منوذًجا  جيعلها  مما  املطهرة،  النبوية 

نظريات التربية والفلسفات احلديثة.
مجيع  فيها  يشترك  عامة  أهــداف  اإلسالمية  وللتربية 
املرحلة  باختالف  ختتلف  خاصة  وأخـــرى  املسلمني، 
ي املناهج احلديثة  ل حتدًيا أمام معدِّ العمرية؛ مما شكَّ
األهــداف يف صورة  هــذه  ترمجة  كيفية  يف  ومطوريها 

حمتوى قابل للتحقق.
ولألثر السليب الذي خّلفته احلرب على بعض الشعوب 
العربية  يف شىت جماالت احلياة، ومنها التعليم؛ مما أدى 
إىل ضعف عملياته يف أغلب املناطق أو توقفها بالكلية، 
 إضافة إىل تسرب الطالب عن املدارس، وانقطاعهم عن 

التحصيل؛ فلم يعْد التعليم من أولويات األسرة.
وعلى إثر هذه األزمة قامت مبادرات ومشاريع تعليمية 
فردية ومجاعية يف حماولة للتغلب على مشكلة التعليم؛ 
مما اضطر بعض املعنيني بالعملية التعليمية إىل إعداد 
املعايري  على  الغالب  يف  تعتمد  مل  مبسطة  مــقــررات 
واسترياد  جتــارب  نقل  أو  املناهج،  بناء  يف  احلديثة 
 ، العربية  الــدول  للطالب يف  ُتعْد خصيًصا  مل  مناهج 
واإلســالمــيــة،  العربية  لثقافته  مناسبة  غــري  فكانت 

وعاداته االجتماعية.
وهنا تأيت احلاجة إىل إعداد مناهج تعليمية - وخباصة 
واملْهنية  العلمية  الطريقة  التربية اإلسالمية - وفق  يف 
الطالب  فّعال لدى  تعّلم  املناهج؛ ُتسهم يف  يف صناعة 
يف الدول العربية يف مجيع املجاالت املعرفية واملهارية 
اإلسالمية  التربية  أهــداف  لديه  وُتحقق  والوجدانية، 
املناسبة ملرحلته العمرية، حيث قامت شركة )التنمية 
اإلسالمية  التربية  "مناهج  بإعداد  للتعليم(  إسطنبول 
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.
متنوع  حمتوى  اختيار  مت  األهــداف  هذه  تتحقق  ولكي 
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ينطلق من أصول التربية اإلسالمية، متت صياغته يف 
موضوعات مترابطة تنسجم مع طبيعة األهداف العامة 
واختالف  الطالب،  تنوع  وتراعي  اإلسالمية،  للتربية 
التدريس  أساليب  بتنوع  وتسمح  وقــدراهتــم،  ميوهلم 

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

اإلسالمية.
بني  الفردية  الفروق  لتراعي  التقومي  أساليب  وتنوعت 
حتتاج  اليت  والنقاط  القوة،  نقاط  وحتــدد  الطالب، 
إىل حتسني لتكون مرشًدا للمعلم يف رحلته لتحقيق هذه 

األهداف.
وجــــاء مــقــرر الــتــربــيــة اإلســـامـــيـــة لــلــصــف الــســابــع 
متضمًنا  األســاســي  التعليم  مــن  الثانية  احللقة  يف 
جمـــاالت: احلــفــظ والــتــاوة، والتفسري، واحلــديــث، 
والتوحيد، والفقه، والسرية النبوية، معتنًيا باستكمال 

شخصية الطالب املسلم على النحو التايل:
بكتاب  الدارس  جاء لريبط  والتاوة؛  جمال احلفظ 
مرتبط  منهج  خالل  من  وتالوًة  حفًظا  وجل  عز  اهلل 
ويعد  هلا،  املخطط  األهداف  ليعزز  التفسري؛  مبجال 

ألنه  اإلسالمية؛  التربية  أهم جماالت  من  املجال  هذا 

يربط الطالب بكتاب اهلل  تالوة، وتعلًما، وتدبًرا.
وقد مت بناء هذا املجال وفق املنهجية التالية:

بناء موضوعات املجال بناًء ترابطًيا وتصاعدًيا.  )1
املراحل  وفق  والتالوة  احلفظ  مستوى  يف  التدرج   )2

العمرية.
ربط موضوعات جمال احلفظ والتالوة مبوضوعات   )3
التوحيد،  جمــال  ومــوضــوعــات  التفسري،  جمــال 

وموضوعات جمال الفقه.
جمال التفسري؛ جاء ليعتين بكتاب اهلل عز وجل من 
حيث بيان معاين ألفاظه، وتوضيح دالالته ومقاصده، 
إعجازه  على  والــداللــة  نزوله،  أسباب  إىل  وبــاإلشــارة 
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   )1
جمال احلفظ والتالوة؛ تيسرًيا على الطالب.

تقسيم جمال التفسري إىل موضوعات مترابطة.  )2
ربط موضوعات جمال التفسري مبوضوعات جمال   )3

السرية النبوية، وموضوعات الفقه.
النيب وهديه  ليعتين بسنة  جاء  جمال احلديث؛ 
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، وما ُأثر عنه من أقوال، أو أفعال، أو تقريرات 
الطالب  لتعريف  وذلك  احلياة؛  جماالت  خمتلف  يف 
إكسابه حب  من شأهنا  واليت  النبوية،  السنة  مبزنلة 

. واالقتداء به وهبديه ، رسول اهلل
وقد مت بناء هذا املجال وفق املنهجية التالية:

وتربوية  سلوكية  أهــداًفــا  حتقق  أحاديث  اختيار   )1
تتناسب مع األهداف العامة للمنهج.

ــث إىل مـــوضـــوعـــات دراســـيـــة  ــ ــادي حتـــويـــل األحــ  )2
بصياغتها يف قوالب تعليمية تناسب الطالب.

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

يتعلمه من  ما  ربط  على  وتدريبه  الطالب  إرشاد   )4
موضوعات بتطبيقات سلوكية يف حياته العملية.

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

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

الصحيحة.
عرض املفاهيم األساسية يف صورة مبسطة خالية   )2
من التعقيد، مع االبتعاد عن القضايا اخلالفية.

يدرسه  فما  التوحيد؛  الترابطي يف جمال  البناء   )3
سبق  ما  على  ينبين  احلــايل  الصف  يف  الطالب 

دراسته يف الصف السابق.

جمال الفقه؛ جاء ليعتين بتوضيح األحكام الشرعية 
عبادات،  من  املسلم  به  اهلل  كلَّف  ما  ببعض  املتعلقة 
وذلك  وحنوها؛  معامالت  من  حياته  يف  ميارسه  وما 
إلكساب الطالب بعض امللكات الفقهية اليت متكنه من 

عبادة اهلل عز وجل كما شرع.
وقد مت بناء هذا املجال وفق املنهجية التالية:

مل  فيما  واحلنفي  الشافعي  املذهبني  اعتماد  مت   )1
خيالف صحيح األدلة وصرحيها.

العمرية  املــرحــلــة  تــنــاســب  مــوضــوعــات  اخــتــيــار   )2
للطالب.

من  متدرًجا  متسلساًل  ترتيًبا  املوضوعات  ترتيب   )3
السهل إىل الصعب، ومن العام إىل اخلاص.

موضوعات  مــع  الفقه  جمــال  مــوضــوعــات  ربــط   )4
ــالوة، ومــوضــوعــات جمــال السرية  ــت احلــفــظ وال

النبوية.
مبعرفة  ليعتين  جاء  النبوية؛  السرية  جمال 
أهم أحداث حياة النيب ، وهديه وأخالقه متهيًدا 
لالقتداء به، وتعميًقا ملحبته يف القلوب؛ وذلك إلكساب 

الطالب حمبة النيب  لالقتداء به.
وقد مت بناء هذا املجال وفق املنهجية التالية:

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

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

القضايا  بعض  السرية  موضوعات  تضمني   )3

  املغلوطة اليت يثريها البعض يف سرية النيب
والرد عليها.

ــال الــســرية الــنــبــويــة مع  ــط مــوضــوعــات جمـ ربـ  )4
موضوعات جمال الفقه.

تعليمية  املــجــاالت على شكل وحـــدات  وُنظمت هــذه 
تتضمن جمموعة دروٍس تعليمية. 

ويتم تدريس هذا املقرر يف حصص دراسية تتراوح 
بني )2-3( حصص أسبوعًيا.

فاحرص - أيها الطالب - على االستفادة من هذا 
اجلهد الــذي ُبــذل يف تأليف الكتاب، وحافظ عليه، 
واسأل معلمك عّما أشكل عليك؛ ليكون لك زاًدا يف 

الدنيا واآلخرة.
فّعال؛  تعلُّم  تقدمي  على   - املعلم  أيها   - واحـــرص 
يسهم بإذن اهلل يف حتقق األهداف املخطط هلا لدى 

الطاب.
واحرص – يا ويل األمر - على متابعة تقدم ابنك/ 
للمدرسة يف حتقيق  ُمعيًنا  لتكون  تعلُّمه  يف  ابنتك 

رسالتها.
نسأل اهلل تعاىل لنا ولكم التوفيق والقبول، وصلى اهلل 

وسلم على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه وسلم.
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فهرس الموضوعات

الفصل األول:
الوحدة األوىل: احلفظ والتالوة:

##17 سورة امللك. 
##17 سورة القلم. 

الوحدة الثانية: التفسري:
##21 الدرس األول: تفسري سورة امللك )11-1(. 
##26 الدرس الثاين: تفسري سورة امللك )21-12(. 
##31 الدرس الثالث: تفسري سورة امللك )30-22(. 
##36 الدرس الرابع: تفسري سورة القلم )16-1(. 
##41 الدرس اخلامس: تفسري سورة القلم )33-17(. 
##46 الدرس السادس: تفسري سورة القلم )52-34(.  
##52 الدرس السابع: تفسري سورة احلاقة )18-1(. 

الوحدة الثالثة: احلديث:
##61 الرواة رضي اهلل عنهم. 
##68 الدرس األول: حرص النيب  على هداية أمته. 
##72 الدرس الثاين: الصرب والشكر. 
##77 الدرس الثالث: اخللق احلسن. 
##81 الدرس الرابع: فضل احلياء. 
##85 الدرس اخلامس: فضيلة التستر. 
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##88 الدرس السادس: بر الوالدين. 
##٩2 الدرس السابع: صلة الرحم. 
##٩6 الدرس الثامن: األخوة اإلسالمية. 
##100 الدرس التاسع: حقوق األخوة اإلسالمية. 
##104 الدرس العاشر: مفسدات األخوة بني املسلمني. 

الوحدة الرابعة: التوحيد:
##111 الدرس األول: العقيدة اإلسالمية. 
##115 الدرس الثاين: التوحيد. 
##122 الدرس الثالث: منهج النيب  يف الدعوة إىل التوحيد. 
##127 الدرس الرابع: النهي عن الشرك وفضل التوحيد. 
##132 الدرس اخلامس: الشهادتان )1(. 
##13٩ الدرس السادس: الشهادتان )2(. 

الوحدة اخلامسة: الفقه
##145 الدرس األول: الطهارة. 
##14٩ الدرس الثاين: أحكام النجاسة. 
##154 الدرس الثالث: آداب قضاء احلاجة. 
##160 الدرس الرابع: الوضوء. 
##168 الدرس اخلامس: املسح على احلوائل. 
##173 الدرس السادس: التيمم. 

الوحدة السادسة: السرية النبوية
##181 الدرس األول: التعريف باملدينة املنورة قبل اإلسالم. 
##186 الدرس الثاين: هجرة النيب  إىل املدينة. 
##1٩1 الدرس الثالث: النيب  يدخل املدينة. 
##1٩4 الدرس الرابع: النيب  يؤسس املجتمع اإلسالمي. 
## 1٩8 الدرس اخلامس: الغزوات والسرايا قبل غزوة بدر 
##203 الدرس السادس: غزوة بدر )1( 
##210 الدرس السابع: غزوة بدر )2( 
##218   الدرس الثامن: مؤامرة قتل النيب
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الفصل الثاني:
الوحدة األوىل: احلفظ والتالوة:

##223 سورة احلاقة. 
سورة املعارج. ##
سورة نوح. ##

الوحدة الثانية: التفسري:
##227 الدرس األول: تفسري سورة احلاقة )37-1٩(. 
##232 الدرس الثاين: تفسري سورة احلاقة )52-38(. 
##236 الدرس الثالث: تفسري سورة املعارج )18-1(. 
##240 الدرس الرابع: تفسري سورة املعارج )35-1٩(. 
##244 الدرس اخلامس: تفسري سورة املعارج )44-36(. 
##248 الدرس السادس: تفسري سورة نوح )14-1(. 
##252 الدرس السابع: تفسري سورة نوح )28-15(. 

الوحدة الثالثة: احلديث:
##25٩ الدرس األول: الصحبة وحسن اخللق. 
##264 الدرس الثاين: حترمي إيذاء اجلريان. 
##267 الدرس الثالث: اإلحسان إىل الناس. 
##271 الدرس الرابع: أعمال القلوب وأعمال اجلوارح. 
##275 الدرس اخلامس: أجر الصرب على املصائب. 
##27٩ الدرس السادس: النفاق. 
##282 الدرس السابع: من أذكار الصباح واملساء. 
##286 الدرس الثامن: االستغفار. 
##2٩0 الدرس التاسع: الذكر بعد الصالة. 
##2٩6 الدرس العاشر: فضل التسبيح والتحميد. 
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الوحدة الرابعة: التوحيد:
##303 الدرس األول: أمساء اهلل تعاىل وصفاته. 
##306 الدرس الثاين: أحكام متعلقة بأمساء اهلل تعاىل وصفاته. 
##310 الدرس الثالث: العبادات )1(. 
##313 الدرس الرابع: العبادات )2(. 
##318 الدرس اخلامس: اهلداية. 
##325 الدرس السادس: الكفر والشرك والنفاق. 

الوحدة اخلامسة: الفقه:
##335 الدرس األول: الغسل. 
##33٩ الدرس الثاين: األذان واإلقامة. 
##344 الدرس الثالث: فضل الصالة وحكمها. 
##348 الدرس الرابع: صفة الصالة. 
##355 الدرس اخلامس: شروط الصالة وأوقاهتا وأركاهنا. 
##360 الدرس السادس: سنن الصالة ومكروهاهتا ومبطالهتا. 

الوحدة السادسة: السرية النبوية:
##367 الدرس األول: غزوة بين قينقاع. 
##371 الدرس الثاين: غزوتا السويق وذي أمر. 
##374 الدرس الثالث: قتل كعب بن األشرف. 
##37٩  . الدرس الرابع: غزوة حبران وسرية زيد بن حارثة
##382 الدرس اخلامس: غزوة أحد )1(. 
##386 الدرس السادس: غزوة أحد )2(. 
##3٩0 الدرس السابع: غزوة أحد )3(. 
##3٩6 الدرس الثامن: غزوة أحد )4(. 
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األهداف العامة ملقرر التربية اإلسالمية يف الصف السابع   
)احللقة الثانية – التعليم األساسي(

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

)2( يوضح املعنى اإلجاميل لآليات املقررة يف الصف.

)3( يحفظ األحاديث النبوية الرشيفة املقررة يف الصف.

)4( ينمو لديه اإلميان مبكانة التوحيد مبا يتناسب مع مرحلته العمرية.

)5( يتعرف جانب من سرية النبي صىل الله عليه وسلم بعد الهجرة.

)6( يرشح بعض أحكام العبادات املناسبة ملرحلته العمرية.

الوحدات التعليمية ودروسها:

عدد الدروسالوحدات التعليمية
5 سور قرآنيةاحلفظ والتالوة

14التفسري
20احلديث
12التوحيد
12الفقه 

16السرية النبوية
عدد احلصص الدراسية األسبوعية )2- 3 حصة(
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احلفظ والتالوة
1- سورة امللك.
2- سورة القلم.
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أهداف الوحدة:
  

يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:
# يتلو اآليات تالوة سليمة.#
# حيفظ اآليات املقررة.#
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أهداف الوحدة:
  

يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:
# يتلو اآليات تالوة سليمة.#

# حيفظ اآليات املقررة.#

# يفسر اآليات املقررة تفسرًيا سليًما.#

# يستشعر فضل اآليات املقررة.#

# يستخرج الدروس املستفادة من اآليات املقررة. #
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الدرس األول: تفسير سورة امللك )11-1(

يل ىل  مل  خل 

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

مئ  رئزئ  ٰرٰى   ٌّ    ٍّ   َّ    ُّ     ِّ   ّٰ  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  مهىه 

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

مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  يقاك  ىق  يف  ىف  يث  ىث 

حب  هئجب  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن   من  رنزن 

خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب 

لك  خك  حك  جك  مق  حق  مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض  مص 

يمح ]امللك: 1 - 11[. خل  حل  جل  مك 

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 

تعاىل، وتعاظم، وتكاثر خريه وبره.خل

بعضها فوق بعض.ٰرٰى

اختالف، وتباين.رئزئ
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معناهاالكلمة 

شقوق، وصدوع.زب

مرة بعد مرة.رت

متعب، كليل.رث

بنجوم مضيئة.ىف

يقاك شهبا حمرقة ملسترقي السمع من الشياطني.ىق 

صوًتا منكًرا.ني

هئجب مئ  تتمزق من شدة غضبها على الكفار.خئ 

نشاط )1( :
  

أبرز ما تكلمت عنه اآليات:

)1( عظمة خلق اهلل تعاىل.

)2( حال أهل النار.

بالتعاون مع زمالئك؛ اذكر اآليات الدالة على كل واحد من هذه العناوين.

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

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

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

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

املعنى اإلجمالي:

تعاظم اهلل وتعاىل عن كل ما سواه، وهو سبحانه املالك املطلق وصاحب السلطان املتفرد، القادر 
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على التصرف يف ملكه كيف يشاء سبحانه، وهو الذي أوجد املوت واحلياة ليخترب خلقه؛ لينظر من يكون 
املغفرة  وكثري  املسيء،  يعجزه عقاب  وال  يغلبه شيء،  ال  قوي  واهلل عزيز  لرسوله،  له مطيًعا  خملًصا 

والستر لذنوب عباده إذا تابوا.
ومن عظيم ما خلق اهلل السماوات السبع، وقد جعل بعضها فوق بعض، ليس بينها تناقض، أو عدم 
تناسب، ولو أعدت النظر فيها مرات ومرات لن جتد فيها شقوًقا أو صدوًعا، بل سريجع البصر صاغًرا 

ذلياًل ألنه مل جيد عيًبا أو خلاًل يف خلق السماوات.
ْنيا اليت زينها اهلل بنجوم وكواكب مضيئة، وجعل  ماُء الدُّ وأقرب هذه السماوات إىل األرض هي السَّ
هذه النجوم مراجم ُيرجم هبا شياطني اجلن واإلنس الذين أعد اهلل هلم عذاب النار املستعرة املوقدة، 

وهذا مصري الكفار الذين يلقون يف النار يسمعون هلا صوًتا منكًرا، تغلي هبم وتتقطع غضًبا عليهم.
وكلما ألقي مجاعة من الكفار يف النار يوخبهم خزنة النار؛ مالك وأعوانه، فيسألوهنم أمل يأتكم 
على ذلك  وندموا  بالرسل،  كذبوا  هم  لكنَّ بلى،  فيجيبون:  منه؟!  ينذركم عذاب اهلل، وخيوفكم  رسول 
ا ِفي عداد أهل النار؛ فأقروا بذنوهبم حني ال  ا َنْسَمُع مساع تفهم، َأْو َنْعِقُل عقل تفكر ما ُكنَّ فقالوا َلْو ُكنَّ

ينفعهم االعتراف، بل يبعدهم اهلل من رمحته.

الدروس املستفادة من اآليات:

)1( عظمة ذات اهلل تعاىل، وعظمة خلقه، وهو مالك السماوات واألرض يف الدنيا واآلخرة، والقادر على كل شيء.

)2( املوت واحلياة من خملوقات اهلل اليت أوجدها حلكمة، وجعلها اختباًرا لعباده.

)3( إتقان صنع اهلل لسائر املخلوقات، ومنها السماوات السبع؛ فال عيب فيها، وال تناقض.

)4( كلما تفكر العبد يف خلق اهلل، ونظر يف ملوكته فإنه يزداد إمياًنا باهلل، وذاًل وخضوًعا له. 

)5( النجوم زينة للسماء، وهداية للسائرين، ورجوم للشياطني.

)6( من عظيم عذاب جهنم أن هلا صوًتا منكًرا، وأهنا تغلي بالكفار، وتغضب على أعداء اهلل تعاىل، وأن 
خزنتها يعنفون الكفار ويوخبوهنم.
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)7( اعتراف الكفار وندمهم يوم القيامة ال ينفعهم، وال حيميهم من عذاب اهلل.

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

نشاط )2( :
  

لقراءة سورة امللك فضل عظيم؛ اذكر حديًثا عن النيب  يدل على ذلك.

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

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

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

نشاط )3( :
  

بالرجوع إىل مدرسك؛ اذكر اآليات اليت بينت احلكمة من خلق النجوم.

اآلياتاحلكمة 

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

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

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

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

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

............................................................
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التقويم : 
  

س1: أكمل العبارات التالية:

- تعاظم الله وتعاىل عن ..................................... فهو سبحانه ....................... وصاحب ........................................... .

- الله عز وجل أوجد املوت والحياة لـ...........................؛ ليـ.........................................................................................

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

- من عظيم ما خلق الله .........................، وقد جعل ..................... فوق .........................، ليس ...........................

س2: اكتب الدروس املستفادة من اآليات الكرمية.

س3: ارشح اآليات بأسلوبك.

يمح، موضًحا ذلك باألمثلة. مهىه  س4: بني معنى: ىمحٱ جه 

مثل هذا  تدل عىل  التي  اآليات  اذكر  املوت؟  بعد  منه  والتوبة  بالذنب  االعرتاف  ينفع  س5: هل 

املعنى.

س6: اذكر معنى الكلامت اآلتية:

)طباقًا - تفور - سحًقا(.
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الدرس الثاني: تفسير سورة امللك )21-12(

يل ىل  مل  خل 

خم  جمحم  يل  ىل  مل  خل  من  خن  حن  جن  مم  خم  حم  جم  هل  مل  ىمحٱ 

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

مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ  ٰى   ٌّ     ٍَّّ    ُّ      ِّ  ّٰ  ٰر  ٰذ  يي 

يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  مثنث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب 

زيمي  ري  ٰى  ين  ننىن  من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك 

حج  مث  هت  مت  حتخت  جت  هب  مب  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني 

يمح ]امللك: 12 - 21[. مض  خض  حض   جض  مص  خص  مسحص  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح  جح  مج 

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 

اِس، وخيشون العذاب قبل معاينته.خم املراد هنا: َغاِئُبوَن َعْن َأْعُيِن النَّ

وَن َعَلْيَها.ىي َدًة َتْسَتِقرُّ َسْهَلًة ُمَمهَّ

َنَواِحيَها، َوَجَواِنِبَها.ٰر

َتْضَطِرُب ِبُكْم َحتَّى َتْهِلُكوا.ىب

ِغرَيِة.مثنث ِرحًيا َتْرُجُمُكْم ِباحِلَجاَرِة الصَّ
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معناهاالكلمة 

..........................................................................ىف

..........................................................................مل

َباِسَطاٍت َأْجِنَحَتَها ِعْنَد َطَيَراِنَها ِفي اهَلَواِء.من

َيْضُمْمَنَها ِإَلى ُجُنوِبَها َأْحياًنا.ننىن

ْيَطاِن.مج ِخَداٍع َوَضاَلٍل ِمَن الشَّ

وا، َوَتَماَدْوا.مص اْسَتَمرُّ

ُمَعاَنَدٍة، َواْسِتْكَباٍر.حض

.خض ُشُروٍد َوَتَباُعٍد َعِن احَلقِّ

نشاط )1( :
  

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

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

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

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

املعنى اإلجمالي:

الذين خيافون رهبم، فيعبدونه، وال يعصونه وهم غائبون عن أعني الناس، وخيشون العذاب يف 
اآلخرة قبل معاينته هلم عفو من اهلل عن ذنوهبم، وثواب عظيم وهو اجلنة.

وال خيفى على اهلل شيء، فأخفوا قولكم -أيها الناس- أو أعلنوه؛ فهما عند اهلل سواء، إنه سبحانه 
عليم مبا ختفي الصدور، أال يعلم َخْلقه وشؤوهنم، وهو الذي أتقن َخْلَقُهْم وأحسنه؟ وهو اللطيف بعباده، 
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اخلبري هبم وبأعماهلم.

ومن نعم اهلل علينا أن جعل األرض سهلة ممهدة نستقر عليها، ومنشي يف نواحيها وجوانبها، ونأكل 
من رزق اهلل الذي خيرجه لنا منها، وإليه وحده البعث من القبور للحساب واجلزاء.

مث خياطب اهلل الكفار فيقول: هل أمنتم اهلل الذي فوق السماء أن خيسف بكم األرض، فإذا هي 
الصغرية،  باحلجارة  ترمجكم  رحًيا  عليكم  يرسل  أن  اهلل  أمنتم  هل  أم  هتلكوا؟  بكم حىت  تضطرب 

فستعلمون كيف حتذيري لكم إذا عاينتم العذاب؟ وال ينفعكم العلم حني ذلك.

ب الذين كانوا قبل كفار قريش كقوم نوح وعاد ومثود رسلهم، فكيف كان إنكاري عليهم،  ولقد كذَّ
وتغيريي ما هبم من نعمة بإنزال العذاب هبم وإهالكهم؟

هل َغَفل هؤالء الكافرون، ومل ينظروا إىل الطري فوقهم، باسطات أجنحتها عند طرياهنا يف اهلواء، 
ويضممنها إىل ُجنوهبا أحياًنا؟ ما حيفظها من الوقوع عند ذلك إال الرمحن، إنه بكل شيء بصري ال 
ُيرى يف خلقه نقص وال تفاوت، بل َمن هذا الذي هو يف زعمكم -أيها الكافرون- حزب لكم ينصركم من 
غري الرمحن، إن أراد بكم سوًءا؟ ما الكافرون يف زعمهم هذا إال يف خداع وضالل من الشيطان، بل 
َمن هذا الرازق املزعوم الذي يرزقكم إن أمسك اهلل رزقه ومنعه عنكم؟ بل استمر الكافرون يف طغياهنم 

وضالهلم يف معاندة واستكبار ونفور عن احلق، ال يسمعون له، وال يتبعونه.

الدروس املستفادة من اآليات:

إن خشية اهلل، واخلوف من عذابه وعقابه، وجماهدة الشيطان واجب كل إنسان.  )1(

مراقبة اهلل سبب ملغفرة اهلل وثوابه الكبري.  )2(

أحكام اإلسالم أنفع للعباد يف دينهم ودنياهم؛ ألن اهلل هو الذي خلقهم، وهو أعلم هبم.  )3(

أنعم اهلل على عباده بتذليل األرض، وجعلها سهلة لالستقرار عليها، فإن الذي خلق السماء ال تفاوت   )4(
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فيها، واألرض ذلوال قادر على أن يبعث اخللق، وينشرهم من قبورهم أحياء.

إن اهلل عز وجل هو القادر على معاقبة الكافرين بإرسال حجارة من السماء، كما أرسلها على قوم لوط   )5(
وأصحاب الفيل.

مشروعية طلب الرزق واملكاسب، واحلث عليه.  )6(

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

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

نشاط )2( :
  

بالتعاون مع زمالئك؛ عدد أربع فوائد الستشعار مراقبة اهلل تعاىل يف السر والعالنية.
........................................................................................................... -1
........................................................................................................... -2
........................................................................................................... -3
........................................................................................................... -4

نشاط )3( :
  

مبناقشة معلمك؛ اذكر ثالثة أقوام ممن عذهبم اهلل مع ذكر نوع العذاب واآلية الدالة على ذلك.

اآليةنوع العذاباسم القوم 

.............................................................................................قوم لوط عليه السالم

.....................................................................خسف اهلل به األرض........................

ٰر ................................................ ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  ىمحٱ 

ٰى      ٌّيمح ابلقرة: ٥٠
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التقويم : 
  

س1: أكمل العبارات التالية:

- الذين يخافون ربهم، ويخشون ................قبل ............... لهم ................عن ذنوبهم، و............ ............... .

- ال يخفى .............يشء، إنه ............ بــ......................... .

- من نعم الله علينا .............................، ومنيش ....................، ونأكل ........................ ..........

س2: اكتب الدروس املستفادة من اآليات.

س3: تجلت قدرة الله تعاىل ونعمه يف اآليات السابق ذكرها، اذكر شيئًا من ذلك مع الدليل.

س4: ارشح اآليات بأسلوبك.
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الدرس الثالث: تفسير سورة امللك )30-22(

يل ىل  مل  خل 

جل  مك  لك  خك  حك  جك  مق  حق  مف  خف   حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  ىمحٱ 

حي  جي  ٰه  مه  جه  هن  من  خن  حن  جن  مم  خم  حم  هلجم  مل  خل  حل 

مل  خل  مل  مك  لك  هش  مش  هس  مس  هث  مث  هت  مت  هب  مب  هئ  مئ  هي  مي  خي 

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

ىئ  نئ  زئمئ  رئ  ٰى   ٌّ   ٍّ   َّ       ُّ    ِّ    ّٰ  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي 

يمح ]امللك: 22 - 3٠[. مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ 

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 

ًسا.جع منكَّ

ُمْسَتِوًيا، ُمْنَتِصَب الَقاَمِة.خف

مق َطِريٍق َواِضٍح اَل اْعِوَجاَج ِفيِه.حق 

القلوب والعقول.هلجم

َخَلَقُكْم، َوَنَشَرُكْم ِفي اأَلْرِض.هن

قريًبا.ىل

ْت.يل َذلَّْت، َواْسَودَّ

َل َلُكْم ِمَن الَعَذاِب اْسِتْهَزاًء.خن َتْطُلُبوَن َأْن ُيَعجَّ



32

معناهاالكلمة 
َيْحِمي.ىي

َذاِهًبا ِفي اأَلْرِض اَل َتِصُلوَن ِإَلْيِه ِبَوِسيَلٍة.نت

َجاٍر َعَلى َوْجِه اأَلْرِض، َظاِهٍر ِلْلُعُيوِن.زث

املعنى اإلجمالي:

ًسا على وجهه ال يدري أين يسلك وال كيف يذهب، أهدى من الذي ميشي مستوًيا  هل الذي ميشي منكَّ
منتصب القامة ساملًا على طريق واضح ال اعوجاج فيه؟ هذا مثل ضربه اهلل للكافر واملؤمن.

فيا أيها الرسول قل للكافرين: اهلل هو الذي أوجدكم من العدم، وجعل لكم السمع لتسمعوا به، 
خلقكم  الذي  وهو  لربكم،  النعم  هذه  شكركم  قلة  مع  هبا،  لتعقلوا  والقلوب  هبا،  لتبصروا  واألبصار 

ونشركم يف األرض، وإليه وحده ُتجمعون بعد هذا التفرق للحساب واجلزاء.
ويقول الكافرون: مىت يتحقق هذا الوعد باحلشر؟ أخربونا بزمانه -أيها املؤمنون- إن كنتم صادقني 
عون، فقل هلم -أيها الرسول-: إن العلم بوقت قيام الساعة اختصَّ اهلل به، وإمنا أنا نذير لكم  فيما تدَّ

فكم عاقبة كفركم، وأبيِّن لكم ما أمرين اهلل ببيانه غاية البيان. أخوِّ
فلما رأى الكفار عذاب اهلل قريًبا منهم وعاينوه، ظهرت الذلة والكآبة على وجوههم، وقيل توبيًخا 

هلم: هذا الذي كنتم تطلبون تعجيله يف الدنيا.
ر  وقل هلؤالء الكافرين: أخربوين إن أماتين اهلل وَمن معي من املؤمنني كما تتمنون، أو رمحنا فأخَّ

آجالنا، وعافانا ِمن عذابه، فَمن هذا الذي حيميكم، ومينعكم من عذاب أليم موجع؟
قنا به وعملنا بشرعه، وأطعناه، وعليه وحده اعتمدنا يف كل أمورنا، فستعلمون  قل: اهلل هو الرمحن صدَّ

-أيها الكافرون- إذا نزل العذاب؛ أيُّ الفريقني منا ومنكم يف ُبْعٍد واضح عن صراط اهلل املستقيم؟
وقل هلؤالء املشركني: أخربوين إن صار ماؤكم الذي تشربون منه ذاهًبا يف األرض ال تصلون إليه 

بوسيلة، فَمن غري اهلل جييئكم مباء جاٍر على وجه األرض ظاهر للعيون؟
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نشاط )1( :
  

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

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

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

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

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

الدروس املستفادة من اآليات:

ضرب األمثال مما يقرب الفهم، ويوضح املعىن، وقد وردت األمثال يف القرآن الكرمي والسنة املطهرة   )1(
كثرًيا.

الكافر يف ضالله وحريته كاملنكس الرأس الذي ال ينظر أمامه وال ميينه وال مشاله؛ يوشك أن يتعثر وينكب   )2(
على وجهه، واملؤمن يف هدايته وتبصره كالسوي الصحيح البصري املاشي يف الطريق املستقيم املهتدي له.

من شكر اهلل على نعمه أن تستعمل يف مرضاته، وأن حتفظ عما يغضبه.  )3(

مهمة الرسول البالغ املبني، واإلنذار والتخويف البني من العذاب، أما علم وقت قيام الساعة فعند اهلل   )4(
وحده؛ ال يعلمه غريه.

املؤمنون يتوكلون على اهلل تعاىل ويبذلون األسباب املقدور عليها.  )5(

إن اهلل تعاىل وحده هو القادر على إمداد خلقه باألرزاق واألمطار واملياه النابعة.  )6(

كفر النعم وجحودها سبب لزواهلا وانقطاعها.  )7(

......................................................................................................  )8(
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نشاط )2( :
  

بالرجوع إىل معلمك؛ اذكر دليلني يوضحان أن علم الساعة مما اختص به اهلل تعاىل.

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

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

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

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

نشاط )3( :
  

بالرجوع إىل معلمك؛ اذكر ثالثة أمثلة مذكورة بالقرآن الكرمي مع بيان اآلية واملعىن.
املعىناآليةاملثل

................................................................................مثل بيت العنكبوت

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

ىق  يف  ىف  يث  ىث  ىمحٱ 

ىك  مك  لك  اك  يق 

يكيمح اجلمعة: ٥

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

اإلسالم نور ال ميكن ألحد أن يطفأه أو أن ............................................................
يقضي عليه.
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التقويم : 
  

س1: ارشح اآليات بأسلوبك.

س2: اكتب الدروس املستفادة من اآليات.

س3: اذكر حواس اإلنسان املذكورة يف اآليات مع بيان كيفية شكر الله عليها.

س4: بنَيِّ املعنى الحقيقي للتوكل عىل الله تعاىل.
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الدرس الرابع: تفسير سورة القلم )16-1(

يل ىل  مل  خل 

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

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

حص  مس  خس  حس  جس   مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب 

خك  حك  جك  مق  حق  مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض  مص  خص 

]القلم: 1 - 16[. يمح  خم  حم  جم  هل  مل  خل  حل  جل  مك  لك 

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 

من احلروف املقطعة اليت تشري إىل إعجاز القرآن.نثىث

اُس.يث َقَسٌم ِبالَقَلِم الَِّذي َتْكُتُب ِبِه امَلاَلِئَكُة، َوالنَّ

يف َوالَِّذي َيْكُتُبوَنُه ِبالَقَلِم.ىف 

َمْنُقوٍص، َواَل ُمْنَقِطٍع.مم

ني َفي َأيِّ الَفِريَقْيِن الِفْتَنُة، َواجُلُنوُن؟مي 

ُتاَلِيُن، َوُتَصاِنُع.مج

َكِثرِي احَلِلِف.حس

اٍب، َحِقرٍي.خس َكذَّ

اِس.حص ُمْغَتاٍب ِللنَّ
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معناهاالكلمة 

مص اِس َعَلى َوْجِه اإِلْفَساِد.خص  ِميَمِة، َوِهَي: َنْقُل احَلِديِث َبْيَن النَّ َيْمِشي ِبالنَّ

َفاِحٍش، َلِئيٍم، َغِليٍظ يِف ُكْفِرِه.جع

َمْنُسوٍب ِلَغْيِر َأِبيِه.مغ

خل َأَباِطيُلُهْم، َوُخَراَفاُتُهْم.حل 

َسَنْجَعُل َلُه َعاَلَمًة اَل ُتَفاِرُقُه.هل

َأْنِفِه.حم

نشاط )1( :
  

بالرجوع إىل معلمك؛ اكتب سبب نزول اآليات.

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

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

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

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

املعنى اإلجمالي:

افتتح اهلل   بأحد احلروف املقطعة وهو حرف الـنون؛ إشارة إىل إعجاز القرآن الكرمي، وعدم قدرة 
أفصح الناس على اإلتيان مبثله. 

وقد أقسم اهلل تعاىل بالقلم الذي يكتب به املالئكة والناس، ومبا يكتبون من اخلري والنفع والعلوم، أقسم 

خماطًبا نبيه   بأنك -أيها الرسول- بسبب نعمة اهلل عليك بالنبوة والرسالة لست بضعيف العقل، وال سفيه 
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الرأي، وإن لك على ما تلقاه من شدائد على تبليغ الرسالة َلثواًبا عظيًما غري منقوص وال مقطوع، وإنك -أيها 
الرسول- لعلى خلق عظيم، وهو ما اشتمل عليه القرآن من مكارم األخالق؛ فقد كان امتثال القرآن سجية 
له يأمتر بأمره، وينتهي عما ينهى عنه، فعن قريب سترى -أيها الرسول-، ويرى الكافرون يف أيكم الفتنة 

واجلنون؟

إن ربك سبحانه هو أعلم بالشقي املنحرف عن دين اهلل وطريق اهلدى، وهو أعلم بالتقي املهتدي إىل 
وا وأحبوا لو  دين احلق؛ فاثبت على ما أنت عليه -أيها الرسول- من خمالفة املكذبني وال تطعهم، بل إهنم متنَّ

تالينهم، وتصانعهم على بعض ما هم عليه، فيلينون لك.

بالنميمة،  بينهم  للناس، ميشي  مغتاب  كذاب حقري،  كثري احللف  إنساٍن  كلَّ  الرسول-  -أيها  تطع  وال 
وينقل حديث بعضهم إىل بعض على وجه اإلفساد بينهم، خبيل باملال ضنني به عن احلق، شديد املنع للخري، 
ه يف العدوان على الناس وتناول املحرمات، كثري اآلثام، شديد يف كفره، فاحش لئيم، منسوب إىل  متجاوز حدَّ
ب  غري أبيه، ومن أجل أنه كان صاحب مال وبنني طغى وتكرب عن احلق، فإذا قرأ عليه أحد آيات القرآن كذَّ

هبا، وقال: هذا أباطيل األولني وخرافاهتم.

وهذه اآليات وإن نزلت يف بعض املشركني كالوليد بن املغرية، إال أن فيها حتذيًرا للمسلم من موافقة من 
اتصف هبذه الصفات الذميمة.

وقد توعد اهلل من كذب بالقرآن وقال أساطري األولني، فجعل على أنفه عالمة الزمة ال تفارقه عقوبة له؛ 
ليكون مفتضًحا هبا أمام الناس.
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الدروس املستفادة من اآليات:

أقسم اهلل  بالقلم، واهلل وحده يقسم مبا يشاء على ما يشاء.  )1(

أقسم اهلل عز وجل بالقلم وباملكتوب إشارة إىل عظيم أثرمها ونفعهما يف ميادين العلم واملعرفة، والتقدم   )2(
واحلضارة.

تزكية اهلل تعاىل لنبيه  دالة على عظيم مكانته، وعلو شرفه.  )3(

حجج الباطل اليت تتهم النيب   باجلنون تنهار أمام فصاحته وكمال عقله واتصافه باملكارم.  )4(

حسن اخللق من أبرز صفات املصلحني والدعاة إىل اهلل تعاىل.  )5(

النهي عن مماثلة املشركني املكذبني بالدين.  )6(

مقابلة نعم اهلل تعاىل باإلساءة والكفر واالستكبار يؤدي إىل زوال النعم، وغضب املنعم.  )7(

بقاء أثر عذاب اهلل يف الكفار فيه التحذير وأخذ العربة والعظة.  )8(

......................................................................................  )٩(

.................................................................................. )10(

نشاط )2( :
  

بالرجوع إىل معلمك؛ أكمل الفراغات فيما يلي:

هنى اهلل تعاىل عن طاعة املكذبني وخصص من اتصف بصفات عشر، هي: .........: الكثري 
احللف، املهني: احلقري الرأي والتمييز والتفكري، ..............: الذي يذكر الناس يف وجوههم، 
وهو غري اللماز: الذي يذمهم يف مغيبهم، ............: الذي ميشي بالنميمة بني الناس ليفسد 
بينهم، املناع للخري: للمال أن ينفق يف وجوهه، ومينع الناس عن اإلسالم، املعتدي: أي الظامل، 
الغليظ اجلايف   :......... ......... والذنوب،  الكثري  الباطل، األثيم:  املتجاوز احلد، صاحب 

الشديد يف كفره، الشديد اخلصومة بالباطل، الزنيم: ..................
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التقويم : 
  

س1: أكمل العبارات اآلتية:

- أقسم الله عز وجل بالقلم وباملكتوب إشارة إىل .................. ونفعهام يف ميادين .......و............. 

و........... و.................... .

- الله عز وجل وحده يقسم بـ ...... عىل ما ....................، وال يجوز ....................... ذلك.

أعلم  وهو  و...............،   .............. عن   ............... بـ  أعلم  هو  وحده  وجل  عز  الله   -

بـ.....................إىل ...................... .

س2: ارشح اآليات بأسلوبك.

. د الصفات التي وصف الله تعاىل بها نبيه س3: عدِّ

س4: نهى الله تعاىل عن طاعة املكذبني وخص منهم من اتصف بعرش صفات، اذكرها.

س5: اكتب الدروس املستفادة من اآليات.
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الدرس الخامس: تفسير سورة القلم )33-17(

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 

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

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

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

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

يمح ]القلم: 17 - 33[. خس  حس  جس  مخ  محجخ  جح  مج   مثحج  هت 

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 

اْخَتَبْرَناُهْم.مل

احَلِديَقِة.حم

َلَيْقَطُعنَّ ِثَماَر َحِديَقِتَها.ىم

خن ِة امَلَساِكنِي، َوَلْم َيُقوُلوا: ِإْن َشاَء اهلُل.حن  َواَل َيْنُووَن اْسِتْثَناَء ِحصَّ

ين َأَحاَط َناِزاًل َعَلْيَها.ىن 

َناٌر َأْحَرَقْتَها.جه
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معناهاالكلمة 

اللَّْيِل امُلْظِلِم.مي

َناَدى َبْعُضُهْم َبْعًضا.يي

ِريَن.   ٌّ  اْذَهُبوا ُمَبكِّ

َمْزَرَعِتُكْم.    َّ 

َماِر.     ّٰ  يَن َعَلى َقْطِع الثِّ ُمِصرِّ

مت ِئ ِفي َمْنِع امَلَساِكنِي.زت  يِّ َعَلى َقْصِدِهُم السَّ

َلُمْخِطُئوَن ِفي الَطِريِق إىل املزرعة.نث

َأْعَدُلُهْم، َوَخْيُرُهْم َعْقاًل َوِديًنا.اك

مل ِتُكْم.يك  َهالَّ َتْذُكُروَن اهلَل، َوَتْسَتْغِفُروَنُه؛ ِمْن ِفْعِلُكْم، َوُخْبِث ِنيَّ

َيُلوُم َبْعُضُهْم َبْعًضا َعَلى َما َقَصُدوُه ِمْن َمْنٍع ِلْلَمَساِكنِي.زي

َطاِلُبوَن اخَلْيَر.خت

نشاط )1( :
  

اقترح ثالثة عناوين مناسبة لآليات.

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

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

......................................................................... )3(
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املعنى اإلجمالي:

اخترب اهلل تعاىل أهل مكة باجلوع والقحط، كما اخترب أصحاب احلديقة -يف اليمن على بعد ستة أميال 
َيْطَعم منها غريهم  رين يف الصباح، فال  من صنعاء- حني حلفوا فيما بينهم، ليقطُعنَّ مثار حديقتهم مبكِّ
من املساكني وحنوهم، ومل يقولوا: إن شاء اهلل، فأنزل اهلل عليها ناًرا أحرقتها لياًل وهم نائمون، فأصبحت 
حمترقة سوداء كالليل املظلم، فنادى بعضهم بعًضا وقت الصباح: أن اذهبوا مبكرين إىل زرعكم، إن كنتم 
نوا اليوم أحًدا  ين على قطع الثمار، فاندفعوا مسرعني، وهم يتسارُّون باحلديث فيما بينهم: بأن ال متكِّ مصرِّ
من املساكني من دخول حديقتكم، وساروا يف أول النهار إىل حديقتهم على قصدهم السيِّئ يف منع املساكني 

من مثار احلديقة، وهم يف غاية القدرة على تنفيذه يف زعمهم.

فلما رأوا حديقتهم حمترقة أنكروها، وقالوا: لقد أخطأنا الطريق إليها، فلما عرفوا أهنا هي جنتهم، 
قالوا: بل حنن حمرومون خريها بسبب عزمنا على البخل، ومنع املساكني، فقال أعدهلم: أمل أقل لكم: هال 
ه اهلل ربنا عن الظلم فيما أصابنا، بل  تستثنون، وتقولون: إن شاء اهلل؟ قالوا بعد أن عادوا إىل رشدهم: تزنَّ
حنن كنا الظاملني ألنفسنا بترك االستثناء وقصدنا السيِّئ، فأقبل بعضهم على بعض، يلوم كل منهم اآلخر 
الفقراء،  منعنا  يف  احلد  متجاوزين  كنا  ا  إنَّ ويلنا  يا  قالوا:  السيِّئ،  قصدهم  وعلى  االستثناء،  تركهم  على 
وخمالفة أمر اهلل، عسى ربنا أن يعطينا أفضل من حديقتنا بسبب توبتنا، واعترافنا خبطيئتنا، إنا إىل ربنا 

وحده راغبون، راجون العفو، طالبون اخلري.

مثل ذلك العقاب الذي عاقبنا به أهل احلديقة يكون عقابنا يف الدنيا لكل َمن خالف أمر اهلل، وخبل مبا 
آتاه اهلل من النعم فلم يؤدِّ حق اهلل فيها، وَلعذاب اآلخرة أعظم وأشد ِمن عذاب الدنيا، ولو كانوا يعلمون ذلك 

النزجروا عن كل سبب يوجب العقاب.
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نشاط )2( :
  

بالتعاون مع زمالئك؛ اذكر ست مثرات للصدقة.

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

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

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

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

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

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

الدروس املستفادة من اآليات:

الدنيا دار ابتالء واختبار؛ فيبتلي اهلل تعاىل بالنعم لينظر أيشكرونه عليها، ويؤدون حقها.  )1(

عدم إخراج ما جيب من األموال خسارة يف الدنيا واآلخرة.  )2(

خطورة العزم على املعصية؛ فقد عوقب أهل احلديقة لعزمهم على حرمان املساكني.  )3(

إن اإلنسان ضعيف القوة والتدبري والرأي؛ فمع إحكام أصحاب اجلنة اخلطة يف حرمان املساكني، فوجئوا   )4(
بتدمري وإحراق احلرث والثمر.

الرجوع إىل احلق خري من التمادي يف الباطل.  )5(

إن اهلل ال يظلم الناس شيًئا؛ فما أصاهبم من شر فبما كسبت أيديهم.  )6(

التوبة إىل اهلل واالعتراف بالذنب من أسباب الفالح يف الدنيا واآلخرة.  )7(

العاقل من اتعظ بغريه من األمم السابقة، واحلوادث املاضية.  )8(

..............................................................................  )٩(

............................................................................. )10(
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نشاط )3( :
  

بيِّن حال أصحاب اجلنة يف بداية القصة، وماذا فعلوا بعد احتراق جنتهم؟
بعد احتراق جنتهميف بداية القصة

- أقسموا ليقطعن الزرع يف الصباح الباكر.

............................................ -

............................................ -

............................................ -

............................................ -

- قالوا: إنا لضالون.

............................................ -

............................................ -

............................................ -

............................................ -
 

التقويم : 
  

س1: ضع عالمة )√( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )×( أمام العبارة الخطأ مام ييل:

)    ( - اخترب الله تعاىل أهل مكة بالجوع والقحط                              

)    ( - الرجوع إىل الحق خري من التامدي يف الباطل                           

)    ( -  ليس هناك خطورة يف اإلرصار عىل املعصية                               

)    ( - التوبة إىل الله واالعرتاف بالذنب من أسباب الفالح يف الدنيا واآلخرة      

)    ( - العاقل من اتعظ بنفسه، ومل يتعظ بغريه من األمم السابقة              

س2: اكتب الدروس املستفادة من اآليات.

يمح ]الحج:25[،  رئ  ٰى    ٌّ       ٍّ     َّ     ُّ   ِّ      ّٰ  ٰر   س3: قال تعاىل: ىمحٱ 

ما املناسبة بني هذه اآلية وقصة أصحاب الجنة؟

س4: ارشح اآليات بأسلوبك.
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الدرس السادس: تفسير سورة القلم )52-34(

يل ىل  مل  خل 

حق  مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض  مص  خص  حص  مس  ىمحٱ 

ٰه  مه  جه  هن  من  خن  حن  جن  مم  خم  حم  جم  هل  مل  خل  حل  جل  مك  لك  خك  حك  جك  مق 

مك  لك  هش  مش  هس  مس  هث  مث  هت  مت  هب  مب  هئ  مئ  هي  مي  خي  حي  جي 

من  خن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم  يلجم  ىل  مل  خل  مي  هن  من  مل 

ٰى      ٌّ    ٍّ   َّ  ُّ      ِّ    ّٰ  ٰذٰر  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  مهىه  جه  ين  ىن 

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

ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث  زث 

جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم 

يمح ]القلم: 34 - 52[. خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ 

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 

َتْشَتُهوَن.حل

ُعُهوٌد، َوَمَواِثيُق.جم

جه هن  من  ُه َسَيْحُصُل َلُكْم َما ُتِريُدوَن، َوَتْشَتُهوَن.خن  ِإنَّ

َكِفيٌل َوَضاِمٌن ِبَأْن َيُكوَن َلُهْم َذِلَك.خي
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معناهاالكلمة 

ُمْنَكِسَرًة َذِليَلًة؛ اَل َيْرَفُعوَنَها.خل

َتْغَشاُهْم.ىل

اُء، َقاِدُروَن.حن َأِصحَّ

املقصود به هنا هو الُقْرآِن.مهىه

ٰذٰر  ُأْمِهُلُهْم، َوُأِطيُل َأْعَماَرُهْم.يي 

، َشِديٌد.   ٍّ  َقِويٌّ

َغَراَمِة ِتْلَك اأُلْجَرِة.مئ

ُمَكلَُّفوَن ِحْماًل َثِقياًل.نئ

يت املقصود به هنا: ُيوُنَس عليه السالم.ىت 

ا.نث َمْمُلوٌء َغمًّ

اك يق  ْوَبِة، َوَقُبوِلَها.ىق  ِبَتْوِفيِقِه ِللتَّ

مك َلُطِرَح ِمْن َبْطِن احُلوِت ِباأَلْرِض الَفَضاِء امُلْهِلَكِة.لك 

يك آٍت ِبَما ُياَلُم َعَلْيِه.ىك 

اْصَطَفاُه َربُُّه ِلِرَساَلِتِه.ىل

َلُيْسِقُطوَنَك َعْن َمَكاِنَك؛ ِبَنَظِرِهْم ِإَلْيَك؛ َعَداَوًة َوُبْغًضا.ٰى
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نشاط )1( :
  

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

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

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

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

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

املعنى اإلجمالي:

إن الذين اتقوا عقاب اهلل بفعل ما أمرهم به، وَتْرك ما هناهم عنه، هلم عند رهبم يف اآلخرة جنات فيها 
النعيم املقيم، وهل جيعل اهلل اخلاضعني له بالطاعة كالكافرين؟ ما لكم كيف حكمتم هذا احلكم اجلائر، 
فساويتم بينهم يف الثواب؟ أم لكم كتاب مزنل من السماء جتدون فيه املطيع كالعاصي؛ فأنتم تدرسون فيه ما 
تقولون؟ إن لكم يف هذا الكتاب إًذا ما تشتهون، ليس لكم ذلك! أم لكم عهود ومواثيق علينا يف أنه سيحصل 

لكم ما تريدون وتشتهون؟

وأمر اهلل رسوله بأن يسأل املشركني: أيهم بذلك احلكم كفيل وضامن بأن يكون له ذلك؟ أم هلم آهلة تكُفل 
هلم ما يقولون، وتعينهم على إدراك ما طلبوا، فليأتوا هبا إن كانوا صادقني يف دعواهم؟

ويف يوم القيامة يشتد األمر ويصعب هوله، ويأيت اهلل تعاىل لفصل القضاء بني اخلالئق، وتنكس أبصار 
املكذبني املستكربين ال يرفعوهنا، تغشاهم ذلة شديدة ِمن عذاب اهلل، وقد كانوا يف الدنيا ُيْدَعون إىل الصالة 

ًما واستكباًرا. اء قادرون عليها فال يسجدون؛ تعظُّ هلل وعبادته، وهم أصحَّ

ب هبذا القرآن، فإن عليَّ جزاءهم واالنتقام منهم، سنمدهم باألموال  فذرين -أيها الرسول- وَمن يكذِّ
واألوالد والنعم؛ استدراًجا هلم من حيث ال يشعرون أنه سبب إلهالكهم، وُأمهلهم وُأطيل أعمارهم؛ ليزدادوا 

إمًثا، وإن كيدي بأهل الكفر قويٌّ شديد.
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أم تسأل -أيها الرسول- هؤالء املشركني أجًرا دنيوًيا على تبليغ الرسالة؛ فهم ِمن غرامة ذلك مكلَّفون 
ِحْماًل ثقياًل؟ بل أعندهم علم الغيب؛ فهم يكتبون عنه ما حيكمون به ألنفسهم ِمن أهنم أفضل مزنلة عند اهلل 

ِمن أهل اإلميان به؟

فاصرب ملا حكم به ربك وقضاه، ومن ذلك إمهاهلم وتأخري نصرتك عليهم، وال تكن كصاحب احلوت، 
ا- طالًبا تعجيل العذاب  وهو يونس -عليه السالم- يف عدم صربه على قومه حني نادى ربه -وهو مملوء غمًّ
هلم، لوال أن تداركه نعمة ِمن ربه بتوفيقه للتوبة َلُطِرح ِمن بطن احلوت باألرض الفضاء املهلكة، وهو آٍت مبا 

يالم عليه، فاصطفاه ربه لرسالته، فجعله من الصاحلني الذين صلحت نياهتم وأقواهلم وأعماهلم.

لك،  ومحايته  اهلل  وقاية  لوال  إيــاك،  لبغضهم  بالعني  َليصيبونك  القرآن  الكفار حني مسعوا  يكاد  وإن 
ويقولون-حسب أهوائهم-: إنه ملجنون، وما القرآن إال موعظة وتذكري للعاملني من اإلنس واجلن.

الدروس املستفادة من اآليات:

جزاء التقوى النجاح يف الدنيا، والتنعم اخلالص يف اجلنة.  )1(

من أحسن فله احلسىن، ومن أساء فعليها، وال يستوون عند اهلل تعاىل.  )2(

االستكبار يف الدنيا، واإلعراض عن الدين سبب للذل واخلذالن واخلزي يوم القيامة.  )3(

إن اهلل ميهل وال يهمل؛ فهو سبحانه ميهل ويطيل املدة للظاملني والكفار، مث يعاقبهم، فال يفوته أحد،   )4(
وعذاب اهلل قوي شديد.

ليس للكفار واملشركني علم بالغيب؛ فيكون حكمهم ألنفسهم مبا يريدون غلًطا حمًضا، وتقّواًل كاذًبا.  )5(

الصرب على قضاء اهلل وحكمه مطلوب شرًعا، وال ينبغي ملؤمن العجلة والتضجر والغضب.  )6(

أهل الباطل يكيدون بأهل احلق، وحيقدون عليهم ويبغضوهنم، ويتمنون إهالكهم.  )7(

يشوه املفسدون مسعة املصلحني باأللقاب الساخرة، واالهتامات الباطلة اليت سرعان ما تتالشى أمام قوة   )8(
احلق، وسطوع نوره.
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القرآن الكرمي شرف وتذكري وموعظة للعاملني.  )٩(

........................................................................................... )10(

نشاط )2( :
  

لك  هش  مش  هس  مبناقشة معلمك؛ اذكر من السنة النبوية ما يفسر قول اهلل تعاىل: ﴿ مس 

هن﴾. من  مل  مك 

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

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

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

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

نشاط )3( :
  

القرآن دعاء يونس -عليه السالم- وهو يف بطن احلوت، واستجابة اهلل تعاىل له، اذكر  ُذكر يف 
اآليات مبيًنا مناسبتها آليات الدرس.

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

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

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

....................................................................................................................................................
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التقويم : 
  

س1: أكمل الجدول التايل:

معناهاالكلمة 

حل
ُعُهوٌد، َوَمَواِثيُق.

مل خل 

ىل
اُء، َقاِدُروَن. َأِصحَّ

املقصود به هنا: ُيوُنَس عليه السالم.

نث

س2: اكتب الدروس املستفادة من اآليات.

س3: عرف التقوى، واذكر مثرتني من مثارها.

مظ﴾؟ حط  س4: كيف تفهم قول الله تعاىل: ﴿ مض 

س5: ارشح اآليات بأسلوبك.
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الدرس السابع: تفسير سورة الحاقة )18-1(

يل ىل  مل  خل 

حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  ىمحٱ 

خك  حك  جك  مق  حق  خفمف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض  مص  خص 

ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  خم  حم  جم  هل  مل  خل  حل  جل  مك  لك 

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

يب  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ   ّٰ     ِّ    ُّ      َّ  ٍّ   ٌّ  

لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  مثنث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت 

يمح ]احلاقة: 1 - 18[. يل  ىل  مل  يك  ىك  مك 

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 

الِقَياَمُة.مب

الِقَياَمِة الَِّتي َتْقَرُع الُقُلوَب ِبَأْهَواِلَها.مخ

ِتَها.حص ْيَحِة الَِّتي َجاَوَزِت احَلدَّ ِفي ِشدَّ ِبالصَّ

َباِرَدٍة.مض

َشِديَدِة اهُلُبوِب.حط
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معناهاالكلمة 

مع َسلََّطَها َعَلْيِهْم.جع 

ُمَتَتاِبَعًة؛ اَل َتْفُتُر، َواَل َتْنَقِطُع.خفمف

َمْوَتى.حك

مك ُأُصوُل َنْخٍل.لك 

َخِرَبٍة ُمَتآِكَلِة اأَلْجَواِف.جل

َأْهُل ُقَرى َقْوِم ُلوٍط الَِّذيَن اْنَقَلَبْت ِبِهْم ِدَياُرُهْم.جم

ِة.خن دَّ َباِلَغًة ِفي الشِّ

مه ُه، َواْرَتَفَع َفْوَق ُكلِّ َشْيٍء.جه  َجاَوَز امَلاُء َحدَّ

ِفيَنِة الَِّتي َصَنَعَها ُنوٌح عليه السالم.جي جتري يف املاء، واملقصود هنا: السَّ

َتْحَفَظَها.يي

الَقْرِن الَِّذي َيْنُفُخ ِفيِه ِإْسَراِفيُل عليه السالم.    ُّ 

ْفَخُة اأُلوَلى الَِّتي َيُكوُن ِبَها َهاَلُك الَعاَلِم.   ِّ     ّٰ  ِهَي: النَّ

َرَتا.ىئ َتا، َوُكسِّ ُدقَّ

ىب َقاَمِت الِقَياَمُة.نب 

َضِعيَفٌة، ُمْسَتْرِخَيٌة.ىت

َجَواِنِبَها، َوَأْطَراِفَها.مثنث
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املعنى اإلجمالي:

القيامة واقعة ال شك، وال ريب، ويتحقق فيها الوعد والوعيد، فما هي يف صفتها وحاهلا؟ وأي شيء أدراك 
ر لك هوهلا وشدهتا؟ فك حقيقة القيامة، وَصوَّ -أيها الرسول- وَعرَّ

بت مثود -وهم قوم صاحل -عليه السالم-، وعاد -وهم قوم هود-عليه السالم- بالقيامة اليت تقرع  كذَّ
ا عاد فُأهِلكوا بريح  القلوب بأهواهلا، فأما مثود فأهلكوا بالصيحة العظيمة اليت جاوزت احلد يف شدهتا، وأمَّ
باردة شديدة اهلبوب، سلَّطها اهلل عليهم سبع ليال ومثانية أيام متتابعة، ال َتْفُتر وال تنقطع، فترى القوم يف 
تلك الليايل واأليام موتى كأهنم أصول خنل َخِربة متآكلة األجواف، فهل ترى هلؤالء القوم ِمن نفس باقية دون 
هالك؟ وجاء الطاغية فرعون، وَمن سبقه من األمم اليت كفرت برسلها، وأهل قرى قوم لوط، فعصت كل أمة 

منهم رسول رهبم الذي أرسله إليهم، فأخذهم اهلل أخذة بالغة يف الشدة.

ه، وارتفع فوق كل شيء أجنى اهلل تعاىل نوًحا ومن  وما حصل لقوم نوح -عليه السالم- ملا جاوز املاء حدَّ
معه فحملهم يف السفينة اليت جتري يف املاء؛ ليجعل جناة املؤمنني وإغراق الكافرين عربة وعظة، وحتفظها 

كل أذن ِمن شأهنا أن حتفظ، وتعقل عن اهلل ما مسعت.

فإذا نفخ امَلَلك يف القرن النفخة األوىل اليت يكون عندها هالك العامل، وُرفعت األرض واجلبال عن أماكنها 
تا دقة واحدة؛ ففي ذلك احلني قامت القيامة، وانصدعت السماء، فهي يومئذ ضعيفة مسترخية،  رتا، وُدقَّ فُكسِّ
ال متاُسك فيها وال صالبة، واملالئكة على جوانبها وأطرافها، وحيمل عرش ربك فوقهم يوم القيامة مثانية من 

املالئكة العظام، يف ذلك اليوم ُيعَرض الناُس على اهلل للحساب واجلزاء، ال خيفى عليه شيء من أسرارهم.

نشاط )1( :
  

أي العناوين التالية مناسب لآليات؟
عاقبة املكذبني بالرسل.  -1

سفينة نوح-عليه السالم-.  -2
أهوال يوم القيامة.  -3
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نشاط )2( :
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم،  اذكر أربعة أمساء من أمساء يوم القيامة:
.............................................................................. )1(
.............................................................................. )2(
..............................................................................)3(
.............................................................................. )4(

نشاط )3( :
  

بالرجوع إىل معلمك؛ اكتب ملخص قصة سفينة نوح -عليه السالم- من خالل اآليات يف سورة هود.

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

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

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

الدروس املستفادة من اآليات:

تفخيم شأن القيامة، وتعظيم أمرها، والتخويف من أهواهلا.  )1(

االتعاظ واالعتبار مبصري األمم السابقة اليت كذبت رسلها.  )2(

شدة غضب اهلل عز وجل وعذابه على من كذب رسله.  )3(

جنى اهلل تعاىل نوًحا -عليه السالم- ومن معه، وكذلك ينجي من آمن باهلل وصدق برسله.  )4(

َنْفُخ إسرافيل -عليه السالم- النفخة األوىل يف الصور من مقدمات يوم القيامة، فال يبقى أحد إال مات.  )5(
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وتتغرُي معامله لعظمة اهلل، ويقع من األهوال ما ال خيطر  القيامة،  يوم  الكوُن  ل  يتحوَّ بقدرة اهلل تعاىل   )6(
لإلنسان ببال.

املالئكة من أعظم ما خلق اهلل تعاىل، فمنهم خزنة النار، وخزنة اجلنة، ومنهم محلة العرش.  )7(

يعرض العباد على اهلل للحساب واجلزاء يوم القيامة، فال خيفى شيء من أعماهلم.  )8(

....................................................................................  )٩(

نشاط )4( :
  

ذكر يف اآليات أعمال للمالئكة، اذكرها مع ذكر اآلية الدالة على كل منها.

اآليةعمل املالئكة 

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

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

.......................................................................................................................................................................................................................................................
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التقويم : 
  

س1: اخرت اإلجابة الصحيحة مام بني األقواس:

- أرسل نبي الله صالح -عليه السالم-  إىل قوم

) عاد- مثود- فرعون(.

- أرسل نبي الله هود -عليه السالم- إىل قوم

) عاد- مثود- فرعون(.

- أهلكت قوم مثود بـ 

) الصيحة-الرياح- الطوفان(.

- أهلكت قوم نوح -عليه السالم- بـ

) الصيحة - الرياح - ال يشء مام سبق(.

س2: اكتب الدروس املستفادة من اآليات.

س3: اذكر أنواع العذاب الذي أصاب كاًل من: مثود، عاد، فرعون، قوم لوط، قوم نوح.

مك  لك  يمح، ما مناسبتها لقوله تعاىل: ىمحٱ  ري  ٰى  ين  ىن  نن  س4: قال الله تعاىل: ىمحٱ 

يمح؟ ىل  مل  يك  ىك 
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أهداف الوحدة:
  

يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:
# حيفظ األحاديث النبوية الواردة.#

# يترجم لرواة األحاديث النبوية الواردة.#

# يبني معاين مفردات األحاديث الواردة.#

# يستخرج الدروس املستفادة من األحاديث الواردة.#

# يدرك عناية النيب  بأمته.#

# يتمسك باألخالق اإلسالمية.#

# يرب والديه.#

# ة اإلسالمية.# يدرك مكانة اأُلخوَّ

# ة اإلسالمية.# حيذر مفسدات اأُلُخوَّ

# يؤمن بفضل الذكر بعد الصالة.#

# يؤمن بأمهية األخالق اإلسالمية.#

# يتمسك بذكر اهلل عز وجل.#
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الـــرواة  


الصحابي: هو من لقي النبي ، مؤمًنا به، ومات ىلع ذلك.

. أنا مسلم أنا أحب صحابة النبي
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: أبو موسى األشعري

# ِ ْبِن َقْيٍس َذْنَبُه، َوَأْدِخْلُه َيْوَم # عبداهلل بن قيس األشعري، دعا له الرسول  فقال: »اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلَعْبِداهللَّ
الِقَياَمِة ُمْدَخاًل َكِرمًيا«)1(. 

# متيز أبو موسى  حبسن الصوت يف تالوة القرآن الكرمي، حىت إن الرسول  قال له: »ُأوِتيَت ِمْزَماًرا #
ِمْن َمَزاِمرِي آِل َداُوَد«)2(.

# كان  صواًما قواًما ربانًيا زاهًدا عابًدا، فجمع العلم والعمل واجلهاد وسالمة الصدر. #

# تويف أبو موسى  سنة )42 هـ( ودفن مبكة املكرمة. #

: صهيب الرومي

# صهيب بن سنان بن مالك الرومي، وهو عريب األصل، لكن الروم أسروه وهو صغري فلقب بالرومي.#

# كان من السابقني إىل اإلسالم، شهد الغزوات كلها مع الرسول ، وروى عنه بعض األحاديث. #

# تويف صهيب الرومي  يف املدينة النبوية سنة )38 هـ(. #

: أبو ثعلبة الخشني

# أبو ثعلبة، معروف بكنيته، وامسه جرهم بن ناشم، من أهل بيعة الرضوان.#

#  أرسله النيب  إىل قومه ليدعوهم إىل اإلسالم فأسلموا.#

# تويف أبو ثعلبة اخلشين  وهو ساجد، وذلك سنة )75 هـ( بالشام.#

1 ( أخرجه البخاري )2884(، ومسلم )24٩8(. 
2 ( أخرجه البخاري )5048(، ومسلم )7٩3(. 
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عبداهلل بن عمر رضي اهلل عنهما:

# هو عبداهلل بن عمر بن اخلطاب بن نفيل بن عبدالعزى بن رياح بن قرط بن رزاح بن عدي، بن كعب بن #
لؤي بن غالب، اإلمام القدوة، شيخ اإلسالم، أبو عبدالرمحن القرشي العدوي املكي، مث املدين. أسلم 
وهو صغري، مث هاجر مع أبيه وملا حيتلم، واسُتصغر يوم أحد، فأول غزواته اخلندق، وهو ممن بايع 
ه وُأمُّ شقيقته ُأمِّ املؤمنني حفصة: زينب بنت مظعون أخت عثمان بن مظعون اجلمحي.  حتت الشجرة، وُأمُّ

# روى علًما كثرًيا نافًعا عن النيب  وعن أبيه، وأيب بكر، وعثمان، وعلي، وبالل، وصهيب، وعامر #
بن ربيعة، وزيد بن ثابت، وزيد عمه، وسعد، وابن مسعود، وعثمان بن طلحة، وأسلم، وحفصة أخته، 

وعائشة، وغريهم. مات  سنة )73 هـ( مبكة.

: عبداهلل بن عباس

# هو عبداهلل بن عباس بن عبداملطلب القرشي اهلامشي، أبو العباس: حرب األمة، الصحايب اجلليل.#

# ُولد مبكة، ونشأ يف بدء عصر النبوة، فالزم رسول اهلل ، وروى عنه األحاديث الصحيحة.#

# وشهد مع علي اجلمل وصفني، وُكفَّ بصره يف آخر عمره، فسكن الطائف، وتويف هبا، له يف الصحيحني #
وغريمها 1660 حديًثا.

: أبو هريرة

# اخُتلف يف امسه على أقوال مجة، أشهرها: عبدالرمحن بن صخر. وقيل: عبد عمرو بن عبد غنم. وقيل: #
ه صحابية امسها: ميمونة  عبد مشس، قال ابن عبدالرب: غلبت عليه كنيته، فهو كمن ال اسم له غريها. ُأمُّ

بنت صبيح الدوسية.

# أسلم سنة سبع من اهلجرة، قال أبو هريرة : واهلل ما خلق اهلل مؤمًنا يسمع يب إال أحبين، فقيل له: #
، فدعوهتا  وما علمك بذلك؟ قال: إنَّ أمي كانت مشركًة، وكنت أدعوها إىل اإلسالم، وكانت تأىب عليَّ
يوًما، فأمسعتين يف رسول اهلل  ما أكره؛ فأتيت رسول اهلل وأنا أبكي فأخربته، وسألُته أْن يدعو هلا، 
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رها؛ فأتيت فإذا الباب مغلق، ومسعت خضخضة  فقال: »اللهم اهد أم أيب هريرة«. فخرجُت أعدو أبشِّ
املاء، ومسعت حسي، فقالت: ابَق كما أنت. مث فتحْت وقد لبست ثوهبا ومخارها، فقالت: أشهد أن ال إله 
إال اهلل وأن حممًدا عبده ورسوله. قال: فرجعُت إىل رسول اهلل  أبكي من الفرح كما بكيت من احلزن، 
ب ُعبيدك هذا وأمه إىل  فأخربته وقلت: ادع اهلل أن حيببين وأمي إىل عباده املؤمنني. فقال: »اللهم حبِّ

عبادك املؤمنني وحببهم إليهما«)1(.

# ويعدُّ أبو هريرة حافظ األمة، وهو أكثر الصحابة حديًثا.#

: أنس بن مالك

# أنس بن مالك األنصاري، أبو محزة، كناه بذلك النيب . وأم أنس هي: أم سليم بنت ملحان.#

# خدم النيب  عشر سنني باملدينة، ودعا له النيب  فقال: »اللهم أكثر ماله وولده وأدخله اجلنة«، قال #
أنس: فقد رأيت اثنتني وأنا أرجو الثالثة)2(.

# #. شارك يف كثري من الغزوات مع النيب

# مات  سنة )٩3هـ(، بالبصرة، وعمره فوق املئة.#

: النعمان بن بشير

# #. النعمان بن بشري األنصاري، هو وأبوه بشري صحابيان، وأمه َعْمَرُة بنت رواحة أخت عبداهلل بن رواحة

# هو أول مولود ولد لألنصار بعد قدوم رسول اهلل  املدينة.#

# توىل إمارة الكوفة، وويل القضاء بدمشق.#

# كان كرمًيا جواًدا، وخطيًبا شاعًرا.#

# مات  مقتواًل سنة )64 هـ(.#

1 ( رواه مسلم )24٩1(. 
2 ( أخرجه مسلم )2481(.
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عبداهلل بن عمرو -رضي اهلل عنهما-:

# عبداهلل بن عمرو بن العاص القرشي. #

# أسلم وهاجر بعد سنة سبع، وشهد بعض الغزوات.#

# كان غزير العلم، حيث بلغ ما رواه عن النيب  )700( حديث.#

# اشتهر باالجتهاد يف العبادة، وقراءة القرآن.#

تويف  سنة )63 هـ(.

 : عقبة بن عامر

# #. أبو محاد عقبة بن عامر اجلهين

# كان عالـًما مقرًئا فصيًحا فقيًها شاعًرا. وكان من أحسن الناس صوًتا بالقرآن، قال له عمر: أمسعين من #
 . القرآن، فقرأ فبكى عمر

# من تواضعه ، أنه قال: كنا مع رسول اهلل  خدام أنفسنا نتناوب الرعاية، رعاية إبلنا)1(.#

# ويل إمارة مصر ثالث سنني، وتويف  سنة )58 هـ( مبصر.#

عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي اهلل عنها:

# يق بن أيب قحافة بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن # دِّ هي بنت أيب بكر الصِّ
ها أمُّ رومان بنت عمري بن عامر بن دمهان بن احلارث بن غنم  لؤي، القرشية التيمية، املكيَّة النبوية، وأمُّ

بن مالك بن كنانة، زوج النيب ، وتويف يف حجرها، وكانت أحب نسائه  إليه.

# يت رضي اهلل عنها سنة )57 هـ(؛ وهذا ما قاله هشام بن عروة، # ة على اإلطالق، ُتوفِّ  أفقه نساء األمَّ
وأمحد بن حنبل وغريهم.

1 ( أخرجه أبو داود )16٩(.
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 : عثمان بن عفان

# عثمان بن عفان القرشي، ذو النورين، أمري املؤمنني، ثالث اخللفاء الراشدين.#

# ولد يف السنة السادسة بعد عام الفيل، وأسلم قدمًيا وهاجر إىل احلبشة.#

# تزوج ابنيت رسول اهلل  رقية مث أم كلثوم بعد وفاة رقية، ولذا لقب بذي النورين.#

# بشره رسول اهلل  باجلنة أكثر من مرة)1(، وشهد له بالشهادة، قال أنس بن مالك : صعد رسول #
اهلل  ُأحًدا وأبو بكر وعمر وعثمان رضي اهلل عنهم فرجف هبم، فقال رسول اهلل : »اثبت فإمنا 

عليك نيب وصديق وشهيدان«)2(.

# #.)3( أن املالئكة تستحيي منه، لشدة حيائه  أخرب النيب

# استشهد باملدينة يوم اجلمعة سنة )35 هـ(، ودفن هبا.#

 : األغر املزني

# األغر بن عبداهلل، ويقال ابن يسار املزين، ويقال اجلهين، صحايب من املهاجرين، قال أبو بردة بن أيب #

موسى األشعري: يعجبين تواضعه.

 : ثوبان

# # . أبو عبداهلل ثوبان موىل رسول اهلل

# ُل ِلي َأالَّ # لزم النيب   وصحبه، وخدمه، وحفظ عنه كثرًيا من العلم، قال رسول اهلل : »َمْن َيَتَكفَّ
ِة؟« فقال ثوبان: أنا، فكان ال يسأل أحًدا شيًئا)4(. ُل َلُه ِباْلَجنَّ َيْسَأَل َشْيًئا، َوَأَتَكفَّ

# مات  حبمص سنة )54 هـ(.#

1 ( أخرجه البخاري )36٩5(، ومسلم )2403(.
2 ( أخرجه البخاري )36٩٩(.

3 ( أخرجه مسلم )2401(.
4 ( أخرجه أبوداود )1643(.
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: أبو مالك األشعري

# امسه: عبيد بن مالك األشعري، دعا له الرسول ، فقال: »اللهم صل على عبيد أيب مالك واجعله فوق #
كثري من الناس«)1(.

# كان من سادات قومه، ومن علمائهم.#

# # . تويف يف الشام، يف خالفة عمر بن اخلطاب

  

1 ( أخرجه أمحد )343/5(.
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الدرس األول: حرص النبي  ىلع هداية أمته:

رسولنا الكرمي  هو أرحم اخللق، خاصة بأمته، ومن خالل هذا الدرس يتبني لك 
مدى حرص النيب  على هداية أمته وتعليمها.

ُ ِبِه،    َعْن َأِبي ُموَسى األشعري ، َعِن النَِّبيِّ ، َقاَل: »ِإنََّما َمَثِلي َوَمَثُل َما َبَعَثِني اللَّ
، َوِإنِّي َأَنا النَِّذيُر الُعْرَياُن،  َكَمَثِل َرُجٍل َأَتى َقْوًما َفَقاَل: َيا َقْوِم، ِإنِّي َرَأْيُت اجَلْيَش ِبَعْيَنيَّ
َبْت َطاِئَفٌة  َفالنََّجاَء، َفَأَطاَعُه َطاِئَفٌة ِمْن َقْوِمِه، َفَأْدَلُجوا، َفاْنَطَلُقوا َعَلى َمَهِلِهْم َفَنَجْوا، َوَكذَّ
ِمْنُهْم، َفَأْصَبُحوا َمَكاَنُهْم، َفَصبََّحُهُم اجَلْيُش َفَأْهَلَكُهْم َواْجَتاَحُهْم، َفَذِلَك َمَثُل َمْن َأَطاَعِني 

 .)1(» َب ِبَما ِجْئُت ِبِه ِمَن احَلقِّ َبَع َما ِجْئُت ِبِه، َوَمَثُل َمْن َعَصاِني َوَكذَّ َفاتَّ

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة
ساروا من أول الليل.فأدجلوا
اجنوا وابتعدوا عن اخلطر.فالنجاء

مثٌل يضرب ملن حيذر قومه من اخلطر، وذلك أن الرجل إذا النذير العريان
أراد إنذار قومه وإعالمهم مبا يوجب املخافة نزع ثوبه وأشار 

به إليهم.
فــــصــــبــــحــــهــــم 

اجليش
أتاهم صباًحا.

غلبهم وقضى عليهم.واجتاحهم

1 ( أخرجه البخاري )7283(، ومسلم )2283(.  
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شرح الحديث الشريف: 

قد ضرب النيب  مثاًل يف قيامه بالدعوة وحال الناس يف االستجابة له، فيقول: إنه كحال رجل 
جاء قومه حيذرهم قدوم جيش من الغزاة هلم فانقسموا إىل فريقني:

# فريق صدق وأطاعه، وانطلق من أول الليل هارًبا من هذا العدو فنجا من اهلالك.#

# وفريق كذب وهتاون، ومل يهرب من العدو فهجم عليهم اجليش يف الصباح، وقضى عليهم.#

الدروس املستفادة من الحديث الشريف:

شدة حرص رسول اهلل  على دعوة الناس إىل اخلري وحتذيرهم من الشر. - 1

النجاة يف الدنيا واآلخرة متوقفة على تصديق الرسول  وطاعته. - 2

عصيان الرسول  عالمة سوء وسبب للخسارة والندم.- 3

النيب  هو املبعوث باحلق من عند اهلل تعاىل حًقا وصدًقا.- 4

استحباب املسارعة إىل اخلريات وعدم التكاسل.- 5

حممد  قدوتنا يف الدعوة إىل اخلري بأخالقه وحسن تعامله وبذله للنصيحة. - 6

جواز ضرب املثل لبيان وتوضيح املسائل الشرعية.- 7
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نشاط )1( :
  

ضع عالمة )( أسفل اخليار الصحيح فيما يلي:

صحيحة ودل العبارة
عليها احلديث

صحيحة ومل يدل 
غري صحيحةعليها احلديث

جناة الناس من النار هدف من أهداف دعوة 
اإلسالم.

. الناس ثالثة أقسام بالنسبة لدعوة النيب
يتحول الناس إىل فراش إذا عرضوا على النار.
اهلل تعاىل خلق األرض وما عليها من ماء وزرع.
النجاة يف تصديق الرسول واهلالك يف تكذيبه.

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

نشاط )2( :
  

اِس َكَمَثِل َرُجٍل اْسَتْوَقَد  َما َمَثِلي َوَمَثُل النَّ ِ  َيُقوُل: »ِإنَّ ُه َسِمَع َرُسوَل اهللَّ عن أيب ُهَرْيَرَة  َأنَّ
اِر َيَقْعَن ِفيَها، َفَجَعَل  َوابُّ الَِّتي َتَقُع ِفي النَّ ا َأَضاَءْت َما َحْوَلُه َجَعَل الَفَراُش َوَهِذِه الدَّ َناًرا، َفَلمَّ

اِر، َوُهْم َيْقَتِحُموَن ِفيَها«)1(. َيْنِزُعُهنَّ َوَيْغِلْبَنُه َفَيْقَتِحْمَن ِفيَها، َفَأَنا آُخُذ ِبُحَجِزُكْم َعِن النَّ
مثل النيب  نفسه كرجل أوقد ناًرا فجاء الفراش يقتحم النار، وهذا الرجل يسعى إلبعاد الفراش - 1

التوحيد  واملعصية فدعاهم إىل  الكفر  الناس يف   وجد  الرسول  النار، وهكذا  الوقوع يف  من 
والطاعة طلًبا لنجاهتم من عذاب اآلخرة، وهم يرفضون االستجابة فيكون مصريهم النار. 

جيب على الداعية بذل أقصى جهده لنجاة الناس.- 2

جهل الناس وضعف عقوهلم سبب يف جرأهتم على عذاب اهلل تعاىل.- 3

قوله : )َيْنِزُعُهنَّ َوَيْغِلْبَنُه( تدل على املجاهدة وعدم اليأس. - 4
1 ( أخرجه البخاري )6483(، ومسلم )2284(. 
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من خالل ربطك بني هذا احلديث وحديث الدرس بني رأيك يف الفقرات األربع السابقة من 
خالل وضع عالمة )( يف اجلدول التايل:

خطأصوابداللتهاالفقرة
شرح مبسط للحديث1
معىن مشترك بني احلديثني2
معىن يدل عليه حديث أيب موسى3
معىن يدل عليه حديث أيب هريرة4

التقويم : 
س1: مب شبه النيب  نفسه يف احلديثني؟ وعالم يدل ذلك؟   

س2: ما احلقوق الواجبة للنيب ؟ 
س3: ما السبيل إىل جناة العبد يف الدنيا واآلخرة؟ 

س4: اختر اإلجابة الصحيحة: 
أ-  تشبيه النيب  نفسه بالنذير العريان دليل على: 

. على أمته.    3- حلم النيب  2- شفقة النيب   . 1 - شجاعته
ب- معىن )أدجل(: 

1-  سار أول الليل.    2- سار آخر الليل.  3- سار آخر النهار.
ج- الصحايب الذي اشتهر حبسن صوته بالقرآن الكرمي: 

. 3- سلمان الفارسي . 2- أبو موسى األشعري  . 1 - أبو هريرة
د- أهم وظيفة لألنبياء عليهم الصالة والسالم هي:

1- جناة الناس من اهلالك بدعوهتم إىل عبادة اهلل تعاىل.
2- حتذير الناس من األعداء املهامجني.

3- دراسة أحوال الناس االجتماعية والعسكرية. 
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الدرس الثاني: الصبر والشكر:

لو أهديَت ألحد زمالئك قلًما فكتب به ما يسيء إليك، فهل يعد فعله هذا شكًرا لك 
على هديتك؟ - لعلك تدرك مناسبة هذا السؤال للدرس بعد تأملك هذا احلديث:

َعْن ُصَهْيٍب الرومي ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل الِل : »َعَجًبا أِلَْمِر اْلُمْؤِمِن، ِإنَّ َأْمَرُه ُكلَُّه 
اُء َشَكَر، َفَكاَن َخْيًرا َلُه، َوِإْن َأَصاَبْتُه  َخْيٌر، َوَلْيَس َذاَك أِلََحٍد ِإلَّ ِلْلُمْؤِمِن، ِإْن َأَصاَبْتُه َسرَّ

اُء َصَبَر، َفَكاَن َخْيًرا َلُه«)1(. َضرَّ

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة
أمر يدعو للعجب والدهشة.عجًبا

حلال املؤمن.ألمر املؤمن
نعمة ورزق.سراء
مصيبة من فقر أو مرض أو غريه.ضراء

شرح الحديث الشريف: 

إن أحوال املؤمن تدعو للدهشة فهو يف خري دائم، ومعىن ذلك أنه إذا أنعم اهلل عليه شكره فأثابه 
اهلل على شكره له، وإن أصابه اهلل تعاىل مبكروه صرب على قضاء اهلل فأثابه اهلل على صربه، وهذه 

فضائل خيتص هبا املؤمنون باهلل وبقضائه وقدره.

1 ( أخرجه البخاري )540٩(، ومسلم )2064(.
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الدروس املستفادة من الحديث الشريف: 

أحوال الناس تتقلب بني الرخاء والشدة، والضيق والسعة، والسراء والضراء.- 1

املؤمن متعلق باهلل تعاىل يف مجيع أحواله خريها وشرها. - 2

وجوب شكر نعم اهلل تعاىل، وكذلك الصرب على البالء.- 3

امتاز املؤمن عن بقية الناس بالشكر حال اليسر والصرب عند الضر.- 4

اإلميان سبيل للرضا عن اهلل وفهم أقداره.- 5

جتلي األثر الطيب لإلميان على نفس صاحبه.- 6

ضمان العاقبة احلسنة للمؤمن يف اآلخرة.- 7

نشاط )1( :
  

للشكر حقيقة وطريقة ومثرة؛ ولبيان ذلك ضع أمام كل عبارة مما يلي ما يناسبها مما بني 
األقواس: )حقيقة الشكر - مثرة الشكر - وسيلة للشكر(:

1 -)                  ( حفظ النعم ودوامها وزيادهتا.                                     

2 -)                 ( االعتراف بالقلب والتحدث باللسان أن كل النعم من اهلل.        

3 -)                  ( استخدام هذه النعم فيما يرضي اهلل وحيبه.                        
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نشاط )2( :
  

َم  ُ َلَك َما َتَقدَّ َمْت َقَدَماُه، َفِقيَل َلُه: َغَفَر اهللَّ ِبيُّ  َحتَّى َتَورَّ عن امُلِغرَية بن شعبة  قال: َقاَم النَّ
َر! َقاَل: »َأَفاَل َأُكوُن َعْبًدا َشُكوًرا؟!«)1(.  ِمْن َذْنِبَك َوَما َتَأخَّ

من خالل الربط بني هذا احلديث وحديث الدرس أجب عما يلي:
ما النعمة املذكورة يف احلديث؟ ....................................................- 1

ما وسيلة الشكر هلذه النعمة؟ ......................................................- 2

اذكر ثالثة من نعم اهلل عليك.- 3
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

1 ( أخرجه البخاري )1130(، ومسلم )281٩(.
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التقويم : 
  

س1: كيف تشكر اهلل على النعم التالية: البصر، السمع، اليد، الرجل؟

س2: ملاذا تعجب الرسول من أمر املؤمن؟

س3: الصرب والشكر من عالمات اإلميان، وضح ذلك.

س4: ماذا جيب على املسلم أن يفعله عند ابتالئه بالشدائد؟

س5: أكمل ما يلي:

# من النعم اليت أنعم اهلل عليك يف جسمك: #

ب-.....................  أ-......................   

جـ-.....................                د-......................

# من أهم إرشادات احلديث وتوجيهاته: #

ب-.....................  أ-......................   

جـ-.....................                د-......................

ا حتت العبارة املخالفة ملجموعتها فيما يلي: س6: ضع خطًّ

أواًل: كل ما يلي يدل عليه احلديث ما عدا:

# فّضل املؤمن عن غريه بالشكر والصرب.#

# التوكل على اهلل يزيد يف الرزق.#

# من مثرات اإلميان الرضا مبا قسم اهلل.#
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ثانًيا: متام شكر النعمة يكون مبا يلي ما عدا:
# االعتراف هبا هلل بالقلب واللسان.#

# تصريفها يف طاعة اهلل ورضوانه.#

# مطالبة الغري بشكرها عنا.#

ثالًثا: كل ما يلي ميثل سلوكيايت جتاه احلديث ما عدا:
# أشكر اهلل على سالمة أعضائي فال أستخدمها يف معصيته.#

# أحافظ على العبادة شكًرا هلل على نعمه علي.#

# ُأصاب باليأس عندما حتدث يل مصيبة.#
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الدرس الثالث: الخلق الحسن:

  ومصاحبته يف اجلنة شرف عظيم وفخر كبري، أال حتب مصاحبة النيب  القرب من الرسول
يف اجلنة؟

اقرأ احلديث اآليت لتعرف كيف حتصل على ذلك.
: ِ َعْن َأِبي َثْعَلَبَة اْلُخَشِنيِّ  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ

»ِإنَّ َأَحبَُّكْم ِإَليَّ َوَأْقَرَبُكْم ِمنِّي ِفي اْلِخَرِة َمَحاِسُنُكْم َأْخاَلًقا. َوِإنَّ َأْبَغَضُكْم ِإَليَّ َوَأْبَعَدُكْم 
ُقوَن«)1(. ِمنِّي ِفي اْلِخَرِة َمَساِويُكْم َأْخاَلًقا، الثَّْرَثاُروَن اْلُمَتَفْيِهُقوَن اْلُمَتَشدِّ

معاني الكلمات: :

معناهاالكلمة
الثرثار: هو كثري الكالم بغري فائدة.الثرثارون
املتفيهق: الذي يتكلم باستعالء وتكرب.املتفيهقون
املتشدق: الذي يتكلم تكلًفا مبلء فيه.املتشدقون

شرح الحديث الشريف: 

أما أصحاب  خلًقا،  أحسنهم  القيامة  يوم  منه مزنلة  وأقرهبم    النيب  قلب  إىل  املسلمني  أحب 
األخالق السيئة الذين يكثرون الكالم بال فائدة، وبطريقة فيها تكرب واستعالء فهم أكثر من يكرههم 

النيب  وأبعدهم منه مكاًنا يوم القيامة. 

1 ( أخرجه أمحد، 267/2٩، )17732(، وصححه ابن حبان )482(. 
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الدروس املستفادة من الحديث الشريف: 

حسن اخللق سبب ملحبة النيب  والقرب منه يوم القيامة.- 1
سوء اخللق سبب لبغض النيب  للعبد وإبعاده عنه يوم القيامة.- 2
التحذير من كثرة الكالم بغري فائدة.- 3
كراهية التكلف واالستعالء يف الكالم.- 4
من مثرات حسن اخللق يف الدنيا: املحبة والقبول عند الناس.- 5
من مثرات حسن اخللق يف اآلخرة: رفعة الدرجات والقرب من الصاحلني.- 6

نشاط )1( :
  

وضع  خــالل  من  يــدل  ال  وأيها  احلديث  عليه  يــدل  أيها  بيِّن  العبارات،  من  جمموعة  أمامك 
عالمة)( حتت اخليار الصحيح يف اجلدول التايل:

العبارة
صحيحة 

يدل عليها 
احلديث

صحيحة ال يدل 
خاطئةعليها احلديث

من األخالق احلسنة طيب الكالم.
األمر مبصاحبة صاحب األخالق احلسنة.

منازل اآلخرة ال تتأثر بدرجة األخالق.
من األخالق السيئة سوء الكالم.

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

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

َعْن َعاِئَشَة رضي اهلل عنها، َقاَلْت: َسِمْعُت َرُسوَل اهلِل ، َيُقوُل: »ِإنَّ اْلُمْؤِمَن َلُيْدِرُك ِبُحْسِن 

ُخُلِقِه درجة الصائم القائم«)1(.

من خالل ربطك بني هذا احلديث وحديث الدرس: ناقش مع معلمك ما يلي:

يف هذا احلديث جائزة لصاحب اخللق احلسن:........................................- 1

اجلائزة اليت تشبهها يف حديث الدرس...............................................- 2

داللة حصول صاحب اخللق احلسن على هذه اجلوائز العظيمة- 3

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

نشاط )3( :
  

ردد حديث الدرس حىت حتفظه مث أمسعه ألحد زمالئك وكن مهتًما باملالحظات اليت يبديها 
لك.

التقويم : 
  

س1: اذكر ثالثة أعمال جتعلك من أقرب الناس جملًسا إىل النيب  يف اآلخرة.

س2: عالم يدل اهتمام اإلسالم باخللق احلسن؟ 

س3: كيف يتعامل الناس مع من يتصف بالثرثرة والتشدق؟

س4: كيف كانت وفاة أيب ثعلبة اخلشين ؟

1 ( أخرجه أمحد )24355(، وأبو داود )47٩8(، واللفظ له.
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س5: ورد يف احلديث الشريف كلمات متضادة استخرجها: 

ضدهاالكلمة

س6: ضع عالمة )( أمام ما تراه مناسًبا فيما يلي:

أواًل: إطالة الكالم مع علو الصوت يف اهلاتف املحمول يدخل فيما هنى عنه احلديث:
حجة ضعيفةحجة قوية  م

)1( نعم: ألن ذلك من الثرثرة.
)2( نعم: ألن ذلك من مقتضيات العصر.

)3( ال: ألن ذلك براعة يف الكالم.

ِة« دليل على أن اجلزاء يكون يوم  ي ِفي اآْلِخــرَ »َوَأْقَرَبُكْم ِمنِّ  ثانًيا: قوله  يف احلديث: 
القيامة:

حجة ضعيفةحجة قوية  م

 )1( نعم: ألن املرء ال يعرف مصريه إال يف اآلخرة. 
)2( نعم: ألن صاحب اخللق احلسن ال ميكن جمازاته يف 

الدنيا.
)3( ال: ألن ال أحد ميلك شيًئا يف اآلخرة.
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الدرس الرابع: فضل الحياء:

عن عبدالل بن عمر  قال: َمرَّ النَِّبيُّ  َعَلى َرُجٍل، َوُهَو ُيَعاِتُب َأَخاُه ِفي احَلَياِء، 
ِ : »َدْعُه، َفِإنَّ  َيُقوُل: ِإنََّك َلَتْسَتْحِيي، َحتَّى َكَأنَُّه َيُقوُل: َقْد َأَضرَّ ِبَك، َفَقاَل َرُسوُل اللَّ

احَلَياَء ِمَن اإِلمَياِن«)1(. 

معاني الكلمات: 
معناهاالكلمة

يلوم ويذم.يعاتب

اتركه.دعه

شرح الحديث الشريف:

# مر الرسول  برجل ينصح أًخا له بأن يترك احلياء ألن فيه مضرة له، فأمره النيب  بأن يتركه #
وشأنه، وبّين له قيمة احلياء وأنه جزء من اإلميان وال ضرر يف التحلي به.

# واحلياء: خلق يبعث على فعل احلسن وترك القبيح. #
# ومن اتصف باحلياء: زاد إميانه، وقّل شره وعصيانه.#

1 ( أخرجه البخاري )6118(، ومسلم )36(.
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الدروس املستفادة من الحديث الشريف:

احلياء شعبة من شعب اإلميان.- 1
فضل احلياء وضرورة التحلي به.- 2
استحباب التناصح بني املسلمني.- 3
بيان خطأ الناصح ملن تبني له ذلك.- 4
التلطف والرفق يف بيان احلق وتصويب اخلطأ.- 5

نشاط )1( :
  

من  جمموعة  أمامك  منه،  ليس  ما  فيه  فيدخل  احلياء  مفهوم  الناس  بعض  على  يلتبس  قد 
السلوكيات صنف كاًل منها هل هي من احلياء أم من اخلجل املذموم؟

من اخلجلمن احلياءالسلوك
ترك السب والشتم وفحش القول.

ترك السؤال عما ال تعلمه.  
املحافظة على ستر العورة أمام الناس.
عدم لبس املالبس الضيقة أو الشفافة.

اخلوف من احلديث أمام مجع من الناس.
.........................................................

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

ِبيُّ : »احَلَياُء اَل َيْأِتي ِإالَّ ِبَخْيٍر«)1(. عن ِعْمَراَن ْبن ُحَصْيٍن ، َقاَل: َقاَل النَّ

من خالل مقارنة هذا احلديث حبديث الدرس:

)أ( ما وجه االتفاق بني احلديثني؟

 ............................................................................................
)ب( تعاون مع زمالئك يف ذكر فوائد احلياء:

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

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

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

نشاط )3( :
  

عن حممد بن زيد رمحه اهلل قال: ما َذَكَر ابُن عمَر  رسوَل اهلِل  إال بكى!

عالم يدل ذلك؟

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

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

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

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

1 ( أخرجه البخاري )6117(، ومسلم )37(.
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التقويم : 
س1: ضع عامة )( أمام املوقف الدال على احلياء وعامة )( أمام ما ال يدل عليه فيما   

يلي:
# #)  ( امتنع طارق عن إنكار منكر لوقوعه أمام كثري من الناس.  

# #)  ( فاطمة ال تكثر من احلديث يف اهلاتف إذا كان املتصل رجاًل. 

# #)  ( عبدالرمحن ال حيب أن يلقي كلمة يف طابور املدرسة.   

# #)  ( خدجية متتنع عن الضحك بصوت عال.    

# #)  ( سعيد ال ينصح زمالءه الذين يشاغبون يف الفصل.   

س2: قارن بني احلياء واخلجل املذموم من حيث: احلكم الشرعي، وأثره على املجتمع: 

اخلجل املذموماحلياءوجه املقارنة

احلكم 
الشرعي

األثر على 
املجتمع
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الدرس الخامس: فضيلة التستر:

عن عطاء بن أيب رباح  قال: َقاَل ِلي اْبُن َعبَّاٍس: "َأَل ُأِريَك اْمَرَأًة ِمْن َأْهِل اجَلنَِّة؟ 
ُف،  ْوَداُء، َأَتِت النَِّبيَّ  َفَقاَلْت: ِإنِّي ُأْصَرُع، َوِإنِّي َأَتَكشَّ ُقْلُت: َبَلى، َقاَل: َهِذِه امَلْرَأُة السَّ
َ َأْن ُيَعاِفَيَك«،  َ ِلي، َقاَل: »ِإْن ِشْئِت  َصَبْرِت َوَلِك اْلَجنَُّة، َوِإْن ِشْئِت َدَعْوُت اللَّ َفاْدُع اللَّ

َف، َفَدَعا َلَها")1(.  َ ِلي َأل َأَتَكشَّ ُف، َفاْدُع اللَّ َفَقاَلْت: َأْصِبُر، َفَقاَلْت: ِإنِّي َأَتَكشَّ

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة
مرض ختتل به حركة اجلسم املعتادة.الصرع

تتبني عوريت بسبب الصرع.أتكشف

شرح الحديث الشريف: 

أراد ابن عباس  أن يظهر فضل امرأة عجوز سوداء فقال لعطاء: أال أريك امرأة قد بشرها رسول 
اهلل  باجلنة؟ فقال: إهنا امرأة كانت مصابة بالصرع وكانت عورهتا تنكشف عندما تصرع، فطلبت 
من النيب  أن يدعو هلا بالعافية والشفاء، فخريها بني أن يليب رغبتها فتشفى أو تصرب على البالء 
فتكون من أهل اجلنة فاختارت الصرب لتدخل اجلنة، ولكن حياءها أىب هلا أن تتحمل كشف عورهتا 

فطلبت الدعاء هلا بعدم انكشافها عند الصرع.

1 ( أخرجه البخاري )5652(، ومسلم )2576(.
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الدروس املستفادة من الحديث الشريف: 

فضل الستر واحلياء.- 1
فضل الصرب على البالء.- 2
االهتمام بستر العورة دليل على سالمة الفطرة وصدق احلياء.- 3
عظم أجر الصرب.- 4
جواز طلب الدعاء من الصاحلني.- 5
جواز الشكوى لرفع الضر والبالء.- 6
جواز وصف اإلنسان بصفة يكرهها ملصلحة ما.- 7

نشاط )1( :
  

على أي شيء يدل احتمال املرأة اليت كانت تصرع للصرع وصربها عليه، وعدم صربها على 
أن تتكشف؟

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

نشاط )2( :
  

يب  ىب  نبمب  زب  رب  يئ   ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ  قال اهلل تعاىل:     ٱُّ 
نث َّ ]األعراف: 26[. مث  زث  رث  يت  ىت   نت  متزت  رت 

مبتابعة معلمك:
1- ما عالقة هذه اآلية حبديث الدرس؟

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

2- ما حدود عورة الرجل أمام النساء؟
.......................................................................................................................
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التقويم : 
  

س1:  ما جزاء الصرب الذي ورد يف الحديث؟

س2: طلبت املرأة أمرين، فام الذي خريها فيه النبي ، وما الذي وافقها عليه؟
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الدرس السادس: بر الوالدين:

: قال: قال رسول الل ، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة
»َرِغَم َأْنُف، ُثمَّ َرِغَم َأْنُف، ُثمَّ َرِغَم َأْنُف«، ِقيَل: َمْن؟ َيا َرُسوَل الِل. َقاَل: »َمْن 

َأْدَرَك َأَبَوْيِه ِعْنَد اْلِكَبِر، َأَحَدُهَما َأْو ِكَلْيِهَما َفَلْم َيْدُخِل اْلَجنَّة«)1(.

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة
لصق أنفه بالرغام، وهو التراب، أي ذل وخاب وخسر كمن لصق أنفه رغم أنفه

بالتراب.

شرح الحديث الشريف:

ْق إىل بر والديه وخصوًصا يف حال كرب سنهما فهو حمروم من دخول  خيربنا النيب  أن من مل ُيوفَّ
اجلنة، وحاله إىل الذل واملهانة يف الدنيا.

الدروس املستفادة من الحديث الشريف:

عظم حق الوالدين ووجوب برمها. - 1
الذل والصغار جزاء من عق والديه.- 2
وجوب زيادة الرب للوالدين إذا كرب سنهما.- 3

1 ( أخرجه مسلم )2551(.
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بر الوالدين أقرب السبل إىل اجلنة.- 4
سهولة دخول اجلنة على من يسره اهلل له.- 5

نشاط )1( :
  

ملاذا خص حالة الكرب يف احلديث مع أن بر الوالدين واجب يف كل األحوال؟
واألخــرى صور  الوالدين،  تشمل صور عقوق  إحدامها  قائمتني  تعاون مع جمموعتك يف ذكر 

برمها.
صور بر الوالدينصور عقوق الوالدين

نشاط )2( :
  

َأَتى  َعاِمٍر؟ َحتَّى  ْبُن  ُأَوْيُس  َأِفيُكْم  َسَأَلُهْم:  اْلَيَمِن،  َأْهِل  َأْمَداُد  َعَلْيِه  َأَتى  ِإَذا  اِب  اْلَخطَّ ْبُن  ُعَمُر  َكاَن 
َعَلى ُأَوْيٍس َفَقاَل: َأْنَت ُأَوْيُس ْبُن َعاِمٍر؟ َقاَل: َنَعْم، َقاَل: ِمْن ُمَراٍد ُثمَّ ِمْن َقَرٍن؟ َقاَل: َنَعْم، َقاَل: َفَكاَن ِبَك 
  َبَرٌص َفَبَرْأَت ِمْنُه ِإالَّ َمْوِضَع ِدْرَهٍم؟ َقاَل: َنَعْم، َقاَل: َلَك َواِلَدٌة؟ َقاَل: َنَعْم، َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهلِل
َيُقوُل: »َيْأِتي َعَلْيُكْم ُأَوْيُس ْبُن َعاِمٍر َمَع َأْمَداِد َأْهِل اْلَيَمِن، ِمْن ُمَراٍد، ُثمَّ ِمْن َقَرٍن، َكاَن ِبِه َبَرٌص َفَبَرَأ ِمْنُه 
ُه، َفِإِن اْسَتَطْعَت َأْن َيْسَتْغِفَر َلَك َفاْفَعْل«،  ، َلْو َأْقَسَم َعَلى اهلِل أَلَبرَّ ِإالَّ َمْوِضَع ِدْرَهٍم، َلُه َواِلَدٌة ُهَو ِبَها َبرٌّ

َفاْسَتْغِفْر ِلي، َفاْسَتْغَفَر َلُه)1(.

1 ( أخرجه مسلم )6584(.
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بعد تأملك للقصة:
) أ ( ضع عنواًنا مناسًبا هلا.

............................................................................................
)ب( استخرج من القصة مثرات بر أويس بأمه.

............................................................................................
)ج( لو كان لك أم كبرية السن فما الذي ميكن أن تفعله لتكون باًرا هبا؟

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

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

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

التقويم : 
  

س1: قرن تعاىل اإلحسان إىل الوالدين وبرهام بتوحيده وعبادته، فام الحكمة من ذلك؟

س2: كان أليب هريرة  أًما وكان بها بار، اذكر موقًفا له يبني ذلك.

س3: طريقة التعامل مع كبري السن لها خصوصيتها، ما األمور التي ينبغي أن تراعيها عند التعامل 

مع الوالدين الكبريين؟

س4: ما العالمات التي تدلك عىل رىض والديك عنك؟

س5: ضع خطًّا تحت اإلجابات املخالفة ملجموعتها فيام ييل:

أواًل: من حق والديك عليك:
# الطاعة يف املعروف.#

# اإلنفاق عليهما حال كربمها.#

# االنشغال مبصاحل أوالدك عنهما.#
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ثانًيا: من صور الرب اليت ميكن أن تقدمها لوالديك بعد موهتما:
# الدعاء هلما والتصدق عنهما.#

# اإلنفاق عليهما عند احلاجة.#

# ذكر حماسنهما والثناء عليهما.#

ثالًثا: بيََّن احلديُث أنَّ من فرط يف حق والديه، فلم يقم بربمها فعقوبته:
# اخللود يف النار.#

# احلرمان من اجلنة.#

# الذل والصغار مصري له.#

رابًعا: من صورة التفريط يف حق الوالدين.
# عدم مراعاة مشاعرمها.#

# تقدمي األوالد والزوجة عليهما يف النفقة.#

# الدعاء هلما بعد املوت.#

خامًسا: من التطبيقات السلوكية اليت ميكنك اخلروج هبا من الدرس:
# مراعاة مشاعر والديك فال تتسبب يف إغضاهبما.#

# تتنافس مع إخوتك وأخواتك يف كسب رضا والديك.#

# تقوم بقضاء حوائجهما بعد الفراغ من أعمالك.#
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الدرس السابع: صلة الرحم:

عن أنس بن مالك  أن رسول الل  قال: 
»َمْن َأَحبَّ َأْن ُيْبَسَط َلُه ِفي ِرْزِقِه، َوُيْنَسَأ َلُه ِفي َأَثِرِه، َفْلَيِصْل َرِحَمُه«)1(.

معاني الكلمات:

 
معناهاالكلمة

يوسع.يبسط 

يؤخر.ينسأ

وقت موته.أجله

أقاربه من جهة األب أو األم.رمحه 

شرح الحديث الشريف: 

يرشدنا النيب  أن من رغب أو أحب أن يطيل اهلل عمره أو أن تبقى له سرية حسنة بني الناس 
بعد موته فعليه بصلة رمحه.

1 ( أخرجه البخاري )2067(، ومسلم )2557(.
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الدروس املستفادة من الحديث الشريف: 

بيان فضل صلة الرحم.- 1
صلة الرحم تزيد يف الرزق.- 2
صلة الرحم تطيل العمر.- 3
صلة الرحم تورث املسلم ذكًرا حسًنا بعد موته.- 4

نشاط )1( :
  

ُ َتَعاَلى ِلَصاِحِبِه  َل اهللَّ عن أيب بكرة  قال: قال رسول اهلل : »َما ِمْن َذْنٍب َأْجَدُر َأْن ُيَعجِّ
ِحِم«)1(. ِخُر َلُه ِفي اآْلِخَرِة ِمْثُل اْلَبْغِي َوَقِطيَعِة الرَّ ْنَيا، َمَع َما َيدَّ اْلُعُقوَبَة ِفي الدُّ

اخليار  أمــام   )( الــدرس ضع عالمة  وربطه حبديث  بكرة  أيب  تأملك حلديث  خــالل  من 
املناسب يف اجلدول التايل:

صحيحة يدل عليها العبارة
حديث الدرس

صحيحة يدل عليها 
خاطئةحديث أيب بكرة

يف  عقوبتهما  اهلل  يعجل  والبغي  العقوق 
الدنيا.

عدم  يعين  ال  الدنيا  يف  العقوبة  تعجيل 
املؤاخذة يف اآلخرة.

صلة الرحم تطيل العمر وتزيد يف الرزق.
العقوق يتوافق مع صلة الرحم.

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

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

1 ( أخرجه أبو داود )4٩02(، والترمذي )2511(، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه )4211(.
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نشاط )2( :
  

# اكتب أقاربك الذين حترص على زيارهتم.#
........................................................................................................................

التقويم : 
  

س1: اخرت اإلجابة الصحيحة بوضع دائرة أمام رقم الخيار الصحيح فيام ييل: 

أ- أنت حترص على حضور اللقاءات واملناسبات اليت جتمع أقاربك؛ ألن حكم صلة األرحام: 
# واجب. #
# مستحب. #
# مباح. #

ب- سبب زيارتك ألقاربك:
# لقيامهم بزيارتكم قبل ذلك. #
# خوًفا من أن يقال لك قاطع. #
# طالًبا لرضا اهلل تعاىل.#

ج- قاطع الرحم يقوم مبا يلي ما عدا:
# عدم حضور زواج من مل حيضر زواجه.#

# ال يزور األقارب الذين يسكنون بعيًدا عنه.#

# الدعاء لألقارب بظهر الغيب.#

د- واصل الرحم يقوم بكل ما يلي عدا:
# ترك اإلصالح بني املتخاصمني من األقارب.#
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# منح األموال إىل الفقراء من األقارب.#

# البحث عن فرص عمل مناسبة لألقارب.#

  بكرثة املال والولد ودخول الجنة، فام أثر دعاء النبي  ألنس بن مالك  س2: دعا النبي

عىل مال أنس  وولده؟

س3: اذكر ثالثًا من فوائد الحديث.

س4: ما الثمرة املرتتبة عىل صلة الرحم؟
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الدرس الثامن: األخوة اإلسالمية:

ِهْم، َوَتَراُحِمِهْم، َوَتَعاُطِفِهْم   عن النعمان بن بشري  قال: قال النيب : »َمَثُل اْلُمْؤِمِننَي ِفي َتَوادِّ
ى«)1(. َهِر َواْلُحمَّ َمَثُل اْلَجَسِد ِإَذا اْشَتَكى ِمْنُه ُعْضٌو َتَداَعى َلُه َساِئُر اْلَجَسِد ِبالسَّ

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة
حتاببهم.توادهم 

تعاوهنم.تعاطفهم 

مرض أو اعتل.اشتكى منه عضو

تفاعل بعض اجلسم مع بعضه فتأمل ألجله.تداعى

شرح الحديث الشريف:

يف احلديث تصوير بليغ ومتثيل مجيل، أن يكون املسلمون كاجلسد الذي إذا أصيب أو مرض جزء 
منه فإن بقية أعضاء اجلسم تتأثر له، فتكون املحبة واملودة بني املؤمنني كاجلهاز العصيب الذي ينقل 

اإلحساس باألمل؛ ومن مث ينتقل األثر إىل مجيع البدن. 
التَّوادُّ هو: التواصل اجلالب للمحبة، كالتهادي والتزاور وغريها.

والتَّراحُم هو: التعامل بلطف، والتَّعاطُف هو: التعاون وحسن اخللق. 

1 ( أخرجه البخاري )6011(، ومسلم )2586(.
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الدروس املستفادة من الحديث الشريف:

مجيع املسلمني إخوة يف اإلميان. - 1
 أمر اإلسالم مبحبة مجيع املسلمني.- 2
ينبغي حمبة اخلري للمسلمني كما حنبه ألنفسنا.- 3
التواد من حقوق األخوة اإلسالمية ومن أسباب املحبة بني املسلمني.- 4
التعاطف والتراحم ضروريان لبناء األخوة بني املسلمني.- 5
جيب التعاون بني املسلمني يف اخلري.- 6

نشاط )1( :
  

أمامك جمموعة من املواقف، بيِّن ما القرار الذي تتخذه حياهلا لتحقق املراد من احلديث؟
طالب يقف أمام مقصف املدرسة وليس معه نقود.( 1

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

َنـَهر فراس فقرًيا طرق باب مزنهلم.( 2
............................................................................................

مسعت أن يف احلي املجاور لكم أسرة قد مرض والدهم وليس عندهم من يقضي حوائجهم.( 3
............................................................................................

وقفت مع أبيك أمام إشارة املرور فتقدم شاب قوي البنية يتسول ويطلب املعونة.( 4
............................................................................................
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نشاط )2( :
  

بني من خالل قصة املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار بعد اهلجرة كيف ظهر التواد والتراحم 
بني املؤمنني. 

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

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

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

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

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

نشاط )3( :
  

قال اإلمام الذهيب رمحه اهلل واصًفا النعمان بن بشري  بـ: األمري العامل.
كيف كان النعمان  أمرًيا عاملًا؟

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................
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التقويم : 
  

س1: أنشئ ثالث جمل مستعيًنا بالكلامت التالية: 

محة - العطف(. َواّد – الرَّ )التَّ
َاحم يف املجتمع. س2: اذكر ثالثة أمثلة عىل التََّوادِّ والتََّعاطف والرتَّ

املؤمن  بأخيهم  املؤمنني  إحساس  وبني  املريض  بالعضو  األعضاء  إحساس  بني  عالقة  توجد  س3: 

. املحتاج، بنيِّ ذلك مستنريًا بحديث الرسول

س4: اكتب نبذة عن الصحايب الجليل النعامن بن بشري  مبيًنا اسمه وأهم صفاته وأعامله ومتى 

تويف.

س5: هات من ألفاظ الحديث ما يؤيد املعاين التالية:

# #.)........................( الرمحة صفة غالبة على املجتمع املسلم   

# #.)........................( حب املسلمني مثرة للتربية اإلميانية      

# #.)........................( املسلم سريع اإلحساس بأفراح وآالم أخيه املسلم  
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الدرس التاسع: حقوق األخوة اإلسالمية:

قال:  خْيٌر؟  اإلسالِم  أيُّ   : النيب  رجاًل سأل  أن    بن عمرو  عن عبدالل 
اَلَم َعَلى َمْن َعَرْفَت َوَمْن َلْم َتْعِرْف«)1(.  َعاَم، َوَتْقَرُأ السَّ »ُتْطِعُم الطَّ

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة
أي خصال اإلسالم أفضل.أي اإلسالم خري

تلقي.تقرأ 

شرح الحديث الشريف: 

سأل رجل رسول اهلل  عن أفضل أعمال اخلري فقال له: أن تطعم الناس وتلقي السالم على من 
تعرفه منهم ومن مل تعرفه.

الدروس املستفادة من الحديث الشريف: 

فضل إطعام الطعام وإلقاء السالم.- 1

إفشاء السالم وعدم قرصه عىل املعارف واألقارب.- 2

تنوع أعامل الرب، فمنها مالية ميثلها اإلطعام، وبدنية ميثلها السالم. - 3

1 ( أخرجه البخاري )12(، ومسلم )3٩(.
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اهتامم اإلسالم مبا يقوي أوارص األخوة واملحبة بني املسلمني.- 4

استحباب السؤال عن خصال الرب.- 5

حرص الصحابة عىل أعامل الخري وبحثهم عنها.- 6

تفاضل األعامل فبعضها أفضل وأعظم أجرًا من بعض. - 7

نشاط )1( :
  

يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه  قال تعاىل يف وصف عباده الصاحلني: ٱىمحٱ 
يمح ]اإلنسان: ٨ - ٩[. ٰى   ٌّ    ٍّ    َّ   ُّ    ِّ  ّٰ  ٰر  ٰذ 

من خالل تدبرك لآليات وربطها باحلديث أجب عما يلي:
ما نوع العمل الذي اتفقت فيه اآلية مع احلديث؟( 1

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

ما اآلداب اليت أشارت إليها اآلية يف هذا العمل؟( 2
.......................................................................................................................

 تعاون مع زمالئك يف إضافة آداب أخرى مل تذكر يف اآلية.( 3
.......................................................................................................................
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التقويم : 
  

س1: ما أنواع الخري الواردة يف الحديث.

س2: من إرشادات الحديث الداللة عىل ما يقوي روابط األخوة بني املسلمني. ارشح كيف تستدل 

بالحديث عىل ذلك.

س3: اكتب كلمة )صواب( أو كلمة )خطأ( أمام الخيارات التالية:

- ابتدأ النيب  بإطعام الطعام يف بيان خري األعمال ألن:
# إطعام الطعام أيسر من السالم.#

# لشدة احتياج الناس إىل الطعام.#

# ألن اإلطعام حيافظ على حياة الفقراء.#

- إطعام الطعام دليل على: 
# الكرم واجلود.#

# كثرة املال.#

# كثرة الفقراء.#

يمح ]اإلنسان: 8[ يدل على: خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه  - قوله تعاىل: ىمحٱ 
# كثرة وجوه إطعام الطعام.#

# جواز إطعام غري املسلم.#

# عدم قدرة اإلنسان على بذل املال.#
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- كل مما يلي ميثل سلوكيايت اليت استفدهتا من احلديث:
# أكرم الضيف وأحسن للمسكني.#

# أردد أذكار الصباح واملساء.#

# أسلم على من أعرف ومن ال أعرف.#

س4: بني رأيك يف العبارات التالية: 

# إفشاء السالم عمل يدل على التواضع.#

# إطعام الطعام خيلص النفس من الشح.#

# السالم ال يؤثر على العالقة بني املسلمني.#

# للسالم ضوابط كثرية جتعله صعب التطبيق.#
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الدرس العاشر: مفسدات األخوة بين املسلمين:

َأْكَذُب  نَّ  الظَّ َفِإنَّ   ، نَّ َوالظَّ »ِإيَّاُكْم  قال:    الل  رسول  أن    هريرة  أيب  عن 
َتَباَغُضوا،  َوَل  َتَداَبُروا،  َوَل  َتَحاَسُدوا،  َوَل  ُسوا،  َتَجسَّ َوَل  ُسوا،  َتَحسَّ َوَل  احَلِديِث، 

ِ ِإْخَواًنا«)1(. َوُكوُنوا ِعَباَد اللَّ

معاني الكلمات:
معناهاالكلمة

التهمة بال دليل.الظن

التجسس: البحث عن العورات.ال جتسسوا

التحسس: االستماع حلديث القوم.ال حتسسوا

احلسد: متين الشخص زوال النعمة عن الغري.وال حتاسدوا

ال تزيدوا على سعر السلعة وأنتم ال تريدون الشراء.ال تناجشوا

ال هتاجروا.ال تدابروا

شرح الحديث الشريف: 

 عن كل ما يفسد العالقة بني املؤمنني، ومنها سوء الظن وتتبع عيوب الناس  هنى رسول اهلل 
وكشف أسرارهم والتحاسد واملقاطعة والبغض والكراهية. وأمرهم أن يكونوا إخواًنا متعاونني على عبادة 

اهلل تعاىل. 

1 ( أخرجه البخاري )6064(، و)6066(، ومسلم )2563(.
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الدروس املستفادة من الحديث الشريف: 

اإلسالم دين محبة وإخاء.- 1

الحرص عىل تحقيق األخوة بني املسلمني.- 2

من األعامل املفسدة لألخوة التجسس وسوء الظن.- 3

تحريم بغض املسلم واإلعراض عنه.- 4

تحريم الحسد والكراهية والتقاطع بني املسلمني.- 5

عدم التنقيب عن معايب املسلمني وترك تتبع عوراتهم.- 6

البعد عن األسباب املؤدية إىل البغض والكراهية بني املسلمني.- 7

نشاط )1( :
  

بالرجوع إىل معلمك قارن بني مفسدات األخوة بني املسلمني الواردة يف احلديث الشريف السابق 
من حيث التعريف واألثر من وجهة نظرك وأسباب العالج:

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

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

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

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

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

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

ِه،  َوَيــدِ ِلَساِنِه  ِمْن  امُلْسِلُموَن  َسِلَم  َمْن  »امُلْسِلُم  قال:    النيب   عن  بن عمرو  عن عبداهلل 
ُ َعْنُه«)1(. َوامُلَهاِجُر َمْن َهَجَر َما َنَهى اهللَّ

) أ ( هذا احلديث يشمل صنفني من أهل اإلسالم فما مها؟ وأيهما يرتبط حبديث الدرس؟
.......................................................................................................................

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

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

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

)ب( أرشد احلديث إىل أن املسلم ميتنع عن إيذاء إخوانه باللسان أو باليد.
# ما نوع اإليذاء الذي اتفق فيه احلديثان؟#

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

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

# اذكر أمثلة على النوع الثاين من اإليذاء.#

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

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

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

1 ( أخرجه البخاري )10(.
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التقويم : 
  

س1: ملاذا اهتم اإلسالم بتقوية أوارص األخوة بني املسلمني؟

س2: أوجد الصفات والفضائل املشرتكة بني أيب هريرة وعبدالله بن عمرو ريض الله عنهام.

س3: ضع عالمة )( أمام العبارة التي تختلف عن املجموعة فيام ييل:

ِ ِإْخَواًنا« يدل على: - قوله : »َوُكوُنوا ِعَباَد اهللَّ
# أهنم ليسوا من عباد اهلل وعليهم أن يكونوا عباًدا.#
# وجوب حتقيق األخوة بني املؤمنني.#
# األخوة اإلميانية تساعد يف حتقيق العبودية.#

نَّ َأْكَذُب احَلِديِث« يدل على:  - قوله : »َفِإنَّ الظَّ
# خطورة سوء الظن.#
# الظن كذب خفي ال يتنبه إليه.#
# الظن حديث باللسان.#

- قوله : »َواَل َتَداَبُروا، َواَل َتَباَغُضوا« ذكر التباغض بعد التدابر ألن:
# التدابر يؤدي إىل التباغض.#
# التباغض يؤدي إىل التدابر.#
# كالمها مفسد لروابط األخوة.#

- من السلوكيات اليت تعلمتها من احلديث:
# حتسن الظن بإخوانك املسلمني، وال تتهم أحًدا بدون دليل.#
# تفعل ما تريد بغض النظر عن أثر ذلك على املسلمني.#

# تتجنب إيذاء املسلمني باللسان أو باليد أو بالقلب.#
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أهداف الوحدة:
  

يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:
# يتمسك بالتوحيد.#

# يشرح املقصود بالتوحيد.#

# يؤمن بأمهية التوحيد.#

# يناقش أمهية التوحيد.#

# حيذر الشرك.#

# يؤمن خبطورة الشرك.#

# يؤمن بأمهية الشهادتني.#

# يناقش املقصود بالشهادتني.#

# يبني مفهوم العبادة.#

# يتمسك بالعبادات املفروضة.#



111

الدرس األول: العقيدة اإلسالمية :

مفهوم العقيدة:

ما يعقد عليه اإلنسان قلبه عقًدا جازًما وحمكًما ال يتطرق إليه شك.

 تعريف العقيدة اإلسالمية:
هي: "اإلميان اجلازم باهلل، وما جيب له، واإلميان مبالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر، وبالقدر 
خريه وشره، وبكل ما جاءت به النصوص الصحيحة من أصول الدين وأمور الغيب وأخباره، وما أمجع 
عليه سلف األمة والتسليم هلل تعاىل يف احلكم واألمر والقدر والشرع ولرسوله  بالطاعة والتحكيم 

واالتباع".
ومن مرادفات لفظ العقيدة: التوحيد، والسنة، واإلميان.

نشاط )1( :
  

د بعضها: هناك العديد من العقائد الفاسدة يف احلياة الدنيا من حولنا، عدِّ
...................................................................-1
...................................................................-2
...................................................................-3

خصائص العقيدة اإلسالمية:

# اخلصائص: مجع خصيصة.#
# اخلصيصة: هي الصفة اليت يتمّيز هبا الشيء، وال يشاركه فيها غريه.#
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خصائص العقيدة اإلسالمية

عقيدة
غيبية

عقيدة
شاملة

عقيدة
توقيفية

وبياهنا على النحو التايل:
أهنا  عقيدة غيبية:( 1

الغيب: ما غاب عن احلس، فال يدرك بشيء من احلواس اخلمس: )السمع والبصر واللمس والشم 
والذوق(،كاإلميان باهلل، ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، والقدر، وعذاب القرب ونعيمه، وغري 

. ذلك من أمور الغيب اليت ُيعَتَمد يف اإلميان هبا على ما جاء يف كتاب اهلل وسنة رسوله

أهنا عقيدة شاملة:( 2

عقيدة شاملة

حال اإلنسان يف احلياة الدنياعبادات قلبية عالقة اإلنسان بربه

حال اإلنسان يف اآلخرةعبادات فعلية
حال اإلنسان يف احلياة الربزخيةعبادات قولية عالقة اإلنسان بغريه

عبادات مالية

مشول األحوالمشول العالقات واملعامالتمشول العبادات
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ويتضح مشول العقيدة يف األمور الثالثة اآلتية:
# األول: مشول العبادة.#

 العبادات القلبية: هي......................................................
ومن أمثلتها:........................،.............................،.............

  العبادات القولية: هي......................................................
ومن أمثلتها: ...................،......................،........................

العبادات الفعلية: هي.......................................................
ومن أمثلتها:.....................،...................،.........................

 العبادات املالية: هي.....................................................
ومن أمثلتها:...................،......................،........................

# الثاين: أهنا تشمل عالقة العبد بربه، وعالقة اإلنسان بغريه من البشر.#
# الثالث: أهنا تشمل حال اإلنسان يف احلياة الدنيا، ويف احلياة الربزخية "القرب"، ويف احلياة األخروية.#

أهنا عقيدة توقيفية:( 3
. عقيدة اإلسالم موقوفة على كتاب اهلل، وما صح من سنة رسوله حممد بن عبداهلل

التقويم : 
  

س1: وضح املقصود بالعقيدة.

س2: ما املقصود بالعقيدة اإلسالمية؟

س3: اذكر خصائص العقيدة اإلسالمية.
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س4: اخرت اإلجابة الصحيحة مام ييل:

- من خصائص العقيدة اإلسالمية:

# أ  - أهنا عقيدة غيبية#

# ب- أهنا عقيدة شاملة.#

# ج- أهنا عقيدة توقيفية.#

# د  - كل ما سبق.#

- ........... ال يدرك بشيء من احلواس0

# أ  - الغيب.#

# ب- السمع.#

# ج- البصر.#

# د  - ال شيء مما سبق.#

- عقيدة اإلسالم موقوفة على.................

# أ  - كتاب اهلل.#

# #. ب- ما صح عن النيب

# ج- )أ، ب(  مًعا.#

# د  - ال شيء مما سبق.#
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الدرس الثاني: التوحيد :

التوحيد هو أساس دعوة األنبياء واملرسلني، وهو الركن األول للدين، وبدون حتقيقه ال يقبل اهلل أيَّ 
عمٍل. وأهل التوحيد هم أهل السعادة يف الدنيا واآلخرة.

تعريف التوحيد:  

لغة: اإلفراد.
شرًعا: إفراد اهلل باخللق وامللك والتدبري، وأنه املستحق للعبادة وحده ال شريك له، وأنه ال شبيه له 

يف أمسائه وصفاته.
# زب # رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ  ومن أدلة انفراد اهلل تعاىل باخللق، قوله تعاىل: ىمحٱ 

يمح ]يونس: 3[. نب  مب 

# يمح ]اذلاريات: # ىث  نث  مث  زث  رث  يت  ىت  ومن أدلة انفراده تعاىل بالرزق، قوله تعاىل: ىمحٱ 
.]٥٨

# زب # رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ  ومن أدلة استحقاقه وحده للعبادة، قوله تعاىل: ىمحٱ 
جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت  ىبيمح ]انلحل: 36[، وقوله: ىمحٱ  نب  مب  

يمح ]األنعام: 162 - 163[. حض  جض  مص  خص  حص  مس  حسخس  جس  مخ  جخ  مح 

# جي # يه  مهىه  جه  ين  ومن أدلة عدم مشاهبة صفاته لصفات املخلوقني، قوله تعاىل: ىمحٱ 
يمح ]الشورى: 11[. حي 

# يمح ]األعراف: # نئ  مئ  زئ  رئ  ومن أدلة انفراده باألمساء احلسىن، قوله تعاىل: ىمحٱ   ّٰ 
.]1٨٠
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التوحيد دين الِفْطَرِة:

مح  جح  مج  مثحج  هت  مت  خت  خلق اهلل اخللق مفطورين على التوحيد، قال تعاىل: ىمحٱ 
يمح ]الروم: 3٠[. خض  حض  جض  خصمص  حص  مس  خس  جسحس  مخ  جخ 

وقال النيب : »َما ِمْن َمْوُلوٍد ِإالَّ ُيوَلُد َعَلى الِفْطَرِة«)1(.

مث إن الناس افترقوا يف ثباهتم على فطرة التوحيد: 

أما املوحدون: فاستقاموا عىل هذه الفطرة، وأقروا لله بالتعظيم والعبادة.- 1

وأما املرشكون: فقد انحرفوا عن هذه الفطرة، فلم يقروا بعبادة الله تعاىل.- 2

وأما امللحدون: فأنكروا وجود الله تعاىل.- 3

استحقاق اهلل للعبودية:

اهلل يأمرنا بعبادته وحده؛ ألنه هو املتفرد باخللق واملنعم علينا بسائر النعم. فوجب على من أقر بأن 
من  اهلل هو اخلالق هلذا الكون العظيم، أن يقر بأنه ال يستحق أن يعبد إال اهلل وحده، قال تعاىل: ىمحٱ 
هئ  مئ   خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري   ٰى  ين  ىن  نن 

جس  مخ  جخ  مح  مججح  حج  مث  هت  مت  خت   حت  جت  هب  مب  خب  حب  جب 

يمح ]ابلقرة: 21 - 22[.  مس  خس  حس  

1 ( رواه البخاري )44٩7(، ومسلم )2658(. 
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عالقة التوحيد باإليمان: 

اإلميان معىن عام، والتوحيد جزء منه، فاإلميان شامل إلميان العبد باهلل ومالئكته ورسله واليوم 
اآلخر وبالقدر خريه وشره، والتوحيد داخل يف ركن اإلميان باهلل تعاىل، فال يصح اإلميان باهلل تعاىل 
َواْلَيْوِم  َوُرُسِلِه،  َوُكُتِبِه،  ُتْؤِمَن ِباهلِل، َوَماَلِئَكِتِه،  َأْن  مَياُن،  إال بتوحيده سبحانه، يقول الرسول : »اإْلِ

ِه«)1(. اآْلِخِر، َوُتْؤِمَن ِباْلَقَدِر َخْيِرِه َوَشرِّ

نشاط )1( :
  

تأمل هذه اآليات الكرمية مث اكتب ما تدل عليه كل آية:
ما تدل عليه اآليةاآلية

مت  زت  رت  يب  ىب  نب  زبمب  رب  يئ  ىمحٱ 

يمح ]اغفر: 2٠[. ىث  نث  مث  زث  رث  يت  نتىت 

جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  ىمحٱ 

يمح ]انلحل: 73[. ين  ىن  من  خن  حن 

ىكيمح  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىمحٱ 

]انلحل: ٨3[.

جع  مظ  حط  مض  خض  جضحض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  ىمحٱ 

يمح ]انلحل: ٥1[. جغ  مع 

خئ  جئحئ  يي  ىي  ميني  زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  ىمحٱ 

يمح ]احلرش: 22[. هئ  مئ 

1 ( أخرجه مسلم )8(. 
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أهمية التوحيد:

التوحيد هو الغاية من خلق اجلن واإلنس:( 1
مل يترك اهلل عباده مهاًل، ومل خيلقهم عبًثا، بل خلقهم لغاية عظيمة، وهي: أن يعبدوه وحده ال 
يمح ]اذلاريات: ٥6[. يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ  شريك له: والدليل على ذلك قوله تعاىل: ىمحٱ   ّٰ 

التوحيد هو األساس الذي تبىن عليه مجيع األعمال:( 2
ال يقبل اهلل من األعمال إال ما كان مبنيًّا على التوحيد، فأما إذا كان العبد غري مسلم فإن مجيع 
أعماله مردودة عليه؛ ألن التوحيد هو األساس األول الذي جيب أن ُتبىن عليه، فمن مل ينب أعماله على 

التوحيد فهو كمن يبين بيًتا بال أساس. 
مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  قال تعاىل لنبيه : ىمحٱ 

يمح ]الزمر: 6٥[. جس  مخ  جخ  مح  جح 

التوحيد هو الغاية من إرسال الرسل:( 3
ملا كان التوحيد هو األساس لكل عمل، فقد أرسل سبحانه الرسل وأنزل عليهم الكتب للدعوة إىل هذا 

التوحيد وترسيخ هذا األساس. 
ىبيمح ]انلحل: 36[.  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ  قال تعاىل: ىمحٱ 

والطاغوت: كل ما عبد من دون اهلل وهو راٍض بذلك)1(.

التوحيد هو حق اهلل على العباد:( 4
أوجُب حقوِق اهلِل على عباده وأعظُمها أن ُيفردوه بالعبادة دون شريك، فَعْن ُمَعاٍذ بن جبل ، َقاَل: 
ِ َعَلى ِعَباِدِه، َوَما َحقُّ الِعَباِد َعَلى  ِبيِّ  َعَلى ِحَماٍر، َفَقاَل يل: »َيا ُمَعاُذ، َهْل َتْدِري َحقَّ اهللَّ ُكْنُت ِرْدَف النَّ
ِ َعَلى الِعَباِد َأْن َيْعُبُدوُه َواَل ُيْشِرُكوا ِبِه َشْيًئا، َوَحقَّ الِعَباِد  ُ َوَرُسوُلُه َأْعَلُم، َقاَل: »َفِإنَّ َحقَّ اهللَّ ؟« فُقْلُت: اهللَّ ِ اهللَّ

1 ( أما من ُعبد وهو غري راض، فليس بطاغوت، كعيسى عليه السالم.
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ْرُهْم،  اَس؟ َقاَل: »اَل ُتَبشِّ ُر ِبِه النَّ ِ َأَفاَل ُأَبشِّ َب َمْن اَل ُيْشِرُك ِبِه َشْيًئا«، ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللَّ ِ َأال ُيَعذِّ َعَلى اهللَّ
ِكُلوا«)1(.  َفَيتَّ

حق العباد ىلع اهلل:

اًل على عباده املؤمنني، أن من وحده ومل يشرك به  لقد أوجب اهلل تعاىل على نفسه تكرًما منه وتفضُّ
َب َمْن اَل ُيْشِرُك  ِ َأال ُيَعذِّ شيًئا أن يدخله اجلنة وال يعذبه، كما يف حديث معاذ : »َوَحّق الِعَباِد َعَلى اهللَّ

ِبِه َشْيًئا«. 

نشاط )1( :
  

بالتعاون مع جمموعتك، اكتب أمام كل آية داللتها على أمهية التوحيد: 

ما تدل عليهاآلية

ربيمح  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ  ىمحٱ      ِّ    ّٰ 

]الفرقان: 23[.
..................................................

حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  ىمحٱ 

يمح ]األنبياء: 2٥[. ين  ىن  من  خن 
..................................................

جي  يه  مهىه  جه  ين  ىن  من  خن  حن  جن  ىمحٱ 

يمح ]امللك: 2[. خي  حي 
..................................................

1 ( أخرجه البخاري )5622(، ومسلم )30(. 
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التقويم : 
  

س1: عرف التوحيد لغة ورشًعا. 

س2: اذكر دلياًل عىل كل مام يأيت:

# انفراد اهلل تعاىل بالرزق.#

# استحقاق اهلل للعبودية. #

# التوحيد دين الفطرة.#

# حسن أمساء اهلل تعاىل.#

س3: ارشح بأسلوبك عالقة التوحيد باإلميان.

س4:  ضع عالمة ) ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )×( أمام العبارة الخطأ مام يأيت:

# #)     ( التوحيد هو األساس الذي تقوم عليه العبادة الصحيحة.          

# #)     ( أمساء اهلل تعاىل تدل على الذات والصفات فقط.                 

# #)     ( افترق الناس يف ثباهتم على الفطرة إىل موحدين ومشركني.        

# #)     ( اإلميان جزء من التوحيد ال يصح التوحيد إال به.                 

س5: ما الحكمة من خلق الجن واإلنس؟ 

س6: ما الفرق بني حق الله عىل العباد، وحق العباد عىل الله؟

س7: ضع أمام فقرات العمود )ب( ما يناسبها من أرقام العمود )أ(: 

)ب()أ(

مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  1- ىمحٱ 
يمح ]الزمر: 6٥[. جح  مج  حج 

)       ( دليل على أن التوحيد هو الغاية من خلق العباد.
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)ب()أ(

حم  جم  يل  ىل  مل  خل  2- قال تعاىل:ىمحٱ 
يمح  ين  ىن  من  خن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم 

]األنبياء:2٥[.

)     ( دليل على أن التوحيد أساس مجيع األعمال.

ىئيمح  نئ  مئ  زئ  رئ  3- قوله تعاىل: ىمحٱ   ّٰ 
]اذلاريات: ٥6[.

)     ( دليل على أن التوحيد سبب إرسال الرسل.

س8: ضع خطًّا تحت االختيار غري املناسب فيام ييل:

يمح ]لقمان: 13[،  رئ  ٰى     ٌّ    ٍَّّ   ُّ     ِّ    ّٰ  ٰر  - قال تعاىل على لسان لقمان: ىمحٱ 
يف هذه اآلية دليل على أن التوحيد:

# سبيل للخالص من الظلم.#
# ال يصح إال بترك الشرك.#
# ال عالقة بينه وبني الشرك.#

ىبيمح  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ  - قال تعاىل: ىمحٱ 
]انلحل: 36[. يستفاد من هذه اآلية:

# وجوب اجتناب عبادة غري اهلل.#
# البعث حق على كل ميت.#
# مهمة الرسل الدعوة للتوحيد.#

ِ َعَلى الِعَباِد َأْن َيْعُبُدوُه َواَل ُيْشِرُكوا ِبِه َشْيًئا« يصح دلياًل على: - قوله  ملعاذ: »َفِإنَّ َحقَّ اهللَّ
# )صواب - خطأ(# التوحيد ال يتم إال بترك الشرك.                     
# )صواب - خطأ(# توحيد اهلل حق واجب على العباد.                   
# )صواب - خطأ(# عدم معاقبة العباد لتركهم حلق اهلل.                   
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الدرس الثالث: منهج النبي  يف الدعوة إلى التوحيد :

له:  فقال  رأسه،  يعوده، فقعد عند    النيب  فأتاه   فمرض،  النيب  يهودي خيدم  كان غالم 
يقول:   وهو  النيب  القاسم، فأسلم، فخرج  أبا  أطع  له:  فقال  أبيه وهو عنده،  »أسلم«، فنظر إىل 

اِر«)1(. »احَلْمُد هللِ الَِّذي َأنَقَذُه ِمَن النَّ

فضل الدعوة إلى التوحيد: 

نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  الدعوة إىل اهلل تعاىل من أفضل األعمال، قال تعاىل: ىمحٱ 
يمح ]فصلت: 33[. نث  مث  زث  رث  يت  ىت 

 والدعوة إىل اهلل على مراتب ودرجات، أعظمها وأجلها الدعوة إىل التوحيد، الذي هو أساس كل 
 ، ُ اَس َحتَّى َيُقوُلوا: اَل ِإَلَه ِإالَّ اهللَّ ِ : »ُأِمْرُت َأْن ُأَقاِتَل النَّ األعمال. فَعْن َأِبي ُهَرْيَرَة  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَّ

.)2(» ِ َها، َوِحَساُبُهْم َعَلى اهللَّ ي ِدَماَءُهْم َوَأْمَواَلُهْم، ِإالَّ ِبَحقِّ َفِإَذا َقاُلوَها َفَقْد َعَصُموا ِمنِّ

البدء بالدعوة إلى التوحيد:

توحيد اهلل تعاىل أول ما يدعى إليه الناس؛ ألنه مفتاح الدخول يف اإلســالم، ومما يدل على أنه 
َك َتْأِتي َقْوًما ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب، َفاْدُعُهْم ِإَلى  منهجه  هو قوله ملعاذ بن جبل ملا أرسله إىل اليمن: »ِإنَّ
َشَهاَدِة َأنَّ اَل ِإَلَه ِإالَّ اهلُل َوَأنِّي َرُسوُل اهلِل، َفِإْن ُهْم َأَطاُعوا ِلَذِلَك، َفَأْعِلْمُهْم َأنَّ اهلَل اْفَتَرَض َعَلْيِهْم َخْمَس 
ِمْن  ُتْؤَخُذ  َصَدَقًة  َعَلْيِهْم  اْفَتَرَض  اهلَل  َأنَّ  َفَأْعِلْمُهْم  ِلَذِلَك،  َأَطاُعوا  ُهْم  َفِإْن  َوَلْيَلٍة،  َيْوٍم  ُكلِّ  ِفي  َصَلَواٍت 
ُه  ِق َدْعَوَة اْلَمْظُلوِم، َفِإنَّ اَك َوَكَراِئَم َأْمَواِلِهْم، َواتَّ َأْغِنَياِئِهْم َفُتَردُّ ِفي ُفَقَراِئِهْم، َفِإْن ُهْم َأَطاُعوا ِلَذِلَك، َفِإيَّ

َلْيَس َبْيَنَها َوَبْيَن اهلِل ِحَجاٌب«)3(.

1 ( أخرجه البخاري )12٩0(.

2 ( أخرجه النسائي )3٩71(.
3 ( أخرجه البخاري )40٩0(، ومسلم )1٩(.



123

طريقة رسول اهلل  يف الدعوة:

طريقة رسول اهلل 
 يف الدعوة

الصرباإلخالص هلل احلكمة العلم

قال   ، بالنيب حممد  يقتدوا  أن  الدعاة  لذلك وجب على  تعاىل عبادة جليلة،  الدعوة إىل اهلل 
يثيمح ]يوسف: 1٠٨[. ىث  نث  مث  زث  يترث  ىت  نت  مت  زت  رت  تعاىل: ىمحٱ 

وطريقة الرسول  يف الدعوة قائمة على أصول، منها: 

اإلخالص لله: بأن يبتغي بالدعوة الثواب من الله. - 1

العلم: بأن يكون عاملًا مبا يدعو إليه، وعاملًا بأحوال املدعوين. - 2

الحكمة: بأن يترصف مبا يناسب، بحيث يضع كل يشء يف موضعه الالئق به.- 3

الصرب: بأن يتحمل مشقة الدعوة، وما يعرتضه من أذى الناس.- 4

: من وسائل الدعوة يف عهد رسول اهلل

وسائل الدعوة يف 
 عهد رسول اهلل

ضرب األمثالاخلطابة والوعظ القدوة احلسنة إرسال الدعاة الرسائل
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ع يف وسائل دعوته، حىت بلغ رسالة ربه أمت البالغ. بذل النيب  غاية جهده يف الدعوة إىل اهلل، ونوَّ

ومن هذه الوسائل: 

إىل - 1 يدعوهم  وتجمعاتهم،  الناس  أسواق  إىل  يذهب   مبكة  النبي  كان  فقد  والوعظ:  اخلطابة 
توحيد الله، وكان باملدينة يخطب الناس ويعظهم يف الجمعة والعيد، وغريهام. 

الرسائل: أخذ النبي  يبعث بالرسائل إىل امللوك والزعامء، يدعوهم إىل الله ويبني لهم رشعه. - 2

إرسال الدعاة: كان النبي  يرسل بعض أصحابه لدعوة غري املسلمني إىل الدين الحق، كام أرسل - 3
يقيمون خارج  الذين  املسلمني  إىل  الصحابة  بعض  يرسل    كان  وكذلك  اليمن،  إىل    معاًذا 

املدينة ليعلموهم ويبينوا لهم رشع الله. 

القدوة احلسنة: فقد كان تعامل النبي  مع الناس من أعظم أسباب هدايتهم؛ ملا وهبه الله من - 4
يمح ]القلم: ٤[، وقال  ين  ىن  نن  من  زن  سمو األخالق وحسن التعامل، قال الله تعاىل: ىمحٱ 

يمح ]األحزاب: 21[. حك  جك  مق  حق  مف  خف  حف  جف  سبحانه: ىمحٱ 

ضرب األمثال: فقد رضب النبي  األمثال ليفهم الناس، وكان ذلك يف مناسبات عديدة، كام قال - 5
جرير بن عبدالله البجيل : كنا ُجلوًسا عند النبي  إذ نظر إىل القمر ليلة البدر وقال: »إِنَُّكْم 

وَن يِف ُرْؤيَِتِه، فَِإِن اْستَطَْعتُْم أَْن الَ تُْغلَبُوا َعىَل َصالٍَة قَبَْل  َسرَتَْوَن َربَُّكْم، كَاَم تََرْوَن َهَذا الَقَمَر، الَ تَُضامُّ

ْمِس َوقَبَْل ُغُروِبَها فَافَْعلُوا«)1(. طُلُوِع الشَّ

وَن أي: ال يلحقكم ضيم وال مشقة يف رؤيته، فقد يتزاحم اَل ُتَضامُّ
الناس عند رؤية الشيء فليحقهم الضرر.

ْمِس َوَقْبَل ُغُروِبَها يعين صالة الفجر، وصالة العصرَصاَلٍة َقْبَل ُطُلوِع الشَّ

1 ( أخرجه البخاري )6٩٩7(، ومسلم )633(، واللفظ للبخاري.
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نشاط )1( :
  

استجدت يف عصرنا وسائل وتقنيات حديثة، من املهم أن يستعني الداعي إىل اهلل هبا وفق ما 
شرع اهلل، ومن تلك الوسائل: 

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

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

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

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

نشاط )2( :
  

حرص النيب  على هداية الناس مقتفًيا بذلك أثر األنبياء من قبله، منهم نوح عليه السالم، 
تأمل اآليات التالية من سورة نوح مث ناقش معلمك وزمالءك يف األسئلة التالية:

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

مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث 

يمح ]نوح: 1 - ٤[. حئ  جئ  يي  ىي  ميني  زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  زنمن  رن 

إىل أي يشٍء دعا نوٌح قوَمه؟- 1

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

بم وعد نوح قومه إن هم أطاعوه؟ - 2

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

ما الذي استفدته من دعوة نوح عليه السالم لقومه؟- 3

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

........................................................................................................................
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التقويم : 
  

س1: اذكر دلياًل من السنة عىل فضل الدعوة إىل التوحيد. 

س2: وضح األصول األربعة ملنهج الرسول  يف الدعوة.

س3: من وسائل الدعوة يف عهد الرسول : القدوة الحسنة – رضب األمثال.

حتدث عن هاتني الوسيلتني.
س4: علل: 

ملا بعث النيب  معاًذا  إىل اليمن أمره أن يبدأ الناس بالدعوة إىل التوحيد. 
س5: اكتب كلمة )صواب( أو كلمة )خطأ( أمام العبارات التالية:

 	)  ( ال يجب أن نستخدم التكنولوجيا الحديثة يف الدعوة إىل اإلسالم. 

 	)  ( استخدام اإلنرتنت يف الدعوة إىل التوحيد حرام.   

 	)  ( أدعو أرسيت إىل مكارم األخالق.     

 	)  ( أنصح إخواين دامئًا بطاعة الله عز وجل.    
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الدرس الرابع: النهي عن الشرك وفضل التوحيد:

مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  ا َنَزَلْت: ىمحٱ  ِ بن مسعود  َقاَل: َلمَّ َعْن َعْبِداهللَّ
، َأيَُّنا اَل َيْظِلُم  ِ يمح ]األنعام: 82[، َشقَّ َذِلَك َعَلى امُلْسِلِمنَي، َفَقاُلوا: َيا َرُسوَل اهللَّ جن  يم  ىم 

ٰى     ٌّ    ٰر  ْرُك؛ َأَلْم َتْسَمُعوا َما َقاَل ُلْقَماُن اِلْبِنِه َوُهَو َيِعُظُه: ىمحٱ  َما ُهَو الشِّ  َنْفَسُه؟ َقاَل: »َلْيَس َذِلَك، ِإنَّ
يمح ]لقمان: 13[« )1(. رئ   ّٰ    ِّ     ُّ   ٍَّّ   

ما الذي فهمه الصحابة رضي اهلل عنهم من اآلية األوىل؟ 
................................................................................................................

ما املعىن الصحيح لآلية بعد توضيح النيب ؟ 
قبح  على  يدل  وهذا   ،................................................................................................................

الشرك، وقد هنى اهلل عن الشرك يف آيات كثرية.

النهي عن الشرك:

حس  مخجس  جخ  مح  جح  حجمج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 
خسيمح ]األنعام:151[.

وقد بدأ اهلل بالنهي عن الشرك؛ ألنه أكرب الكبائر وأعظم املحرمات، وحمبط جلميع األعمال، يقول 
يمح ]األنعام: 88[. مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  اهلل تعاىل: ىمحٱ 

1 ( أخرجه البخاري )342٩(، ومسلم )124(. 
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فضل التوحيد:

توحيد اهلل تعاىل له فضائل كثرية منها: 

أنه سبب يف مغفرة الذنوب للموحد مبشيئة الله تعاىل؛ فعن أنس  أن النبي  قال: »قال اهلل - 1

َتْيُتَك ِبُقَراِبَها  َك َلْو َأَتْيَتِني ِبُقَراِب اأَلْرِض َخَطاَيا ُثمَّ َلِقيَتِني اَل ُتْشِرُك ِبي َشْيًئا أَلَ تعاىل: َيا اْبَن آَدَم ِإنَّ

َمْغِفَرًة«)1(.

اِر - 2 َم َعَلى النَّ َ َحرَّ عدم الخلود يف النار؛ فعن عتبان بن مالك األنصاري  أن النبي  قال: »َفِإنَّ اهللَّ

.)2(» ِ ، َيْبَتِغي ِبَذِلَك َوْجَه اهللَّ ُ َمْن َقاَل: اَل ِإَلَه ِإالَّ اهللَّ

دخول املوحد الجنة؛ فعن عبادة بن الصامت  قال: قال رسول الله : »َمْن َشِهَد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ - 3

ِ َوَرُسوُلُه، َوَكِلَمُتُه َأْلَقاَها ِإَلى  ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه، َوَأنَّ ِعيَسى َعْبُد اهللَّ ُ َوْحَدُه اَل َشِريَك َلُه، َوَأنَّ ُمَحمَّ اهللَّ

َة َعَلى َما َكاَن ِمَن الَعَمِل«)3(.  ُ اجَلنَّ ، َأْدَخَلُه اهللَّ اُر َحقٌّ ، َوالنَّ ُة َحقٌّ َمْرَيَم َوُروٌح ِمْنُه، َواجَلنَّ

رجحان كلمة التوحيد عىل كل املخلوقات؛ فعن أيب سعيد الخدري  أن رسول الله  قال: »َقاَل - 4

، َقاَل: َيا َربِّ  ُ ُموَسى: َيا َربِّ َعلِّْمِني َشْيًئا َأْذُكُرَك ِبِه، َوَأْدُعوَك ِبِه، َقاَل: ُقْل َيا ُموَسى: اَل ِإَلَه ِإالَّ اهللَّ

ٍة، َواَل ِإَلَه  ْبِع ِفي ِكفَّ ْبِع َواأْلََرِضنَي السَّ َمَواِت السَّ ُكلُّ ِعَباِدَك َيُقوُل َهَذا، َقاَل: َيا ُموَسى َلْو َأنَّ َأْهَل السَّ

.)4(» ُ ٍة، َماَلْت ِبِهْم اَل ِإَلَه ِإالَّ اهللَّ ُ ِفي ِكفَّ ِإالَّ اهللَّ

1 ( أخرجه الترمذي )3540(.  
2 ( أخرجه البخاري )6218(، ومسلم )33(.  
3 ( أخرجه البخاري )3435(، ومسلم )28(.  

4 ( أخرجه ابن حبان )6218(، واحلاكم )528/1(.  
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نشاط )1( :
  

حس  مخجس  جخ  مح  جح  حجمج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  قال تعاىل: ىمحٱ 

جف  مغ  جغ  مع  جع  حطمظ  مض  خض  حض  جض  مص  خص  حص  خسمس 

حم  جم  هل  مل  حلخل  جل  مك  لك  خك  حك  جك  مق  مفحق  خف  حف 

ىن  من  خن  جنحن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  مم  خم 

ٰى    ٌٍّّ      َّ   ُّ   ِّّٰ  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  حيخي  جي  يه  ىه  مه  ينجه 

زت  رت  ىبيب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ 

يمح ]األنعام: 151- 153[. ىف  يث  ىث  نث  مث  رثزث  يت  ىت  نت  مت 

اقرأ هذه اآليات، واستخرج الوصايا الواردة فيها، واكتبها يف اجلدول التايل:

16

27

38

4٩

510
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نشاط )2( :
  

للتوحيد آثار يف سلوكيات املسلم، أمامك جمموعة من النصوص يستفاد منها بعض السلوكيات 
املحمودة، صل املجموعة )أ( بالسلوك الذي يناسبه يف املجموعة )ب(:

  
)ب( السلوك املستفاد)أ( النص

 ُ "اهللَّ الــفــرس:  جيش  لقائد    عامر  بــن  ربعي  قــول   -  1
ُ َجاَء ِبَنا ِلُنْخِرَج َمْن َشاَء ِمْن ِعَباَدِة اْلِعَباِد ِإَلى  اْبَتَعَثَنا، َواهللَّ
ْنَيا ِإَلى ِسَعِتَها، َوِمْن َجْوِر اأَلْدَياِن  ، َوِمْن ِضيِق الدُّ ِ ِعَباَدِة اهللَّ

ِإَلى َعْدِل اإِلْسالِم")1(.

أســعــى يف حتــقــيــق وحــــدة األمـــة 
وعزهتا.

ْساَلِم،  ُ ِباإْلِ َنا اهللَّ ا َأَذلَّ َقْوٍم َفَأَعزَّ ا ُكنَّ 2 - قول عمر : "ِإنَّ
.)2(" ُ َنا اهللَّ ُ ِبِه َأَذلَّ َنا اهللَّ َة ِبَغْيِر َما َأَعزَّ َفَمْهَما َنْطُلُب اْلِعزَّ

ــنـــاس من  ــاهـــد يف حتـــريـــر الـ أجـ
املعتقدات الباطلة.

خي  حي  جي  3 - قول اهلل تعاىل على لسان موسى: ىمحٱ 
ٰى  ٌّ   ٍّ    َّ     ُّ  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي 

يمح )غافر: 27(.

الــفــضــل والعلم  أتــبــع هـــدي أهـــل 
وسننهم.

ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  4 - أمره تعاىل لنبيه : ىمحٱ 
يمح  هب  مب  خب  حب  هئجب  مئ  خئ  حئ  جئ  يي 

)األنعام: 161(.

مواجهة  يف  تعاىل  بــاهلل  أحتصن 
اجلبابرة والطغاة واملتكربين.

)2()1(

1 ( انظر: تاريخ الطربي )401/2(.   
2 ( أخرجه ابن أيب شيبة )10/7(، واحلاكم )130/1( واللفظ له.  
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التقويم : 
  

مخجس  جخ  مح  جح  حجمج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  س1: قال تعاىل: ىمحٱ 

يمح ]األنعام: 151[، أول وصية يف اآلية هي النهي عن الرشك، فعالم يدل ذلك؟ خسمس  حس 

س2: ارشح العبارات التالية حسب ما فهمته من الدرس.

# الظلم ينايف التوحيد.#
# دخول اجلنة مرهون بتحقيق التوحيد.#
# كمال التوحيد يف اتباع األنبياء.#

س3: أكمل الجدول بذكر ما تدل عليه النصوص التالية:

ما يدل عليهالنص

هت  مت  خت  حت  جت  هب  يــقــول اهلل تــعــاىل: ىمحٱ 
يمح )األنعام: 88(. مث 

َك َلْو َأَتْيَتِني  قال النيب : »قال اهلل تعاىل: َيا اْبَن آَدَم، ِإنَّ
َتْيُتَك  أَلَ َشْيًئا  ِبي  ُتْشِرُك  اَل  َلِقيَتِني  ُثمَّ  َخَطاَيا  اأَلْرِض  ِبُقَراِب 

ِبُقَراِبَها َمْغِفَرًة«.

يف حديث الشفاعة يقول اهلل تعاىل لنبيه يوم القيامة: »اْذَهْب 
ٍة ِمْن َخْرَدٍل ِمن  ِتَك، َفَمْن َوَجْدَت ِفي َقْلِبِه ِمْثَقاَل َحبَّ ِإَلى ُأمَّ

َة«)1(. مَياِن َفَأْدِخْلُه اْلَجنَّ اإْلِ

)1(

1 ( أخرجه أمحد )1246٩(.   
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الدرس الخامس: الشهادتان )1( :

تمهيد:

درست يف الصفوف السابقة حديث أركان اإلسالم، اكتبه.
...................................................................................................................

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

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

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

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

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

أوال: معنى شهادة ال إله إال اهلل:

معىن شهادة »ال إله إال اهلل« إمجااًل: ال معبود حبق إال اهلل تعاىل.
أي أنه ال أحد يستحق أن يعبد إال اهلل تعاىل، فال جيوز أن يدعى إال اهلل تعاىل، وال جيوز أن يصلى 
أو ينذر أو يذبح إال هلل تعاىل، وهكذا بقية أنواع العبادة، ال يستحق أحٌد أن تصرف له سوى اهلل تعاىل.

أركان شهادة ال إله إال اهلل

إثباتنفي
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ثانًيا: أركان شهادة ال إله إال اهلل:

# األول: النفي: وهو نفي اإلهلية عن كل ما سوى اهلل تعاىل، ويدل عليه كلمة: »ال إله« فهي تنفي أن #
يكون غري اهلل تعاىل مستحًقا للعبادة.

# الثاين: اإلثبات: وهو إثبات اإلهلية هلل تعاىل، ويدل عليه كلمة »إال اهلل«، فهي تثبت أن اهلل تعاىل #
اخلالق،  ألنه  وحده  للعبادة  املستحق  هو  وعال  فاهلل جل  له.  وحده ال شريك  للعبادة  املستحق  هو 
الرازق، املالك، املدبر جلميع األمور، فيجب على مجيع العباد أن يفردوه بالعبادة شكًرا له على 

نعمه العظيمة عليهم.

ثالًثا: فوائد وفضائل كلمة التوحيد )ال إله إال اهلل(:

إله إال اهلل«،  »ال  التوحيد  لكلمة  العظيمة  الفوائد والفضائل  الكثرية على  الشرعية  النصوص  دلت 
واليت من أمهها: 

# احلكم بإسالم صاحبها.#
# عصمة دمه وماله وعرضه.#
#  دخول اجلنة.#
#  عدم اخللود يف النار.#

رابًعا: شروط ال إله إال اهلل:

فكما أن الصالة ال تقبل وال تنفع صاحبها إال إذا توافرت مجيع شروطها، من الوضوء واستقبال 
القبلة وغريمها، وانتفت مبطالهتا، كالكالم والضحك واألكل والشرب وغريها، فكذلك هذه الكلمة، ال 

تنفع صاحبها إال باستكمال شروطها، وانتفاء نواقضها.
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وقد دلت النصوص الشرعية على أن هلذه الكلمة العظيمة سبعة شروط، هي: 

الشرط األول: العلم مبعناها الذي تدل عليه:
يمح ]حممد: 1٩[. هي  مي  خي  حي  جي  ٰه  أن يعلم أن ال أحد يستحق العبادة إال اهلل تعاىل؛ قال تعاىل: ىمحٱ 
ودليله: عن عثمان  قال: قال رسول اهلل : »من مات وهو يعلم أنه ال إله إال اهلل دخل اجلنة«)1(.

الشرط الثاين: اليقني املنايف للشك:
أن يؤمن إمياًنا جازًما مبا تدل عليه هذه الكلمة من أنه ال يستحق العبادة إال اهلل تعاىل، فإن اإلميان 

ال يكفي فيه إال علم اليقني، ال الظن وال التردد.
مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب  حب  جب  ودليله: قال تعاىل: ىمحٱ 

يمح ]احلجرات: 1٥[. خس  حس  جس  مخ  محجخ  جح  مج  حج 

فمن كان غري جازم يف إميانه مبدلول هذه الكلمة، أو كان شاًكا مرتاًبا، أو متوقًفا يف ذلك، مل 
تنفعه هذه الكلمة شيًئا.

1 ( أخرجه مسلم )26(. 
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الشرط الثالث: القبول املنايف للرد:
أن يقبل بقلبه ولسانه مجيع ما دلت عليه هذه الكلمة، ويؤمن بأنه حق وعدل.

من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  ودليله: قال اهلل تعاىل عن املشركني: ىمحٱ 
يمح ]الصافات: 3٥ - 36[. مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن 

فمن نطق هبذه الكلمة ومل يقبل بعض ما دلت عليه إما كرًبا أو حسًدا أو لغري ذلك، فإنه ال يستفيد 
من هذه الكلمة شيًئا.

الشرط الرابع: االنقياد املنايف للترك:
أن ينقاد جبوارحه.

ىكيمح  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث  ودليله: قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 
]لقمان: 22[.

د. يمح: أي موحِّ يق  ىق  يمح: ينقاد، ومعىن ىمحٱ  يث  ىث  ومعىن ىمحٱ 
والعمل بشرائع  ولوازمها من عبادة اهلل،  لإلتيان حبقوقها  ينقد  قاهلا وعرف معناها، ومل  فمن 

اإلسالم، ومل يعمل إال ما يوافق هواه، أو ما فيه حتصيل دنياه مل يستفد من هذه الكلمة شيًئا.

الشرط اخلامس: الصدق املنايف للكذب:
 أن يقول هذه الكلمة صدًقا من قلبه، يوافق قلُبه لسانه.

جبحب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ودليله: قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 
يمح ]العنكبوت: 1 - 3[. مح  جح  مج  حج  مث  هت  مت  حتخت  جت  هب  مب  خب 

ولذلك مل ينتفع املنافقون من نطقهم هبذه الكلمة؛ ألن قلوهبم مكذبة مبدلوهلا، فهم يقولوهنا كذًبا 
ونفاًقا.
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الشرط السادس: اإلخالص املنايف للشرك:
أن يصفي العمل بصاحل النية من مجيع شوائب الشرك، أي: يقصد العبد بعبادته وجه اهلل تعاىل 

دون سواه.
يمح ]الزمر: 2[. ىت  نت  مت  زت  رت  ودليله: قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 
فمن أشرك باهلل تعاىل يف أي نوع من أنواع العبادة مل تنفعه هذه الكلمة.

الشرط السابع: املحبة:
أن حيب هذه الكلمة وحيب ما دلت عليه، وحيب أهلها العاملني هبا امللتزمني لشروطها، ويبغض 

ما ناقض ذلك.
ىث  نث  زثمث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  ودليله: قال تعاىل: ىمحٱ 

يفيمح ]ابلقرة: 16٥[. ىف  يث 

نشاط )1( :
  

دليلهمعناهالشرط
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التقويم : 
  

س1: أكمل الفراغات التالية مبا يناسبها: 

# معىن شهادة »أن ال إله إال اهلل«:............................ #
# من فضائل شهادة أن ال إله إال اهلل:#

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

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

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

# شروط ال إله إال اهلل:#
...................................................................................................................

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

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

س2: اخرت اإلجابة الصحيحة فيام ييل بوضع عالمة )( أمام الخيار الصحيح ثم أكمل ما يحتاج 

إىل تكملة:

يمح ]ابلينة: ٥[. جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  أواًل: قوله تعاىل: ىمحٱ 
دليل على أن من شروط ال إله إال اهلل:

# #)    ( االنقياد املنايف للترك.                             
# #   )    ( اإلخالص املنايف للشرك.                    
# #)    ( الصدق املنايف للكذب.           
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ثانًيا: اآلية اليت تصلح أن تكون دلياًل على ركين )ال إله إال اهلل( هو قوله تعاىل:  
# يمح  ]اإلسراء: 23 [               )    (# ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام  يل  ىمحٱ 

# خنيمح  ]احلج: 6 [    )    (# حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  ىمحٱ 

# يمح  ]احلج: 62[      )     (# مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  ىمحٱ 

ىن  من  خن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  ثالًثا: قوله تعاىل: ىمحٱ 
يمح ]األحزاب: 36[ دليل على أن من شروط ال إله إال اهلل: ين 

# #)    ( القبول املنايف للرد.           
# #)    ( املحبة املنافية للبغضاء.     
# #)    ( العلم املنايف للجهل.          

س3: هل ينتفع من يشهد أن »ال إله إال الله« بهذه الكلمة إذا مل يحقق إال بعض رشوطها؟ وملاذا؟ 

س4: اكتب دلياًل عىل أن من رشوط »ال إله إال الله«: املحبة والعلم واليقني.
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الدرس السادس: الشهادتان )2( :

نسمع املؤذن يف اليوم مخس مرات، اكتب كلمات األذان اليت تسمعها منه.
........................................................................................................................................................

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

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

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

أوال: معنى شهادة: )أنَّ محمًدا رسول اهلل(:

بن  بأن حممد  بالقلب  اجلــازم  واالعتقاد  باللسان،  اإلقــرار  اهلل:  رسول  أن حممًدا  ومعىن شهادة 
عبداهلل اهلامشي القرشي عبد اهلل ورسوله، أرسله اهلل إىل مجيع اخللق كافة من اجلن واإلنس.

أي أن حممًدا  خامت األنبياء والرسل، بعثه اهلل للعاملني؛ فال جيوز ملخلوق جاء بعده أن يتبع غريه. 

نشاط )1( :
  

بعث اهلل عز وجل األنبياء والرسل إىل الناس ليدعوهم إىل دين التوحيد، وذكر بعضهم يف 
القرآن الكرمي، اذكر عشرة منهم.

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

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

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

........................................................................................................................................................
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ثانًيا: مكانة شهادة "أنَّ محمًدا رسول اهلل":

هذه الشهادة هي الشطر الثاين من الركن األول من أركان اإلسالم اخلمسة، كما أن اإلميان بالنيب 
 داخل يف الركن الرابع من أركان اإلميان الستة.

نشاط )2( :
  

ناقش معلمك، واكتب أركان اإلميان الستة.
...........................................................................................................  -1
...........................................................................................................  -2
...........................................................................................................  -3
...........................................................................................................  -4
...........................................................................................................  -5
...........................................................................................................  -6

ثالًثا: مقتضى اإليمان بأن محمًدا رسول اهلل:

جتب على من آمن باهلل وحده ال شريك له، وأن حممًدا عبد اهلل ورسوله أمور عديدة، منها:
# اإلميان بعموم رسالته إىل كافة الثقلني إنسهم وجنهم.#
# اإلميان بكونه خامت النبيني، ورسالته خامتة الرساالت.#
# اإلميان بكون رسالته ناسخة ملا قبلها من الشرائع.#
# اإلميان بأنه  قد بلغ الرسالة وأكملها، وأدى األمانة.#
# #. اإلميان بعصمته
# اإلميان مبا له من حقوق.#
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# طاعة رسول اهلل  فيما أمر.#
# تصديق رسول اهلل  فيما أخرب.#
# اجتناب ما هنى عنه وزجر.#
# #. أال يعبد اهلل إال مبا شرع ونزل على حممد

التقويم : 
  

س1: ارشح معنى الشهادتان.

س2: ما الذي يرتتب عىل من آمن مبحمد ؟

س3: اخرت اإلجابة الصحيحة مام ييل:

# يقتضي على من آمن بأن حممًدا رسول اهلل  أن:#
يصدق رسول الله  فيام أخرب. )أ ( 

. يجتنب ما نهى عنه رسول الله )ب ( 

جميع ما سبق. )ج( 

# #: دعوة حممد
لإلنس فقط.  )أ ( 

للجن فقط. )ب ( 

لإلنس والجن. )ج( 

# شهادة أن حممًدا رسول اهلل هي الشطر الثاين من الركن....... من أركان اإلسالم.#
األول. )أ ( 

الثاين. )ب ( 

الثالث. )ج( 
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أهداف الوحدة:
يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:  

# يؤمن بأمهية الفقه يف حياته.#

# يكتسب بعض امللكات الفقهية.#

# يشرح األحكام الشرعية العامة املتعلقة بالطهارة.#

# يشرح األحكام الشرعية العامة املتعلقة بالصالة.#

# يؤمن مبكانة الصالة.#
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الدرس األول: الطهارة :

أوال: تعريف الطهارة:

الطهارة لغة: الطهارة بفتح الطاء يف اللغة مصدر مبعىن النظافة، وبكسرها آلة التطهري، وبضمها َفْضل 
ما يتطهر به.

الطهارة شرًعا: النظافة من َحَدٍث أو َخَبث، أو رفع حدث، أو إزالة جنس، أو ما يف معنامها.

ثانًيا أقسام الطهارة:

الطهارة حبسب التعريف قسمان:

- طهارة حسية: هي الطهارة من اخلبث؛ وهو ................................................

- طهارة اعتبارية: هي الطهارة من احلدث؛ وهو .............................................

ثالًثا: مكانة الطهارة يف اإلسالم:

يمح  جس  مخ  جخ  مح  جح  مج  الطهارة عنوان املسلم، وطريق حمبة اهلل، قال تعاىل: ىمحٱ 
يمح ]التوبة: 108[، والطهارة نصف اإلميان؛ فقد  يت  ىت  نت  ]البقرة: 222[، وقال تعاىل: ىمحٱ 

مَياِن«)1(. ُهوُر َشْطُر اإْلِ قال : »الطُّ

واحلسد  الغل  من  قلبه  يطهر  أن  أيًضا  عليه  ومكانه، جيب  وثيابه  بدنه  يطهر  أن  املسلم  على  أن  وكما 
والبغضاء، ويطهر جوارحه بالبعد عن املعاصي واملنكرات، وبذلك يكون املسلم قد مجع بني طهارة الظاهر 
يمح  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  والباطن، قال تعاىل: ىمحٱ 

]املائدة: 6[.

1 ( أخرجه مسلم )223(.  
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رابًعا: أقسام املياه:

ميكن تقسيم املاء إىل قسمني كما يلي:

املاء النجساملاء الطهور

  التعريف

هو املاء الذي مل يتغري بالنجاسة، مثل: 
1- مياه البحار. 

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

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

أو رحيــه  أو طعمه  لــونــه  تــغــري  الـــذي  املـــاء  هــو 
بنجاسة، مثل: 

1- مياه املجاري. 
............................ -2
............................ -3

واألكــل   احلكم والــغــســل،  الــوضــوء  يف  استعماله  يشرع 
والشرب.

غريها  يف  وال  الطهارة،  يف  استعماله  جيــوز  ال 
كالشرب، أو مع الطعام.

   توضيح
باق على  أو الصدأ؛ فهذا  التراب،  قليل من  يقع فيه  أن  املاء بشيء يسري طاهر، مثل:  إذا تغري 

طهوريته. 
َي عصرًيا، أو شاًيا، أو غري  أما إذا تغري بشيء طاهر كثري، وأصبح ال يطلق عليه ماء، وإمنا ُسمِّ

ذلك؛ فإنه ال يصح الوضوء منه.

قاعدة: »األصل يف املياه الطهارة، مامل تثبت جناستها«.
إذا كان عند اإلنسان ماء طهور، مث حصل هلذا املاء تغري ال يدري سببه، فشك: هل هذا املاء ال يزال طهوًرا، 

هورية. أو أنه صار جنًسا، فحكم هذا املاء أنه باٍق على أصله وهو الطُّ

خامًسا: استعمال آنية الذهب والفضة:

يباح استعمال كل إناء طاهر، ويستثىن من ذلك ما صنع من الذهب أو الفضة؛ فإنه ال جيوز اقتناء آنيتهما 
ِة،  َهِب َوالِفضَّ وال استعماهلا، وذلك عام يف حق الذكور واإلناث، فقد قال النيب : »اَل َتْشَرُبوا ِفي آِنَيِة الذَّ

ْنَيا َوَلَنا ِفي اآلِخَرِة«)1(. َها َلُهْم ِفي الدُّ يَباَج، َفِإنَّ َواَل َتْلَبُسوا احَلِريَر َوالدِّ

 

1 ( أخرجه البخاري )5110(، ومسلم )2067(.  
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نشاط )1( :
  

كان ميان يف نزهة، وأراد أن يتوضأ، فوجد إناًء فيه ماء، فشك هل هذا املاء طهور أو جنس، 
فماذا يفعل؟ 

بناء على ما تعلمت؛ اختر إحدى اإلجابتني فيما يأيت، مع بيان السبب: 
• يتوضأ من هذا اإلناء، وال يلتفت إىل الشك. 

• يريق املاء الذي يف اإلناء، ويبحث على ماء جديد. 
السبب: 

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

 

نشاط )2( :
  

ماذا تفعل يف املواقف التالية؟
)1( رأيت رجاًل يتوضأ من ماء تغري لونه بشيء طاهر.

............................................................................
)2( ما حكم صالة الذي توضأ يف إناء مصنوع من ذهب.

............................................................................
َره تغيرًيا يسرًيا. )3( أردت أن تتوضأ فوقع يف املاء تراٌب فغيَّ

 ............................................................................
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التقويم : 
  

س1: عرف الطهارة رشًعا.

س2: اخرت الكلمة الصحيحة بوضع خط تحتها فيام ييل:

- األصل يف املاء أنه:

1- طاهر.     2- نجس.     3 – مشكوك فيه.

- الوضوء يف آنية الذهب والفضة:

     1- حرام.     2- جائز.     3- مكروه.

- الوضوء من ماء البحر:

    1- مكروه.     2- حرام.     3 – جائز.

س3: اذكر دلياًل رشعيًا عىل املسائل التالية:

- وجوب الطهارة قبل الدخول يف الصالة.

- صحة الوضوء من ماء األمطار.

س4:  قارن بني املاء الطهور واملاء النجس. 

س5:  ما حكم األكل مبلعقة من ذهب؟ مع ذكر الدليل. 
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الدرس الثاني: أحكام النجاسة :

ماذا تفهم من كلمة "نجاسة"؟

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

تعريف النجاسة:

-النجاسة لغة: النِجس ضد الطاهر، وهو الدنس، وهو كل شيء مسَتقَذٍر، حسًيا كان، أو معنوًيا.

-النجاسة شرًعا: النجاسة تقابل الطهارة، وقد قسم الفقهاء النجاسة إىل قسمني: حكمية وحقيقية.

احلكمية: عرفها البعض بأهنا اليت ال ُجْرم هلا، وال طعم، وال لون، وال ريح؛ كبول جف ومل تدرك له 
صفة، فإنه جنس جناسة حكمية، وعرفها البعض بأهنا: هي احلدث األصغر واألكرب، وهو وصف شرعي حيل 

باألعضاء أو البدن كله يزيل الطهارة.

احلقيقية: عرفها البعض بأهنا اليت هلا ُجْرم، أو طعم، أو لون، أو ريح، وعرفها البعض بأهنا اخَلَبث، 
وهو كل عني مستقذرة شرًعا.

نشاط )1( :
  

)الدم / اخلزنير / ثوب عليه دم / امليتة / أرض عليها جناسة / الكلب(
صنف هذه الكلمات حسب اجلدول: 

ال ميكن تطهريهاميكن تطهريها
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إذا تأملت يف اجلدول السابق وجدت ما يلي:

هناك أشياء طاهرة يقع عليها بعض النجاسات؛ 
فتصبح جنسة، ويسمى هذا القسم:

وهناك أشياء جنسة بذاهتا ال ميكن تطهريها، 
ويسمى هذا القسم:

النجاسة الذاتيةالنجاسة احلكمية
والنعل  الــبــول،  أصابه  إذا  الثوب  أمثلته:  ومــن 
إذا ديس هبا غائط، واملاء إذا مات فيه حيوان 

وتغريت رائحته.

ومن أمثلته: 
البول، والغائط، والكلب، وامليتة.

درجات النجاسة:

1- النجاسة املغلظة: 

- مثل: جناسة ما ولغ فيه الكلب. 

- طريقة تطهريها: بأن تغسل سبع مرات أوالهن بالتراب.

- الدليل: حديث أيب هريرة  أن النيب  قال: »َطُهوُر ِإَناِء َأَحِدُكْم ِإَذا َوَلَغ ِفيِه اْلَكْلُب َأْن َيْغِسَلُه 
كه.  اٍت، أوالُهنَّ ِبالتَُّراِب«)1(، ومعىن َوَلَغ: شرب أو أدخل لسانه يف املاء وحنوه، وحرَّ َسْبَع َمرَّ

2- النجاسة املخففة: 

- مثل: بول الصيب الرضيع إذا أصاب الثوب وحنوه. 

- طريقة تطهريها: أن يرش عليها املاء حىت يغمرها، وال حيتاج إىل فرك أو عصر. 

 ، ِ َعاَم، ِإَلى َرُسوِل اهللَّ َها َأَتْت ِباْبٍن َلَها َصِغرٍي، َلْم َيْأُكِل الطَّ - الدليل: َعْن ُأمِّ َقْيٍس ِبْنِت ِمْحَصٍن، َأنَّ
ِ  ِفي َحْجِرِه، َفَباَل َعَلى َثْوِبِه، َفَدَعا ِبَماٍء، َفَنَضَحُه َوَلْم َيْغِسْلُه)2(. وهذا احلكم  َفَأْجَلَسُه َرُسوُل اهللَّ

خاص ببول الرضيع الذكر دون األنثى. 

1 ( أخرجه مسلم )27٩(.  
2 ( أخرجه البخاري )223(.  
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3- النجاسة املتوسطة:

- مثل: بول اآلدمي وغائطه وغالب النجاسات؛ إذا وقعت على األرض أو الثوب وحنومها. 

التنظيف  وسائل  من  غريه  أو  باملاء  موضعها  وتنظيف  النجاسة،  جسم  إزالــة  تطهريها:  طريقة   -
احلديثة. 

قاعدة: "األصل يف األشياء الطهارة"
األصل يف األشياء كاألرض واملالبس واملفروشات وحنوها أهنا باقية على طهارهتا، فال ينبغي للمسلم أن يكثر 
من الشك أو الوسوسة يف الطاهرات، حىت لو داستها األقدام، ومشى عليها الصغار، ما مل تعلم جناستها، وال 

يشرع السؤال عنها ألننا مل نؤمر به.

 

نشاط )2( :
  

ْق بني قسمي النجاسة:  بالتعاون مع زمالئك،  َفرِّ
النجاسة العينيةالنجاسة احلكمية
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نشاط )3( :
  

سافرت مع أهلك، ونزلتم بأحد الفنادق، وبعد صالة العشاء أردت أن تصلي الوتر يف الغرفة، 
فقالت لك أختك: كيف تصلي على فرش الغرفة وأنت ال تعلم هل هي طاهرة أم ال؟ 

ماذا يكون موقفك؟ وملاذا؟ 
...........................................................................................................................................

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

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

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

نشاط )4( :
  

ملاذا مسيت جناسة الكلب مغلظة، وجناسة بول الصيب خمففة؟
...........................................................................................................................................

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

...........................................................................................................................................
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التقويم : 
  

س1:  ضع عالمة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )×( أمام العبارة الخطأ فيام يأيت:

)      ( - إذا تغري املاء بيشء طاهر فيجوز الوضوء به سواء كان قلياًل أو كثريًا.  

)      ( - يباح استعامل كل إناء طاهر يف الوضوء واألكل.                          

)      ( - طريقة تطهري النجاسة املغلظة بغسلها سبع مرات أوالهن بالرتاب.      

)      ( - إذا وقع بول طفل عىل ثوب فال يشرتط الغسل يف تطهريه.                  

س2: عرف النجاسة، لغة واصطالًحا.

س3: قارن بني درجات النجاسة، موضًحا بأمثلة.
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الدرس الثالث: آداب قضاء الحاجة:

اقرأ النصوص اآلتية مث استخرج اآلداب اليت تدل عليها: 

أوال: ما يستحب عند قضاء الحاجة:

1-   َعْن َجاِبٍر  َقاَل: »َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل اهلل  ِفي َسَفٍر، َوَكاَن َرُسوُل اهلل  اَل َيْأِتي اْلَبَراَز –يعين موضع 
َب َفاَل ُيَرى«)1(.  قضاء احلاجة– َحتَّى َيَتَغيَّ

أستفيد من هذا احلديث أن من آداب قضاء احلاجة:

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

ِمَن اخُلُبِث  ِبَك  َأُعــوُذ  ي  ِإنِّ »اللَُّهمَّ  َقاَل:  َء  َدَخَل اخَلــالَ ِإَذا    َرُســوُل اهلل 2- عن أيب هريرة  قال: »كاَن 
َواخَلَباِئِث«)2(، وعن عائشة رضي اهلل عنها قالت: كاَن َرُسوُل اهلل  ِإَذا َخَرَج ِمَن اْلَخاَلِء َقاَل: »ُغْفَراَنَك«)3(. 

أستفيد من هذين احلديثني أن من آداب قضاء احلاجة: 

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

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

ثانًيا: ما يجب عند قضاء الحاجة:

ا َأَحُدُهَما  َباِن ِفي َكِبري؛ َأمَّ َباِن، َوَما ُيَعذَّ ُهَما َلُيَعذَّ 1-   عن ابن عباس  أن رسول اهلل  مرَّ بقربين فقال: »ِإنَّ
َفَكاَن اَل َيْسَتِتُر ِمَن الَبْوِل .....«)4(.

1 ( أخرجه ابن ماجه )335(.  
2 ( أخرجه البخاري )142(، ومسلم )375(.  

3 ( أخرجه أبو داود )30(، والترمذي )7(.  
4 ( أخرجه البخاري )21٩(، ومسلم )704(.  
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يدل احلديث على وجوب التزنه من النجاسة حىت ال تصيب الثوب، أو البدن، وأنه جيب غسلها. 

2-   عن معاوية بن حيدة  قال: قال رسول اهلل : »اْحَفْظ َعْوَرَتَك«)1(.

أستفيد من هذا احلديث أن من آداب قضاء احلاجة: 

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

ثالًثا: ما يحرم عند قضاء الحاجة:

َواَل  اْلِقْبَلَة،  َتْسَتْقِبُلوا  َفاَل  اْلَغاِئَط  َأَتْيُتُم  »ِإَذا   : اهلل  رسول  قال  قال:    األنصاري  أيوب  أيب  عن   )1(
َتْسَتْدِبُروَها ِبَبْوٍل َواَل َغاِئٍط«)2(.

أستفيد من هذا احلديث أن من آداب قضاء احلاجة:

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

اَناِن َيا َرُسوَل اهلِل؟ َقاَل:  اَنْيِن«، َقاُلوا: َوَما اللَّعَّ ُقوا اللَّعَّ عن أيب هريرة  قال: قال رسول اهلل : »اتَّ  )2(
اِس، َأْو ِفي ِظلِِّهْم« )3(. »الَِّذي َيَتَخلَّى ِفي َطِريِق النَّ

أستفيد من هذا احلديث أن من آداب قضاء احلاجة: 

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

اِكِد")4(. عن أيب هريرة  قال: »َنَهى َرُسول اهلِل  َأْن ُيَباَل ِفي اْلَماِء الرَّ  )3(

أستفيد من هذا احلديث أن من آداب قضاء احلاجة: 

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

1 ( أخرجه الترمذي )26٩3(، وأبو داود )3501(.  
2 ( أخرجه البخاري )3٩4(، ومسلم )264(، وهذا لفظه.   

3 ( أخرجه مسلم )26٩(.  
4 ( أخرجه البخاري )23٩(، ومسلم )282(.  
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رابًعا: ما يكره عند قضاء الحاجة:

ْح ِمَن  عن أيب قتادة  قال: قال رسول اهلل : »اَل ُيْمِسَكنَّ َأَحُدُكْم َذَكَرُه ِبَيِميِنِه َوُهَو َيُبوُل، َواَل َيَتَمسَّ  )1(
اْلَخاَلِء ِبَيِميِنِه«)1(.

أستفيد من هذا احلديث أن من آداب قضاء احلاجة: 

أ-............................................    ب-............................................ 

ِبيِّ  َوُهَو َيُبوُل، َفَسلََّم َعَلْيِه َفَلْم َيُردَّ َعَلْيِه")2(. عن ابن عمر  قال: "َمرَّ َرُجٌل َعَلى النَّ  )2(

أستفيد من هذا احلديث أن من آداب قضاء احلاجة: 

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

)3(  يكره البول قائًما إال من عذر، ملا روت عائشة رضي اهلل عنها قالت: "من حدثكم أن النيب  كان يبول 
قائًما فال تصدقوه، ما كان يبول إال قاعًدا")3(.

أستفيد من هذا احلديث أن من آداب قضاء احلاجة: 

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

خامًسا: أحكام االستنجاء واالستجمار:

-االستنجاء لغة: مسح موضع النجاسة أو غسله، وقيل طلب قطع األذى، مأخوذة من جنوت الشجرة وأجنبتها 
إذا قطعتها.

-االسنتنجاء شرًعا: إزالة أثر اخلارج من السبيلني باملاء. 

غريُة. - االستجمار لغة: مأخوٌذ ِمن اجَلَمراِت واجِلماِر، وهي األحجاُر الصَّ

- االستجمار: إزالة أثر اخلارج من السبيلني بغري املاء، كاألحجار واملناديل. 

1 ( أخرجه البخاري )154(، ومسلم )267(، وهذا لفظه.   
2 ( أخرجه مسلم )370(، وأبو داود )16(، والترمذي )٩0(، وقال: حديث حسن صحيح.  

3 ( أخرجه الترمذي )12(.  
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     من خالل التعريفني يكون الفرق بني االستنجاء واالستجمار هو: 

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

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

شروط ما ُيْسَتْجَمُر به:
)1( أن يكون طاهًرا؛ فال جيوز االستجمار بالنجس، مثل: امليتة.

)2( أن يكون منظًفا للمحل؛ فال جيوز االستجمار مبا ال ينظف جيًدا، مثل: أكياس البالستيك.

)3( أال يكون عظًما أو روًثا.

)4( أال يكون شيًئا حمترًما، مثل: الطعام.

االكتفاء باالستجمار:
االستنجاء أفضل من االستجمار؛ ألنه أكمل تنظيًفا، واجلمع بينهما حسن.

وجيوز االكتفاء باالستجمار وحده بشرطني مها: 

وتعدى موضع اخلروج  الغائط،  أو  البول  انتشر  فلو  املعتاد خلروجه،  املوضع  والغائط  البول  يتعدى  أال   )1(
املعتاد، فالبد عندها من استعمال املاء. 

)2( أن يكون االستجمار بثالث مسحات فصاعًدا، حىت حيصل تنظيف القبل أو الدبر من أثر النجاسة. 

نشاط )1( :
  

ُشرع االستنجاء واالستجمار حلكم متعددة، بالتعاون مع زمالئك اكتب ثالًثا منها: 
..........................................................................................................  -1

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

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

اذكر أمثلة على ما يصح االستجمار به:
.............-4  ...............-3  ...............-2 1- املناديل. 

نشاط )3( :
  

وجه كلمة ملن ال يلتزم بآداب قضاء احلاجة.
...................................................................................................................................................

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

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

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

نشاط )4( :
  

ارسم جدواًل خلص فيه آداب قضاء احلاجة، وقسمه إىل ما جيب، وما يستحب، وما حيرم، 
وما يكره، أثناء قضاء احلاجة.
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التقويم : 
  

س1: بني ما يجب وما يحرم عند قضاء الحاجة.

س2: عرف كالًّ من: االستنجاء، واالستجامر، وما رشوط االستجامر؟

س3: بني الحكمة امللتمسة مام يأيت: 

- االبتعاد عن الناس يف الصحراء عند قضاء الحاجة. 

- النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة. 

س4:   ضع عالمة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )×( أمام العبارة الخاطئة فيام يأيت:

)      ( - يستحب عدم استقبال القبلة أثناء التبول 

)      ( - يجوز رد السالم أثناء قضاء الحاجة  

)      ( - االستنجاء هو إزالة الخارج من السبيلني باملاء 

)      ( - ال يجوز االستجامر باألكياس البالستيكية  
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الدرس الرابع: الوضوء:

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

جهيمح ]املائدة: 6[. ين  ىن  من  خن  حن  جن 

ما العمل الذي تشري إليه هذه اآلية: .................................................................................

أوال: تعريف الوضوء:

•   الُوضوء لغة: مشتق من الوضاءة، وهي احلسن والنظافة.

•   الوضوء شرًعا: هو استعمال املاء يف أعضاء خمصوصة، مفتتًحا بنية.

ثانًيا: فضائل الوضوء:

ليس الوضوء جمرد غسل لبعض أعضاء اجلسم، بل هو عبادة جليلة، فإنه سبب: 

يمح ]التوبة: 108[.  يت  ىت  نت  -   ملحبة اهلل عز وجل، قال تعاىل: ىمحٱ 

َأ َفَأْحَسَن اْلُوُضوَء َخَرَجْت َخَطاَياُه ِمْن َجَسِدِه، َحتَّى َتْخُرَج ِمْن َتْحِت  -   وغفران الذنوب، قال : »َمْن َتَوضَّ
َأْظَفاِرِه«)1(.

ثالًثا: حكم الوضوء:

الوضوء واجب على امُلْحِدث إذا أراد الصالة وما يف حكمها.

1 ( أخرجه مسلم )254(.  
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رابًعا: الدليل ىلع وجوب الوضوء:

ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  -   من القرآن الكرمي: قول اهلل تعاىل: ىمحٱ 

حيخي  جي  يه  ىه  جهمه  ين  ىن  من  خن  حن  جن  يم 

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

مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت  رتزت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب 

يمح ]املائدة: 6[. لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث 

-   من السنة النبوية: قوله : »ال يقبل اهلل صالًة بغري ُطُهور، وال صدقة من ُغُلول«)1(، وقوله : »ال يقبل 
اهلل صالة من أحدث حىت يتوضأ«)2(.

خامًسا: شروط الوضوء:

)1( اإلسالم.

)2( التمييز.

)3( العقل.

)4( زوال ما مينع وصول املاء إىل البشرة.

)5( طهارة املياه.

1 ( أخرجه مسلم )224(. والغلول: السرقة من أموال الغنيمة وغريها.   
2 ( أخرجه مسلم )223(.   
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سادًسا: فرائض الوضوء:

# أواًل: النية.#
# ثانًيا: غسل الوجه.#
# ثالًثا: غسل اليدين مع املرفقني.#
# رابًعا: مسح بعض الرأس.#
# خامًسا: غسل الرجلني.#
# سادًسا: الترتيب.#

نشاط )1( :
  

أكمل اجلدول التايل:
التوضيحالشرط/الفرضم
فال يصح من الكافر.اإلسالم1

فال يصح من املجنونالعقل2

.................................................املاء الطهور3

.................................................إزالة ما مينع وصول املاء إىل البشرة4

.................................................غسل مجيع األعضاء الواجب غسلها5

.................................................الترتيب6
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سابًعا: سنن الوضوء:

للوضوء سنن منها: 

)1( السواك.

)2( استقبال القبلة.

)3( التسمية.

)4( غسل الكفني يف ابتداء الوضوء.

)5( البدء بأعلى الوجه.

)6( املضمضة واالستنشاق.

)7( البدء باألصابع من اليد والرجل.

)8( ختليل أصابع اليدين بالتشبيك.

)٩( حتريك اخلامت )إن وجد(.

)10( التيامن.

)11( دلك العضو.

)12( مسح مجيع الرأس.

)13( ختليل أصابع الرجلني من األسفل إىل األعلى.

)14( تثليث كل من الغسل واملسح والتخليل.
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ثامًنا: صفة الوضوء:

نشاط )2( :
  

بعد أن تعلمت فرائض الوضوء وسننه، بالرجوع إىل معلمك؛ اكتب صفة الوضوء.
................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................
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تاسًعا: نواقض الوضوء:

)1( كل ما خرج من السبيلني، مثل: البول والغائط والريح. 

)2(  مس الفرج باليد من غري حائل. 

)3( النوم وما شاهبه كاإلغماء والتخدير الكامل، إال النوم اليسري من قاعد أو قائم.

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

نشاط )3( :
  

بني احلكم يف احلالتني التاليتني.
)1( توضأ حممد، مث صلى الظهر، مث بقي على وضوئه إىل صالة العصر، فلما أراد الصالة شك: 

هل أحدث أم ال؟ فهل جيب عليه الوضوء يف هذه احلالة؟ وملاذا؟

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

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

)2( توضأ فراس، مث صلى الظهر، مث دخل احلمام فقضى حاجته، فلما أراد أن يصلي العصر 
شك: هل توضأ أو ال؟ فهل جيب عليه الضوء يف هذه احلالة؟ وملاذا؟

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

....................................................................................................................
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التقويم : 
  

س1: ميز بني من ينتقض وضوؤه ممن ال ينتقض يف الحالة التالية، مع بيان السبب: 

شخص وقعت عىل يده نجاسة. 	 

شخص نعس وهو جالس يف املسجد.	 

شخص أجرى عملية جراحية فخدر تخديرًا كاماًل. 	 

شخص أصيب بجرح فخرج منه الدم. 	 

شخص سقط فأغمي عليه ساعة، ثم أفاق. 	 

س2: ماذا تفعل يف الحالة التالية مع بيان السبب؟ 

 توضأت وصليت، ثم رأيت جزًءا من رجلك مل يصبه املاء. 	 

توضأت بجانب زميلك، فلام انتهى من وضوئه رأيت مرفقه مل يصبه املاء.	 

صليت ناسيًا أنك محدث، ثم تذكرت بعد أسبوع أن صالتك تلك بغري وضوء.	 

غسلت وجهك ويديك للنظافة، ثم نويت أن تكمل بقية األعضاء بنية الوضوء.	 

توضأت وملا بقي غسل القدمني رأيت مرفقك مل يصبه املاء.	 

س3: ما ثواب من يقول الذكر الوارد بعد الوضوء؟ 
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س4: اكتشف الخطأ يف الجمل التالية، ثم صححه: 

 يستحب مسح الرأس ثالث مرات.	 

يستحب غسل الكفني عند غسل اليدين إىل املرفقني.	 

 يجب الوضوء عند قراءة القرآن.	 

س5: ضع عالمة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )×( أمام العبارة الخطأ فيام يأيت:

 	)    ( يجب الوضوء عند: قراءة القرآن، والصالة، والطواف. 

 	)    ( من قام بغسل أعضاء الوضوء فقد توضأ.   

 	)    ( من صىل بغري وضوء ناسيًا فعليه إعادة الصالة.  
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الدرس الخامس: املسح ىلع الحوائل:

أوال: املراد بالخف والجوربين:

ة؛ ألن احلكم فيه خيفف من الغسل إىل املسح  اخلف: هو لباس القدم الساتر للكعبني، وُأخذ من اخِلفَّ
رخصة.

نشاط )1( :
  

أماَم كلِّ تعريف مما يلي حدد االسم املناسب: اخلف، اجلورب. 
)1( ما ُيلَبُس على القدمني من الصوف أو القطن وحنومها  

)2( ما ُيلَبُس على القدمني من اجللد وحنوه  

ثانًيا: تعريف املسح ىلع الخفين: 

املسح لغة: إمرار اليد على الشيء.

املسح اصطالًحا: إمرار اليد مبلولة على ما شرع املسح عليه، أو هو أن يصيب البلل خًفا خمصوًصا يف زمن معني.

ثالًثا: حكم املسح ىلع الخفين:

جائز باتفاق أهل السنة واجلماعة، وهو رخصة من اهلل عز وجل ختفيًفا منه على عباده، ودفًعا للحرج 
واملشقة عنهم، فإذا كان اإلنسان البًسا اخلفني كان املسح أفضل من نزع اخلفني وغسل الرجلني أخًذا برخصة 
اهلل عز وجل، واقتداًء بالنيب ، وإن كان خالًعا فاألفضل غسل الرجلني، وقد كان النيب  ال يتكلف ضد 

حاله اليت عليها قدماه، بل إن كانتا يف اخلفني مسح على اخلفني، وإن كانتا مكشوفتني غسل القدمني.
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رابًعا: مدة املسح ىلع الخفين:

مدة املسح على اخلفني 

املقيم
)يوم وليلة(

املسافر
)ثالثة أيام بلياليها(

اٍم ولياليهنَّ  عن خزمية بن ثابت الراوي أنَّ أعرابيًّا سَأل النَّيبَّ  عن املسِح فقال: »للمسافِر ثالثُة أيَّ
وللمقيِم يوٌم وليلٌة«)1(.

خامًسا: بداية مدة املسح ىلع الخفين:

ابتداء املدة يف احلالتني يكون من أول مسح بعد احلدث؛ حلديث ُشَرْيِح ْبِن َهاِنٍئ، َقاَل: »َسَأْلُت َعاِئَشَة 
ا َفَسَأْلُتُه َعِن اْلَمْسِح، َفَقاَل: َكاَن  ي، َفَأَتْيُت َعِليًّ ُه َأْعَلُم ِبَذِلَك ِمنِّ ْيِن، َفَقاَلْت: اْئِت َعِليًّا، َفِإنَّ َعِن اْلَمْسِح َعَلى اْلُخفَّ

اٍم«)2(. َرُسوُل اهلِل  َيْأُمُرَنا َأْن َيْمَسَح اْلُمِقيُم َيْوًما َوَلْيَلًة، َواْلُمَساِفُر َثاَلَثَة َأيَّ

وصفة املسح على اخلفني وحنومها: أن يضع أصابع يديه مبلولتني باملاء على أصابع رجليه، مث ميررمها 
إىل ساقه، ميسح الرجل اليمىن باليد اليمىن، والرجل اليسرى باليد اليسرى، ويفرج أصابعه ِإذا مسح، وال 

يكرر املسح.

1 ( أخرجه ابن حبان )1333(.
2 ( أخرجه النسائي يف السنن الكربى )130(.
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سادًسا: شروط املسح ىلع الخفين:

شروط املسح على اخلفني 

أن يلبسها بعد كمال 
الطهارة باملاء

أن يكون اخلف مما ينتفع 
به عرًفا

أن يكون ذلك يف الوقت 
طهارة عني اخلفاملحدد شرًعا

أمام كل تعريف مما يلي حدد االسم املناسب: اللصوق، العصابة، اجلبرية:

............................... 1- ما يلصق على اجلروح أو البثور للتداوي.    

............................... 2- ما يشد على الكسور من جبس، أو أعواد وحنوها.   

............................... 3- ما يشد على اجلرح، أو الّرّض، أو احلرق من قماش، وحنوه للتداوي. 

سابًعا: حكم املسح عليها:

هذه احلوائل الثالثة توضع عند احلاجة إليها، وجيب املسح عليها يف الوضوء والغسل مادام حمتاًجا إىل 
بقائها، وسواء أكان لبسها على طهارة أم ال، ومىت زالت احلاجة إليها وجب خلعها وغسل العضو عند الطهارة.

ويشترط جلواز املسح على هذه احلوائل: أال تتجاوز موضع احلاجة. 

ثامًنا: كيفية املسح عليها:

إذا أردت أن تتوضأ وعلى بعض أعضائك أحد احلوائل الثالثة فإنك تغسل ما حوله، ومتسح على احلائل 
من مجيع جوانبه، مع مالحظة أنه ال حيتاج إىل مسح ما زاد على حمل الوضوء، فلو كان على رجل املتوضئ 

جبرية جزء منها على الساق فإنه ال ميسح على ما زاد عن حد الكعبني.
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نشاط )2( :
توضأ حممد )وهو مقيم غري مسافر(، فغسل رجليه الساعة الثانية ظهًرا، مث لبس جوربيه،   

مث أحدث، فلما كانت الساعة الثالثة عصًرا توضأ ومسح على جوربيه.
فمىت تنتهي مدة املسح بالنسبة له؟ وملاذا؟

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

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

توضأ  عليهما حىت  استمر ميسح  االثنني، مث  يوم  العاشرة صباح  الساعة  املسح  ابتدأ سعيد 
لصالة الظهر يوم الثالثاء الساعة الثانية عشرة، مث مسح عليهما لصالة العصر، وبعدها تذكر 

أنه جتاوز املدة املحددة شرًعا للمسح.
- مىت جتاوز سعيد املدة املحددة للمسح؟

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

- هل تصح الصلوات اليت صالها سعيد بعد أن جتاوز املدة املحددة شرًعا؟ وملاذا؟
....................................................................................................................................................

- ما الواجب على سعيد؟ 
....................................................................................................................................................

نشاط )3( :
واجلبائر    اجلوربني  على  الصحيحة  املسح  طريقة  تطبيق  يف  الصف  يف  أستاذك  مع  شــارك 

والعصائب واللصوق، وسجل ما تالحظه.
....................................................................................................................................................

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

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

......................................................................................................................................................
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التقويم : 
  

س1: فرق بني الخف والجورب.

س2: قارن بني رشوط املسح عىل الخف واملسح عىل الجبرية.

س3: ضع عالمة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )( أمام العبارة الخطأ فيام يأيت، مع تصحيح 

الخطأ إن ُوِجد: 

)  ( من مسح عىل جوربيه بعد انتهاء املدة فصالته صحيحة   

)  ( ميسح عىل الجبرية من جميع جوانبها                       

)  ( من استغنى عن العصابة، ومسح عليها فطهارته باطلة  

س4: اخرت اإلجابة الصحيحة فيام ييل: 

أ- مدة املسح عىل الجوربني للمقيم هي: 

- حتى يخلع الجوربني. - يوم وليلة.   - خمس صلوات.  

ب- مدة املسح عىل الجبرية هي: 

- حتى يستغنى عنها. - يوم وليلة.   - ثالثة أيام بلياليها.  
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الدرس السادس: التيمم:

 

عرفت أن األصل يف التطهر أن يكون باملاء، ولكن ماذا يفعل املريض الذي ال يستطيع استعمال املاء؟ هذا 
ما تتعلمه يف هذا الدرس.

أوال: تعريف التيمم:

التيمم لغة: القصد، تقول العرب، تيممت فالًنا ميمته، وتأممته وأممته، أي قصدته.

التيمم شرًعا: إيصال تراب طهور إىل الوجه واليدين بداًل عن وضوء أو غسل، أو غسل عضو، بشرائط 
خمصوصة.

ثانًيا: حكم التيمم:

جيب التيمم بداًل عن الوضوء والغسل عند فقد املاء، أو عدم القدرة على استعماله، وهو من خصائص 
أمة حممد  ومل يكن معروًفا يف األمم السابقة.

رتيمح ]املائدة: 6[. يب  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  قال تعاىل: ىمحٱ 

وعن جابر  قال: قال رسول اهلل : »ُأْعِطيُت َخْمًسا َلْم ُيْعَطُهنَّ َأَحٌد َقْبِلي... «، وذكر منها: »َوُجِعَلْت 
.)1(» اَلُة َفْلُيَصلِّ ِتي َأْدَرَكْتُه الصَّ ِلي اأَلْرُض َمْسِجًدا َوَطُهوًرا، َفَأيَُّما َرُجٍل ِمْن ُأمَّ

استخرج من احلديث العبارة الدالة على مشروعية التيمم:

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

1 ( أخرجه البخاري )335(، ومسلم )521(.
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ثالًثا: الحاالت التي يشرع فيها التيمم:

)1( عند عدم املاء بعد البحث عنه. 

)2( عند العجز عن استخدام املاء، ملرض أو لشدة برد وال يكون قادًرا على تدفئته.

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

رابًعا: شروط التيمم:

ذكر بعض العلماء أن شروط صحة التيمم هي شروط صحة الطهارة بالوضوء والغسل، ويضاف إليها:

)1( أن يوجد العذر املبيح للتيمم.

)2( أن يكون بتراب طهور.

)3( أال خيالط التراب دقيق أو جص مينع مرور التراب على مجيع العضو.

)4( أن يزيل النجاسة عن بدنه.

)5( أن يقع التيمم بعد دخول الوقت.

)6( أن يتيمم لكل فرض عني.
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خامًسا: أركان التيمم:

للتيمم عند بعض العلماء ثالثة أركان هي:

الركن األول: النية.

الركن الثاين: مسح الوجه.

الركن الثالث: مسح اليدين إىل املرفقني. 

سادًسا: سنن التيمم:

من سنن التيمم:

)1( التسمية.

)2( تفريق األصابع عند الضرب ليثري الغبار أكثر، فيكون أسهل وأمكن يف تعميم الوجه بضربة واحدة.

)3( ختفيف التراب، بأن ينفخه إذا كان كثرًيا.

)4( البداءة مبسح أعلى الوجه كالوضوء.

)5( تقدمي اليمىن من اليدين على اليسرى.

)6( مسح العضد تطوياًل للتحجيل.

)7( عدم الزيادة على الضربتني.

)8( املواالة.

)٩( استقبال القبلة ونطق الشهادتني بعد الفراغ.
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سابًعا: صفة التيمم:

نشاط )1( :
بعد أن تعلمت أركان التيمم وسننه، بالرجوع إىل معلمك اكتب صفة التيمم.  

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

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

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

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

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

ثامًنا: حكم العاجز عن استعمال املاء والتيمم:

إذا عجز املريض عن القيام لكي يتوضأ، ومل يقدر أن يتيمم؛ فيصلي على حسب حاله، وال يلزمه الوضوء 
وال التيمم لعدم القدرة عليهما.

نشاط )2( :
  

 

يمح ]البقرة: 185[. مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  مث  هت  - قال تعاىل: ىمحٱ 

يمح ]املائدة: 6[. مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت  - قال تعاىل: ىمحٱ 

- قال : »َوِإَذا َأَمْرُتُكْم ِبَأْمٍر َفْأُتوا ِمْنُه َما اْسَتَطْعُتْم«)1(.

بالتعاون مع زمالئك؛ استنبط بعض احلكم من مشروعية التيمم من النصوص السابقة:
.................................................................................. -
.................................................................................. -
.................................................................................. -

1 ( أخرجه البخاري )6858(، ومسلم )1337(.
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التقويم : 
  

س1:  ما حكم التيمم يف الحاالت التالية: 

- رجل بجانب البحر، وليس معه ماء عذب يتوضأ منه. 

- رجل يف بيته وانقطع عنه املاء. 

- رجل مسافر يف الصحراء، ومعه ماء يكفي للرشب فقط. 

س2: ضع عالمة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )×( أمام العبارة الخطأ: 

)  ( - التيمم رضبتان: رضبة ميسح بها الوجه، وأخرى ميسح بها ظاهر الكفني  

)  ( - الذي ال يستطيع الوضوء والتيمم فله أن يرتك الصالة     

)  ( - رجل تذكر وهو يصيل أنه محدث فتيمم بالسجاد، ثم أتم صالته   

س3:  اذكر ثالث حاالت يصح فيها التيمم، وثالث حاالت أخرى ال يصح فيها التيمم.

س4: ما رشوط التيمم؟

 

  





179

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

# #. يؤمن مبكانة النيب

# يدرك أمهية السرية النبوية.#

# #. يتحلى بأخالق الرسول

# يستعني بدراسة السرية النبوية يف دراسة التفسري والفقه.#

# يستخرج الدروس املستفادة من السرية النبوية.#
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الدرس األول: التعريف باملدينة املنورة قبل اإلسالم:

املدينة املنورة مهجر النيب ، ومأوى املسلمني، ومنها انطلق اإلسالم إىل العامل كله، ما أن وصل رسول 
اهلل  حىت بدأ بناء الدولة اإلسالمية معتمدة على جهود املهاجرين واألنصار.

أوال: أسماء املدينة املنورة:

عرفت املدينة املنورة قبل اإلسالم باسم يثرب؛ وألن هذا االسم يتضمن معىن سيًئا مشتًقا من التثريب أو 
الثرب من اإلفساد، فقد تغري امسها يف اإلسالم إىل ما يدل على اخلري والربكة، والنور، والطهر، وصارت 

تسمى بأمساء كثرية منها:

يف  ىف  يث  ىث  ٱ  يمح ]التوبة: 101[، و ىمح رئ  املدينة: قال اهلل تعاىل: ىمحٱ   ِّ   ّٰ   )1(
يمح ] املنافقون: 8[. ىق 

طابة: قال رسول اهلل : »هذه طابُة، هذه طابُة، وهذا ُأحٌد، جبٌل ُيحبنا وحنبُّه«)1(.  )2(

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

1 ( أخرجه البخاري )4422(.
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ثانًيا: موقع املدينة املنورة وأهميته:

املدينة قرية صغرية تقع بني جبلي عري وثور، قال رسول اهلل : »املدينُة حَرٌم ما بنَي ِعرٍي إىل َثوٍر«)1(، 
وتقع  تقريًبا، وهي أصغر مساحة من مكة؛  مياًل  بثالمثائة ومخسني  املكرمة  املنورة مشال مكة  املدينة  تقع 
املدينة وسط جبال بركانية، وتالل صخرية، وأراضي حجرية فهي بذلك متثل واحة خضراء، هبا زراعات 

وخنيل وسط الصخر واحلجر.

وتتميز املدينة مبوقعها احلصني؛ فهي تقع يف ملتقى طرق اجلزيرة العربية، كما أهنا حماطة حبواجز 
طبيعية متنع وصول العدو إليها، كما تتميز خبريها الكثري؛ فهي جزيرة خضراء حماطة حبواجز صخرية، 

كان هبا الزرع والثمر والنخيل.

1 ( أخرجه البخاري )6755(.
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ثالًثا: مجتمع املدينة املنورة:

َسَكَن املدينة املنورة قبل اهلجرة قبيلتا األوس واخلزرج، وبعض الطوائف من اليهود )بنو قينقاع، وبنو 
النضري، وبنو قريظة(.

وقد اتفقوا مجيًعا على املساملة، وحسن اجلوار، وعقدوا حلًفا يأمن به بعضهم على بعض، وميتنعون به 
عمن سواهم.

وكانت القوة لليهود لتملكهم مصادر الغىن والثروة، وكانوا يشتغلون بصنع آالت احلرب، والزراعة وفالحة 
البساتني، وكان هلم سوق كبرية تقام بصورة دورية لبيع منتجاهتم ألهل يثرب والقرى املجاورة؛ فقوي األوس 
واخلزرج، وزادت ثروهتم، فخافت قريظة والنضري، وقطعوا احللف الذي كان بينهم وبني األوس واخلزرج؛ 
فاحتد األوس واخلزرج، فانقسمت املدينة إىل قسمني، قسم هم العرب من األوس واخلزرج، وقسم هم اليهود 

مبختلف قبائلهم وطوائفهم.

)ُبعاث(،  حرب  آخرها  وكان  بينهم،  احلروب  وأشعلوا  الفتنة،  بينهم  وأوقعوا  املكائد،  اليهود  دبَّر  مث 
فميزت هذه احلروب أهل املدينة بالقوة والشجاعة.
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نشاط )1( :
بالرجوع إىل معلمك؛ سجل أمساء املعارك اليت دارت بني األوس واخلزرج.  

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

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

نشاط )2( :
بالرجوع إىل معلمك؛ أكمل اجلدول التايل:  

ديارهمكانوا حلفاء
داخل املدينةاخلزرجبنو َقْيُنَقاع

بنو النَِّضري 
بنو ُقَرْيظة 

  

نشاط )3( :
بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اكتب نسب األوس واخلزرج.  

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

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

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

.....................................................................................................................
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التقويم : 
  

س1: أكمل العبارات التالية:

- من أسامء املدينة املنورة ................ ، ............................. .

و...........................   ................................ إىل  اإلســـالم  قبل  املدينة  مجتمع  انقسم   - 

و....................................

كانت قبائل اليهود يف املدينة هي .......................،..................، .............. .. ............ .

- تقع املدينة املنورة بني ..................... و.............، وتقع شامل .............. بـ................، وهي ...............  من مكة.

س2: قارن بني حال املسلمني يف مكة املكرمة، واملدينة املنورة.

س3: رغم ما تكبدته األوس والخزرج من الخسائر نتيجة الحروب الدائرة بينهم إال أنها كان لها أثر 

عظيم عليهام فيام بعد، وضح ذلك.
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الدرس الثاني: هجرة النبي  إلى املدينة:

وتغطى بربده   ، النيب  فراش   على  بن أيب طالب  فنام علي    النيب  قتل  تنوي  كانت  قريش 
األخضر، وخرج رسول اهلل  خمترًقا صفوفهم، فأخذ حفنة من التراب فجعل يذره على رؤوسهم، وقد أخذ 
اهلل أبصارهم عنه فال يرونه، ومضى إىل بيت أيب بكر، فخرجا منه لياًل حىت حلقا بغار ثور يف اجتاه 

اليمن.

وبقي املحاِصرون لبيت النيب  ينتظرون خروجه حىت جاءهم رجل ممن مل يكن معهم، ورآهم ببابه، 
فقال: ما تنتظرون؟ قالوا حممًدا، قال: خبتم وخسرمت، قد واهلل مر بكم، وذر على رؤوسكم التراب، وانطلق 

حلاجته، قالوا: واهلل ما أبصرناه، وقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم.
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من الدار إلى الغار:

غادر رسول اهلل  بيته يف ليلة 27 من شهر صفر سنة 14 من النبوة إىل دار أيب بكر ، مث غادرا 
سوًيا على َعَجل سالكني الطريق حنو اليمن، حىت بلغا جبل ثور، فدخل أبو بكر  قبل النيب  ليؤمن 

. الغار، مث دخل رسول اهلل

نشاط )1( :
ضرب أبو بكر  أروع األمثلة يف حب النيب  وفدائه له، ومن هذه األمثلة ما فعله يف غار   

. ثور. بالرجوع إىل معلمك؛ اكتب ما فعله أبو بكر
.....................................................................................................................

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

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

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

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

.....................................................................................................................
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قريش تستشيط غضًبا:

حني تأكدت قريش من إفالت رسول اهلل  ضربوا علًيا، وسحبوه إىل الكعبة، وحبسوه ساعة، حىت 
خيربهم مبكان رسول اهلل ، مث ذهبوا إىل بيت أيب بكر، فخرجت إليهم أمساء بنت أيب بكر، فقالوا 

هلا: أين أبوك؟ قالت: ال أدري واهلل أين أيب؟ فلطمها أبو جهل لطمة طرح منها ُقْرَطها.

وضعت قريش مجيع طرق مكة حتت املراقبة املسلحة الشديدة، وقررت إعطاء مكافأة ضخمة قدرها مائة 
ناقة ملن يعيد رسول اهلل  وأبا بكر الصديق  إىل قريش حيني أو ميتني، وانتشر الفرسان وقصاصي 

األثر يف اجلبال والوديان، لكن دون جدوى.

ىلع باب الغار:

وصلت قريش إىل غار ثور، فخاف أبو بكر أن يراه القوم فطمأنه الرسول  قائاًل: »ما ظنك -يا أبا بكر- 
باثنني اهلل ثالثهما«)1(، وحني هدأت قريش، وتوقف البحث، هتيأ رسول اهلل  وصاحبه للخروج إىل املدينة.

نشاط )2( :
ضرب النيب  هبجرته مثااًل ُيحتذى يف احلذر واحليطة، وتوزيع األدوار على األفراد، بالرجوع   

إىل مصادر التعلم؛ اشرح ذلك، موضًحا دور كٍل ممن يلي يف اهلجرة:
)2( أمساء بنت أيب بكر رضي اهلل عنهما.   . 1( علي بن أيب طالب(

. 4( عامر بن فهرية(   . 3( عبد اهلل بن أيب بكر(

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

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

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

1 ( أخرجه البخاري )3653(.
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مع سراقة بن مالك:

عاود النيب  وأبو بكر  السري إىل املدينة، فكان أبو بكر  يسري خلف النيب  فإذا سأله 
أحد: من هذا؟ فيقول: هذا الرجل يهديين الطريق؛ فيحسب السائل أنه يدله على الطريق، وكانت أعني قريش 

تبحث عنهم ليل هنار.

وممن كان يتبعهما سراقة بن مالك، ومل يكن قد أسلم بعد، يروي سراقة قصته قائاًل: "بينما أنا جالس يف 
جملس من جمالس قومي، أقبل رجل وحنن جلوس، فقال: يا سراقة، إين رأيت حممًدا وأصحابه بالساحل، 
قال سراقة: فعرفت أهنم هم، فقلت له: إهنم ليسوا هم، ولكنك رأيت فالًنا وفالًنا انطلقوا بأعيننا، مث لبثت 
يف املجلس ساعة، مث ُقمت، وأخذت فرسي ورحمي فخرجت حبًثا عنهم، حىت دنوت منهم، فعثرت يب فرسي 
وسقطت عنها، فقمت، فأهويت يدي إىل كنانيت، فاستخرجت منها األزالم، فاستقسمت هبا، أضرهم أم 
ال؟ فخرج الذي أكره، فركبت فرسي وعصيت األزالم، واقتربت منهم، حىت إذا مسعت رسول اهلل   يذكر 
اهلل وهو ال يلتفت، وأبو بكر  يكثر االلتفات، فغاصت يدا فرسي يف األرض، حىت بلغتا الركبتني، فسقطت 
عنها، مث زجرهتا فنهضت، فلم تكد خترج يديها، فلما استوت قائمة إذا ألثر يديها غبار ساطع يف السماء مثل 
الدخان، فاستقسمت باألزالم، فخرج الذي أكره، فناديتهم باألمان، فوقفوا، فركبت فرسي حىت جئتهم، 
ووقع يف نفسي حني لقيت ما لقيت من احلبس عنهم أن سيظهر أمر رسول اهلل ، فقلت له: إن قومك قد 
جعلوا فيك الدية ... وأخربهتم أخبار ما يريد الناس هبم، وطلب رسول اهلل  أن أخفي عنهم،  فسألته أن 

. يكتب يل كتاب أمن، فأمر عامر بن فهرية، فكتب يل، مث مضى رسول اهلل
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التقويم : 
  

س1: اخرت اإلجابة الصحيحة مام ييل:

- بات يف مكان النبي   ليلة الهجرة.

.) عمر بن الخطاب - عيل بن أيب طالب - عثامن بن عفان (

- أمر النبي  ............ أن يكتب لرساقة بن مالك.

) أبا بكر - عبد الله بن أيب بكر - عامر بن فهرية (

- غادر رسول الله  بيته يف ليلة 27 من شهر صفر سنة ......من النبوة .

)16-15-14(

س2: وضح الدروس املستفادة من هجرة النبي  إىل املدينة املنورة.

س3: حدثت يف رحلة النبي  إىل املدينة بعض معجزات للنبي ، اذكرها.
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الدرس الثالث: النبي  يدخل املدينة:

النزول بقباء:

مسع املسلمون يف املدينة مبخرج رسول اهلل  من مكة، فكانوا خيرجون كل غداة، فينتظرونه حىت 
يردهم حرُّ الظهرية، وذات يوم بصر رجٌل من يهود املدينة رسوَل اهلل ؛ فلم ميلك أن قال بأعلى صوته: يا 
معاشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. فخرجت املدينة كلها لالستقبال، وكربوا فرًحا بقدومه، وكان يوًما 

مشهوًدا مل تشهد املدينة مثله يف تارخيها.

ونزل رسول اهلل  بقباء على كلثوم بن اهلدم، على أصح األقوال، ومكث علي بن أيب طالب مبكة ثالًثا، 
حىت أدى عن رسول  الودائع اليت كانت عنده للناس، مث هاجر ماشًيا على قدميه، حىت حلقهما بقباء.

وأقام رسول اهلل  بقباء أربعة أيام، وأسس مسجد قباء أول مسجد أسس على التقوى بعد النبوة، مث 
ركب بأمر اهلل له يوم اجلمعة، وردفه أبو بكر، وأرسل إىل أخواله بين النجار فجاؤوا متقلدين سيوفهم، فسار 
حنو املدينة، فأدركته اجلمعة يف بين سامل بن عوف، فجمع هبم يف املسجد الذي يف بطن الوادي، وكانوا مائة 

رجل، وبعد اجلمعة دخل النيب  املدينة فسميت مبدينة الرسول  أو املدينة.

نشاط )1( :
بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اذكر فضل الصالة يف مسجد قباء.   

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

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

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

.......................................................................................................................................................
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كرم األنصار:

مل يكن األنصار أصحاب ثروات طائلة، إال أن كل واحد منهم كان يتمىن أن يزنل الرسول  بداره، فكان 
  بداره، فكان يقول  ال مير بدار من دور األنصار إال أخذوا براحلته طلًبا لزنول النيب  رسول اهلل
هلم: »خلوا سبيلها؛ فإهنا مأمورة«، فلم تزل سائرة به حىت وصلت إىل موضع املسجد النبوي اليوم فربكت، 
 حىت هنضت وسارت قلياًل، مث التفتت ورجعت فربكت يف موضعها األول، فزنل عنها،  ومل يزنل عنها 

وذلك يف بين النجار.

وبعد أيام وصلت إليه زوجته سودة، وبنتاه فاطمة وأم كلثوم، وأسامة بن زيد، وأم أمين، وخرج معهم 
عبد اهلل بن أيب بكر بعيال أيب بكر ومنهم عائشة، وبقيت زينب عند أيب العاص، مل ميكنها من اخلروج حىت 

هاجرت بعد بدر.

دعاء النبي  أن يحبب إليهم املدينة:

ملا قدم النيب  املدينة وعك أبو بكر وبالل، فذهبت عائشة لرسول اهلل ، فأخربته، فقال: »اللهم 
فاجعلها  اها  ُحمَّ وانقل  ومدها،  وبــارك يف صاعها  وصححها،  حًبا،  أشد  أو  مكة  كحبنا  املدينة  إلينا  حبب 

باجلحفة«)1(.

نشاط )2( :
   . بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اذكر بعض آداب زيارة مدينة رسول اهلل

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

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

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

1 ( أخرجه البخاري )3٩62(.



193

التقويم : 
  

س1: أكمل الفراغات التالية:

- كان أهل املدينة يخرجون............، فينتظرون..........حتى يردهم  ............ .

- نزل رسول الله  بقباء عىل ..........، ومكث ............. مبكة .........، حتى أدى عن ...................... 

الودائع التي كانت عنده للناس، ثم هاجر .......................، حتى لحقهام بـ.........

س2: ضع عالمة )( أمام العبارات الصحيحة، وعالمة )×( أمام العبارات الخطأ مام ييل:

)   ( - كان أهل املدينة يخرجون كل مساٍء ينتظرون قدوم النبي  املدينة   

)   ( - قال رجل من األنصار بأعىل صوته: يا معارش العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون  

)   ( - أقام رسول الله  بقباء ثالثة أيام       

)   ( - وبعد أيام من دخول النبي  وصلت إليه زوجته خديجة    

. س3: اذكر بعض آداب زيارة مدينة رسول الله

س4: دعا النبي  للمدينة، وأهلها، وضح ذلك. 
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الدرس الرابع: النبي  يؤسس املجتمع اإلسالمي:

أوال: املسجد النبوي:

بعد أن نزل رسول اهلل  أقام املسجد النبوي يف املكان الذي بركت فيه ناقته، واشتراه من غالمني 
يتيمني كانا ميلكانه، وساهم يف بنائه بنفسه، فكان ينقل اللنب واحلجارة، ويقول: »اللهم ال عيش إال عيش 

اآلخرة فاغفر لألنصار واملهاجرة«)1(، مما كان يزيد نشاط الصحابة يف البناء؛ حىت إن بعضهم كان يقول:

"لئن قعدنا والنيب يعمل ** لذاك منا العمل املضلل"

 وأقيمت قبلة املسجد إىل بيت املقدس، ومل يكن املسجد ألداء الصلوات فحسب، بل يتلقى فيها املسلمون 
تعاليم اإلسالم وتوجيهاته، وتتآلف فيه العناصر القبلية املختلفة املتحاربة، ومنطلق مجيع الشؤون، وبرملاًنا 

لعقد املجالس االستشارية والتنفيذية.

نشاط )1( :
نتعلم من موقف النيب  يف بناء املسجد النبوي دروًسا متعددة، منها:  

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

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

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

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

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

1 ( أخرجه البخاري )6414(.
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النبي  يبني حجرات زوجاته:

بىن النيب  جبوار املسجد النبوي بيوًتا من احلجر باللَِّبن، وسقفها باجلريد واجلذوع، وهي حجرات 
أزواجه ، وبعد تكامل احلجرات انتقل إليها من بيت أيب أيوب.

وكان املسجد مع هذا كله داًرا يسكن فيها عدد كبري من فقراء املهاجرين الالجئني الذين مل يكن هلم 
هناك دار، وال مال، وال أهل، وال بنون.

نشاط )2( :
نزل األذان من السماء برؤية صادقة، بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اذكر قصة نزول األذان.  

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

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

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

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

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

ثانًيا: املؤاخاة بين املهاجرين واألنصار:

بعد أن قام النيب  ببناء املسجد آخى بني املهاجرين واألنصار يف دار أنس بن مالك ، وكانوا تسعني 
رجاًل، نصفهم من املهاجرين، ونصفهم من األنصار، آخى بينهم على املواساة، ويتوارثون بعد املوت دون ذوي 
يمح ]األنفال: 75[  مل  خل  حل  جل  مك  األرحام، إىل حني وقعة بدر، فلما أنزل اهلل عز وجل: ىمحٱ 

فأصبح التوارث ألويل األرحام فقط.
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ثالًثا: ميثاق التحالف اإلسالمي:

بعد املؤاخاة بني املؤمنني، قام النيب  بعقد معاهدة بني مجيع املسلمني للتخلص من عادات اجلاهلية، 
والزنعات القبلية، ومل يترك جمااًل لعودهتا؛ وكان مضموهنا أهنم أمة واحدة، وأال يتصارعوا، وأن يتحدوامجيًعا 

على عدوهم.

رابًعا: معاهدة اليهود:

بعد أن وثق النيب  القواعد العقائدية والنظامية بني أفراد املجتمع اإلسالمي اجلديد، رأى أن يقوم 
بتنظيم عالقاته بغري املسلمني، لتوفري األمن والسالم واالستقرار.

وكان أقرب من كان جياور املدينة من غري املسلمني هم اليهود، ومل يكونوا قد أظهروا أية مقاومة أو 
خصومة بعد لإلسالم واملسلمني، فعقد معهم رسول اهلل  معاهدة ترك هلم فيها مطلق احلرية يف الدين 
واملال، وأن هلم دينهم وللمسلمني دينهم، وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وأن بينهم 

النصح والنصيحة، والرب دون اإلمث.

خامًسا: قريش تهدد استقرار املدينة:

زاد قريًشا غيًظا أن فاهتم املسلمون، ووجدوا مأمًنا ومقًرا باملدينة، فتواصلوا مع عبد اهلل بن ُأَبي بن 
سلول -وكان إذ ذاك مشرًكا، وكان رئيس األنصار قبل اهلجرة، وكادوا جيعلونه ملًكا عليهم- فكتبوا إليه وإىل 
أصحابه املشركني يقولون هلم: "إنكم آويتم صاحبنا، وإنا نقسم باهلل لتقاتلنه أو لتخرجنه، أو لنسرين إليكم 

بأمجعنا؛ حىت نقتل مقاتلتكم، ونستبيح نساءكم".

فما أن بلغه هذا الكتاب قام عبد اهلل بن أيب ومن كان معه من عبدة األوثان فاجتمعوا لقتال رسول اهلل 
، فلما بلغ ذلك النيب  لقيهم، فقال: »لقد بلغ وعيد قريش منكم املبالغ، ما كانت تكيدكم بأكثر مما 
تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم«، فلما مسعوا ذلك من النيب  تفرقوا 

لكنه كان ال جيد فرصة إال وينتهزها إليقاع الشر بني املسلمني واملشركني، وكان يضم معه اليهود.



197

سادًسا: قريش تعاود التهديد:

ونبيد  يثرب، سنأتيكم فنستأصلكم  أنكم هربتم إىل  يغرنكم  تقول هلم: ال  املسلمني  أرسلت قريش إىل 
 كيد قريش وإرادهتــا على الشر ما كان يبيت إال  خضراءكم يف عقر داركــم، وملا تأكد عند رسول اهلل 

ساهًرا، أو يف حرس من الصحابة.

التقويم : 
  

س1: أكمل العبارات التالية:

- بعد أن نزل رسول الله  أقام ............ يف .................، واشرتاه من ......................................

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

- ساهم النبي  يف بناء ............. بنفسه، فكان ينقل........ و....... ويقول:

.))...................................................................((    

- مل يكن املسجد لـ........... فحسب، بل .................................. ............... و.......................... ..

الجاهلية؛   إىل متاسك املجتمع اإلسالمي يف املدينة، وأن يقيض عىل عادات  النبي  س2: سعى 

. ناقش ذلك موضًحا ما قام به النبي

س3: استشاطت قريش غضبًا ملا تيقنت أن املسلمني خرجوا من تحت أيديهم، وسعت إىل تهديد 

مجتمعه الجديد، وضح ذلك مبيًنا رد فعل النبي  واملسلمني عىل ذلك.
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الدرس الخامس: الغزوات والسرايا قبل غزوة بدر:

 بعد هتديدات قريش أنزل اهلل تعاىل اإلذن بالقتال للمسلمني، إال أنه عز وجل مل يفرضه عليهم قال تعاىل: 
يمح ]احلج:3٩[. جن  يم  ىم  مم  خم  جمحم  يل  ىل  مل  خل  ىمحٱ 

)1(   سرية سيف البحر: )رمضان / 1هـ(:
أّمر رسول اهلل  على هذه السرية محزة بن عبد املطلب ، وبعثه يف ثالثني رجاًل من املهاجرين، 
ليعترضوا قافلة لقريش جاءت من الشام، وفيها أبو جهل بن هشام يف ثالمثائة رجل، فبلغوا سيف البحر من 
ناحية العيص، فالتقوا واصطفوا للقتال، فمشى جمدي بن عمرو اجلهين، وكان حليًفا للفريقني مجيًعا بني 

هؤالء وهؤالء، حىت حجز بينهم، فلم يقتتلوا.

نشاط )1( :
بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اذكر أول لواء عقده رسول اهلل ، ومن كان حيمله، وما الفرق   

بني الغزوة والسرية؟
.........................................................................................................................................................

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

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

)2(   سرية رابغ: )شوال/ 1هـ(:
 بعث رسول اهلل   عبيدة بن احلارث بن املطلب  يف ستني راكًبا من املهاجرين، فلقي أبا سفيان 

وهو يف مائتني، على بطن رابغ، وقد ترامى الفريقان بالنبل، ومل يقع قتال.

ويف هذه السرية انضم رجالن من جيش مكة إىل املسلمني، ومها املقداد بن عمرو البهراين وعتبة بن 
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غزوان املازين، وكانا مسلَمني، خرجا مع الكفار؛ ليكون ذلك وسيلة للوصول إىل املسلمني، وكان لواء عبيدة 
. أبيًضا، وحامله مسطح بن أثاثة بن املطلب بن عبد مناف

)3(  سرية اخلرَّار: ) ذي القعدة/ 1 هـ(:
بعث رسول اهلل  سعد بن أيب وقاص يف عشرين راكًبا، يعترضون قافلة لقريش، وعهد إليه أن ال جياوز 
ار" صباًحا، فوجدوا القافلة قد مرت،  اخلرار، فخرجوا مشاة يكمنون بالنهار ويسريون بالليل حىت بلغوا  "اخلرَّ

.أبيًضا، ومحله املقداد بن عمرو  وكان لواء سعد

)4(  غزوة األبواء أو ودان: )صفر/ 2هـ(:
رجــالً من  عبادة، يف سبعني  بن  املدينة سعد  على  استخلف  أن  بعد  بنفسه    اهلل  رســول   خرج 

املهاجرين خاصة، يعترض قافلة لقريش حىت بلغ ودان، فلم يلق كيًدا.

ويف هذه الغزوة عقد معاهدة حلف مع عمرو بن خمشي الضمري، وكان سيد بين ضمرة يف زمانه، وكان 
نص املعاهدة:

هذا كتاب من حممد رسول اهلل  لبين ضمرة بأهنم آمنون على أمواهلم وأنفسهم وأن هلم النصرة 
على من رامهم بسوء بشرط أن حياربوا يف دين اهلل ما بل حبر صوفة، وأن النيب اهلل  إذا دعاهم لنصره 

أجابوه عليهم، بذلك ذمة اهلل وذمة رسوله ".

وهي أول غزوة غزاها رسول اهلل ، وكانت غيبته  مخس عشرة ليلة، وكان اللواء أبيًضا، وحامله 
. محزة بن عبد املطلب

)5(  غزوة بواط: )ربيع األول/ 2 هـ(:
خرج رسول اهلل  يف مائتني من أصحابه، يعترض قافلة لقريش فيها أمية بن خلف اجلمحي ومائة رجل 

من قريش، وألفان ومخسمائة بعري، فبلغ بواًطا من ناحية رضوى، ومل يلق كيًدا.

أيب  بن  سعد  وحامله  أبيًضا،  كان  واللواء   ،معاذ بن  سعد  املدينة  على  الغزوة  هذه  يف  واستخلف 
.وقاص
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)6(  غزوة سفوان: )ربيع األول/ 2هـ(:
أغار كرز بن جابر الفهري يف قوات خفيفة من املشركني على مراعي املدينة، وهنب بعض املواشي، فخرج 
رسول اهلل  يف سبعني رجاًل من أصحابه ملطاردته، حىت بلغ وادًيا يقال له: "سفوان" من ناحية بدر، ولكنه 

مل يدرك كرًزا وأصحابه، فرجع من دون حرب، وهذه الغزوة تسمى بغزوة بدر األوىل.

أيب  بن  علي  وحامله  أبيًضا،  اللواء  وكان   ، حارثة  بن  زيد  املدينة  على  الغزوة  هذه  يف  واستخلف 
.طالب

)7(   غزوة ذي العشرية: )مجادي األوىل ومجادي اآلخرة / 2هـ(:
خرج رسول اهلل  يف أواخر مجادى األوىل يف مائة ومخسني تقريًبا من املهاجرين، ومل ُيكره أحًدا على 
اخلروج، وخرجوا على ثالثني بعرًيا يعترضون قافلة لقريش فيها أموال وفرية -جاء اخلرب بقدومها من مكة  
ذاهبة إىل الشام-، فلما وصل املسلمون ذا العشرية وجدوا القافلة قد فاتتهم، وهذه هي القافلة اليت خرج 

املسلمون يف طلبها حني رجعت من الشام؛ فصارت سبًبا لغزوة بدر الكربى.

بين ضمرة،  من  وحلفائهم  مدجل  بين  مع  اعتداء  عدم  معاهدة    اهلل  رســول  عقد  الغزوة  هذه  ويف 
الغزوة  اللواء يف هذه  ، وكان  املخزومي  أبا سلمة بن عبد األسد  الغزوة  املدينة يف هذه  واستخلف على 

. أبيًضا، وحامله محزة بن عبد املطلب

)8(  سرية خنلة: )رجب/2هـ(:
املهاجرين،  اثين عشر رجاًل من   عبداهلل بن جحش األسدي  إىل "خنلة" يف  بعث رسول اهلل 
كل اثنني يتناوبان على بعري، وكتب له كتاًبا أمره أال ينظر فيه حىت يسري يومني، مث ينظر فيه، فسار عبد 
اهلل ، مث قرأ الكتاب بعد يومني، فإذا فيه: »إذا نظرت يف كتايب هذا فامض حىت تزنل خنلة بني مكة 
والطائف، فترصد هبا عري قريش، وتعلم لنا من أخبارهم«، فقال: "مسًعا وطاعة"، وأخرب أصحابه بذلك، 
وأنه ال يستكرههم؛ فمن أحب الشهادة فلينهض، ومن كره املوت فلريجع، وأما أنا فناهض، فنهضوا كلهم، 
غري أنه ملا كان يف أثناء الطريق أضل سعد بن أيب وقاص وعتبة بن غزوان رضي اهلل عنهما الطريق، فتخلفا يف طلبه.
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أبناء عبد اهلل  ونوفل  وعثمان  بن احلضرمي  وفيها عمرو  لقريش،  بنخلة، فمرت عرٌي  نزل  وسار حىت 
رجب  من  يوم  آخر  يف  حنن  وقالوا:  املسلمون،  فتشاور  املغرية،  بين  موىل  كيسان  بن  واحلكم  املغرية  ابن 
)الشهر احلرام(، فإن قاتلناهم انتهكنا الشهر احلرام، وإن تركناهم الليلة دخلوا احلرم، مث اجتمعوا على 
اللقاء؛ فرمى أحدهم عمرو بن احلضرمي  فقتله، وأسروا عثمان واحلكم، وأفلت نوفل، مث قدموا بالعري 
واألسريين إىل املدينة، وقد عزلوا من ذلك اخُلُمس، وهو أول ُخُمس كان يف اإلسالم، وأول قتيل يف اإلسالم، 

وأول أسريين يف اإلسالم.

وأنكر رسول اهلل  ما فعلوه، وقال: »ما أمرتكم بقتال يف الشهر احلرام«، ووقف التصرف يف العري 
واألسريين. 

واهتم املشركون املسلمني بأهنم قد أحلوا ما حرم اهلل، حىت نزل الوحي حامًسا هذه األقاويل، وأن ما عليه 

زئ  املشركون أكرب وأعظم مما ارتكبه املسلمون، قال تعاىل: ىمحٱ      ٌّ   ٍّ     َّ     ُّ    ِّ   ّٰرئ 

ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب  ىئيئ  نئ  مئ 

ىفيمح ]البقرة: 217[، وأطلق رسول اهلل  سراح األسريين،  يث  ىث  نث  زثمث  رث  يت 

وأدى دية املقتول إىل أوليائه.

نشاط )2( :
ن يف اجلدول التايل خمتصًرا عن الغزوات والسرايا قبل غزوة بدر:   بالتعاون مع زمالئك؛ دوِّ

حامل اللواءلون اللواءعدد املسلمنيقائد السريةتاريخ السريةاسم السرية
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التقويم : 
  

س1: صل من العمود )أ( ما يناسبه من العمود )ب(:

)ب()أ(
فيها أول أسريينغزوة األبواء

فيها معاهدة بين مدجلسرية سيف البحر

أول غزوة غزاها رسول اهلل غزوة ذي العشرية

فيها أول لواء عقده رسول اهلل سرية خنلة

س2: كانت الغزوات والرسايا لتحقيق أهداف متعددة. ناقش هذه العبارة من وجهة نظرك.

د الغزوات والرسايا التي كانت قبل غزوة بدر الكربى. س3: َعدِّ

 

  



203

الدرس السادس: غزوة بدر )1(:

سبب الغزوة:

ُأفلتت عرٌي لقريش يف غزوة العشرية من النيب  يف ذهاهبا من مكة إىل الشام، وملا قرب رجوعها من 
الشام إىل مكة بعث  طلحة بن عبيد اهلل وسعيد بن زيد رضي اهلل عنهما إىل الشمال، الكتشاف خربها، 
  املدينة، وأخربا رسول اهلل بالعري، فأسرعا إىل  أبو سفيان  فوصال إىل احلــوراء، ومكثا حىت مر هبما 

باخلرب.

وكانت حتوي ثروات طائلة، تبلغ ألف بعري حمملة باألموال، ال تقل عن مخسني ألف دينار ذهيب، ومل يكن 
معها من احلرس إال حنو أربعني رجاًل.

أعلن رسول اهلل  يف املسلمني قائاًل: »هذه عري قريش فيها أمواهلم؛ فاخرجوا إليها لعل اهلل ينفلكموها« )1(. 

يف  الصحابة  من  كثري  ولذلك ختلف  احلــرب،  يتوقعون  يكونوا  مل  ألهنم  باخلروج؛  أحد  على  يعزم  ومل 
املدينة، وهم حيسبون أن ُمِضي رسول اهلل  كالسرايا السابقة؛ فلذلك مل ينكر على أحد ختلفه يف هذه 

الغزوة، فخرج  واستخلف ابن أم مكتوم  على املدينة والصالة.

جيش املسلمين:

# اجلنود: استعد رسول اهلل  للخروج ومعه ثالمثائة وبضعة عشر رجاًل)2(: )61( من األوس و)170( من #
اخلزرج، والبقية من املهاجرين.

# #. وفرس للمقداد بن األسود الكندي ،الفرسان: كان معهم من الفرسان فرس للزبري بن العوام

# العري: كان معهم سبعون قافلة، الرجالن والثالثة على بعري واحد، وكان رسول اهلل  وعلّي بن أيب #
طالب ومرثد بن أيب مرثد الغنوي رضي اهلل عنهما يعتقبون بعرًيا واحًدا.

1 ( ينفلكموها: َنَفَل اْلَقاِئُد ُجْنَدُه : َجَعَل َلُهْم َما َغِنُموُه.
2 ( قيل 313، أو 314، أو 317.
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# لواء القيادة العامة: دفع رسول اهلل  لواء القيادة العامة إىل مصعب بن عمري ، وكان هذا اللواء #
أبيًضا.

# كتائب اجليش: قسم رسول اهلل  جيشه إىل كتيبتني:#

# 	. كتيبة املهاجرين: وأعطى علمها علي بن أيب طالب

# 	. كتيبة األنصار: وأعطى علمها سعد بن معاذ

# القيادة:#

# 	. القيادة العامة يف يد رسول اهلل

# 	. قيادة امليمنة الزبري بن العوام 

# 	. قيادة امليسرة املقداد بن عمرو

# 	. قيادة الساقة قيس بن أيب صعصعة

خرج رسول اهلل  من نقب املدينة يريد بدًرا، فلما قرب من الصفراء بعث بسبس بن عمرو اجلهين 
وعدي بن أيب الزغباء اجلهين رضي اهلل عنهما إىل بدر يتجسسان له أخبار العري.

جيش قريش:

كان أبو سفيان يقود القافلة، وكان على غاية من احليطة واحلذر، ويعلم أن طريق مكة حمفوف باألخطار، 
فكان يتحسس األخبار، فنقلت إليه استخباراته أن حممًدا  قد نوى العري، فأرسل ضمضم بن عمرو الغفاري 
إىل مكة، مستنجًدا بقريش، وخرج ضمضم سريًعا حىت أتى مكة، فجدع أنفه وحول رحله وشق قميصه وصرخ 
ببطن الوادي، وهو يقول: "يا معشر قريش، اللطيمة، اللطيمة، أموالكم مع أيب سفيان قد عرض هلا حممد 

يف أصحابه، ال أرى أن تدركوها، الغوث الغوث".

"أيظن حممد وأصحابه أن تكون كعري ابن احلضرمي؟ كال، واهلل ليعلمن غري  الناس، وقالوا:  فتحفز 
ذلك"، فكانوا إما خارج لقتال، وإما باعث مكانه رجاًل، ومل يتخلف من أشرافهم أحد سوى أيب هلب؛ فإنه 
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عوض عنه رجاًل كان له عليه دين.

وحشدوا من حوهلم من قبائل العرب، ومل يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إال بين عدي، فلم خيرج 
منهم أحد.

# اجلنود: ألف وثالمثائة مقاتل يف بداية سريه.#

# الفرسان: كان معهم مائة فرس وستمائة درع، وِجمال كثرية ال يعرف عددها بالضبط.#

# القيادة العامة: كانت القيادة العامة للجيش أليب جهل بن هشام.#

# متويل اجليش: كان القائمون به تسعة رجال من أشراف قريش، وكانوا ينحرون يوًما تسًعا، ويوًما عشًرا #
من اإلبل.

هروب القافلة:

أمجع جيش قريش على املسري، وكان بينهم وبني بين بكر عداوة وحرب، فخافوا أن تضرهبم هذه القبائل 
من اخللف، فيكونوا بني نارين، ولكن حينئذ تبدى هلم إبليس يف صورة سراقة بن مالك بن جعشم املدجلي 
سيد بين كنانة، فقال هلم: "أنا لكم جار من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه"، فتحرك اجليش حنو 
الشمال يف جتاه بدر، وسلكوا يف طريقهم وادي عسفان، مث قديد، مث اجلحفة، وهناك تلقوا رسالة جديدة من 
أيب سفيان يقول هلم فيها: "إنكم إمنا خرجتم لتحرزوا عريكم ورجالكم وأموالكم، وقد جناها اهلل فارجعوا".

فقد كان حذًرا متيقًظا، وملا اقترب من بدر تقدم عريه، حىت لقي جمدي بن عمرو، وسأله عن جيش 
املدينة، فقال: ما رأيت أحًدا أنكره، إال أين قد رأيت راكبني قد أناخا إىل هذا التل، مث استقيا، مث انطلقا، 
فبادر أبو سفيان إىل مناخهما، فأخذ من أبعار بعريمها، ففته، فإذا فيه النوى، فقال: هذه واهلل عالئف 
يثرب، فرجع إىل عريه سريًعا، وضرب وجهها حمواًل اجتاهها حنو الساحل غرًبا، تارًكا الطريق الرئيسي 
الذي مير ببدر على اليسار؛ وهبذا جنا بالقافلة من الوقوع يف قبضة جيش املدينة، وأرسل رسالته إىل جيش 

مكة اليت تلقاها يف اجلحفة.

فلما تلقى جيش مكة هذه الرسالة َهمَّ بالرجوع، لكنَّ أبا جهل قال: "واهلل ال نرجع حىت نرد بدًرا، فنقيم 
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هبا ثالًثا فننحر اجلزور، ونطعم الطعام، ونسقي اخلمر، وتعزف لنا القيان، وتسمع بنا العرب ومبسرينا 
بالرجوع  لبين زهــرة-  ورئيًسا  وأشــار األخنس بن شريق -وكــان حليًفا  أبــدا"،  يهابوننا  يزالون  ومجعنا؛ فال 
فعصوه، فرجع هو وبنو زهرة، وكانوا حوايل ثالمثائة رجل، وأرادت بنو هاشم الرجوع، فاشتد عليهم أبو 
جهل، وقال: "ال تفارقنا هذه العصابة حىت نرجع"، فسار جيش مكة وقوامه ألف مقاتل بعد رجوع بين زهرة 

قاصًدا بدًرا، فواصل سريه حىت نزل قريًبا من بدر.

املجلس اإلسالمي العسكري:

 جملًسا  بــوادي ذفــران، فعقد رسول اهلل  الطريق  يزال يف   وهو ال  لرسول اهلل  األخبار  تناقلت 
عسكرًيا استشارًيا أعلى، أشار فيه إىل الوضع الراهن، وتبادل فيه الرأي مع عامة جيشه، وقادته، وحينئذ 

اك  يق  ىق  يف  تزعزع قلوب فريق من الناس، وخافوا اللقاء الدامي، وهم الذين قال اهلل فيهم: ىمحٱ 
ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك 

يمح ] األنفال: 5-6[، فقام أبو بكر الصديق، فقال وأحسن  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى 

القول، مث قام عمر بن اخلطاب  فقال وأحسن القول، مث قام املقداد بن عمرو فقال: "يا رسول اهلل، 
امض ملا أراك اهلل فنحن معك، واهلل ال نقول لك كما قالت بنو إسرائيل ملوسى: اذهب أنت وربك فقاتال إنا 
ههنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتال إنا معكما مقاتلون، فو الذي بعثك باحلق لو سرت بنا إىل برك 

الغماد جلالدنا معك من دونه حىت تبلغه"، فقال له رسول اهلل  خرًيا، ودعا له به.

وأحب رسول اهلل   أن يعرف رأي قادة األنصار؛ ألهنم كانوا ميثلون أغلبية اجليش، وألن ثقل املعركة 
سيدور على كواهلهم، مع أن نصوص العقبة مل تكن تلزمهم بالقتال خارج ديارهم، فقال  بعد مساع كالم 
هؤالء القادة الثالثة: »أشريوا علّي أيها الناس«، فقال سعد بن معاذ : "واهلل، لكأنك تريدنا يا رسول اهلل"، 
قال : »أجل«، قال: "فقد آمنا بك، فصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو احلق، وأعطيناك على ذلك 
عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول اهلل ملا أردت فو الذي بعثك باحلق لو استعرضت بنا 
هذا البحر فخضته خلضناه معك، ما ختلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدًوا غًدا، إنا لُصُبٌر يف 
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احلرب، ُصُدٌق يف اللقاء، ولعل اهلل يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة اهلل" .

طه ذلك، مث قال : »سريوا وأبشروا؛ فإن اهلل تعاىل قد وعدين  فُسرَّ رسول اهلل  بقول سعد، ونشَّ
إحدى الطائفتني، واهلل لكأين اآلن أنظر إىل مصارع القوم«، مث ارحتلوا حىت وصلوا قريًبا من بدر.

نشاط )1( :
بالتعاون مع زمالئك؛ اكتب بنود بيعة العقبة األوىل والثانية.  

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

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

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

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

الحمالت االستكشافية:

قام  بعملية االستكشاف مع رفيقه يف الغار أيب بكر الصديق ، وبينما مها يتجوالن حول معسكر 
مكة إذا مها بشيخ من العرب، فسأله رسول اهلل  عن قريش وعن حممد وأصحابه، ولكن الشيخ قال: "ال 
أخربكما حىت خترباين ممن أنتما؟"، فقال له رسول اهلل : »إذا أخربتنا أخربناك«، قال: "أو ذاك بذلك؟" 
قال: »نعم«، قال الشيخ: "فإنه بلغين أن حممًدا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذي أخربين 
فهو اليوم مبكان كذا وكذا -للمكان الذي به جيش املدينة-، وبلغين أن قريًشا خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان 
صدق الذي أخربين فهم اليوم مبكان كذا وكذا- للمكان الذي به جيش مكة"، وملا فرغ من خربه قال: ممن 
: »حنن من ماء«، مث انصرف عنه، وبقي الشيخ يتفوه: "ما من ماء؟! أمن ماء  أنتما؟ فقال رسول اهلل 

العراق؟!".

قادة  من  ثالثة  العملية  هبذه  وقــام  العدو،  بأخبار  له  يأيت  من    النيب  أرســل  اليوم  ذلك  مساء  يف 
املهاجرين: علي بن أيب طالب، والزبري بن العوام، وسعد بن أيب وقاص  يف نفر من أصحابه، ذهبوا 
 ، إىل ماء بدر، فوجدوا غالمني يستقيان جليش مكة، فألقوا عليهما القبض، وجاءوا هبما إىل الرسول



208

وهو يف الصالة، فقاال: "حنن سقاة قريش بعثونا نسقيهم من املاء"، وسأهلم النيب  عن قريش، فأجاباه: 
"هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى، فقال هلما: »كم القوم؟« قاال: "كثري"، قال: »ما عدهتم؟«، 
قاال: ال ندري، قال: »كم ينحرون كل يوم؟« قاال: يوًما تسًعا، ويوًما عشًرا، فقال رسول اهلل : »القوم فيما 
بني التسعمائة إىل األلف«، مث قال هلما: »فمن فيهم من أشراف قريش«؟ قاال: "عتبة وشيبة ابنا ربيعة، وأبو 
البختري بن هشام، وحكيم بن حزام، ونوفل بن خويلد، واحلارث بن عامر، وطعيمة بن عدي، والنضر بن 
احلارث، وزمعة بن األسود، وأبو جهل بن هشام، وأمية بن خلف"، فأقبل رسول اهلل  على الناس، فقال: 

»هذه مكة قد ألقت إليكم أفالذ كبدها«.

نشاط )2( :
بالتعاون مع زمالئك، وبالرجوع إىل مصادر التعلم؛ ارسم خط سري كٍل مما يأيت:  

-  النيب  وجيش املسلمني من املدينة إىل بدر.

-  أبو جهل وجيش قريش من مكة إىل بدر.

التقويم : 
  

س1: أكمل العبارات التالية:
أفلتت عري لقريش يف ................................ من النبي  يف ذهابها من ................................إىل ................................  -

................................، ومل يكن  ................................ ال تقل عن  ................................ تبلغ  كانت قافلة قريش تحوي   -

معها من الحرس إال ................................ .

أعلن رسول الله   يف املسلمني قائاًل: »هذه عري قريش ................................ ...........................................................  -

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

ومل يعزم النبي  عىل أحد بالخروج؛ ألنهم ............................................................. ولذلك ...........................................  -

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

)ب() أ (
عبد اهلل بن أم مكتوم قائد ميمنة جيش املسلمني

الزبري بن العوام قائد ميسرة جيش املسلمني

املقداد بن عمرو قائد ساقة جيش املسلمني

قيس بن أيب صعصعة استخلفه النيب  على املدينة

                              

س3: ضع عالمة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة)( أمام العبارة اخلطأ مما يلي:
)       ( كان عدد جيش املسلمني يف غزوة بدر )400(      -

)       ( كان أبو لهب يقود املرشكني يف غزوة العشرية      -

)       (   بعملية االستكشاف مع رفيقه يف الغار أيب بكر الصديق  قام  -

)       ( أرسل أبو سفيان ضمضم بن عمرو إىل مكة مستنجًدا بقريش    -

)       ( استخلف رسول الله  ابن أم مكتوم  عىل املدينة والصالة   -
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الدرس السابع: غزوة بدر )2(:

نزول املطر:

أنزل اهلل عز وجل يف ليلة اللقاء املرتقب مطًرا واحًدا، فكان على املسلمني طاًل طهرهم به، وأذهب عنهم 
رجس الشيطان، وثبت األقدام، وربط به على قلوهبم، وكان على املشركني واباًل شديًدا منعهم من التقدم.

 

الجيش اإلسالمي يستولى ىلع ماء بدر:

نزل رسول اهلل  عشاًء أدىن ماء من مياه بدر، فقال احلباب بن املنذر : "يا رسول اهلل، أرأيت 
هذا املزنل، أمزناًل أنزلكه اهلل، ليس لنا أن نتقدمه وال نتأخر عنه؟ أم هو الرأي واحلرب واملكيدة؟"، فقال 
رسول اهلل : »بل هو الرأي واحلرب واملكيدة«، قال: "يا رسول اهلل، فإن هذا ليس مبزنل، فاهنض بالناس 
حىت نأيت أدىن ماء من القوم فنزنله ونغّور)1(ما وراءه من الُقُلب، مث نبين عليه حوًضا، فنمأله ماء، مث نقاتل 
القوم، فنشرب وال يشربون"، فقال رسول اهلل: »لقد أشرت بالرأي«، فتحرك رسول اهلل  باجليش فحال 

بني املشركني وبني االستيالء عليه. 

وبعد أن مت نزول املسلمني على املاء اقترح سعد بن معاذ  على رسول اهلل  أن يبين املسلمون مقًرا 
لقيادته؛ استعداًدا للطوارئ، وتقديًرا للهزمية قبل النصر.

فأثىن عليه رسول اهلل  خرًيا، ودعا له خبري، وبىن املسلمون عريًشا على تل مرتفع يقع يف الشمال 
الشرقي مليدان القتال، ويشرف على ساحة املعركة، مث اختاروا فرقة من شباب األنصار بقيادة سعد بن معاذ 

 حيرسون رسول اهلل  حول مقر قيادته.

ر: أي ندفن. 1 ( نغوِّ
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نشاط )1( :
  

قال سعد بن معاذ  لرسول اهلل : "يا نيب اهلل، أال نبين لك عريًشا تكون فيه، ونعد 
عندك ركائبك، مث نلقى عدونا، فإن أعزنا اهلل وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن 
كانت األخرى جلست على ركائبك، فلحقت مبن وراءنا من قومنا، فقد ختلف عنك أقوام يا 
نيب اهلل ما حنن بأشد لك حًبا منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حرًبا ما ختلفوا عنك، مينعك اهلل 

هبم، يناصحونك، وجياهدون معك".
. لرسول اهلل  بالتعاون مع زمالئك؛ اكتب ماذا نتعلم من حديث سعد بن معاذ

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

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

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

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

جيش املسلمين ليلة املعركة:

تفقد رسول اهلل  جيشه، مث مشى يف موضع املعركة، وجعل يشري بيده، ويقول: »هذا مصرع فالن غًدا 
إن شاء اهلل، وهذا مصرع فالن غًدا إن شاء اهلل«، مث بات رسول اهلل  يصلي إىل جذع شجرة هنالك، 

وبات املسلمون ليلهم بعد أن غمرت الثقة قلوهبم.

جيش املشركين ليلة املعركة:

قضت قريش ليلتها يف معسكرها، وملا أصبحت أقبلت يف كتائبها، ونزلت إىل وادي بدر، مث بعثت بعمري 
ابن وهب اجلمحي؛ للتعرف على مدى قوة جيش املسلمني، فدار عمري بفرسه حول العسكر، مث رجع إليهم، 
فقال: "ثالمثائة رجل، يزيدون قلياًل أو ينقصون، ولكن أمهلوين حىت أنظر: أللقوم كمني أو مدد؟" فضرب يف 
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الوادي حىت أبعد، فلم ير شيًئا، فرجع إليهم، فقال: "ما وجدت شيًئا، ولكين قد رأيت يا معشر قريش الباليا 
حتمل املنايا، نواضح يثرب حتمل املوت الناقع، قوم ليس معهم منعة وال ملجأ إال سيوفهم، واهلل ما أرى أن 
يقتل رجل منهم حىت يقتل رجاًل منكم، فإذا أصابوا منكم أعدادكم، فما خري العيش بعد ذلك"، فقامت 
املعارضة مرة أخرى ضد أيب جهل تدعو إىل العودة باجليش إىل مكة دومنا قتال، فدار نقاش طويل، ولكن 

تغلب الطيش على احلكمة، وذهبت هذه املعارضة دون جدوى.

نشاط )2( :
دار نقاش حاد بني املشركني، دعا فيه البعض إىل العودة إىل مكة، بالرجوع إىل معلمك؛ اكتب   

ما دار بني املشركني من حوار.
.....................................................................................................................

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

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

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

اللحظات األخيرة قبل املعركة:

اللهم  رسولك،  وتكذب  وفخرها، حتادك  أقبلت خبيالئها  قد  قريش  هذه  »اللهم   : اهلل  رسول  قال 
فنصرك الذي وعدتين، اللهم أحنهم الغداة«، وعدل  صفوف املسلمني، وبينما هو يعدهلا وقع أمر عجيب، 
فقد كان يف يده قدح يعدل به، وكان سواد بن غزية  منتظًما يف الصف، فطعن القدح بطنه، فقال: "يا 
رسول اهلل أوجعتين"، فكشف عن بطنه، وقال: »اقتص«، فاعتنقه سواد وقبل بطنه، فقال : »ما محلك على 
هذا يا سواد«؟ قال: يا رسول اهلل، قد حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن ميس جلدي جلدك، 

فدعا له رسول اهلل  خبري.
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  خاصة، وقام سعد بن معاذ  تعليماته للمسلمني، مث رجع إىل العريش هو وأبو بكر  أصدر
بكتيبة احلراسة على باب العريش.

اللهم إين أنشدك عهدك  »اللهم أجنز يل ما وعدتين،  وأخذ يناشد ربه ما وعده من النصر، ويقول: 
ووعدك«، حىت محي الوطيس، واستدارت رحى احلرب بشدة، واحتدم القتال، وبلغت املعركة قمتها، فقال 
: »اللهم إن هتلك هذه العصابة اليوم ال ُتعبد، اللهم إن شئت مل ُتعبد بعد اليوم أبًدا«، وبالغ يف االبتهال 

حىت سقط رداؤه عن منكبيه، فرده عليه الصديق ، وقال: "حسبك يا رسول اهلل، أحلحت على ربك" .

وأرضــى عندك  إليك  أحب  كان  أينا  "اللهم  فقال:  اليوم،  ذلك  أبو جهل يف  استفتح  فقد  املشركون  أما 
فانصره اليوم".

بدء املعركة:

من  اهلل ألشربن  "أعاهد  قائاًل:  اخللق  رجاًل شرًسا سيئ  وكان  املخزومي  األسد  عبد  بن  األســود  خرج 
حوضهم، أو ألهدمنه، أو ألموتن دونه"، فخرج إليه محزة بن عبد املطلب ، فلما التقيا ضربه محزة، 
  فوقع على ظهره تشخب رجله دًما، مث حبا إىل احلوض حىت اقتحم فيه، يريد أن ترب ميينه، ولكن محزة

ثىن عليه بضربة أخرى أتت عليه وهو داخل احلوض.

أشعل قتل األسود نار املعركة، فخرج بعده ثالثة من خرية فرسان قريش كانوا من عائلة واحدة، وهم 
عتبة وأخوه شيبة ابنا ربيعة، والوليد بن عتبة، فلما انفصلوا من الصف طلبوا املبارزة، فخرج إليهم ثالثة 
"رهط  قالوا:  أنتم؟"  "من  ، فقالوا:  ابنا احلارث وعبد اهلل بن رواحة  من شباب األنصار، عوف ومعوذ 
من األنصار"، قالوا: "أكفاء كرام، ما لنا بكم حاجة، وإمنا نريد بين عمنا"، مث نادى مناديهم: "يا حممد، 
أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا"، فقال رسول اهلل : »قم يا عبيدة بن احلارث، وقم يا محزة، وقم يا علي«، 
فبارز عبيدة عتبة بن ربيعة، وبارز محزة شيبة، وبارز علي الوليد، فأما محزة وعلي فلم ميهال قرينيهما أن 
قتالمها، وأما عبيدة فأثخن كل واحد منهما صاحبه، مث كر علي ومحزة على عتبة فقتاله واحتمال عبيدة، 
وقد قطعت رجله؛ فلم يزل صمًتا حىت مات بالصفراء بعد أربعة أو مخسة أيام من وقعة بدر، حينما كان 

املسلمون يف طريقهم إىل املدينة.
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الهجوم العام:

كانت هناية هذه املبارزة بداية سيئة بالنسبة إىل املشركني، فقدوا ثالثة من خرية فرساهنم وقادهتم دفعة 
واحدة، فاستشاطوا غضًبا، وكروا على املسلمني كرة رجل واحد.

وأما املسلمون فبعد أن استنصروا رهبم، واستغاثوه، وأخلصوا له، وتضرعوا إليه، تلقوا هجمات املشركني 
وهم  فادحة،  باملشركني خسائر  وقد أحلقوا  الدفاع،  موقف  واقفون  مواقعهم،  مرابطون يف  وهم  املتوالية، 

يقولون: أحد أحد.

نزول املالئكة:

أغفى رسول  إغفاءة واحدة، مث رفع رأسه فقال: »أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر اهلل، هذا جربيل أخذ 
بعنان فرسه يقوده، على ثناياه النقع«.

حق  مف  خف  حف  مث خرج رســول اهلل  من باب العريش، وهو يثب يف الــدرع، ويقول: ىمحٱ 
ورمى هبا يف  الوجوه«،  »شاهت  وقــال:  قريًشا،  هبا  فاستقبل  احلصباء،  من  حفنة  أخذ  ]القمر:45[، مث  يمح 

وجوههم، فما من املشركني أحد إال أصاب عينه ومنخريه وفمه من تلك القبضة.

وأصدر أوامره إىل جيشه وحرضهم على القتال، قائاًل: »والذي نفس حممد بيده، ال يقاتلهم اليوم رجل 
فيقتل صابًرا حمتسًبا مقباًل غري مدبر إال أدخله اهلل اجلنة«، وقال وهو حيضهم على القتال: »قوموا إىل جنة 
عرضها السماوات واألرض«، فقال العمري بن احلمام: "بخ، بخ"، فقال رسول اهلل : »ما حيملك على قولك: 
بخ، بخ«؟ قال: "ال، واهلل يا رسول اهلل، إال رجاء أن أكون من أهلها"، قال : »فإنك من أهلها«، فأخرج 
مترات من قرنه، فجعل يأكل منهن، مث قال: لئن أنا حييت حىت آكل مترايت هذه إهنا حلياة طويلة، فرمى مبا 

كان معه من التمر، مث قاتلهم حىت قتل.

مث سأل عوف بن احلارث  فقال: "يا رسول اهلل، ما يضحك الرب من عبده؟" فقال : »غمسه يده 
يف العدو حاسًرا«، فزنع درًعا كانت عليه، فقذفها، مث أخذ سيفه فقاتل القوم حىت قتل.



215

وحني أصدر رسول اهلل  األمر باهلجوم املضاد، ورأى املسلمون رسول اهلل  يثب يف الدرع، ومسعوه  
يمح]القمر:45[«، فقاتل املسلمون أشد القتال ونصرهتم املالئكة. حق  مف  خف  حف  يقول: »ىمحٱ 

 فكان املسلون يرون رأس الكافر تطيح ال يدرون من ضربه، ويد الكافر تبتر ال يدرون من ضرهبا.

إبليس ينسحب عن ميدان القتال:

كان إبليس قد جاء يف صورة سراقة بن مالك بن جعشم املدجلي، فلما رأى ما يفعل املالئكة باملشركني 
فر ونكص على عقبيه، وتشبث به احلارث بن هشام فوكز يف صدر احلارث فألقاه، مث خرج هارًبا، وقال له 
املشركون: إىل أين يا سراقة؟ أمل تكن قلت: إنك جار لنا، ال تفارقنا؟ فقال: "إين أرى ما ال ترون؛ إين أخاف 

اهلل، واهلل شديد العقاب".

الهزيمة الساحقة وغطرسة أبي جهل:

اقتربت املعركة من هنايتها، وأخذت مجوع املشركني يف الفرار، وركب املسلمون ظهورهم يأسرون ويقتلون 
حىت متت عليهم اهلزمية، أما الطاغية األكرب أبو جهل، فإنه ملا رأى أول أمارات االضطراب يف صفوفه حاول 
أن يصمد، فجعل يشجع جيشه، ويقول هلم يف شراسة ومكابرة: "ال يهزمنكم خذالن سراقة إياكم؛ فإنه كان 
على ميعاد من حممد، وال يهولنكم قتل عتبة وشيبة والوليد؛ فإهنم قد عجلوا، فوالالت والعزى ال نرجع حىت 
نقرهنم باحلبال، وال ألفني رجاًل منكم قتل منهم رجاًل، ولكن خذوهم أخًذا، حىت نعرفهم بسوء صنيعهم".

ولكن سرعان ما تبدى له حقيقة هذه الغطرسة، فما لبث إال قلياًل حىت أخذت الصفوف تتصدع أمام 
تيارات هجوم املسلمني.

وكان هناك فتيان أحدمها عن ميني عبد الرمحن بن عوف  واآلخر عن يساره فسأله أحدمها قائاًل: 
"ياعماه أرين أبا جهل"، فقال ابن عوف : "يا ابن أخي، فما تصنع به؟" فأجابه: "مسعت أنه يسب رسول 
اهلل "، فلما رآه أشار هلما قائاًل: "هذا صاحبكما الذي تسأالين عنه"، فابتدراه فضرباه بسيفيهما حىت 
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 : أيكما قتله«؟ فقال كل واحد منهما: "أنا قتلته"، قال« : فقال ، قتاله، مث انصرفا إىل رسول اهلل
»هل مسحتما سيفيكما؟« فقاال: "ال"، فنظر رسول اهلل  إىل السيفني، فقال: »كالكما قتله«.

الناس يف طلبه، فوجده  أبو جهل؟« فتفرق  ينظر ما صنع  »من   : املعركة قال رسول اهلل  انتهت  وملا 
عبداهلل بن مسعود  وبه آخر رمق، فوضع رجله على عنقه، وأخذ حليته، وقال: "هل أخزاك اهلل يا عدو 
اهلل؟" فقال أبو جهل: "لقد ارتقيت مرتقى صعًبا يا رويعي الغنم"، فاحتز ابن مسعود رأسه، وجاء به إىل رسول 
اهلل ، فقال: "يا رسول اهلل، هذا رأس عدو اهلل أيب جهل"، فقال : »اهلل الذي ال إله إال هو؟«، فرددها 
ثالًثا، مث قال: »اهلل أكرب، احلمد هلل الذي صدق وعده، ونصر عبده، وهزم األحزاب وحده، انطلق أرنيه«، 

فانطلقنا فأريته إياه، فقال: »هذا فرعون هذه األمة«.

نشاط )3( :
بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اكتب عدد شهداء املسلمني، وعدد قتلى املشركني وأسراهم.  

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

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

التقويم : 
س1: أكمل العبارات التالية:  

املسلمني  عىل  فكان   ................................ املرتقب  اللقاء  ليلة  يف  وجــل  عز  الله  ــزل  أن  - 

................................ و ................................ و................................ و............................ ، وكان عىل املرشكني ................................ .

-  قال................................ "يا رسول الله، أرأيت هذا املنزل، أمنزاًل أنزلكه الله، ...........................................................".

اقرتح ................................ عىل ................................ أن يبني املسلمون مقرًا لقيادته، استعداًدا وتقديرًا ..........   -

قبل ................................ .
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بنى املسلمون عريًشا يقع يف ................................ مليدان القتال، ويرشف عىل ساحة املعركة، ثم اختاروا   -

فرقة من ................................ بقيادة ................................ يحرسون ................................حول مقر قيادته.

س2: اكتب الدروس املستفادة من غزوة بدر.
س3: شهدت  غزوة بدر هالك أحد صناديد الكفر يف مكة، ناقش ذلك موضًحا من هو؟ وكيف 

كانت هنايته؟
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: الدرس الثامن: مؤامرة قتل النبي

مل تنته آثار بدر بعد انتهاء احلرب، حيث إهنا جعلت مكة تستشيط غضًبا ضد النيب ،  فما كان بيت 
يف مكة إال وفيه قتيل أو جريح أو أسري، وكان سبب ذلك كله من وجهة نظرهم رسول اهلل ، فهو الذي فرق 

بينهم، وحرض عليهم خدمهم وعبيدهم من قبل، وهو اآلن سبب ملا هم فيه من حزن وأمل ملا أصاهبم.

وقد شغلهم ما قد يصيبهم بني القبائل، فرمبا القادم سيكون أشد عليهم، فبعد أن ذاع انتصار املسلمني 
على قريش وسط القبائل، رمبا ستدخل القبائل يف اإلسالم، وتزداد شوكة املسلمني يف املدينة أكثر، ورمبا 
املسلمون على مكة، فكان البد من  أن يغري  للقوافل، بل رمبا يصل األمر إىل  التعرض  يتعدى األمر جمرد 

استدراك األمر، وألن احلرب مل تنفعهم، فقرروا اللجوء إىل املؤامرات واخلداع.

  جلس عمري بن وهب اجلمحي مع صفوان بن أمية يف احلجر بعد وقعة بدر -وكان عمري يؤذي النيب
وأصحابه  وهم مبكة، وكان ابنه وهب بن عمري يف أسارى بدر-، فذكر  ما أصاهبم  يف بدر، فقال عمري: 
"أما واهلل لوال دين علّي ليس له عندي قضاء، وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي؛ لركبت إىل حممد حىت 
أقتله، فإن يل قبلهم علة، ابين أسري يف أيديهم"، فاغتنمها صفوان، وقال: "عّلي دينك، أنا أقضيه عنك، 
وعيالك مع عيايل، أواسيهم ما بقوا، ال يسعين شيء ويعجز عنهم. فقال له عمري: فاكتم عين شأين وشأنك.

قال: أفعل.

  فاستل عمري سيفه، مث انطلق حىت قدم املدينة، فبينما هو على باب املسجد رآه عمر بن اخلطاب
وهو وبعض املسلمني يتحدثون، فأدخله عمر بن اخلطاب  على النيب ، فلما رآه رسول اهلل  وعمر 
بن اخلطاب  آخذ حبمالة سيفه يف عنقه، قال : »أرسله يا عمر، ادن يا عمري«، فدنا، قال عمري: 
"أنعموا صباًحا"، فقال النيب : »قد أكرمنا اهلل بتحية خري من حتيتك يا عمري، بالسالم، حتية أهل اجلنة، 
ما جاء بك يا عمري؟« قال عمري: "جئت هلذا األسري الذي يف أيديكم فأحسنوا فيه"، قال : »فما بال السيف 
يف عنقك؟!« قال عمري: "قبحها اهلل من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا؟" قال : »اصدقين، ما الذي جئت 
له؟« قال عمري: "ما جئت إال لذلك"، قال : »بل قعدت أنت وصفوان بن أمية يف احلجر، فذكرمتا أصحاب 
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القليب من قريش، مث قلت: لوال دين علي وعيال عندي خلرجت حىت أقتل حممًدا، فتحمل صفوان بدينك 
وعيالك على أن تقتلين واهلل حائل بينك وبني ذلك«.

قال عمري: "أشهد أنك رسول اهلل، قد كنا يا رسول اهلل نكذبك مبا كنت تأتينا به من خرب السماء، وما 
يزنل عليك من الوحي، وهذا أمر مل حيضره إال أنا وصفوان، فواهلل إين ألعلم ما أتاك به إال اهلل، فاحلمد 
هلل الذي هداين لإلسالم، وساقين هذا املساق"، مث تشهد شهادة احلق، فقال رسول اهلل : »فقهوا أخاكم 

يف دينه، وأقرئوه القرآن، وأطلقوا له أسريه«.

وكان صفوان يقول لقريش: "أبشروا بواقعة تأتيكم تنسيكم وقعة بدر"، وكان يسأل الركبان عن عمري، 
حىت أخربه راكب عن إسالمه، فحلف صفوان أال يكلمه أبًدا، وال ينفعه بنفع أبًدا، رجع عمري إىل مكة أقام 

هبا يدعو إىل اإلسالم فأسلم على يديه ناس كثري.

نشاط )1( :
بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اكتب ترمجة صفوان بن أمية، وتاريخ وفاته.  

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

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

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

نشاط )2( :
بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اكتب ترمجة عمري بن وهب، وتاريخ وفاته.  

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

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

........................................................................................................................................................
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التقويم : 
س1: أكمل العبارات التالية:  

مل تنته آثار بدر بعد ................................حيث  إنها  جعلت مكة ................................  ضد ................................ .  -

بعد بدر ما كان بيت ............................... إال وفيه ............................... أو ............................... أو................................  -

استل عمري سيفه، ثم انطلق حتى ................................ فبينام هو عىل ................................ رآه ................................  -

. س2: وضح الدروس املستفادة من قصة إسالم عمري بن وهب
س3:  »قد أكرمنا اهلل بتحية خري من حتيتك يا عمري، بالسالم، حتية أهل اجلنة، ما جاء بك 

يا عمري؟«، وضح من قائل العبارة السابقة، وما هي حتية أهل اجلنة.



الفصل الدراسي الثاين
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احلفظ والتالوة
1- سورة احلاقة.
2- سورة املعارج.

3- سورة نوح.
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أهداف الوحدة:
  

يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:
# يتلو اآليات تالوة سليمة.#

# حيفظ اآليات املقررة.#
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أهداف الوحدة:
  

يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذا املجال أن:
# يتلو اآليات تالوة سليمة.#

# حيفظ اآليات املقررة.#

# يفسر اآليات املقررة تفسرًيا سليًما.#

# يستشعر فضل اآليات املقررة.#

# يستخرج الدروس املستفادة من اآليات املقررة. #
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الدرس األول: تفسير سورة الحاقة )37-19(

يل ىل  مل  خل 

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

جخ  مح  جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب  حب  جب  هئ  مئ 

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

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

مس  هث  مث  هت  مت  هب  مب  هئ  مئ  هي  مي  خي  حي  جي  ٰه  مه  جه  هن 

يمح ]احلاقة: 1٩ - 37[. جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  مك  لك  هش  مش  هس 

 

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 

ُخُذوا.ىن

َأْيَقْنُت.مي

ِثَماُرَها.جت

َقِريَبٌة َيَتَناَوُلَها الَقاِعُد َوامُلْضَطِجُع.حت

ٍر.مث ٍص، َواَل ُمَكدَّ َغْيَر ُمْنغَّ

ْمُتْم.مج َقدَّ

اليت تقضي عليه باملوت؛ فال يبعث.حف
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معناهاالكلمة 

مك ي.لك  َذَهَب َعنِّ

ِتي.جل ِتي، َوُقوَّ ُحجَّ

اْجَمُعوا َيَدْيِه ِإَلى ُعُنِقِه ِباأَلْغاَلِل.مل

ُطوُلَها ِبِذَراِع امَلَلِك.من

َفَأْدِخُلوُه ِفيَها.مه

َقِريٌب َيْحِميِه ِمَن الَعَذاِب.لك

اِر.جم َصِديِد َأْهِل النَّ

وَن َعَلى الُكْفِر.يم امُلْذِنُبوَن، امُلِصرُّ

نشاط )1( :
اختر عنواًنا مناسًبا لآليات، واكتبه.  

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

املعنى اإلجمالي:

من ُأعطي يوم القيامة كتاب أعماله بيمينه، يقول ابتهاًجا وسروًرا: خذوا اقرؤوا كتايب، إين أيقنت يف 
الدنيا بأين سألقى جزائي يوم القيامة؛ فأعددت له العدة من اإلميان والعمل الصاحل، فهو يف عيشة هنيئة 
مرضية، يف جنة مرتفعة املكان والدرجات، مثارها قريبة يتناوهلا القائم والقاعد واملضطجع، يقال هلم: كلوا 
متم من األعمال الصاحلة يف أيام  أكاًل واشربوا شرًبا بعيًدا عن كل أذى، ساملني من كل مكروه؛ بسبب ما قدَّ

الدنيا املاضية.

ا من ُأعطي كتاب أعماله بشماله، فيقول نادًما متحسًرا: يا ليتين مل ُأعط كتايب، ومل أعلم ما جزائي،  َوأمَّ
ُأبعث بعدها، ما نفعين مايل الذي مجعته يف  يا ليت املوتة اليت متُّها يف الدنيا كانت القاطعة ألمري، ومل 
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الدنيا، ذهبت عين حجيت، ومل َيُعْد يل حجة أحتج هبا.

أدخلوه اجلحيم  األثيم، فامجعوا يديه إىل عنقه باألغالل، مث  ويقال خلزنة جهنم: خذوا هذا املجرم 
ق بأن اهلل هو اإلله  ليقاسي حرها، مث يف سلسلة من حديد طوهلا سبعون ذراًعا فأدخلوه فيها؛ إنه كان ال يصدِّ
احلق وحده ال شريك له، وال يعمل هبديه، وال حيث الناس يف الدنيا على إطعام أهل احلاجة من املساكني 
وغريهم، فليس هلذا الكافر يوم القيامة قريب يدفع عنه العذاب، وليس له طعام إال ِمن صديد أهل النار، ال 

ون على الكفر باهلل.  يأكله إال املذنبون املصرُّ

نشاط )2( :
قارن بني حال املؤمن وحال الكافر كما يف اجلدول التايل:  

الكافراملؤمناحلال
............................................................................................................

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

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

الدروس املستفادة من اآليات:

إعطاء الكتاب باليمني دليل على النجاة، وتكون ملن أيقن بالبعث، وآمن باجلزاء، وعمل ملا بعد املوت؛   )1(
فقدم الصاحلات، وابتعد عن املحرمات.

يفاخر املؤمنون الذين أعطوا كتبهم بأمياهنم، وحق هلم أن يفخروا هبذا الفضل العظيم، واخلري الكبري،   )2(
يف يوم يرقب كل إنسان نتيجة عمله الذي كان عليه يف الدنيا.

جزاء املؤمنني يوم القيامة نعيم مقيم، وسعادة أبدية، وعيشة راضية، ومثار قريبة، ال تكدير فيها وال   )3(
تنغيص.

ندم الكافر الشقي عندما يؤتى كتابه بشماله جيعله يتمىن املوت وال جيده بعد أن كان ينكر البعث، ومل   )4(
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يقدم عماًل صاحًلا ينفعه عند اهلل.

بذل املال للمساكني هو من قضايا اإلميان اليت اهتم هبا اإلسالم، وحث عليها.  )5(

مهما اغتر األشقياء يف الدنيا جباههم وماهلم ورفقائهم فكل ذلك ال يغين عنهم يوم القيامة شيًئا.  )6(

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

نشاط )3( :
بالرجوع إىل معلمك؛ اكتب آيات يف سور أخرى تصف طعام أهل النار.  

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

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

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

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

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

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

نشاط )4( :
هل تتذكر موقًفا هبيًجا لك أو ألحد معارفك بسبب نتيجة امتحان صعب مت جتاوزه بنجاح؟ صف   

مشاعرك وقتها واربطها باآليات اليت درستها.
........................................................................................................................................

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

........................................................................................................................................
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التقويم : 
  

س1: أكمل العبارات التالية:

فقدم  و............  و.............   ............. ملن  وتكون   ................... دليل  باليمني  الكتاب  إعطاء   -

.........................وابتعد عن ...........................

وال  فيها   ........ ال  و...........  و.................  و................   ............... القيامة  يوم  املؤمنني  جزاء   -

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

- من أُعطي كتاب أعامله بشامله، فيقول نادًما ........................................ و............، يا ليت ...

....................................... و.................... ما نفعني ........................، ذهبت .................، ومل 

يَُعْد ................................

س2: ارشح اآليات بأسلوبك.

س3: وضح املناسبة بني هذه اآليات واآليات التي قبلها.

س4: يف اآليات ذُكرت أعامل استحق بها الكافر العذاب، اذكرها.

س5: اكتب الدروس املستفادة من اآليات.
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الدرس الثاني: تفسير سورة الحاقة )52-38(

يل ىل  مل  خل 

ٰىٌّ     ٍّ  َّ      ُّ    ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين  ىن  من  خن  حن   ىمحٱ 

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

مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث 

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

يمح ]احلاقة: 38 - 52[. حب  جب  هئ 

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 

خن ُأْقِسُم، َو)اَل(: لتأِكيد الَقسِم.حن 

زئمئ َباِت.رئ  ُعوَن ِعْلَم امُلَغيَّ اِن الَِّذيَن َيدَّ ِبَسْجٍع َكَسَجِع الُكهَّ

اْخَتَلَق، َواْفَترى َعَلْيَنا.زت

ِنَياَط الَقْلِب، َوُهَو: ِعْرٌق ُمتَِّصٌل ِبِه ِإَذا ُقِطَع َماَت َصاِحُبُه.يف

َماِنِعنَي اهَلاَلَك َوالِعَقاَب َعْنُه.يك

َنَداَمٌة َعِظيَمٌة.ري

هئ مئ  ا اَل َيِليُق ِبِه َذاِكًرا اْسَمُه.خئ  َك َعمَّ ْه َربَّ َنزِّ
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نشاط )1( :
اكتب أبرز العناوين اليت حتدثت عنها سورة احلاقة.  

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

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

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

املعنى اإلجمالي:

أقسم مبا تبصرون من املرئيات، وما ال تبصرون مما غاب عنكم إن القرآن َلَكالم اهلل، يتلوه رسول عظيم 
الشرف والفضل، وليس بقول شاعر كما تزعمون، قلياًل ما تؤمنون، وليس بسجع كسجع الكهان، قلياًل ما 

. ل للفرق بينهما، ولكنه كالم رب العاملني الذي أنزله على رسوله حممد ر وتأمُّ يكون منكم تذكُّ

عى حممد على اهلل شيًئا مل يقله، النتقم منه وأخذ منه باليمني، مث لقطع منه نياط قلبه، فال يقدر  ولو ادَّ
أحد منكم أن حيجز عنه عقابنا.

ب  وإن هذا القرآن لعظة للمتقني الذين ميتثلون أوامر اهلل، وجيتنبون نواهيه، وإن اهلل ليعلم أنَّ هناك َمن يكذِّ
هبذا القرآن مع وضوح آياته، وإن التكذيب به لندامة عظيمة على الكافرين به حني يرون عذاهبم، ويرون نعيم 

ه اهلل سبحانه عما ال يليق جبالله، واذكره بامسه العظيم. املؤمنني به، وإنه حلق ثابت، ويقني ال شك فيه، فزنِّ

نشاط )2( :
  . د بعض التهم اليت نسبها كفار قريش للنيب بالتعاون مع زمالئك؛ عدِّ

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

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

............................................................................................. )3(
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الدروس املستفادة من اآليات:

القرآن الكرمي ليس بقول شاعر؛ ألنه مباين لصنوف الشعر كلها، وال بقول كاهن؛ ألنه يذم الشياطني، فال   )1(
ميكن أن يكون ذلك بإهلام الشياطني.

القرآن الكرمي تزنيل من رب العاملني، ولن يستطيع أحد أن يأيت مبثله.  )2(

ل عليه، بل سيأخذه  مما يؤكد صدق النيب  بأن القرآن كالم اهلل تعاىل أن اهلل لن يترك من يتقوَّ  )3(
بالقوة، ويعاقبه باإلهالك.

القرآن الكرمي تذكرة للمتقني اخلائفني الذين خيشون اهلل.  )4(

التكذيب بالقرآن الكرمي سبب حلسرة الكافرين يف القيامة إذا رأوا ثواب املصّدقني به، أو يف الدنيا إذا   )5(
رأوا متكني اهلل للمؤمنني؛ ألن القرآن العظيم حق يقني ال ريب فيه، وحق ال بطالن فيه.

أمر اهلل نبيه  بتسبيحه وتزنيهه عما ال يليق به شكًرا له على اإلحياء إليه، أو على أن عصمه من   )6(
االفتراء عليه.

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

نشاط )3( :
بالرجوع إىل معلمك؛ اكتب مخسة أمساء للقرآن الكرمي.  

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

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

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

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

............................................................................................. )5(
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التقويم : 
  

س1: أكمل العبارات التالية:

- القرآن الكريم ليس ....................... ألنه ..................، وال بقول ........ ألنه ................ فال ميكن 

أن ...................................... .

- التكذيب بالقرآن الكريم سبب .....................يف ................إذا رأوا ................

- أمر الله .................بتسبيحه و.............. عام .................. شكرًا له عىل .............. أو عىل ........

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

س2: ارشح اآليات بأسلوبك.

س3: اكتب الدروس املستفادة من اآليات.

س4: وضح كيف يكون القرآن الكريم تذكرة للمتقني ويف نفس الوقت حرسة عىل الكافرين.

د خمس صفات للقرآن الكريم. س5: عدِّ
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الدرس الثالث: تفسير سورة املعارج )18-1(

يل ىل  مل  خل 

حس  جس  مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب  ىمحٱ 

مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس 

ىل  خلمل  مم  خم  حم  جم  هل  مل  خل  حل  جل  مك  لك  خك  حك  جك  مق  حق 

حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين  ىن  من  خن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل 

يمح ]املعارج: 1 - 18[. يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ  ٰى   ٌّ     ٍّ      َّ   ُّ    ِّ  ّٰ  ٰر  ييٰذ  ىي  مي  خي 

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 

مب َدَعا َداٍع.خب 

جت ِبُوُقوِع الَعَذاِب َعَلْيِهْم.هب 

جخ َصاِحِب الُعُلوِّ َواجَلاَلِل.مح 

َتْصَعُد.جس

املقصود هنا: ِجْبِريُل عليه السالم.خس

مع اَل َجَزَع ِفيِه، َواَل َشْكَوى ِمْنُه ِلَغْيِر اهلِل.جع 

ْيِت.لك ُحَثاَلِة الزَّ

يُح.خل وِف امَلْصُبوِغ امَلْنُفوِش الَِّذي َذَرْتُه الرِّ الصُّ
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معناهاالكلمة 

َقِريٌب.حم

ُيَشاِهُد َبْعُضُهْم َبْعًضا، َوَيْعِرُفُه َواَل ُيَكلُِّمُه.خلمل

َعِشرَيِتِه.ىن

ُه، َوَيْنَتِمي ِإَلْيَها.جه َتُضمُّ

ى.ٰى ُب َناُرَها، َوَتَتَلظَّ ُم َتَتَلهَّ َجَهنَّ

اِس، َوَساِئَر َأْطَراِف الَبَدِن.    ٍّ      َّ  َها ِجْلَدَة الرَّ ِة َحرِّ َتْنِزُع ِبِشدَّ

َأْمَسَك َماَلُه ِفي ِوَعاٍء، َوَلْم ُيَؤدِّ َحقَّ اهلِل ِفيِه.ىئ

نشاط )1( :
اختر عنواًنا مناسًبا لآليات، واكتبه.  

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

 

املعنى اإلجمالي:

دعا داع من املشركني على نفسه وقومه بزنول العذاب عليهم، وهو واقع هبم يوم القيامة ال حمالة، ليس 
له مانع مينعه من اهلل ذي العلو واجلالل، تصعد املالئكة وجربيل إليه تعاىل يف يوم كان مقداره مخسني ألف 

سنة من سين الدنيا، وهو على املؤمن مثل صالة مكتوبة.

فاصرب -أيها الرسول- على استهزائهم واستعجاهلم العذاب، اصرب صرًبا ال جزع فيه، وال شكوى منه 
لغري اهلل، وإن الكافرين يستبعدون العذاب ويرونه غري واقع، وحنن نراه واقًعا قريًبا ال حمالة.

يوم تكون السماء سائلة مثل ُحثالة الزيت، وتكون اجلبال كالصوف املصبوغ املنفوش الذي َذَرْته الريح، ال 
يسأل قريب قريبه عن شأنه؛ ألن كل واحٍد منهما مشغول بنفسه، ويرى بعضهم بعًضا ويعرفوهنم، وال يستطيع 
أحد أن ينفع أحًدا. حينها يتمىن الكافر لو يفدي نفسه من عذاب يوم القيامة بأبنائه، وزوجه وأخيه، وعشريته 
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اليت تضمه، وينتمي إليها يف القرابة، وجبميع َمن يف األرض ِمَن البشر وغريهم، مث ينجو من عذاب اهلل.

وليس األمر كما متناه الكافر من االفتداء، فإهنا جهنم تتلظى نارها وتلتهب، تزنع بشدة حرها جلدة 
الرأس وسائر أطراف البدن، تنادي َمن أعرض عن احلق يف الدنيا، وترك طاعة اهلل ورسوله، ومجع املال، 

فوضعه يف خزائنه، ومل يؤدِّ حق اهلل فيه.

الدروس املستفادة من اآليات:

الروح يف اآليات هو جربيل عليه السالم وختصيصه بالذكر مع أنه من املالئكة داللة على فضله عليهم.  )1(

مع عظمة يوم القيامة وصفه اهلل تعاىل بأنه مبقدار مخسني ألف سنة هتويال وختويفا للكفار، وأما املؤمن   )2(
فيكون يوم احلساب يف القيامة مبقدار ما بني الصالتني.

الصرب أهم خلق يتخلق به األنبياء والدعاة إىل اهلل.  )3(

أهوال يوم القيامة مفزعة وكبرية؛ فالسماء تصري كحثالة الزيت واجلبال كالصوف املنفوش، وغريها من   )4(
التغريات الرهيبة.

ال يتخلى القريب عن أبيه أو أخيه أو غريهم من األقارب إال بشغل عظيم يشغله عنهم؛ وهو ما يراه يوم   )5(
القيامة من الفزع واخلوف.

يود الكافر يوم القيامة أن يفتدي من العذاب ببنيه وصاحبته وأخيه لكنه مل يذكر والديه؛ إذ كيف يذكرمها   )6(
واهلل أمره أن يرب هبما، وهذا مما يدل على عظيم مكانة الوالدين حىت يف أشد الظروف.

التخويف والتهديد بذكر شيء من عذاب النار، وأهنا تزنع جلدة الرأس، وأهنا تطلب إليها كل من أدبر   )7(
يف الدنيا عن طاعة اهلل وتوىل عن اإلميان ومجع املال فجعله يف وعائه ومنع منه حق اهلل تعاىل.

 ..........................................................................................................................................................  )8(
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نشاط )2( :
بالرجوع إىل معلمك؛ اكتب مخسة أسباب لدخول النار، ومخسة أسباب للنجاة منها.  

أسباب النجاة من النارأسباب دخول النار

1
2
3
4
5

التقويم : 
  

س1: أكمل الجدول التايل:

معناهاالكلمة 
َدَعا َداٍع

ِذي الَْمَعارِِج

ُه، َويَْنتَِمي إِلَيَْها تَُضمُّ

الِْعْهِن

َوى نَزَّاَعًة لِّلشَّ

س2: ارشح اآليات بأسلوبك.

س3: اكتب أربعة دروس مستفادة من اآليات.

س4: ملاذا يستعجل الكفار العذاب؟

.﴾ مس  خس  حس  س5: اذكر فائدتني من قوله تعاىل: ﴿ جس 
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 الدرس الرابع: تفسير سورة املعارج )35-19(

يل ىل  مل  خل 

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

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

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

خس  حس  جس  مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب 

خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض  مص  خص  حص  مس 

يمح ]املعارج: 1٩ - 35[. خل  حل  جل  مك  لك  خك  حك  جك  مق  حق  مف 

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 

َيْجَزُع ِعْنَد امُلِصيَبِة.ىب

َكِثرَي اأَلَسى َواحُلْزِن.نت

امَلاُل، َوالُيْسُر.زث

يل َكاُة.ىل  ٌن َفَرَضُه اهلُل َعَلْيِهْم؛ َوُهَو الزَّ َنِصيٌب ُمَعيَّ

َؤاِل.رن ُف َعِن السُّ َمْن َيَتَعفَّ

جب اَل َيْنَبِغي َأْن َياَمَنُه َأَحٌد.هئ 

جح مج  ِإَماِئِهُم امَلْمُلوَكاِت َلُهْم.حج 
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معناهاالكلمة 
مخ َغْيُر ُمَؤاَخِذيَن.جخ 

امُلَتَجاِوُزوَن احَلاَلَل ِإَلى احَلَراِم.جض

َحاِفُظوَن.جع

َهاَدِة، ُدوَن َتْغِيرٍي، َأْو ِكْتَماٍن.حف وَن ِللشَّ ُمَؤدُّ

نشاط )1( :
اختر عنواًنا مناسًبا لآليات، واكتبه.  

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

املعنى اإلجمالي:

إن اإلنسان ُجِبَل على اجلزع وشدة احلرص، فإن أصابه املكروه والعسر فهو كثري اجلزع واألسى، وإن 
أصابه اخلري واليسر فهو كثري املنع واإلمساك، ويستثىن من ذلك املقيمون للصالة الذين حيافظون على أدائها 
يف مجيع األوقات، وال َيْشَغلهم عنها شاغل، والذين يف أمواهلم نصيب معيَّن فرضه اهلل عليهم، وهو الزكاة 
ملن يسأهلم املعونة، وملن يتعفف عن سؤاهلا، والذين يؤمنون بيوم احلساب واجلزاء فيستعدون له باألعمال 
الصاحلة، والذين هم خائفون من عذاب اهلل، وعذاب رهبم ال ينبغي أن يأمنه أحد، والذين هم حافظون 
م اهلل عليهم إال على أزواجهم وإمائهم، فإهنم غري مؤاخذين، فمن طلب لقضاء  لفروجهم عن كل ما حرَّ

شهوته غري الزوجات واململوكات، فأولئك هم املتجاوزون احلالل إىل احلرام.

والذين هم حافظون ألمانات اهلل، وأمانات العباد، وحافظون لعهودهم مع اهلل تعاىل ومع العباد، والذين 
ون شهاداهتم باحلق دون تغيري أو كتمان، والذين حيافظون على أداء الصالة وال خيلُّون بشيء من واجباهتا. يؤدُّ

جزاء أولئك املتصفني بتلك األوصاف اجلليلة االستقرار يف جنات النعيم، وهم مكرمون فيها بكل أنواع 
التكرمي.
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نشاط )2( :
د أربع وسائل تعينك على إقامة الصالة:   بالتعاون مع زمالئك عدِّ

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

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

.................................................................................................................................... )3(
 .................................................................................................................................... )4(

الدروس املستفادة من اآليات:

اإلنسان خملوق بطبائع معينة أساسها احلرص واجلزع، وأسوأ اجلزع وأفحشه هو اهللع، فال يصرب على   )1(
خري وال شر، حىت يفعل فيهما ما ال ينبغي.

الصالة الصحيحة الكاملة اليت يداوم عليها صاحبها تريب على األخالق الكرمية، ومتنع عن األوصاف   )2(
السيئة.

أداء الزكاة للفقراء واملساكني، واإلحسان إليهم سبب يف تسكني النفس وعالجها من اجلزع واحلرص.  )3(
اإلميان بيوم القيامة، واخلوف من عذاب اهلل واجب يسعد به صاحبه، ويزكي به نفسه، ويهذهبا من سوء   )4(

األخالق واألعمال.
العفاف والبعد عن الفواحش من صفات املؤمنني باليوم اآلخر.  )5(

حفظ األمانة والوفاء بالعهود واملواثيق، وأداء الشهادة حبق وعدم كتماهنا صفات عظيمة يتحلى هبا من   )6(
ارتقى بنفسه، وأبعدها عن اهللع وغريها من سيئ األخالق.

الظفر باجلنات، واإلكرام فيها بأنواع املكرمات جزاء املحافظني على الصالة الكاملة املتصدقني األوفياء   )7(
أهل العفاف واخلشية من اهلل تعاىل.

.....................................................................................................................................  )8(
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التقويم : 
  

س1: أكمل الجدول التايل:
معناهاالكلمة 

َهلُوًعا

الَْمْحُروِم

إَِمائِِهُم املَْملُوكَاِت لَُهْم.

الَْعاُدوَن

قَامِئُوَن

س2: ارشح اآليات بأسلوبك.

س3: اكتب الدروس املستفادة من اآليات.

س4: وضح املناسبة بني هذه اآليات واآليات التي قبلها.

س5: هناك أعامل تحفظ صاحبها من الوقوع يف الهلع، اذكرها.
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الدرس الخامس: تفسير سورة املعارج )44-36(

يل ىل  مل  خل 

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

يل  ىل  مل  خل  هن  من  مل  مك  لك  هش  مش  هس  مس  هث  مث  هت  مت  مبهب  هئ  مئ 

ىه  مه  جه  ين  ىن  من  خن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  

زئ  رئ  ٰى     ٌّ      ٍّ   َُّّ    ِّ    ّٰ  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه 

يمح  ]املعارج: 36 - 44[. نئ  مئ 

نشاط )1( :
ضع جبوار املعىن املناسب رقم الكلمة املناسبة هلذا املعىن.  

معناهاالكلمة 

خم َتْغَشاُهْم1 - حم 

اَل َأَحَد َيُفوُتَنا َوُيْعِجُزَنا ِإَذا َأَرْدَناُه.2 - هن

الُقُبوِر.3 - مم

ُيَهْرِوُلوَن، َوُيْسِرُعوَن.4 - حي

َذِليَلًة، ُمْنَكِسَرًة.5 - يي

َأْحَجاٍر ُتْعَبُد ِمْن ُدوِن اهلِل.6 - ٰذ

َقًة.7 - ٰى َدًة َوُمَتَفرِّ َجَماَعاٍت ُمَتَعدِّ

وا َأْعَناَقُهْم ِإَلْيَك، ُمْقِبِلنَي َعَلْيَك.8 -      ٍّ  ُمْسِرِعنَي َنْحَوَك َقْد َمدُّ
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نشاط )2( :
اذكر ثالثة موضوعات حتدثت عنها سورة املعارج.  

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

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

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

املعنى اإلجمالي:

وا أعناقهم إليك مقبلني  أيُّ دافع دفع الكفرة إىل أن يسريوا حنوك -أيها الرسول- مسرعني، وقد مدُّ
ويتعجبون؟  يتحدثون  متفرقة  متعددة ومجاعات  حلًقا  وعن مشالك  يتجمعون عن ميينك  عليك،  بأبصارهم 
أيطمع كل واحد من هؤالء الكفار أن يدخله اهلل جنة النعيم الدائم؟ ليس األمر كما يطمعون، فإهنم ال يدخلوهنا 
أبًدا، وقد خلقهم اهلل مما يعلمون ِمن ماء مهني كغريهم، فلم يؤمنوا، فمن أين يتشرفون بدخول جنة النعيم؟

اآليات  من  فيها  ملا  الكواكب؛  وسائر  والقمر  للشمس  واملغارب  املشارق  رب  وهو  بنفسه  تعاىل  أقسم  مث 
الباهرة الدالة على البعث إنه لقادر قدرة تامة على أن يستبدل هبم قوًما أفضل منهم وأطوع هلل، وال أحد 

يسبقه سبحانه ويفوته ويعجزه إذا أراد أن يأيت بقوم آخرين خري منهم.

لكن سبق يف علمه سبحانه ومشيئته تأخري عقوبة هؤالء الكفار، وعدم تبديلهم بقوم آخرين، فأخرب نبيه 
 بأن يتركهم خيوضوا يف باطلهم، ويلعبوا يف دنياهم حىت يالقوا يوم القيامة الذي يوعدون فيه بالعذاب، 
يوم خيرجون من القبور مسرعني، كما كانوا يف الدنيا يذهبون إىل آهلتهم اليت اختلقوها للعبادة ِمن دون اهلل، 
الذي  اليوم  يهرولون ويسرعون، ذليلة أبصارهم منكسرة إىل األرض، تغشاهم احلقارة واملهانة، ذلك هو 

بون. وعدوا به يف الدنيا، وكانوا به يهزؤون وُيَكذِّ
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الدروس املستفادة من اآليات:

من مل يكتب اهلل له اهلداية ال ينفعه اقترابه من النيب ، أو رؤيته، بل البد من طاعة اهلل، واالستجابة   )1(
. لرسوله

بالنسب، إمنا باإلميان باهلل تعاىل، والعمل  الكاذبات، وال باحلسب وال  دخول اجلنة ال يكون باألماين   )2(
الصاحل.

ال يليق التكرب مبن خلقه اهلل من نطفة مث من علقة مث من مضغة، وإمنا جيب اخلضوع هلل وطاعته.  )3(

مشارق الشمس ومغارهبا مما تدل على قدرة اهلل؛ وهلذا أقسم اهلل هبا على أنه قادر على إهالك الكفار   )4(
والذهاب هبم، واملجيء خبري منهم.

البالغ املبني هو واجب الرسل، فإن قوبلوا بالتكذيب واالستكبار؛ فاهلل يتوىل رسله، ويهلك أعداءهم.  )5(

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

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

نشاط )3( :
مبناقشة معلمك؛ اذكر ثالث صور من استهزاء كفار قريش واستكبارهم، مع الدليل من القرآن   

   أو السنة.

الدليلمن ُصَوِر استهزاء كفار قريش واستكبارهم

1
2
3
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التقويم : 
  

س1: ارشح اآليات بأسلوبك.

س2: اكتب الدروس املستفادة من اآليات.

من  خن  حن  جن  س3: ما الفوائد التي يتعلمها الدعاة إىل الله من قوله تعاىل: ﴿ يم 

جه﴾؟ ين  ىن 

ٰذ﴾ ؟ وما مناسبتها لآليات؟ يي  ىي  س4: ما معنى قوله تعاىل: ﴿ مي 
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الدرس السادس: تفسير سورة نوح )14-1(

يل ىل  مل  خل 

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

نن  زنمن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف 

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

مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  مث  هت 

جك  مق  حق  مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض 

حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  جل   مك  لك  خك  حك 

يمح ]نوح: 1 - 14[. يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين  ىن  من  خن 

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 

زنمن ٍر يِف ِعْلِم اهلِل َتَعاَلى.رن  َوْقٍت ُمَقدَّ

ين املقصود هنا: َوْقَت َمِجيِء َعَذاِب اهلل.ىن 

حص ْوا ِبَها؛ ُمَباَلَغًة ِفي َكَراِهَية نيب اهلل نوح عليه السالم.مس  َتَغطَّ

َأَقاُموا َعَلى ُكْفِرِهْم.خص

َرَفْعُت َصْوِتي َداِعًيا.مغ
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معناهاالكلمة 

مل املقصود هنا: امَلَطَر.خل 

ُمَتَتاِبًعا، َغِزيًرا.يل

َبَساِتنَي.جن

جي يه  ىه  اَل َتَخاُفوَن َعَظَمَة اهلِل.مه 

َعَلى َمَراِحَل ُمْخَتِلَفٍة: ُنْطَفًة، ُثمَّ َعَلَقة، َوَهَكَذا.ىي

نشاط )1( :
اختر عنواًنا مناسًبا لآليات، واكتبه.  

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

املعنى اإلجمالي:

ر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب موجع، قال  خيرب اهلل تعاىل أنه بعث نوًحا  إىل قومه، وقال له: حذِّ
نوح: يا قومي، إين نذير لكم بيِّن اإلنذار من عذاب اهلل إن عصيتموه، وإين رسول اهلل إليكم فاعبدوه وحده، 
وخافوا عقابه، وأطيعوين فيما آمركم به، وأهناكم عنه، فإن أطعتموين واستجبتم يل يصفح اهلل عن ذنوبكم 
ويغفر لكم، وُيمدد يف أعماركم إىل وقت مقدر يف علم اهلل تعاىل، إن املوت إذا جاء ال يؤخر أبًدا، لو كنتم 

تعلمون ذلك لسارعتم إىل اإلميان والطاعة.

مث قال نوح  لربه: رب إين دعوت قومي إىل اإلميان بك وطاعتك يف الليل والنهار، فلم يزدهم دعائي 
هلم إىل اإلميان إال هرًبا وإعراًضا عنه، وإين كلما دعوهتم إىل اإلميان بك؛ ليكون سبًبا يف غفرانك ذنوهبم، 
وا بثياهبم؛ كي ال يروين، وأقاموا على كفرهم،  وضعوا أصابعهم يف آذاهنم؛ كي ال يسمعوا دعوة احلق، وتغطَّ
واستكربوا عن َقبول اإلميان استكباًرا شديًدا، مث إين دعوهتم إىل اإلميان ظاهًرا علًنا، مث إين أعلنت هلم 
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الدعوة بصوت مرتفع يف حال، وأسررت هبا بصوت خفيٍّ يف حال أخرى، فقلت لقومي: سلوا ربكم غفران 
ذنوبكم، وتوبوا إليه من كفركم، إنه تعاىل كان غفاًرا ملن تاب من عباده ورجع إليه، وإن تتوبوا وتستغفروا 
ُيْنِزِل اهلل عليكم املطر غزيًرا متتابًعا، ويكثْر أموالكم وأوالدكم، وجيعْل لكم حدائق َتْنَعمون بثمارها ومجاهلا، 

وجيعل لكم األهنار اليت تسقون منها زرعكم ومواشيكم.

وقال نوح لقومه: ما لكم ال ختافون عظمة اهلل وسلطانه، وقد خلقكم على مراحل خمتلفة؛ نطفة، مث 
علقة، مث مضغة، مث عظاًما وحلًما؟!

نشاط )2( :
د طرق الدعوة اليت دعا هبا نوح قومه.   بالتعاون مع زمالئك، ومن خالل اآليات؛ عدِّ

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

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

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

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

الدروس املستفادة من اآليات:

أرسل اهلل تعاىل الرسل ليدلوا الناس إىل اخلري، وحيذروهم من الشر.  )1(

الدعوة إىل توحيد اهلل تعاىل هي أول ما يبدأ هبا الرسل، وأهم ما جيب أن يعمل به الناس.  )2(

عبادة اهلل وتقواه من أسباب مغفرة الذنوب والنجاة من عذاب اهلل تعاىل.  )3(

عدم ترك الدعوة إىل اإلسالم؛ فقد استمر نوح  يف دعوة قومه ألف سنة إال مخسني عاًما، ومل يفتر،   )4(
ومل يكّل، ومل ميّل.

تنويع وسائل الدعوة، فقد سلك نوح  ثالثة مراتب: بدأ باملناصحة سًرا، مث ثىن باملجاهرة، مث مجع   )5(
بني اإلعالن واإلسرار.



251

الداعية إىل اهلل يوطن نفسه على الصرب؛ ألنه قد يواجه بالتكذيب، وباجلحود واالستكبار.  )6(

طاعة اهلل سبب لزيادة الربكة والنماء، وانفتاح أبواب اخلريات، وإدرار األمطار ووفرة الثمار.  )7(

تأمل اإلنسان يف خلقته اليت خلقه اهلل عليها يدعوه إىل اخلوف من اهلل، وتعظيمه وطاعته.  )8(

...................................................................................................................................................  )٩(

نشاط )3( :
بالرجوع إىل معلمك؛ اذكر آية ورد فيها ذكر األطوار واملراحل اليت مير هبا اإلنسان منذ بدايته.  

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

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

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

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

التقويم : 
  

س1: ارشح اآليات بأسلوبك.

س2: اكتب الدروس املستفادة من اآليات.

س3: بني فوائد االستغفار، مستداًل بآيات الدرس عىل ما تقول.

.  د األمور التي دعا إليها نوح س4: من خالل اآليات عدِّ
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الدرس السابع: تفسير سورة نوح )28-15(

يل ىل  مل  خل 

زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ  ٰى    ٌّ    ٍّ     َّ      ُّ     ِّ   ّٰ  ٰر  ٰذ  ىمحٱ 

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

ٰى  ين  ىن  نن  من  زن   رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق 

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

حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  هتمث  مت  خت 

جل  مك  لك  خك  حك  جك  مق  حق  مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  خض 

ٰهجي  مه  جه  هن  من  خن  حن  جن  مم  خم  حم  جم  هل  مل  خل  حل 

يمح ]نوح: 15 - 28[. هئ  مئ  هي  مي  خي  حي 

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة 

ُمَتَطاِبَقًة َبْعُضَها َفْوَق َبْعٍض.   ِّ 

َراِج.رب ِمْصَباًحا ُمِضيًئا، َوِفيِه َحَراَرٌة، َكالسِّ

َأْنَشَأ َأْصَلُكْم.نب

َدٌة.ىف ُمُمهَّ
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معناهاالكلمة 

ُطُرًقا.اك

َواِسَعًة.لك

َعِظيًما.مي

جئ .يي  اَل َتْتُرُكنَّ

حب جب  َهِذِه َأْسَماُء َأْصَناِمِهْم.هئ 

.جخ ُبْعًدا َعِن احَلقِّ

حس ِبَسَبِب ُذُنوِبِهْم.جس 

ُك.مق ا َعَلى اأَلْرِض َيُدوُر، َوَيَتَحرَّ َأَحًدا َحيًّ

َهاَلًكا، َوُخْسَراًنا.مئ

املعنى اإلجمالي:

أقام نوح  الدليل على وجود اهلل وتوحيده وقدرته وعظمته بالنظر يف ملكوت السماوات واألرض، وأن 
اهلل سبحانه خلق السماوات السبع املتطابقة بعضها فوق بعض، كل مساء مطبقة على األخرى كالقباب، وجعل 
القمر نوًرا منرًيا يف مساء الدنيا، والشمس مصباًحا مضيًئا ألهل األرض، للتمكن من العمل والتصرف من 

أجل املعايش.

وكما خلق آدم من أدمي األرض كلها، وتناسلت ذريته من بعده، يعيد اهلل الناس إىل األرض موتى بالدفن 
يف القبور، مث خيرجهم منها بالنشور للبعث يوم القيامة، وجعل اهلل سبحانه لعباده األرض مبسوطة لسلوك 

الطرق الواسعة امليسرة فيها.

: ربِّ إن قومي بالغوا يف عصياين وتكذييب، واتبع الضعفاء منهم الرؤساء الضالني  مث يقول نوح 
الذين مل تزدهم أمواهلم وأوالدهم إال ضالاًل يف الدنيا وعقاًبا يف اآلخرة، ومكر رؤساء الضالل بتابعيهم من 
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الضعفاء مكًرا عظيًما، وقالوا هلم: ال تتركوا عبادة آهلتكم إىل عبادة اهلل وحده، اليت يدعو إليها نوح، وال 
ْيطاُن َأن  ا َماُتوا، َزيَّن َلهم الشَّ ا وال ُسواًعا وال يغوث ويعوق وَنْسًرا، َوهذه َأْسَماُء ِرَجاٍل َصاِلِحنَي َلمَّ تتركوا َودًّ

ا َطال اأَلمُد، َعبُدوهم. اعة ِإذا َرَأْوهم، َفلمَّ وَر؛ ِلَيْنَشطوا َعَلى الطَّ َماِثيَل َوالصُّ ُيِقيُموا َلهم التَّ

مث قال نوح  : وال تزد -يا ربنا- هؤالء الظاملني ألنفسهم بالكفر والعناد إال ُبْعًدا عن احلق؛ فبسبب 
ذنوهبم وإصرارهم على الكفر والطغيان ُأغرقوا بالطوفان، وُأدخلوا عقب اإلغراق ناًرا عظيمة اللهب واإلحراق، 

فلم جيدوا من دون اهلل َمن ينصرهم، أو يدفع عنهم عذاب اهلل.

وقال نوح  بعد يأسه من قومه: ربِّ ال تترك من الكافرين بك أحًدا حيًّا على األرض يدور ويتحرك؛ 
أصالهبم  من  يأت  وال  احلــق،  طريق  عن  بك  آمنوا  قد  الذين  عبادك  ُيضلوا  إهــالك  دون  تتركهم  إن  إنك 
وأرحامهم إال مائل عن احلق شديد الكفر بك والعصيان لك، ربِّ اغفر يل ولوالديَّ وملن دخل بييت مؤمًنا، 

وللمؤمنني واملؤمنات بك، وال تزد الكافرين إال هالًكا وخسراًنا يف الدنيا واآلخرة.

الدروس املستفادة من اآليات:

الداعية إىل اهلل متصل بربه؛ فهو يشكو إليه ما يعترضه يف طريق الدعوة.  )1(

التحذير من القدوات السيئة اليت متكر بالناس لتصرفهم عن احلق، وتدعوهم إىل الباطل.  )2(

الغلو يف الدين يؤدي إىل االحنراف والضالل.  )3(

خطايا قوم نوح وذنوهبم هي السبب يف اإلغراق بالطوفان، ودخول نار جهنم بعد إغراقهم.  )4(

فلم  فعذهبم؛  مرادهم،  بنقيض  اهلل  فجازاهم  للشر؛  ودفًعا  للنفع،  طلًبا  األصنام    نوح  قوم  عبد   )5(
ينتفعوا بتلك األصنام، وما دفعت عنهم شيًئا من عذاب اهلل.

خطورة عصيان الرسل، فيحل العذاب بسبب املعصية؛ كما استجاب اهلل دعوة نوح على من عصوه بعد أن   )6(
يئس من اتباعهم إياه، فأجاب اهلل دعوته، وأغرق أمته.

مشروعية الدعاء للنفس وللوالدين وللمؤمنني.  )7(

.............................................................................................................................................................  )8(
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نشاط )1( :
ورد يف آيات أخرى من القرآن الكرمي دعاء أحد األنبياء على قومه، بالرجوع إىل معلمك؛ اذكر اآليات.  

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

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

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

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

نشاط )2( :
د ثالث صور للغلو يف الدين:   بالتعاون مع زمالئك؛ عدِّ

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

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

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

نشاط )3( :
اذكر دعاء لكل نيب من األنبياء التالية أمساؤهم مما ورد يف القرآن الكرمي.  

الدعاءاسم النيب

 نوح

 إبراهيم

 موسى

 عيسى
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التقويم : 
  

س1: اكتب الدروس املستفادة من اآليات الكرمية.

س2: ارشح اآليات بأسلوبك.

س3: من هم ود وسواع ويغوث؟

س4: قال النبي  داعيًا عىل الكفار: »اللهم منزل الكتاب، رسيع الحساب، وهازم األحزاب، اهزمهم 

وزلزلهم«، اذكر وجه العالقة بني الحديث واآليات.
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أهداف الوحدة:
  

يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:
# حيفظ األحاديث النبوية الواردة.#

# يترجم لرواة األحاديث النبوية الواردة.#

# يبني معاين مفردات األحاديث الواردة.#

# يستخرج الدروس املستفادة من األحاديث الواردة.#

# يدرك عناية النيب  بأمته.#

# يتمسك باألخالق اإلسالمية.#



259

الدرس األول: الصحبة وحسن الخلق:

ال بد لكل إنسان من أصدقاء أو زمالء يصاحبهم، لكن اإلسالم أرشدنا ألمهية اختيار أصدقاء 
صاحلني، وحذرنا من أصدقاء السوء، كما يف هذا احلديث:

اِلِح  »َمَثُل اجَلِليِس الصَّ  :  قال: قال رسول الل  َأِبي ُموَسى األشعري  َعْن 
ا َأْن َتْبَتاَع  ا َأْن ُيْحِذَيَك، َوِإمَّ َوالّسوِء، َكَحاِمِل امِلْسِك َوَناِفِخ الِكرِي، َفَحاِمُل امِلْسِك: ِإمَّ
ا َأْن َتِجَد  ا َأْن ُيْحِرَق ِثَياَبَك، َوِإمَّ ا َأْن َتِجَد ِمْنُه ِرحًيا َطيَِّبًة، َوَناِفُخ الِكرِي: ِإمَّ ِمْنُه، َوِإمَّ

ِرحًيا َخِبيَثًة«)1(.

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة
املسك: نوع من الطيب.حامل املسك

الكري: آلة يستخدمها احلداد للنفخ يف النار إلشعاهلا، فنافخ الكري هو احلداد.نافخ الكري

يعطيك.حيذيك 

تشتري منه.تبتاع منه

شرح الحديث الشريف:

ضرب النيب  مثاًل للصاحب الصاحل بأنه كبائع العطور، فأنت تستفيد منه على كل حال، إما أن 
تشتري وإما أن يعطيك هدية وإما أن تشم منه رائحة طيبة، وأما صاحب السوء فهو مثل احلداد، إن 

وقفت جبانبه رمبا أحرق ثيابك أو تشم منه رائحة غري طيبة.

1 ( أخرجه البخاري )5534(، ومسلم )2628(. 
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الدروس املستفادة من الحديث الشريف:

عىل املسلم أن يحسن اختيار أصحابه.- 1

األصحاب عىل رضبني صالح وسيئ.- 2

صحبة األخيار كلها منافع، وصحبة األرشار ال خري فيها.- 3

املسلم مسؤول عن أوقاته؛ فعليه أن ينظر أين يجلس. ومن يجالس.- 4

الجليس الصالح يقدم الخري لجلسائه.- 5

الجليس السوء يتعدى رضره إىل من يجالسه.- 6

تطبيقات سلوكية:

احرص على جمالسة الصاحلني.

نشاط )1( :
  

صنِّف الصفات التالية حسب اجلدول اآليت:
)الصدق، الكذب، الرمحة، احلسد، الغلظة، التسلط، اخليانة، الكسل، اإليثار، الشفقة، 
اجلود، الكرم، األنانية، التقدير، البساطة، التسامح، اللطف، الذكاء، كثرة الكالم، رفع 
الصوت، احترام الكبري، الشتم، الغش، اللعن، تعاطي املخدرات، شرب الدخان، النصح، 
مساعدة الضعفاء، غض البصر عن املحرمات، املحافظة على الصالة يف املسجد، االجتهاد 

يف العمل، احلرص على العلم، كثرة املزاح(.
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صفات ال أحب أن أراها يف صديقيصفات أحب أن أراها يف صديقي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نشاط )2( :
  

، َكْيَف َتُقوُل ِفي  ِ ِ  َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللَّ ِ ْبِن َمْسُعوٍد : َجاَء َرُجٌل ِإَلى َرُسوِل اهللَّ عن َعْبداهللَّ
 .)1(» ِ : »امَلْرُء َمَع َمْن َأَحبَّ َرُجٍل َأَحبَّ َقْوًما َوَلْم َيْلَحْق ِبِهْم؟ َفَقاَل َرُسوُل اهللَّ

من خالل الربط بني هذا احلديث وحديث الدرس، وبالتعاون مع زمالئك اختر اجلواب الصحيح 
فيما يلي:

أواًل: يفهم من احلديث أن:
# #)   ( اإلنسان حيشر مع من أحب يوم القيامة.                      

# #)   ( على املسلم أن حيب الصاحلني وإن مل يكن مثلهم يف الدرجة.  

# #)   ( املسلم عليه أن حيذر من حب غري املسلم الصاحل.             

# #)   ( العالقات يف الدنيا ال تؤثر على املصري يف اآلخرة.             

ثانًيا: حديث ابن مسعود بالنسبة حلديث الدرس ميكن أن يكون:
# نتيجة له.#

# سبب له.#

# ال عالقة بينهما.#
1 ( أخرجه البخاري )616٩(، ومسلم )2641(. 
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التقويم : 
  

س1: اكتب عبارة تفرس ما ييل:

# الصديق الصاحل:...............................................................#

# الصديق السوء:................................................................#

س2: ضع خطًّا تحت اإلجابة املناسبة: 

# نعم – ال # أنت لك أصدقاء صاحلني اآلن.                            

# نعم – ال   # أنت صاحبت صديًقا سيًئا مث تركته.                          

# نعم – ال#  أنت تبحث اآلن عن صديق صاحل.                          

# نعم – ال# أنت ختتار األصدقاء الذين تنفعك صحبتهم يف اآلخرة.      

س3: ضع عالمة )( أمام ما تراه مناسبًا:  

# اِلِح َوالسْوِء« يدل على: # أواًل: قوله : »مَثُل اجَلِليِس الصَّ

 خطأمترددصواب

أ- اجلليس جيمع الصالح والسوء مًعا. 

ب- اجلليس نوعان صاحل وسيئ.

ج- اجلليس ال يكون إال صاحًلا.
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# #: ثانًيا: )اجلليس الصاحل يقدم اخلري جللسائه(، يدل على هذه العبارة من احلديث قوله

 خطأمترددصواب

ا َأْن َتْبَتاَع ِمْنُه.  أ- َوِإمَّ

ا َأْن ُيْحِذَيَك. ب- ِإمَّ

َبًة. ا َأْن َتِجَد ِمْنُه ِرحًيا َطيِّ ج- َوِإمَّ

س4: شبه النبي  الجليس الصالح بحامل املسك، وضح وجه الشبه بينهام.

س5: شبه النبي  جليس السوء بنافخ الكري، وضح وجه الشبه بينهام.

س6: النفع أو الرض من األصحاب يأيت من طرق ال يشعر بها املجالس، مثل لذلك.
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الدرس الثاني: تحريم إيذاء الجيران:

 ِ ِ َل ُيْؤِمُن، َواللَّ ِ َل ُيْؤِمُن، َواللَّ عن أيب هريرة  أن رسول الل  قال: »َواللَّ
ِ؟ َقاَل: »الَِّذي َل َيْأَمُن َجاُرُه َبَواِيَقُه«)1(. َل ُيْؤِمُن« ِقيَل: َمْن َيا َرُسوَل اللَّ

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة
أو بوائقه، أي: شروره.بوايقه

شرح الحديث الشريف:

ا. يقسم النيب  باهلل أن من يؤذي جاره حىت ال يأمن جاره من أذيته وشره ال يكون مؤمًنا حقًّ

الدروس املستفادة من الحديث الشريف:

علو منزلة الجار يف اإلسالم وعظم حقه. - 1

نفي كامل اإلميان عمن ال يأمن جاره رشه.- 2

مراعاة حقوق الجار من دالئل اإلميان.- 3

التأكيد عىل حق الجار يتضح ذلك من خالل تكرار ............................................ - 4

جواز القسم وتكراره لتأكيد الكالم.- 5

1 ( أخرجه البخاري )6016(، ومسلم )46(.
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نشاط )1( :
  

ري  ٰى  ين  ىن  مننن  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  قــال تعاىل: ىمحٱ 
يمح ]النساء: 36[. حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  زي 

من خالل تدبرك لآلية: 
أ  ( من الذين أمر اهلل باإلحسان إليهم، وما داللة اقتران اجلار هبذه األصناف؟

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

ب ( عالم يدل ذكر اإلحسان إىل اجلار بعد األمر بالتوحيد؟ وهل يتفق ذلك مع احلديث؟
...................................................................................................................................................................

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

نشاط )2( :
  

تعاون مع زمالئك يف إكمال اجلدول التايل:

صور إيذاء اجلارصور اإلحسان إىل اجلار
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التقويم : 
  

س1: ملاذا اهتم اإلسالم باإلحسان إىل الجار؟ 

س2: ما عالقة اإلحسان إىل الجار باإلميان؟ 

س3: )اإلحسان إىل الجار إن كان من قرابتي أفضل من اإلحسان إىل جار بعيد عني( ما رأيك يف 

صحة العبارة السابقة؟ وملاذا؟

س4: هل تجوز أذية الجار إن كان غري مسلم؟ وملاذا؟

س5: أكمل ما ييل:

# أواًل: من أهم إرشادات احلديث:#

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

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

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

# ثانًيا: من السلوكيات اليت تعلمتها من احلديث:#

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

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

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

# ثالًثا: من التصرفات املنهي عنها واليت تسيء إىل اجلار:#

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

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

...................................................................................................................................................................
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الدرس الثالث: اإلحسان إلى الناس:

َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر ، َقاَل: َلِقيُت َرُسوَل الِل  َفَقاَل ِلي: »َيا ُعْقَبَة ْبَن َعاِمٍر، 
ْن َظَلَمَك«)1(.  ِصْل َمْن َقَطَعَك، َوَأْعِط َمْن َحَرَمَك، َواْعُف َعمَّ

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة
ال تقاطع أرحامك الذين يقاطعونك.صل من قطعك

شرح الحديث الشريف:

ينصح رسول اهلل  عقبة بن عامر  بأن يعامل الناس أفضل من معاملتهم؛ بأن يصل رمحه 
الذين يقاطعونه وأن يعطيهم من ماله وإن منعوه أمواهلم، وأال يعاقب من أساء إليه بل يعفو عنه ويصفح؛ 

كل ذلك رجاء الثواب من اهلل تعاىل.

الدروس املستفادة من الحديث الشريف: 

األمر بصلة الرحم املقطوعة.- 1

استحباب مقابلة السيئة بالحسنة.- 2

صلة الرحم عبادة وليست مكافأة لآلخرين.- 3

1 ( أخرجه أمحد )184/4(.
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 فلتكن صلتك لرحمك عماًل ترجو ثوابه من الله، وال تنتظر أن يقابلك اآلخرون مبثلها.- 4

مقابلة القطيعة مبثلها تحرمك أجر الصلة وتزيد التقاطع. - 5

مقابلة اإلساءة باإلحسان عالمة كرم النفس والرغبة يف الخري. - 6

نشاط )1( :
  

بالتعاون مع جمموعتك، اكتب بعض أسباب القطيعة بني األقارب، مع اقتراح احللول املناسبة 
هلا: 

احللول املناسبة هلاأسباب القطيعة بني األقارب

نشاط )2( :
  

ما العالقة بني صلة الرحم، والعفو عمن وقع منه الظلم، وإعطاء من وقع منه احلرمان؟
...................................................................................................................................................................

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



269

نشاط )3( :
  

عن عبداهلل بن عمرو  عن النيب  قال: »َلْيَس الَواِصُل ِباْلُمَكاِفِئ، َوَلِكِن الَواِصُل الَِّذي ِإَذا 
ُقِطَعْت َرِحُمُه َوَصَلَها«)1(.

اكتب ما يستفاد من هذا احلديث:
...................................................................................................................................................................

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

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

التقويم : 
  

س1: متى يعظم أجر واصل الرحم؟ 

س2: )أصل من وصلني وأقطع من قطعني( بم ترد عىل من قال ذلك؟

.س3: اذكر ثالثًا من أبرز صفات عقبة بن عامر

س4: وضح ما وعد الله به واصل الرحم يف الدنيا واآلخرة.

س5: اخرت اإلجابة الصحيحة فيام ييل:

أ- مما يزيد يف األلفة واملحبة بني األقارب:

تقدمي اهلدايا هلم - تأخري الزيارة - السخرية منهم.
ب- مما يسبب التقاطع بني األقارب أحد هذه األشياء:

عدم التزاور فيما بينهم - كثرة األسفار - االنشغال باالختبارات.

1 ( أخرجه البخاري )5٩٩1(.
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# ج- من مل يزرين من أقاريب فإنين:#

ال أزوره - أكتب له رسالة أعاتبه فيها - أزوره.
# د- من مثرات العفو عن الزالت وقبول أعذار اآلخرين:#

حمبة الناس لك – احتقار الناس لك – انتشار الظلم.
س6: ما األعامل التي تصل بها رحمك؟
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الدرس الرابع: أعمال القلوب وأعمال الجوارح:

ذهب رجل إىل طبيب يريد إجراء عملية جتميل ليده وعملية جراحية لقلبه، فبماذا سيبدأ الطبيب؟ 
وملاذا؟ اربط بني إجابتك وبني احلديث التايل.

ُصَوِرُكْم  ِإَلى  َيْنُظُر  َل  الَل  »ِإنَّ   :  قال: قال رسول الل  عن أيب هريرة 
َوَأْمَواِلُكْم، َوَلِكْن َيْنُظُر ِإَلى ُقُلوِبُكْم َوَأْعَماِلُكْم«)1(.

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة
وجوهكم وأجسامكم.صوركم

شرح الحديث الشريف:

اهلل تعاىل يفاضل بني الناس يوم القيامة على حسب ما يف قلوهبم وأعماهلم، وليس على حسب 
وجوههم أو أجسامهم أو أمواهلم أو غري ذلك.

الدروس املستفادة من الحديث الشريف:

العمل الصالح وتقوى القلوب هي ميزان العباد عند الله تعاىل وليس أموالهم وأشكالهم ومناظرهم. - 1

صالح القلوب واألعامل الصالحة سبيل النجاة يف اآلخرة.- 2

مراقبة الله للعبد واطالعه عليه ومحاسبته عىل أعامله.- 3

1 ( أخرجه مسلم )2564(.
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املال والجامل وسائر زينات الدنيا ال قيمة لها يف اآلخرة.- 4

االعتناء بالقلب والباطن ال باملظهر والشكل واللباس فقط.- 5

نشاط )1( :
  

ٰى     ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  قال تعاىل على لسان نبينا إبراهيم عليه السالم: ىمحٱ 
يمح ]الشعراء: ٨7 - ٨٩[. نئ  مئ  زئ  رئ   ّٰ   ِّ   ُّ   َّ   ٍّ    ٌّ

بعد تأملك لآليات الكرمية وربطها باحلديث هات من اآليات ما يدل على ما يلي:
التأكيد عىل أن النظر املقصود يف الحديث إمنا يكون يف اآلخرة.- 1

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

القلب السليم هو القلب الذي ينجو يوم القيامة من عذاب الله.- 2

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

االتفاق مع الحديث يف يشء ال ينفع يوم القيامة.- 3

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

نشاط )2( :
  

جخ  مح  جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب  قال تعاىل: ىمحٱ 
يمح ]سبأ: 37[. حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ 

مدار النجاة عىل أعامل القلوب والجوارح.- 1

األموال واألوالد ال تجعل للناس منزلة عند الله إال أصحاب اإلميان والعمل الصالح، فهؤالء لهم - 2

أجر مضاعف ومنازل عالية يف الجنة.
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ال قيمة للجامل والهيئات الحسنة بدون إميان وعمل.- 3

األوالد واألهل والعشرية ال تغني عن اإلنسان شيئًا يف اآلخرة.- 4

ْن رأَيَك يف الفقرات األربع السابقة من خالل وضع  من خالل ربطك بني اآلية وحديث الدرس َبيِّ
عالمة )( يف اجلدول التايل:

خطأصوابداللتهاالفقرة
معىن مشترك بني اآلية واحلديث.1
شرح مبسط لآلية. 2
معىن يدل عليه احلديث.3
معىن تدل عليه اآلية.4

التقويم : 
  

س1: تنقسم األعامل إىل قسمني، اذكرهام، ثم صنف األعامل التالية وفًقا لذلك.

# بر الوالدين. #

# اإلخالص. #

# إماطة األذى عن الطريق.#

# اخلشوع يف الصالة.#

# احلب يف اهلل والبغض يف اهلل. #

زئ  س2: بني املعنى املشرتك بني حديث »إن الله ال ينظر إىل صوركم...« الحديث، وقوله تعاىل: ىمحٱ 

مث  زث  يترث  ىت  نت  مت  زت  يبرت  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ 

يمح ]احلجرات: 13[. يث  ىث  نث 

س3: وجهت نصيحة ألحد زمالئك ليرتك إحدى املعايص فقال لك: )اإلميان يف القلب( فكيف ترد 

عليه؟
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س4: قَيِّم السلوكيات اآلتية وفق ما تعلمته من الحديث، بوضع ما يناسبك من الخيارات التالية:

)دائًما – نادًرا - قلياًل – أبًدا - أحياًنا(
# أدعو ريب أن جيعل قليب سليًما. #

# أحافظ على قليب من أمراض القلوب كالكرب واحلسد والرياء والنفاق.#

# أحرص على مراقبة اهلل وأخاف منه تعاىل.#

# أهتم بإصالح ظاهري أكثر من باطين.#

# أتصدق ببعض مايل ليقربين إىل اهلل.#
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الدرس الخامس: أجر الصبر ىلع املصائب :

دخل شباب من قريش على أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها وهي مبىن وهم يضحكون، فقالت: 
ما يضحككم؟ قالوا: فالن سقط على طنب اخليمة فكادت عنقه أو عينه أن تذهب، فقالت: ال تضحكوا، 

مث روت هلم هذا احلديث:
قالت: قال رسول الل : »َما ِمْن ُمْسِلٍم ُيَشاُك َشْوَكًة، َفَما َفْوَقَها، ِإلَّ ُكِتَبْت َلُه 

ِبَها َدَرَجٌة، َوُمِحَيْت َعْنُه ِبَها َخِطيَئٌة«)1(.

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة
حديدة تركز يف األرض لتثبيت اخليمة.طنب

تصيبه شوكة يف بدنه.يشاك شوكة

شرح الحديث الشريف: 

عنها عن ذلك، مث أخربهتم  عائشة رضي اهلل  الذي سقط؛ هنتهم  الرجل  الشباب من  ملا سخر 
حبديث النيب  أن كل ما يصاب به املسلم من أذى يكون تكفرًيا لسيئاته ورفًعا لدرجاته، حىت وإن 

أصابته شوكة يف جسده.

1 ( أخرجه البخاري )5640(، ومسلم واللفظ له )2572(.
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الدروس املستفادة من الحديث الشريف:

فضل الصرب عىل البالء، فجزاؤه إما تكفري سيئات أو رفع درجات.- 1

معاقبة العباد أو إثابتهم بيد الله وحده.- 2

الله تعاىل ال يضيع أعامل العباد وإن كانت قليلة.- 3

عدم احتقار األعامل أو االستهانة بها.- 4

فضل اإلسالم واإلميان لتعلق أجر اآلخرة بهام.- 5

كرامة املسلم عند الله تعاىل حيث خصه بأجر اآلخرة دون غريه.- 6

تطبيقات سلوكية:

اصرب على ما أصابك، فهو خري لك.

نشاط )1( :
  

أمامك جمموعة من اآليات القرآنية املتعلقة مبوضوع احلديث، يشتمل كل منها إما على سبب 
وقد  البالء،  أو صورة من صور  البالء،  للصرب على  أو مثرة  البالء،  الصرب على  يعني على 

تشتمل اآلية على أكثر من واحدة.
ضع عالمة )( حتت اخليار املناسب يف اجلدول التايل:

صورةمثرةسببالنص

رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  ىمحٱ 

جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن 

يمح ]اتلوبة: 12٠[. خئ  حئ 
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صورةمثرةسببالنص

ىك  مك  لك  يقاك  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث  زث  رث  ىمحٱ 

يمح ]اتلوبة: ٥1[. مل  يك 

يمح ]الزمر: 1٠[. مس  هث  مث  هت  مت  هب  مب  ىمحٱ 

ىييي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين  ىمحٱ 

يمح ]ابلقرة: 1٥٥[. ٰى  ٰر  ٰذ 

نشاط )2( :
  

قم بترديد احلديث مخس مرات مث مسعه على زميلك.

التقويم : 
  

س1: ضع خطًا تحت كلمة )صواب( أو )خطأ( فيام ييل:

من حمبة اهلل لعبده املؤمن أن يبتليه باملصيبة، وذلك للمصاحل التالية: 
# يكفر هبا من ذنوبه ومعاصيه.                     صواب - خطأ#

# يرفعه هبا درجة.                                     صواب - خطأ#

# ليخاف من مصائب اآلخرة.                       صواب – خطأ#

من األمور اليت يدل عليها احلديث:
# تفضيل املسلم على غريه.                          صواب – خطأ#

# اجلزع عند املصيبة أمر واجب.                   صواب – خطأ#

# اهلل وحده ميلك الثواب والعقاب.                 صواب – خطأ#
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من فوائد الصرب يف اآلخرة:
# راحة البال والتخلص من القلق.                        صواب – خطأ#

# رفع الدرجات وحط السيئات.                           صواب – خطأ#

# حسن العاقبة بالتمكني يف األرض.                     صواب – خطأ#

س2: هات الدروس املستفادة من الحديث الرشيف مبا يتوافق مع قوله تعاىل: 

يمح ]الزمر: 3٥[ زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  ىمحٱ 

يمح ]الشورى: 3٠[ هن  من  خن  حن  جن  مم  خم  حم  جم  هل  مل  ىمحٱ 

يمح ]األحقاف: 1٩[ مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  جعمع  مظ  حط  مض  ىمحٱ 

س3: وضح كيف ردت عائشة ريض الله عنها عىل ضحك الشباب من سقوط الرجل وإصابته؟

س4: اذكر اثنني من فوائد الصرب عىل البالء.

هثيمح ]الزمر: 1٠[  مث  هت  مت  هب  مب  س5: ارشح كيف تربط بني قوله تعاىل: ىمحٱ 

وبني حديث عائشة ريض الله عنها.

س6:  بعد معرفتك لفضل الصرب عند املصيبة، بنيِّ رأيك يف هذه العبارة )إذا وقعت املصيبة فإين 

أرىض بها وال أدافعها بفعل األسباب التي تزيلها(.
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الدرس السادس: النفاق :

َث َكَذَب، َوِإَذا  عن أيب هريرة  أن النيب  قال: »آَيُة امُلَناِفِق َثاَلٌث: ِإَذا َحدَّ
َوَعَد َأْخَلَف، َوِإَذا اْؤُتِمَن َخاَن«)1(.

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة
صفة وعالمةآية

شرح الحديث الشريف: 

# للمنافق عالمات تدل عليه، ومن هذه العالمات: الكذب يف احلديث وإخالف الوعد وخيانة األمانة.#
# والنفاق هو: إظهار اخلري وإبطان الشر.#
# والنفاق نوعان: نفاق أكرب وهو االعتقادي، ويكون بأن يظهر اإلميان ويبطن الكفر.#
# ونفاق أصغر وهو العملي، ويكون بأن يتصف ببعض الصفات الواردة يف احلديث أو كلها مع بقاء #

اإلميان يف القلب.

1 ( أخرجه البخاري )33(، ومسلم )5٩(.
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الدروس املستفادة من الحديث الشريف:

ذم النفاق واملنافقني.- 1

الحذر من االتصاف بأوصاف املنافقني.- 2

من صفات املنافقني: الكذب والخيانة وإخالف الوعد.- 3

الحرص عىل الصدق واألمانة والوفاء.- 4

نشاط )1( :
  

ورد يف احلديث ثالث صفات للمنافقني، بالتعاون مع أفراد جمموعتك أكمل اجلدول التايل:
أمثلة عليهاتعريفهاالصفة

ويقول ما مل يقع، ويزيد يف الكالم وينقص منه حسب 
هواه ومصلحته.

ال يفي مبا يعد به وال يلتزم بعهوده ومواثيقه.

ال حيافظ على األمانات بل جيحدها وال يؤديها ألهلها

نشاط )2( :
  

ِ َذا الَوْجَهْيِن،  اِس َيْوَم الِقَياَمِة ِعْنَد اهللَّ عن أيب هريرة  قال: قال النيب : »َتِجُد ِمْن َشرِّ النَّ
الَِّذي َيْأِتي َهُؤاَلِء ِبَوْجٍه، َوَهُؤاَلِء ِبَوْجٍه«)1(.

من خالل ربطك بني حديث الدرس وهذا احلديث:
وضح عالقة ذي الوجهني بالصفات الواردة يف حديث الدرس.- 1

ذو الوجهني أسوأ من املنافق )بني رأيك يف هذه العبارة(.- 2

1 ( أخرجه البخاري )6058(، ومسلم )2526(.
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التقويم : 
  

س1: ملاذا يكره الناس املنافق؟

س2: ضع عالمة )( أمام األمثلة التي تنتمي لصفات املنافقني فيام ييل: 

# #)   ( رجل أصابه جوع شديد فاضطر لألكل من طعام أمانة معه وسيدفع مثنه.   

# #)   ( طالب ادعى عدم قدرته على حل الواجب مع سهولته خوًفا من عقاب املدرس. 

# #)   ( امرأة أفشت سر صديقتها إىل أقارهبا.      

# #)   ( رجل أوهم أحد املحسنني أنه يريد احلج فساعده يف السفر ولكنه ذهب للعمل.     

# #)   ( طالب كلف بعمل دعوي مع إحدى البعثات الدعوية فالتزم مبا اتفق عليه.          

# تاجر اتفق مع آخر على صفقة لكنه عند التسليم ادعى أن السلعة ليست يف السوق  )   (#

َ النبيُّ  خصاله يف الحديث؟ س3: ما نوع النفاق الذي بنَيَّ

س4: علل: يعد أبو هريرة  أكرث الصحابة رواية للحديث.

س5: ما وجه الشبه بني املنافق وذي الوجهني؟
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الدرس السابع: من أذكار الصباح واملساء :

حرًصا من النيب  على محاية أمته شرع هلم أذكاًرا مقيدة بأوقات، وأخرى مطلقة غري مقيدة 
بزمن معني، ومن األذكار املؤقتة: أذكار الصباح واملساء، وسنتعرف أحدها يف هذا الدرس:

عن عثمان بن عفان  قال: قال رسول الل : »َما ِمْن َعْبٍد َيُقوُل ِفي َصَباِح 
ِ الَِّذي َل َيُضرُّ َمَع اْسِمِه َشْيٌء ِفي اأْلَْرِض َوَل ِفي  ُكلِّ َيْوٍم َوَمَساِء ُكلِّ َلْيَلٍة: ِبْسِم اللَّ

ُه َشْيٌء«)1(. اٍت َفَيُضرَّ ِميُع اْلَعِليُم؛ َثاَلَث َمرَّ َماِء َوُهَو السَّ السَّ

شرح الحديث الشريف:

ِ الَِّذي اَل َيُضرُّ َمَع اْسِمِه َشْيٌء ِفي اأْلَْرِض  إذا احتمى العبد بربه يف الصباح واملساء قائاًل: ِبْسِم اهللَّ
اٍت مل يصبه ضر يف يومه وليلته. ِميُع اْلَعِليُم َثاَلَث َمرَّ َماِء َوُهَو السَّ َواَل ِفي السَّ

الدروس املستفادة من الحديث الشريف: 

مرشوعية األذكار يف الصباح واملساء.- 1

الرتغيب يف املحافظة عىل أذكار الصباح واملساء.- 2

استحباب التعوذ باسم الله يف الصباح واملساء.- 3

بركة التسمية حيث تحفظ العبد من الرشور.- 4

السميع والعليم من أسامء الله الحسنى.- 5

االلتجاء إىل الله تعاىل طلبًا للحفظ والحامية.- 6

1 ( أخرجه أبو داود )5088(، والترمذي )3388(. 
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تطبيقات سلوكية:

احرص على اذكار الصباح واملساء وأذكار النوم.

نشاط )1( :
  

ِبيِّ  َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهلِل َما َلِقيُت ِمْن َعْقَرٍب  عن أيب هريرة  أنه قال: َجاَء َرُجٌل ِإَلى النَّ
اِت ِمْن َشرِّ َما َخَلَق،  َلَدَغْتِني اْلَباِرَحَة، َقاَل: »َأَما َلْو ُقْلَت، ِحنَي َأْمَسْيَت: َأُعوُذ ِبَكِلَماِت اهلِل التَّامَّ

َك«)1(. َلْم َتُضرَّ
قارن بني هذا احلديث وحديث الدرس وفًقا للجدول التايل:

حديث أيب هريرةحديث الدرسوجه املقارنة
نوع املتعوذ منه

الذكر املتعوذ به

وقت التعوذ بالذكر

الثمرة الناجتة عن الذكر
)3( )2(

نشاط )2( :
  

من خالل اجلدول التايل ضع عالمة )صح( أمام النوع املناسب هلذه األذكار.
مقيدمطلقالذكر

عن َعاِئَشَة رضي اهلل عنها، َأنَّ َرُسوَل اهلِل  َكاَن إَذا َأَخَذ َمْضَجَعُه َنَفَث ِفي َيَدْيِه َوَقَرَأ ِفيِهَما 
َذَتْيِن، ُثمَّ َمَسَح ِبِهَما َجَسَدُه)2(. ِباْلُمَعوِّ

َعن َسُمَرَة ْبِن ُجْنَدٍب ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل : »َأَحبُّ اْلَكالم ِإَلى اهلِل َأْرَبٌع: سبحان اهلل، 
ِهنَّ َبَدْأت«)3(. ك ِبَأيِّ ُ َأْكَبُر، اَل َيُضرُّ ، َواهللَّ ُ َواْلَحْمُد هلِل، َواَل إَلَه ِإالَّ اهللَّ

1 ( أخرجه مسلم )270٩(. 
2 ( أخرجه البخاري )631٩(.  

3 ( أخرجه مسلم )2137(.
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مقيدمطلقالذكر
َذَتْيِن ِحنَي  ُ َأَحٌد، َوامُلَعوِّ عن عبداهلل بن خبيب  قال: قال يل رسول اهلل : »ُقْل: ُقْل ُهَو اهللَّ

اٍت َتْكِفيَك ِمْن ُكلِّ َشْيٍء«)1(. ُتْمِسي َوُتْصِبُح َثاَلَث َمرَّ

ُذ ِمْن َخْمٍس: ِمَن اْلُجْبِن َواْلُبْخِل َوُسوِء اْلُعْمِر  ِبىُّ  َيَتَعوَّ اِب  َقاَل: َكاَن النَّ َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّ
ْدِر َوَعَذاِب اْلَقْبِر”)2(. َوِفْتَنِة الصَّ

)2()1(

نشاط )3( :
  

ضع اخليار املناسب لسلوكك املتناسب مع احلديث فيما يلي:
)دائًما – أحياًنا – نادًرا(

# أردد أذكار الصباح واملساء. #

# أشجع أقراين على قراءة املعوذات.#

# أجلأ إىل اهلل إذا أصابين مكروه.#

# أستعني بالسحرة واملشعوذين.#

# أقرأ املعوذتني واإلخالص عند النوم.#

1 ( أخرجه أبو داود )5082(. 
2 ( أخرجه أبو داود )1541(.  
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التقويم : 
  

س1: هات من الحديث ما يدل عىل اآليت: 

# اهلل يسمعين ويعلم حبايل#
............................................................................................................................................................

# )بسم اهلل( حتفظ قائلها من كل سوء#
............................................................................................................................................................

# الذكر يكون يف الصباح واملساء#
............................................................................................................................................................

# حاجة العباد الدائمة حلفظ اهلل هلم#
............................................................................................................................................................

خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين  ىن  من  خن  س2: قال تعاىل: ىمحٱ 

يمح ]الروم: 17 - 1٨[ قارن اآلية السابقة بالحديث، ثم أكمل: ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي 

# اتفقت اآلية مع احلديث يف:#
احلث على...........................
تقييد وقت الذكر بوقت.............

# اختلفت اآلية مع احلديث يف نوع الذكر:#
ففي اآلية............................
ويف احلديث........................

س3: للمحافظة عىل األذكار فوائد كثرية، اذكر أربًعا منها، وبني أثرها عىل نفسك.

س4: أنت من املحافظني عىل األذكار، فام الوقت املرشوع ألذكار الصباح واملساء؟

س5: وضح داللة الحديث عىل أسامء الله الحسنى.
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الدرس الثامن: االستغفار :

 من رمحة اهلل تعاىل بنا أنه يغفر ملن تاب من ذنوبه، وقد علَّمنا النيب  أمهية التوبة واالستغفار، 

ومن ذلك ما ورد يف هذا احلديث اجلليل:
 : قال: قال رسول الل  عن األغر املزين

ٍة«)1(. »َيا َأيَُّها النَّاُس ُتوُبوا ِإَلى الِل، َفِإنِّي َأُتوُب ِفي اْلَيْوِم ِإَلْيِه ِماَئَة َمرَّ

شرح الحديث الشريف: 

الناس مجيًعا يذنبون وخيطئون بالليل والنهار، وهلذا يتوجه النيب  بالنداء عليهم مجيًعا بأن 
يستغفروا اهلل ويتوبوا إليه، ويتشبهوا به ، فهو يستغفر اهلل تعاىل كل يوم مائة مرة.

الدروس املستفادة من الحديث الشريف:

دعوة الناس للتوبة إىل الله.- 1

االستغفار هو طلب املغفرة من الله تعاىل.- 2

3 -. كرثة استغفار النبي

استحباب املداومة عىل األعامل ومنها االستغفار.- 4

الله تعاىل هو الذي يتوب عىل العباد؛ فعليهم أن يقصدوه بالتوبة.- 5

1 ( أخرجه مسلم )685٩(. 
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شروط التوبة الصادقة:

ترك الذنب طاعة لله تعاىل.- 1

الندم عىل فعل الذنوب.- 2

العزم عىل عدم العود إىل الذنب.- 3

رد الحقوق إىل أهلها.- 4

تطبيقات سلوكية:

احرص على دعاء كفارة املجلس.

نشاط )1( :
  

كثرة ذنوب اإلنسان جتعله يف حاجة ماسة لالستغفار، وهلذا شرع النيب  كثرًيا من صيغ 
االستغفار، مما يساعد اإلنسان على كثرة االستغفار، وكذلك حتصيل الثمرة منه.

أمامك جمموعة من اآليات واألحاديث صنفها حسب اجلدول التايل: )1(
صيغةمثرةاآلية أو احلديث

حم  جم  يل  ىل  مل  خل  جل  مك  لك  خك  حك  جك  مق  ىمحٱ 

يمح ]نوح: 1٠ - 12[. ىن  من  خن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم 

جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب  حب  جب  هئ  ىمحٱ 

جخيمح ]هود: 3[. مح 

َ الَِّذي اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو اْلَحّي اْلَقيُّوم َوَأُتوُب ِإَلْيِه، ُغِفَر  ِ : »َمْن َقاَل: َأْسَتْغِفُر اهللَّ قال َرُسول اهللَّ
ْحِف«)1(. َلُه، َوِإْن َكاَن َقْد َفرَّ ِمَن الزَّ

1 ( أخرجه أبو داود )1517(. 
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صيغةمثرةاآلية أو احلديث

ِ  َيُقوُل ِبَأَخَرٍة ِإَذا َأَراَد َأْن َيُقوَم ِمَن اْلَمْجِلِس: »ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوِبَحْمِدَك،  َكاَن َرُسوُل اهللَّ
َأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ َأْنَت، َأْسَتْغِفُرَك َوَأُتوُب ِإَلْيَك«)1(.

حكيمح  جك  مق  حق  مف  خف  جفحف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  ىمحٱ 
]األنفال: 33[

ٍة »َربِّ اْغِفْر  ِ  ِفى اْلَمْجِلِس اْلَواِحِد ِماَئَة َمرَّ ا َلَنُعدُّ ِلَرُسوِل اهللَّ َعِن اْبِن ُعَمَر  َقاَل: ِإْن ُكنَّ
ِحيُم«)2(. اُب الرَّ وَّ َك َأْنَت التَّ ِلى َوُتْب َعَليَّ ِإنَّ

)2( )1(

نشاط )2( :
  

حاول بالتعاون مع زمالئك من خالل املكتبة أو شبكة اإلنترنت أن تكمل ما يلي:
أواًل: أفضل االستغفار الدعاء بسيد االستغفار وهو: ............................................................................
 ....................................................................................................................................................................

 

التقويم : 
  

س1: اخرت اإلجابة الصحيحة برسم دائرة أمام الرقم املناسب فيام ييل:

حل  جل  مك  لك  خك  حك  جك  مق  حق  مف  خف  قول اهلل تعاىل: ىمحٱ 
يمح ]هود: ٥2[. يتفق مع احلديث يف: مم  خم  حم  جم  هل  مل  خل 

أن اهلل هو الذي يتوب على عباده.. 1
األمر باالستغفار والتوبة.. 2
إيراد صيغة لالستغفار.. 3

1 ( أخرجه أبو داود )485٩(، والترمذي )3433(.  
2 ( أخرجه أبوداود )1516(، وابن ماجه )3814(. 
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قوله  يف احلديث: »فإين أتوب يف اليوم إليه مائة مرة« يستفاد منه:
استحباب مالزمة االستغفار.. 1
2 .. كثرة ذنوب النيب
تشجيع للمسلمني على التوبة.. 3

س2: هات من الحديث ما يدل عىل املعاين التالية:

# توجه العباد بالتوبة إىل اهلل دون غريه.#

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

# شدة اجتهاد النيب   يف إرضاء ربه.#

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

# النيب  مهمته نصح الناس وتوجيههم.#

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

س3: علل ملا ييل:

# ذكر النيب  العدد مائة يف احلديث.#
# توجيه النيب   النداء للناس مجيًعا.#

س4: اذكر معنى االستغفار مع ذكر مثال لصيغة من صيغ االستغفار.

س5: ما رشوط التوبة؟
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الدرس التاسع: الذكر بعد الصالة :

مهما اجتهد املسلم يف طاعة ربه فإنه لن يصل إىل الكمال، ومن رمحة اهلل بنا أن شرع لنا االستغفار 
لتكميل التقصري يف أداء بعض العبادات، ومنها الصالة كما يف احلديث التايل:

 َعْن َثْوَباَن ، َقاَل: َكاَن َرُسوُل الِل ، ِإَذا اْنَصَرَف ِمْن َصاَلِتِه اْسَتْغَفَر َثاَلًثا، 
اَلُم، َتَباَرْكَت َذا اْلَجاَلِل َواإْلِْكَراِم«)1(. اَلُم َوِمْنَك السَّ َوَقاَل: »اللُهمَّ َأْنَت السَّ

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة
أهنى صالته بالتسليم.انصرف من صالته

اسم من أمساء اهلل تعاىل، ومعناه: السامل من السالم
املعايب واآلفات والنقائص.

أنت تعطي السالمة ومتنعها.ومنك السالم
من الربكة، أي عظمت خرياتك ونعمك على تباركت

عبادك.
العظمة.اجلالل 

شرح الحديث الشريف: 

كان النيب  يستغفر ثالث مرات بعد التسليم من الصالة، ويثين على اهلل تعاىل بأنه السامل من 
املعايب، وأن منه تعاىل الربكة والسالمة، وأنه سبحانه صاحب العظمة واجلود والكرم.

1 ( أخرجه مسلم )5٩1(. 
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الدروس املستفادة من الحديث الشريف: 

ال ينقطع املؤمن عن الذكر بعد أداء العبادة، بل يستمر قلبه ولسانه يف ذكر الله تعاىل.- 1

مرشوعية الذكر بعد الصالة.- 2

يسن لك بعد السالم من الصالة، أن تقول أذكاًرا منها:- 3

أ   - .............................................................................................................

ب-............................................................................................................. 

االستغفار بعد أداء األعامل للتجاوز عام فيها من تقصري.- 5

االستغفار بعد العبادة يعلم التواضع وعدم االغرتار بالعمل الصالح.- 6

الذكر هو: متجيد الله تعاىل وتقديسه وتسبيحه وتهليله والثناء عليه بجميع محامده وتالوة كتابه.- 7

من أفضل الذكر الثناء عىل الله بأسامئه الحسنى.- 8

من أسامء الله الحسنى ـ.................،..................- 9
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نشاط )1( :
  

أمامك جمموعة من األذكار الواردة عن النيب . صنف كاًل منها حسب وقته بالنسبة للصالة 
مع ذكر فائدة ميكنك أن تستنبطها من كل ذكر، وسجل ذلك يف اجلدول التايل:

فائدةبعد الصالةأثناء الصالةقبل الصالةالذكر

َقاَل َرُسوُل اهلِل : »ِإَذا َدَخَل َأَحُدُكُم اْلَمْسِجَد، َفْلَيُقْل: اللُهمَّ 
ي َأْسَأُلَك  اْفَتْح ِلي َأْبَواَب َرْحَمِتَك، َوِإَذا َخَرَج، َفْلَيُقْل: اللُهمَّ ِإنِّ

ِمْن َفْضِلَك«)1(.

َوَثاَلِثنَي،  َثاَلًثا  ُدُبِر ُكلِّ َصاَلٍة  َح ِفي  ِبيُّ : »َمْن َسبَّ َقاَل النَّ
َفَذِلَك  َوَثاَلِثنَي،  َثاَلًثا   َ اهللَّ َوَحِمَد  َوَثاَلِثنَي،  َثاَلًثا   َ اهللَّ َر  َوَكبَّ
اَل  َوْحَدُه   ُ اهللَّ ِإالَّ  ِإَلَه  اَل  اْلِماَئِة:  َتَماَم  َقاَل  ُثمَّ  َوِتْسُعوَن،  ِتْسَعٌة 
َشِريَك َلُه َلُه اْلملُك َوَلُه اْلَحْمُد َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر، ُغِفَرْت 

َلُه َخَطاَياُه َوِإْن َكاَنْت ِمْثَل َزَبِد اْلَبْحِر«)2(.

َمــاِنــَع  اَل  ــُهــمَّ  »الــلَّ  يقول يف دبــر كــل صــالة مكتوبة:  كــان 
ِمْنَك  اجَلدِّ  َذا  َيْنَفُع  َواَل  َمَنْعَت،  ِلَما  ُمْعِطَي  َواَل  َأْعَطْيَت،  ِلَما 

.)3(» اجَلدُّ

اْغِفْر  َربِّ  ِلــي،  اْغِفْر  »َربِّ  السجدتني:   بني  يقول    كان 
ِلي«)4(.

)4()3()2()1(

1 ( أخرجه مسلم )713(. 
2 ( أخرجه النسائي يف الكربى )٩8٩5(. 

3 ( أخرجه البخاري )72٩2(، ومسلم )477(. 
4 ( أخرجه أبوداود )874(. 
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نشاط )2( :
  

ي أَلُِحبَُّك، فقال  َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل ، َأنَّ النيب  َأَخَذ ِبَيِدِه يوًما، مث َقاَل: »َيا ُمَعاُذ، ِإنِّ
له معاذ: بأيب أنت وأمي يا رسول اهلل، وأنا أحبك، َقاَل: ُأوِصيَك َيا ُمَعاُذ اَل َتَدَعنَّ ِفي ُدُبِر ُكلِّ 

ي َعَلى ِذْكِرَك، َوُشْكِرَك، َوُحْسِن ِعَباَدِتَك«)1(. َصاَلٍة أن َتُقوُل: اللَُّهمَّ َأِعنِّ
من خالل الربط بني هذا احلديث وحديث ثوبان حدد لنا ما يلي:

وقت الذكر يف كال الحديثني.- 1

)بعد الصالة - قبل الصالة - غري مقيد بوقت(.

نوع الذكر يف حديث ثوبان.- 2

)استغفار وثناء – دعاء ورجاء(.

الهيئة التي ورد عليها الذكر يف حديث معاذ- 3

)أمر وتوجيه – فعل واقتداء(.

أي الحديثني فيه داللة عىل حاجة العبد ملعونة ربه يف أداء العبادات؟- 4

)حديث معاذ – حديث ثوبان(.

نشاط )3( :
  

سجل حديث الدرس على هاتفك املحمول بصوتك مث أعد مساعه حىت حتفظه.
 

1 ( أخرجه أبو داود )1522(.



294

التقويم : 
  

س1: ضع خطًا تحت الخيارات الصحيحة فيام ييل:

يمح ]آل عمران: 2[ وبني  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  -  وجه الشبه بني قوله تعاىل: ىمحٱ 
حديث الدرس:

# ذكر أمساء اهلل احلسىن.#

# األمر بتوحيد اهلل تعاىل.#

# كالمها ذكر بعد الصالة.#

- يستدل من حديث الدرس على:

# االستغفار ال يكون أقل من ثالث.#

# استحباب االستغفار بعد الصالة.#

# عدم اغترار العبد بعمله.#

ْكَراِم«. - قوله  يف احلديث: »َتَباَرْكَت َذا اْلَجاَلِل َواإْلِ

# دعاء يف صورة ثناء.#

# دعاء يف صورة طلب.#

# دعاء يف صورة شكر.#

س2: ارشح قوله  يف الحديث: »اللهم أنت السالم«.

س3: هات دلياًل من السنة عىل أن )السالم( من أسامء الله الحسنى.

س4: علل أهمية االستغفار والذكر بعد الصالة.

س5: هات من الحديث لفظة يقولها العبد إذا أراد أن يدعو ربه ويناجيه.
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س6: رتب سلوكياتك اآلتية وفًقا لقربها وبعدها من حديث الدرس:

# أدعو اهلل عز وجل أن يعينين على ذكره وشكره وحسن عبادته.#

# أحافظ على األذكار بعد الصالة. #

# أجتهد يف إحسان العبادة. #

# أتعاهد إخواين وأصدقائي بالنصيحة.#
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الدرس العاشر: فضل التسبيح والتحميد :

)احلمد هلل(، هل تعرف ما قيمة هذه اجلملة القصرية؟ ستعرف ذلك من خالل حديث اليوم.
ُهوُر َشْطُر اإْلِمَياِن،  عن أيب مالك األشعري  قال: قال رسول الل : »الطُّ
َمَواِت  السَّ َبْيَن  َما  َتْمَلُ   ِ لِلَّ َواْلَحْمُد  الِل  َوُسْبَحاَن  اْلِميَزاَن،  َتْمَلُ   ِ لِلَّ َواْلَحْمُد 

َواأْلَْرِض«)1(.

شرح الحديث الشريف: 

الصالة، ومحد اهلل  فاإلميان هنا مبعىن:  الصالة،  يعترب نصف  أو غريه  املاء  باستعمال  التطهر 
وتسبيحه يثقل ميزان العبد يوم القيامة، ويبلغ من العظمة ما جيعله ميأل ما بني السماء واألرض.

الدروس املستفادة من الحديث الشريف:

إن ربك كريم عظيم يجازي عىل العمل اليسري باألجر الكبري. - 1

أهمية الطهارة بالنسبة للصالة.- 2

الحث عىل العناية بالوضوء والطهارة. - 3

ثقل الحمد لله يف امليزان.- 4

فضل قول العبد سبحان الله والحمد لله.- 5

تنوع صيغ الذكر، فمنها )الحمد لله(، و)سبحان الله(.- 6

يف الحديث دليل عىل وجود امليزان يوم القيامة.- 7

1 ( أخرجه مسلم )223(. 
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نشاط )1( :
  

وردت أحاديث كثرية فيها فضل التسبيح والتحميد، وكذلك يف صيغ التحميد والتسبيح سنذكر 
لك بعًضا منها. اكتب حتت كل حديث منها ما فيه من الفضل أو الصيغة:

 : قال

»كَلَِمتَاِن َخِفيَفتَاِن َعىَل اللَِّساِن، ثَِقيلَتَاِن يِف املِيزَاِن، َحِبيبَتَاِن إِىَل الرَّْحَمِن: ُسبَْحاَن اللَِّه الَعِظيِم، - 1

ُسبَْحاَن اللَِّه َوِبَحْمِدِه«)1(. 

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

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

»أََحبُّ الَْكالَِم إِىَل اللِه أَْربٌَع: ُسبَْحاَن اللِه، َوالَْحْمُد لِلَِّه، َوالَ إِلََه إاِلَّ اللَُّه، َواللَُّه أَكْرَبُ«)2(.- 2

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

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

»َمْن قَاَل: ُسبَْحاَن اللِه َوِبَحْمِدِه يِف يَْوٍم ِمائََة َمرٍَّة ُحطَّْت َخطَايَاُه َوإِْن كَانَْت ِمثَْل َزبَِد الْبَْحِر«)3(.- 3

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

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

»َمْن قَاَل: ُسبَْحاَن اللَِّه َوِبَحْمِدِه ُغرَِسْت لَُه نَْخلٌَة يِف الَْجنَِّة«)4(.- 4

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

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

1 ( أخرجه البخاري )6406(. 
2 ( أخرجه مسلم )2137(. 

3 ( أخرجه البخاري )6405(، ومسلم )26٩1(. 
4 ( أخرجه الترمذي )3464(. 
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نشاط )2( :
  

نَي،  ْحَمِن ْبن َغْنٍم، َأنَّ َأَبا َماِلٍك اأْلَْشَعِريَّ  َجَمَع َقْوَمُه َفَقاَل: »َيا َمْعَشَر اأْلَْشَعِريِّ عن َعْبدالرَّ
ِبيِّ  الَِّتي َصلَّى. َفاْجَتَمُعوا، َوَجَمُعوا  اْجَتِمُعوا َواْجَمُعوا ِنَساَءُكْم َوَأْبَناَءُكْم، ُأَعلِّْمُكْم َصاَلَة النَّ

َأ هلم وضوء رسول اهلل  وصلى هلم صالته«)1(.  ِنَساَءُهْم َوَأْبَناَءُهْم، َفَتَوضَّ
من خالل ربط هذا احلديث حبديث الدرس وضح ما يلي:

عالم يدل فعل أيب مالك األشعري ؟- 1

ما العمل املشرتك بني الحديثني؟- 2

نشاط )3( :
  

تعاون مع زمالئك يف كتابة حديث اليوم يف لوحة خبط نسخي مجيل، مث قم بتعليقها يف مدخل 
املدرسة.

التقويم : 
  

س1: ضع خطًا تحت الخيار الصحيح فيام ييل:

ِ َتْمأَلُ اْلِميَزاَن«؛ دليل على أن: - يف قوله : »َواْلَحْمُد هلِلَّ

# امليزان خملوق خلقه اهلل، وهو موجود.#

# أعمال العباد توزن يوم القيامة حقيقة.#

# العبد ميأل امليزان بيده.#

1 ( أخرجه أمحد )22٩06(. 
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َمَواِت َواأْلَْرِض«. جتعلين: - قوله : »َتْمأَلُ َما َبْيَن السَّ

# أشعر بثقل التسبيح والتحميد وصعوبته.#

# #. ِ أكثر من قويل: ُسْبَحاَن اهلِل َواْلَحْمُد هلِلَّ

# أتأمل سعة السموات واألرض.#

. س2: اذكر فضيلة من فضائل أيب مالك األشعري

س3: طأمن الله املؤمنني بعد تحويل القبلة من بيت املقدس إىل البيت الحرام مبكة بأنه لن يضيع 

رنيمح  مم  ام  يل  ىل  يكمل  ىك  مك  لك  اك  عملهم السابق، فقال: ىمحٱ 

]ابلقرة: 1٤3[، وضح ما عالقة اآلية بالحديث الرشيف؟
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أهداف الوحدة:
  

يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:
# يتعبد إىل اهلل  بأمسائه.#

# #. يناقش األحكام املتعلقة بأمساء اهلل

# يناقش املفاهيم املتلعقة بالعبادة.#

# يبني أسباب اهلداية.#

# يقارن بني الكفر والشرك والنفاق.#
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الدرس األول: أسماء اهلل تعالى وصفاته :

يمح ]طه: ٨[ فكيف نتعامل مع أمساء  جب  هئ  مئ  خئ  جئحئ  يي  ىي  ني  مي  قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 
اهلل تعاىل؟ هذا ما سنتعلمه يف هذا الدرس:

واجبنا نحو أسماء اهلل وصفاته:

اإلميان بكل ما أثبته اهلل لنفسه، أو أثبته له رسوله  من األمساء والصفات، ونفي ما نفاه اهلل 
 . عن نفسه أو نفاه عنه رسوله

يمح ]الشورى: 11[. حي  جي  يه  مهىه  جه  ين  قال تعاىل: ىمحٱ 
وهذه اآلية قاعدة يف األمساء والصفات، فنثبت هلل السمع والبصر وغريها من الصفات، مع نفي 

التشابه بني صفاته تعاىل وصفات خلقه.

دعاء اهلل والتوسل إليه بأسمائه وصفاته: 

يمح  نئ  مئ  زئ  رئ  أمر اهلل عز وجل بدعائه بأمسائه احلسىن، فقال سبحانه: ىمحٱ    ّٰ 
]األعراف: 1٨٠[، فعلينا أن منتثل ألمر اهلل تعاىل وندعوه بأمسائه وصفاته.

ومن أمثلة دعاء اهلل بأمسائه أن نقول: يا مسيع استجب لنا، يا عزيز أعزنا، يا تواب تب علينا. 

اإللحاد يف أسماء اهلل وصفاته:

معىن اإلحلاد يف أمساء اهلل وصفاته: 
اإلحلاد يف أمساء اهلل هو امليل هبا عما تدل عليه من املعاين احلقيقية العظيمة إىل معان باطلة.



304

أنواع اإلحلاد يف أمساء اهلل وصفاته:

أنواع اإلحلاد يف  
أمساء اهلل وصفاته

إنكار شيء من 
األمساء.

تسمية اهلل مبا مل 
يسمِّ به نفسه، أو 
ه به رسوله مل يسمِّ

وصف اهلل مبا 
ال يليق به من 

الصفات

ى األصنام  أن تسمَّ
بأمساء اهلل

وهذا اإلحلاد له أنواع، منها:

إنكار يشء من األسامء، أو مام دلت عليه من الصفات، كمن ينكر اسم الرحمن.- 1

ه به رسوله ، كتسمية النصارى له باألب.- 2 تسمية الله مبا مل يسمِّ به نفسه، أو مل يسمِّ

يل - 3 ىل  مل  خل  وصف الله مبا ال يليق به من الصفات كوصف اليهود له بالفقر، قال تعاىل: ىمحٱ 

يمح ]آل عمران: 1٨1[. جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم 

من - 4 والعزى  )اإلله(،  اسم  من  أخًذا  الالت  املرشكون  سمى  كام  الله،  بأسامء  األصنام  ى  تسمَّ أن 

)العزيز(. 

نشاط )1( :
  

يمح ]األعراف: 1٨٠[.  مت  زت  رت  يب  نبىب  مب  زب  رب  يئ  قال تعاىل: ىمحٱ 
اكتب ما يستفاد من هذه اآلية:

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

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

مبيمح ]ابلقرة: 2٥٥[. خب  حب  جب  هئ  خئمئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  قال اهلل تعاىل:ىمحٱ 
اقرأ اآلية، مث استخرج امًسا من األمساء املثبتة هلل، وصفة من الصفات املنفية عن اهلل تعاىل:

1 - االسم املثبت هلل تعاىل: .........................................................................
2 - الصفة املنفية عن اهلل تعاىل:...................................................................

التقويم : 
  

س1: ما واجبنا نحو أسامء الله تعاىل وصفاته؟

س2: ما معنى اإللحاد يف أسامء الله وصفاته؟

س3: مثل مبثال عىل كل نوع من أنواع اإللحاد يف أسامء الله وصفاته.
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الدرس الثاني: أحكام متعلقة بأسماء اهلل تعالى وصفاته :

تعرفنا أهم ما جيب علينا جتاه أمساء اهلل تعاىل وصفاته، وبقي أن نتعلم بعض األحكام اخلاصة 
بذلك:

حكم من أنكر شيًئا من أسماء اهلل:

من أنكر ما ورد يف القرآن الكرمي من أمساء اهلل وصفاته فهو كافر مثل كفار قريش حني أنكروا اسم 
يييمح ]الرعد: 3٠[. ىي  مي  )الرمحن(، قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 

حكم التسمي بأسماء اهلل:

أمساء اهلل سبحانه وتعاىل كلها حسىن، دالة على الكمال املطلق، وقد تكىن أحد الصحابة بأحد 
أمساء اهلل سبحانه، فغيَّر رسول اهلل  كنيته، احتراًما وتعظيًما ألمساء اهلل.

والتسمي بأمساء اهلل ينقسم إىل قسمني: 
القسم األول: حمرم، وهو: التسمي بأمساء اهلل املختصة به، مثل: )الرمحن( و)احلكم(، وهذا 

ينايف كمال التوحيد الواجب.
ُهَو  اهلَل  »ِإنَّ   : النيب  له  فقال  أبا احلكم،  يكىن  كان  أنه  أيب شريح:  هذا حديث  على  والدليل 
احَلَكُم، َوِإَليِه احُلْكُم« فقال: إن قومي إذا اختلفوا يف شيء أتوين، فحكمت بينهم، فرضي كال الفريقني، 
فقال: »َما َأْحَسَن َهَذا! َفَماَلَك ِمَن الَوَلِد؟« قلت: شريح، ومسلم، وعبداهلل، قال: »فمن أكربهم؟« قلت: 

شريح، قال: »فأنت أبو شريح«)1(.

1 ( أخرجه أبو داود )4٩55(، والنسائي )226/8(.
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القسم الثاين: جائز، وهو التسمي بأمساء اهلل غري املختصة به، اليت يسمى هبا اخلالق واملخلوق، 
وذلك إذا قصد االسم املناسب للمخلوق، مثل: )عزيز، كرمي، حليم(، فهي تطلق على اخلالق على وجه 

الكمال، وتطلق على املخلوق مبا يناسب نقصه وعجزه.

حكم تعبيد األسماء لغير اهلل: 

تعبيد األمساء لغري اهلل ال جيوز، وهو إساءة أدب مع اهلل تعاىل، وجعل للعبادة يف غري موضعها. 
وقد غري النيب  أمساء عدد من الصحابة الذين كانت أمساؤهم يف اجلاهلية معبدة لغري اهلل، 

كأيب هريرة الذي كان امسه عبد مشس، وعبدالرمحن بن عوف الذي كان امسه عبد عمرو. 

نشاط )1( :
  

بالرجوع إىل مصادر البحث اكتب 20 امًسا من أمساء اهلل عز وجل وردت يف القرآن الكرمي.
....................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

علمت أنه جيب تعظيم أمساء اهلل وصفاته، لكن بعض الناس يقصر يف ذلك التعظيم، بالتعاون 
مع أفراد جمموعتك اقترح حالًّ للمشكلتني التاليتني:

1 - جلوس الطالب على الكتب املدرسية اليت حتوي امًسا من أمساء اهلل تعاىل.
...................................................................................................................................................

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

2 - رمي األوراق والصحف اليت فيها اسم من أمساء اهلل يف أماكن النفايات والطرق والقمامة.
...................................................................................................................................................

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

التقويم : 
  

س1: اخرت الصواب بوضع دائرة حول رقم الخيار الصحيح فيام ييل:

يمح ]الفرقان: 6٠[. دليل على: اك  يق  ىق  يف  يثىف  ىث  نث  مث  - يف قول اهلل تعاىل: ىمحٱ 
إنكار الكفار السم اهلل »الرمحن«.. 1
عدم فهم الكفار ملعىن اسم اهلل »الرمحن«.. 2
نفي صفة السجود عن الرمحن جل وعال.. 3

جغيمح ]الروم: ٤٠[ . نص على: مع  جع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض  - يف قوله تعاىل: ىمحٱ 
إثبات أربع صفات هلل تعاىل.. 1
إثبات أربع أمساء هلل تعاىل.. 2
نفي أربع صفات هلل تعاىل.. 3
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س2:  ما حكم من أنكر شيئًا من أسامء الله؟

س3: أكمل بوضع اسم مختص بالله تعاىل يف الفراغ الوارد يف املربع )أ( واسم آخر غري مختص بالله 

يف الفراغ الوارد يف املربع )ب(:

)ب()أ(

عزيزالرحمن

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

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

..................................................................................................
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الدرس الثالث: العبادة )1( :

مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  ىئيئ  نئ  مئ  زئ  رئ  قال تعاىل:ىمحٱ   ّٰ 
يمح ]احلج: 1٨[. رث  يت  ىت  نت 

ما الفرق بني سجود املخلوقات الوارد يف هذه اآلية، وسجودنا هلل تعاىل؟ هذا ما ستعرفه اآلن:

أنواع العبودية: 

العبودية العامة: وهي خضوع مجيع املخلوقات هلل تعاىل، فكل ما يف الكون ملك هلل وحتت قدرته، 
وال يقدر أحد أن خيرج عن هذه العبودية، وهلذا تسمى: »العبودية القهرية«.

العبودية اخلاصة: وهي طاعة اهلل تعاىل، واتباع رسوله ، وتسمى: »العبودية االختيارية«، قال 
ىميمح ]الشورى: 23[.  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  تعاىل: ىمحٱ 

وهذه العبودية هي اليت حنن مأمورون هبا وحماسبون عليها.

عبادات بدنيةعبادات قلبية عبادات ماليةعبادات قولية

أنواع العبادات

عبادات غري حمضةعبادات حمضة

الزكاةالصالةالنطق بالتوحيداعتقاد أنه ال إله إال اهلل

الذبح هللاحلجذكر اهللحمبة اهلل
الصدقةالصومقراءة القرآن الكرمياإلخالص

النذر هللطلب العلمالدعوة إىل اهللاخلوف من اهلل
رجاء ثوابه
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تعريف العبادة: 

العبادة هي: اسم جامع لكل ما حيبه اهلل ويرضاه من األقوال واألعمال الباطنة والظاهرة.

العبادات املحضة: 

هي األعمال واألقــوال اليت هي عبادات من أصل مشروعيتها، واليت دل الدليل من النصوص أو 
غريها على حترمي صرفها لغري اهلل تعاىل.

ويدخل يف العبادات املحضة ما يلي:
# العبادات القلبية: كاعتقاد أنه ال رب إال اهلل، وكاإلخالص، وحمبة اهلل، والرجاء لثوابه، واخلوف من #

عقابه.

# والتحميد، # بالتسبيح  تعاىل  القرآن، وذكر اهلل  وقراءة  التوحيد،  بكلمة  النطق  ومنها  القولية:  العبادات 
والدعوة إىل اهلل تعاىل، وتعليم العلم الشرعي، وغري ذلك.

# العبادات البدنية: ومنها الصالة، والسجود، والصوم، واحلج، والطواف، وطلب العلم الشرعي، وغري #
ذلك.

# العبادات املالية: ومنها الزكاة، والصدقة، والذبح، والنذر بإخراج شيء من املال، وغريها.#

العبادات غير املحضة:

هي األعمال واألقوال اليت ليست عبادات من أصل مشروعيتها، ولكنها تتحول بالنية الصاحلة إىل 
عبادات.

ويدخل يف العبادات غري املحضة ما يلي:
# فعل الواجبات واملندوبات اليت ليست يف األصل من العبادات: ومن ذلك: النفقة على النفس أو على الزوجة #
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واألوالد، وقضاء الدين، والزواج الواجب أو املندوب إليه، والقرض، واهلدية، وبر الوالدين، وإكرام 
الضيف، وغريها.

# ترك املحرمات ابتغاء وجه اهلل تعاىل: ومن ذلك ترك الربا، وترك السرقة، وترك الغش، وغريها، فإذا #
تركها املسلم طلًبا لثواب اهلل وخوًفا من عقابه وامتثااًل لنهيه كان ذلك عبادة يثاب عليها بال نزاع.

# أنواع # من  وغريها  والشراء،  والبيع  واألكــل،  النوم،  ذلك:  ومن  تعاىل،  اهلل  وجه  ابتغاء  املباحات  فعل 
ي هبا على طاعة اهلل،  التكسب، فهذه األشياء وما يشبهها يف األصل مباحة، فإذا نوى املسلم بفعلها التقوِّ

وما أشبه ذلك، كان ذلك عبادة يثاب عليها.

نشاط )1( :
  

 أكمل اجلدول التايل:

ماليةبدنيةقوليةقلبية العبادة 
الصالة
الصوم

الشهادتان
احلج
العمرة

زكاة الفطر
زكاة البيوع

اجلهاد يف سبيل اهلل

التقويم : 
  

س1: فرِّق بني العبادات املحضة، والعبادات غري املحضة. 

د أنواعها، مع التمثيل لكل نوع مبثال. س2: عرف العبادة، وعدِّ
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الدرس الرابع: العبادة )2( :

شروط العبادة

موافقة شرع اهلل تعاىلاإلخالص

فرض الشرع على املسلم شروًطا معينة لتكون عبادته صحيحة، وليبتغي هبا األجر من اهلل عز وجل، كما يلي:

أوال اإلخالص:

وهو أن يقصد العبد بعبادته وجه اهلل تعاىل دون سواه؛ فمن أدى العبادة ونوى هبا غري وجه اهلل، 
كأن يريد مدح الناس، أو يريد مصلحة دنيوية، أو فعلها تقليًدا لغريه دون أن يقصد بعمله وجه اهلل، أو 
أراد بعبادته التقرب إىل أحد من اخللق، أو فعلها خوًفا من السلطان أو من غريه، فال تقبل منه، وال 

يمح ]ابلينة: ٥[. مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  يثاب عليها، قال تعاىل: ىمحٱ 

ما يناقض االخالص:

الرياء، وهو أن يظهر اإلنسان العمل الصاحل لآلخرين أو حيسنه عندهم، أو َيظهر عندهم مبظهر 
مندوب إليه ليمدحوه ويعظم يف أنفسهم، ومن أراد وجه اهلل والرياء مًعا فقد أشرك مع اهلل غريه يف 

هذه العبادة.
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صور الرياء

الرياء باهليئة والزيالرياء بالعمل الرياء بالقول

ــراءة الرياء بالصالة ــ ــق ــ الـــــريـــــاء ب
القرآن.

الرياء بـ ................

الرياء بـ ................الرياء بـ ................ الرياء بالصدقة
الرياء باحلج

وقد وردت أدلة كثرية تدل على حترمي الرياء وعظم عقوبة فاعله، وأنه يبطل العمل الذي يصاحبه، 
منها حديث حممود بن لبيد  مرفوًعا: »إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك األصغر«، قالوا: وما الشرك 
األصغر يا رسول اهلل؟ قال: »الرياء، يقول اهلل عز وجل هلم يوم القيامة إذا جزى الناس بأعماهلم: 

اذهبوا إىل الذين كنتم تراؤون يف الدنيا، فانظروا هل جتدون عندهم جزاًء؟«)1(.

كيف حيذر املسلم الرياء؟ هناك أمور تعني على البعد عنه، أمهها: 
# تقوية اإلميان يف القلب.#

# تعظيم رجاء العبد لربه، واإلعراض عمن سواه.#

#  التزود من العلم الشرعي، وباألخص علم العقيدة اإلسالمية.#

# االستعاذة باهلل عز وجل من شر النفس والشيطان.#

# تذكر العقوبات األخروية العظيمة اليت حتصل للمرائي، ومن أعظمها أنه من أول من تسعر هبم النار يوم #
القيامة.

1 ( أخرجه أمحد يف املسند )23630(، وحسن إسناده شعيب األرناؤوط. 
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نشاط )1( :
  

اكتب كلمة تلقيها يف اإلذاعة املدرسية حتذر فيها أصدقاءك من الرياء.
.................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

ثانًيا: موافقة شرع اهلل تعالى:

البد أن تكون العبادة يف وقتها وصفتها موافقة ملا جاء يف كتاب اهلل وسنة رسوله ، فال يزيد يف 
عبادته عماًل أو قواًل مل يرد فيهما، وال يفعلها يف غري وقتها، وكذلك ال يتعبد هلل بعبادة مل ترد فيهما، 

ني  مي  زي  ري  ٰى  وهذا مقتضى شهادة أن حممًدا رسول اهلل ، قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 
يمح ]احلرش: 7[، وقال النيب : »من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد«)1(. جئ  يي  ىي 

1 ( أخرجه البخاري )26٩7(، ومسلم )1718(. 
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أصول العبادة:

عبادة اهلل تبارك وتعاىل جيب أن ترتكز على أصول ثالثة، وهي:

أواًل: املحبة:
هي أهم أصول العبادة، فاملحبة هي أصل العبادة. فيجب على العبد أن حيب اهلل تعاىل، وأن حيب 
مجيع ما حيبه تعاىل من الطاعات، وأن يكره مجيع ما يكرهه من املعاصي، وأن حيب مجيع أوليائه 
املؤمنني، ويف مقدمتهم رسله عليهم السالم، وأن يبغض كفر وشرك وفجور مجيع أعدائه من الكفار 
واملنافقني. وكل هذا واجب على املسلم ال خيار له فيه. كما أنه جيب على املسلم أن حيب اهلل تعاىل وأن 

حيب رسوله حممًدا  أكثر مما حيب نفسه وأوالده وماله وكل شيء.

ثانًيا: اخلوف: 

جيب على العبد أن خياف من اهلل عز وجل، واخلوف تأمل القلب بسبب توقع مكروه، فيعبد اهلل 

يمح ]آل عمران: 17٥[. ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  تعاىل خوًفا من عقوبته، كما قال تعاىل: ىمحٱ 

ثالًثا: الرجاء:

هو الطمع يف ثواب اهلل ومغفرته، وانتظار رمحته، فيجب على املسلم أن يعبد اهلل رغبة يف ثوابه، 

يمح ]األعراف: ٥6[،  جخ  مح  جح   وأن يتوب إليه عند الوقوع يف الذنب رجاًء ملغفرته، قال تعاىل: ىمحٱ 

حفيمح ]الزمر: ٩[. جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض  ىمحٱ 
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نشاط )2( :
  

بالرجوع إىل معلمك، ماذا حيصل للمسلم إذا عبد اهلل بواحد أو اثنني من هذه األصول وأمهل 
البقية؟

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

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

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

نشاط )3( :
  

بالرجوع إىل معلمك، قارن بني املحبة واخلوف والرجاء.

الرجاءاخلوفاملحبةوجه املقارنة

املعىن

الدليل

أثرها على العبد

التقويم : 
  

س1: اذكر رشوط العبادة مع التعريف لكل منها.

د ثالثة أمور تعني عىل دفع الرياء. س2: َعدِّ

س3: عرف الخوف، مع ذكر بقية أصول العبادة.
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الدرس الخامس: الهداية :

يمح  ىي  مي  خي  كل مسلم يطلب اهلداية من اهلل تعاىل يف مجيع صلواته، فيقول: ىمحٱ 
]الفاحتة: 6[، فما اهلداية، وما أنواعها؟ سنتعرف هذا اآلن:

تعريف الهداية: 

اهلداية لغة: مأخوذة من: هدى، واهلدى هو الرشاد، ضد الضالل.

أنواع الهداية: 

أنواع اهلداية

هداية اإلرشادهداية التوفيق

تعريفها: التوفيق لقبول احلق. وهي خاصة باهلل 
وحده.

ىك  مك  لك  اك  يق  ىمحٱ  الدليل: 
زن  رن  اممم  يل  ىل  مل  يك 

يمح ]القصص: ٥6[. من 

تعريفها: بيان احلق والداللة عليه. 
وهي للرسل، ومن اتبعهم على بصرية.

ٰر  ٰذ  يي  ىي  الدليل: قوله تعاىل: ىمحٱ 
يمح ]الشورى: ٥2[. ٰى 
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أسباب اهلداية

الرفقة الصاحلةالدعاء العلم الشرعي

من أهم أسباب اهلداية ما يلي:

1 - الدعاء: 
يعترب الدعاء من أهم أسباب اهلداية، فنحن نطلب من اهلل اهلداية ألهنا بيده وحده، ويف احلديث 

القدسي يقول اهلل تعاىل: »َياِعَباِدي ُكلُُّكْم َضاٌلّ ِإالَّ َمْن َهَدْيُتُه، َفاْسَتْهُدوِني َأْهِدُكْم«)1(.

2 - العلم الشرعي: 
العلم الشرعي ينري للمسلم طريقه، فيعبد ربه على هدى وبصرية، ويكون سبًبا لتعظيم اهلل وخشيته، 

يمح ]فاطر: 2٨[. خص  حص  مس  خس  حس  جس  قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 
. وحتصيل العلم الشرعي يكون بدراسة القرآن وتدبره وحفظه، ومدارسة سنة املصطفى

3 - الرفقة الصاحلة: 
للرفقة الصاحلة أثر محيد على سلوك املسلم، فهم يعلمونه إذا جهل، ويذكرونه إذا نسي، ويعينونه 
َواْلَجِليِس الّسْوِء، َكَحاِمِل اْلِمْسِك،  اِلِح،  َمَثُل اْلَجِليِس الصَّ َما  على اخلري إذا ذكر. يقول النيب : »ِإنَّ
َبًة. َوَناِفُخ  ا َأْن َتِجَد ِمْنُه ِرحًيا َطيِّ ا َأْن َتْبَتاَع ِمْنُه، َوِإمَّ ا َأْن ُيْحِذَيَك)2(، َوِإمَّ َوَناِفِخ اْلِكرِي، َفَحاِمُل اْلِمْسِك: ِإمَّ

ا َأْن َتِجَد ِرحًيا َخِبيَثًة«)3(. ا َأْن ُيْحِرَق ِثَياَبَك، َوِإمَّ اْلِكرِي: ِإمَّ

1 ( أخرجه مسلم )2577(.
2 ( حيذيك: يعطيك.

3 ( أخرجه البخاري )5214(، ومسلم )2628( واللفظ له.
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من أهم موانع اهلداية ما يلي:

)1( اجلهل: 
اجلهل أساس الضالل عن الطريق املستقيم، قال تعاىل ُمخرًبا عن نبيه هود عليه السالم وحماورته 
يمح ]األحقاف: 23[. يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  لقومه: ىمحٱ 

)2( الشيطان: 
الشيطان أكرب عدو لإلنسان، وهدفه صد الناس عن سبيل اهلل وإضالهلم، وقد توعد وأقسم باهلل 
مكيمح  لك  هش  مش  هس  مس  هث  مث  هت  أن يضل العباد كما ورد يف القرآن: ىمحٱ 
 ]ص: ٨2 - ٨3[، فعلى املسلم أن يستعيذ باهلل من الشيطان، وحيذر كيده ومكره، فإنه عدو، قال تعاىل:

يمح ]فاطر: 6[. مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  ىمحٱ   ٌّ       ٍّ   َّ     ُّ       ِّ     ّٰرئ 

 )3( التعصب للباطل: 
كثري من الناس يتبني هلم احلق ويعرفون طريقه، لكنهم يرفضونه، متعصبني للباطل، فيكون ذلك 

من  خن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  سبًبا يف ضالهلم. قال تعاىل: ىمحٱ 
ينيمح ]املائدة: 1٠٤[. ىن 

)4( رفقاء السوء: 
قرين السوء يزين لقرينه الباطل، ويوقعه يف املعاصي واآلثام، وينهاه عن اخلري، وحيذره منه. 

من  زن  رن  مم  ام  يل  بل إن رفيق السوء قد يوصل صاحبه إىل النار، قال تعاىل: ىمحٱ 
حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن 

يمح ]الفرقان: 27 - 2٩[. هت  مت  خت  حت  هبجت  مب  خب 
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نشاط )1( :
  

اكتب كلمة توضح ألصدقائك مفهوم اهلداية، واألسباب املعينة عليها
...................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نشاط )2( :
  

تتعدد موانع اهلداية باختالف البيئات والعصور، تعاون مع أفراد جمموعتك يف ذكر ثالثة من 
موانع اهلداية مع اقتراح حل لتجنب هذا املانع:

احلل املقترحاملانع
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التقويم : 
  

س1: أكمل الفراغات التالية مبا يناسبها:

هداية التوفيق هي:....................................، وهي خاصة بـ........................................ 

هداية اإلرشاد هي:....................................، وهي لـ...............................................

و.................................... على بصرية.

س2: ضع خطًّا تحت اإلجابة الصحيحة مام بني األقواس:

# توضيح معىن »ال إله إال اهلل«            )هداية توفيق – هداية إرشاد(.#

# بيان صفة الصالة.              )هداية توفيق – هداية إرشاد(.#

# )هداية توفيق – هداية إرشاد(.# شرح صدر العبد لإلسالم.             

# انتقال شخص من البوذية إىل اإلسالم.      )هداية توفيق – هداية إرشاد(.#

# )هداية توفيق – هداية إرشاد(.# حفظ القرآن.                                

# اإلقبال على العلم الشرعي.             )هداية توفيق – هداية إرشاد(.#

# )هداية توفيق – هداية إرشاد(.# تدريب الطالب على أداء صالة اجلماعة. 

ٰر  ٰذ  يي  ىي  يمح ]القصص: ٥6[، ىمحٱ  ىك  مك  لك  اك  يق  س3: قال تعاىل: ىمحٱ 

يمح ]الشورى: ٥2[. ٰى 
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نفت اآلية األوىل اهلداية عن النيب ، وأثبتتها اآلية الثانية، وضح كيف جتمع بني اآليتني يف 
ضوء ما تعلمته يف الدرس؟

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

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

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

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

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

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

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

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

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

س4: أكمل الجدول التايل مبا يناسبه:

من موانع اهلداية ومعوقاهتامن أسباب اهلداية
......................................................................الدعاء.

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

الرفقة السيئة....................................................................... 

س5: ميز اإلجابة الخاطئة بوضع نجمة أمام الرقم فيام ييل: 

ٰى    ٌّ   ٍّ    َّ   ُّ     ِّ         ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  ىمحٱ  - يدل قوله تعاىل: ٱ 
يمح ]الزخرف: 36 - 37[ على أن: يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ   ّٰ

الشيطان مانع من اهلداية.. 1

منع اهلداية يعين الصد عن احلق.. 2

عدم وجود مؤثرات على اهلداية.. 3
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ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه  مه  - يدل قوله تعاىل: ىمحٱ 
يمح ]سبأ: 33[ على أن: ٰى     ٌّ    ٍّ      َّ    ُّ     ِّ 

من أسباب اهلداية اتباع أهواء السادة.. 1

من موانع اهلداية التسلط واالضطهاد.. 2

األمر بالكفر مانع من اهلداية.. 3

ُجُل َعَلى ِديِن َخِليِلِه، َفْلَيْنُظْر َأَحُدُكْم َمْن ُيَخاِلُل«)1(. فيه داللة على: - قوله : »الرَّ
الصحبة الصاحلة من أسباب اهلداية.. 1

الصفات ال تنتقل بني البشر.. 2

الصحبة السيئة مانع من اهلداية.. 3

  

1 ( أخرجه أبو داود )4833(، والترمذي )2378(.
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الدرس السادس: الكفر والشرك والنفاق :

الكفر: 

النفاقالشركالكفروجه املقارنة
إخفاء الشيء وإغماضهمن الشراكة، وهي التسويةالستر والتغطيةالتعريف لغة

التسوية بني اخلالق ضد اإلسالمالتعريف شرًعا يف األصل 
واملخلوق يف شيء من خصائص 

اهلل.

ــار اإلســــــالم وإخـــفـــاء  ــهـ إظـ
الكفر والشرك.

أنواع الكفر

كفر أصغركفر أكرب

قتال املسلمكفر التكذيب

كفر الشك

كفر النفاق

كفر النعمكفر اإلباء واالستكبار مع التصديق

كفر اإلعراض

الكفر
األكرب

الكفر
األصغر

هو عدم اإلميان باهلل ورسله سواء كان • 
معه تكذيب أو مل يكن معه تكذيب.

خيرج من الدين وامللة.• 

والسنة •  الكتاب  يف  ورد  معصية  كل 
تسميتها كفًرا ومل تصل إىل حد الكفر 

األكرب.
حمرم، وكبرية من كبائر الذنوب• 
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الدليلالتعريفالنوع

هو اعتقاد كذب الرسل عليهم السالمكفر التكذيب
يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىمحٱ 

نن  من  زن  رن  اممم  يل  ىل   مل 

يمح ]العنكبوت: 6٨[. ين  ىن 

كـــــفـــــر اإلبــــــــــاء 
واالســتــكــبــار مع 

التصديق

هو  العلم بصدق الرسول، وأنه جاء باحلق من 
عند اهلل، مع عدم االنقياد حلكمه استكباًرا 

وعناًدا.

هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىمحٱ 

حتيمح  جت  هب  مب  خب  حب  جب 

]ابلقرة: 3٤[

هو التردد، وعدم اجلزم بصدق الرسلكفر الشك

خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  ىمحٱ 

ين  ىن  من  خن  حن  جن   يم  ىم  مم 

مي  خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه 

ٰى    ٌّ      ٍّ        ٰر  ٰذ  يي   ىي 

نئ  مئ  زئ  رئ   ّٰ    ِّ       ُّ      َّ      

رت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ 

يمح ]الكهف: 3٥ - 3٨[. ىت  نت  مت  زت 

كفر اإلعراض
يعرض  بأن  الدين،  عن  الكلي  اإلعــراض  هو 
بسمعه وقلبه وعلمه عما جاء به الرسول صلى 

اهلل عليه وسلم.
يمح  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ىمحٱ 

]األحقاف: 3[.

مج هو إظهار اإلميان وإبطان الكفركفر النفاق حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  ىمحٱ 

يمح ]املنافقون: 3[.   مخ  جخ  مح  جح 
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الشرك:

أنواع الشرك

شرك أصغرشرك أكرب

تعاىل  اهلل  مع  شريك  اعتقاد  هو 
أو  التدبري،  أو  امللك  أو  اخللق  يف 

صرف عبادة لغري اهلل تعاىل.

النصوص  يف  مسي  ما  كل  هو 
الشرك  حد  إىل  يصل  ومل  شرًكا، 

األكرب ، كالرياء.

الفرق بني الشرك األكرب واألصغر.
الشرك األصغرالشرك األكرب

حيبط العمل الذي خالطه )كالرياء يف الصالة(حيبط مجيع األعمال.
ال خيرج عن ملة اإلسالمخيرج عن ملة اإلسالم.

ال يوجب اخللود يف الناريوجب اخللود يف النار

اخلوف من الشرك: 
الشرك أخطر الذنوب، وهلذا خافه األنبياء عليهم الصالة والسالم، فهذا إبراهيم اخلليل عليه 

يمح ]إبراهيم: 3٥[. ٰى      ٌّ       ٍّ  ٰر  ٰذ  الصالة والسالم يقول داعًيا ربه: ىمحٱ 
   وكذلك خاف الرسول  على أمته الشرك فقال ألصحابه رضي اهلل عنهم: »ِإنَّ َأْخَوَف َما َأَخاُف 

َياُء«)1(. ْرُك اأَلْصَغُر َيا َرُسوَل اهلِل؟ َقاَل: الرِّ ْرُك اأَلْصَغُر، َقاُلوا: َوَما الشِّ َعَلْيُكم الشِّ
ْرُك    ومما يبني خطورة الشرك أن كثرًيا من الناس يقع منه الشرك وهو ال يدري، قال : »الشِّ

ْلَماِء«)2(. َفا ِفي الّلْيَلِة الظَّ رِّ َعَلى الصَّ َأْخَفى ِمْن َدِبيِب الذَّ

1 ( أخرجه أمحد )428/5-42٩(.
2 ( أخرجه احلاكم )2/31٩(.
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خطورة الشرك: 
يي  ىي  ني  مي  زي  الشرك أعظم الذنوب وأكرب الكبائر، وال يغفره اهلل عز وجل، قال تعاىل: ىمحٱ 
يمح ]النساء: ٤٨[. حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  خبمب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ 

اَر« )1(. ا َدَخَل النَّ    وقال رسول اهلل : »َمْن َماَت َوُهَو َيْدُعو ِمن ُدوِن اهلِل ِندًّ
َدَخَل  َشْيًئا  ِبِه  ُيْشِرُك  َلِقَيُه  َوَمْن  َة،  اجَلنَّ َدَخَل  َشْيًئا  ِبِه  ُيْشِرُك  اَل  اهلَل  َلِقَي  »َمْن  أيًضا:    وقال    

اَر«)2(. النَّ
ا عليها لكنه من أهل التوحيد فهو حتت مشيئة اهلل؛      أما غري الشرك من الكبائر فمن مات ُمِصرًّ
إن شاء غفر له بفضله، مث أدخله اجلنة، أو عذبه بعدله؛ ليطهره من ذنوبه، فإذا طهر أدخله اجلنة. 

النفاق

أنواع النفاق

نفاق أصغر عملينفاق أكرب اعتقادي

الكذب يف احلديثتكذيب ما جاء به الرسول صلى اهلل عليم وسلم
إخالف الوعدتكذيب بعض ما جاء به الرسول صلى اهلل عليه وسلم

خيانة األمانةبغض الرسول صلى اهلل عليه وسلم

الغدر يف العهوداملسرة باخنفاض دين رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
الفجور يف اخلصومةبغض ما جاء به الرسول صلى اهلل عليه وسلم

التكاسل عن الصالة مع اجلماعةالكراهية النتصار دين الرسول صلى اهلل عليه وسلم
الرياء يف األعمال الصاحلة

1 ( أخرجه البخاري )44٩7،6683( والند: الشبيه.
2 ( أخرجه مسلم )٩3(.

االستهزاء بالدين أو بشيء منه أو بأهله
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نشاط )1( :
  

قارن بني الشرك والكفر والنفاق
النفاقالكفرالشرك

نشاط )2( :
  

استخرج صور الشرك اليت تدل عليها اآليات يف اجلدول التايل:

الشركاآلية

يكمل  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  ىمحٱ 

يمح ]األعراف: 1٥2[. مم  ام  يل  ىل 

مظ  حط  مض  خض  جض  خصمص  حص  مس  خس  حس  جس  ىمحٱ 

معيمح  ]فصلت: 37[. جع 

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

يمح ]األنعام: 7٤[. ين  ىن  من 

جتيمح  هب  مب  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ىمحٱ 

]نوح: 23[.
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نشاط )3( :
  

 قارن بني أنواع الكفر.

النفاقاإلعراضالشكاإلباء واالستكبارالتكذيبوجه املقارنة

املفهوم

احلكم

الدليل

التقويم : 
  

س1: قارن بني أنواع الكفر.

س2: عرف الرشك األكرب، ثم قارن بني الرشك األكرب واألصغر من حيث: 

# تأثري كل منهما على العمل.#

# مصري صاحبهما يف اآلخرة.#
س3: وضح املقصود بالنفاق وأنواعه.
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س4: اخرت اإلجابات الصحيحة بوضع دائرة حول الرقم فيام ييل:

- ادعاء أن هلل ولًدا:
شرك يف اخللق.. 1
شرك يف العبادة.. 2
كبرية دون الشرك.. 3

- الدعوة إىل تعظيم بوذا:
شرك يف التدبري.. 1
شرك يف العبادة.. 2
كبرية دون الشرك.. 3

- بناء معبد لعبادة النار:
شرك يف التدبري.. 1
شرك يف العبادة.. 2
كبرية دون الشرك.. 3

س5: بني ماذا تفعل لتصحيح األفعال التالية:

# طلب منك شخص مسلم التربع لبناء معبد لبوذا.#
# قابلت طالًبا يوزع مطوية مضموهنا التسوية بني األديان، وأنه ال فرق بني اإلسالم وغريه.#

س6: اذكر دلياًل عىل كل صفة من صفات املرشكني التالية:

# اإلعراض عن احلق. #
# التعصب للباطل.#

س7: الغلو صفة من صفات املرشكني، فام معناه؟ ومن أول من وقع فيه؟

س8: مظاهر الرشك كثرية قدميًا وحديثًا، اذكر ثالثة منها.
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أهداف الوحدة:
  

يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:
# يؤمن بأمهية الفقه يف حياته.#

# يكتسب بعض امللكات الفقهية.#

# يناقش األحكام الشرعية العامة املتعلقة بالطهارة.#

# يناقش األحكام الشرعية العامة املتعلقة بالصالة.#

# يؤمن مبكانة الصالة.#
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الدرس األول: الغسل :

أوال: تعريف الغسل:

- الغسل لغة: سيالن املاء عىل اليشء مطلًقا.

البدن من  بأنه: غسل  البعض  بنية مخصوصة، وعرفه  البدن جميعه  املاء عىل  الغسل رشًعا: سيالن   -

جنابة، أو حيض، أو نفاس.

ثانًيا: حكم الغسل:

حييمح ]املائدة: 6[،  جي  يه  ىه  الغسل فرض إذا وجد سبب لوجوبه. لقوله تعاىل: ىمحٱ 
واألحاديث اليت ورد فيها كيفية الغسل عن عدد من الصحابة نقاًل عن رسول اهلل  دالة على وجوبه.

ثالًثا: الحاالت التي يجب فيها الغسل:

سل
الغ

ت 
جبا

مو

املوت
إسالم الكافر

انقطاع دم احليض والنفاس
اجلماع

خروج املين من خمرجه
غسل اجلمعة عند بعض العلماء
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رابًعا: الحاالت التي يستحب فيها الغسل: 

هناك العديد من احلاالت اليت يستحب فيها الغسل، منها:

سل
الغ

ها 
 في

حب
ست

يت ي
ت ال

حلاال
ا

غسل اجلمعة عند أكثر العلماء
الغسل لإلحرام بالعمرة
الغسل لإلحرام باحلج

غسل من غسل ميًتا
غسل العيدين

نشاط )1( :
  

اذكر احلاالت اليت يستحب عندها الغسل واليت جيب عندها الغسل:
احلاالت اليت جيب عندها الغسلاحلاالت اليت يستحب عندها الغسل

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................................
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خامًسا: صفة الغسل:

صور الغسل

غسل استحبابغسل إجزاء

غسل االستحباب:

اب
حب

ست
 اال

سل
غ

النية
غسل اليد

غسل الفرج

ختليل أصول الشعر باملاء

غسل ما أصابه من أذى

احلثو ثالث حثيات على الرأس

الوضوء

إفاضة املاء على سائر البدن
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غسل اإلجزاء:

غسل اإلجزاء

تعميم البدن باملاءالنية

نشاط )2( :
  

بالرجوع إىل معلمك سجل جوانب احلكمة من مشروعية الغسل.

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

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

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

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

التقويم : 
  

س1: عرف الغسل لغة ورشًعا.

س2: قارن بني الغسل والوضوء.

س3: قارن بني غسل اإلجزاء واالستحباب.

س4: وضح الحكمة من استحباب الغسل.
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الدرس الثاني: األذان واإلقامة :

أوال: تعريفهما:

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

- اإلقامة لغة: مصدر أقام، وحقيقته إقامة القاعد.
- اإلقامة شرًعا: ذكر خمصوص الستنهاض احلاضرين للصالة.

ثانًيا: حكمهما:

اَلُة  األذان واإلقامة للصلوات املكتوبة فرض كفاية على مجاعة الرجال؛   لقوله : »ِإَذا َحَضَرِت الصَّ
ُكْم َأْكَبُرُكْم«)1(. وأما الصلوات غري املكتوبة، كالعيد والتراويح، فليس هلا أذان  ْن َلُكْم َأَحُدُكْم، َوْلَيُؤمَّ َفْلُيَؤذِّ

وال إقامة. 

ثالًثا: متى وكيف شرع األذان؟

ُشرع األذان يف السنة األوىل من اهلجرة، وذلك حني احتاج املسلمون لعمل عالمة يعرفون هبا دخول 
وقت الصالة، فرأى عبداهلل بن زيد  يف املنام رجاًل حيمل ناقوًسا، فقال له: أتبيع هذا الناقوس؟ 
فقال الرجل: ماذا تعمل به؟ قال عبداهلل: ندعو به إىل الصالة، فقال الرجل: أال أدلك على ما هو خري 
ا َأْصَبْحُت َأَتْيُت َرُسوَل  منه؟ قال عبداهلل: بلى، فعلمه األذان املعروف، مث علمه اإلقامة، قال عبداهلل: َفَلمَّ
ْن  َها َلُرْؤَيا َحقٌّ ِإْن َشاَء اهلُل، َفُقْم َمَع ِباَلٍل َفَأْلِق َعَلْيِه َما َرَأْيَت َفْلُيَؤذِّ اهلِل  َفَأْخَبْرُتُه ِبَما َرَأْيُت، َفَقاَل: »ِإنَّ

ُه َأْنَدى َصْوًتا ِمْنَك«)2(. ِبِه، َفِإنَّ

1 ( أخرجه البخاري )628(، ومسلم )674(.
2 ( أخرجه أبو داود )4٩٩(، وأمحد )34/4(.
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رابًعا: سنن األذان:

 
الدليلمن سنن األذان

عن أيب حمذورة  أن النيب  "َأْعَجَبُه َصْوته، َفَعلََّمُه اأْلََذان" )1( حسن صوت املؤذن

اَلِة، االلتفات يف احليعلتني مييًنا ومشااًل ا َبَلَغ َحيَّ َعَلى الصَّ عن أيب جحيفة  أنه "رأى بالاًل وهو يؤذن، َفَلمَّ
َحيَّ َعَلى اْلَفاَلِح، َلَوى ُعُنَقُه َيِميًنا َوِشَمااًل، َوَلْم َيْسَتِدْر" )2(

ُن َوُأْصُبَعاُه ِفي ُأُذَنْيِه" )3(أن يضع أصبعيه يف أذنيه عن أيب جحيفة  قال: "َرَأْيُت ِباَلاًل ُيَؤذِّ

ُر اأْلََذاَن َعِن اْلَوْقِت")4(يؤذن أول الوقت عن جابر بن مسرة  قال: "َكاَن ِباَلٌل اَل ُيَؤخِّ
)4()3()2()1(

خامًسا: شروط األذان:

أن يكون املؤذن ذكرًا. - 1

أن يكون األذان مرتبًا. - 2

أن يكون األذان متواليًا. - 3

أن يكون األذان بعد دخول الوقت. - 4

سادًسا: ما ُيَسنُّ عند سماع األذان:

أن يقول مثل ما يقول املؤذن؛ إال يف لفظ )حي عىل الصالة، وحي عىل الفالح(، فيقول: »ال حول وال - 1

قوة إال بالله«)5(.

1 ( أخرجه ابن خزمية يف صحيحه )377(.
2 ( أخرجه أبو داود )520(، وأصل حديث أيب جحيفة متفق عليه: البخاري )634(، ومسلم )503(.

3 ( أخرجه الترمذي )17٩(، وابن ماجه )711(، وأمحد يف املسند )308/4(.
4 ( أخرجه ابن ماجه )713(، وأمحد بنحوه يف املسند، )٩1/5(.

5 ( أخرجه البخاري )611(، ومسلم )383(.
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أن يصيل عىل النبي  بعد إجابة املؤذن )1(.- 2

ًدا - 3 الَِة الَقامِئَِة آِت ُمَحمَّ ِة، َوالصَّ ْعَوِة التَّامَّ أن يقول بعد الصالة عىل النبي : »اللَُّهمَّ رَبَّ َهِذِه الدَّ

الَوِسيلََة َوالَفِضيلََة، َوابَْعثُْه َمَقاًما َمْحُموًدا الَِّذي َوَعْدتَُه«)2(.

أن يدعو لنفسه بعد ذلك مبا شاء)3(.- 4

نشاط )1( :
  

اِس َأْعَناًقا َيْوَم اْلِقَياَمِة«)4(. ُنوَن َأْطَوُل النَّ عن معاوية  قال: َسِمْعُت َرُسوَل اهلِل  َيُقوُل: »اْلُمَؤذِّ
من خالل هذا احلديث قم بالبحث يف مكتبة املدرسة عن شرح له وحتدث بإجياز عن فضل 

املؤذنني.
........................................................................................................................................................

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

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

نشاط )2( :
  

قم بإعادة قراءة حديث عبداهلل بن زيد  السابق، وشارك معلمك وزمالءك احلوار فيما 
يلي:

1 - ملاذا كان األذان خرًيا من الناقوس؟
........................................................................................................................................................

2 - ملاذا اختار النيب  بالاًل ليقوم باألذان؟
........................................................................................................................................................

1 ( أخرجه مسلم )384(.
2 ( أخرجه البخاري )614(.

3 ( أخرجه أبو داود )521(، والترمذي )212(.
4 ( أخرجه مسلم )387(.
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نشاط )3( :
  

بعد أن شرع بسام يف األذان تذكر أنه مل يتوضأ، فقطع األذان، مث ذهب وتوضأ وأعاد األذان 
مرة أخرى.

من خالل فهمك لشروط األذان: ما رأيك يف تصرف بسام؟ مع ذكر السبب.
........................................................................................................................................................

التقويم : 
  

س1: من خالل دراستك بنيِّ رأيك يف الحاالت اآلتية: 

أ- رجل مسافر مع عائلته، فلام حرض وقت الصالة أقام وصىل.   

ب- أذن املؤذن، ثم تبني له أنه أذن قبل دخول الوقت بعرش دقائق.  

جـ- كنت مع زمالئك يف نزهة، فأذن أحدكم ونيس أن يقول: "حي عىل الفالح".  

س2: صحح األخطاء الواردة يف الجمل اآلتية:

أ- أذن املؤذن واثنان من زمالئك يتحدثون فيام بينهام ومل يجيبا املؤذن.  

ب- السنة عند قول املؤذن: "الصالة خري من النوم" أن نقول: "ال حول وال قوة إال بالله".  

جـ- يستحب األذان لصالة االستسقاء.  

س3: بنّي حكم تقديم املؤذن للشهادتني عىل التكبري.

س4: ما السنن التي ينبغي مراعاتها عند سامع املؤذن؟
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س5: ضع عالمة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )×( أمام العبارة الخطأ فيام يأيت:

 	)     ( يجب األذان واإلقامة عند صالة الجامعة للرجال               

 	)     ( من سنن األذان التفات املؤذن عند الشهادتني                   

 	)     ( يشرتط يف املؤذن أن يكون طوياًل                                

 	)     ( يسن قول: "ال حول وال قوة إال بالله" عند الحيعلتني               

 	)     ( يستحب األذان واإلقامة لجميع الصلوات                         
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الدرس الثالث: فضل الصالة وحكمها :

للصالة يف اإلسالم مزنلة رفيعة، فهي عمود اإلسالم والركن الثاين من أركانه، وهي صلة بني العبد 
وربه، وتريب املسلم على العبودية هلل تعاىل، والتحلي مبكارم األخالق.

نشاط )1( :
  

فضل الصالة:

للصالة فضائل عظيمة، استخرج بعضها من خالل النصوص الوارد يف اجلدول التايل:
فضل الصالة الوارد فيهالنص

جت  مبهب  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  ــال تــعــاىل: ىمحٱ  ق

متيمح ]هود: 11٤[. خت  حت 

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

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

َما  َخْمًسا،  َيْوٍم  ُكلَّ  ِفيِه  َيْغَتِسُل  َأَحِدُكْم  ِبَباِب  َنَهًرا  َأنَّ  َلْو  »َأَرَأْيُتْم   : قال 
َتُقوُل َذِلَك ُيْبِقي ِمْن َدَرِنِه؟« َقاُلوا: اَل ُيْبِقي ِمْن َدَرِنِه َشْيًئا، َقاَل: »َفَذِلَك ِمْثُل 

ُ ِبِه اخَلَطاَيا« )1( َلَواِت اخَلْمِس، َيْمُحو اهللَّ الصَّ

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

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

اَلُة ُنوُر« )2( قال رسول اهلل : »الصَّ
...............................................

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

ي َعَلى  قال النيب  لربيعة بن كعب  ملا سأله املرافقة يف اجلنة: »َفَأِعنِّ
ُجوِد« )3( َنْفِسَك ِبَكْثَرِة السُّ

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

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

عن عبداهلل بن مسعود  قال: سألت رسول اهلل : أي العمل أحب إىل 
اَلُة َعَلى َوْقِتَها« )4( اهلل تعاىل؟ قال: »الصَّ

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

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

)4()3()2()1(

1 ( أخرجه البخاري )528(، ومسلم )667(، وهذا لفظه.
2 ( أخرجه مسلم )223(.
3 ( أخرجه مسلم )481(.

4 ( أخرجه البخاري )5625(، ومسلم )85(.
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حكم الصلوات الخمس:

يؤمر هبا الصغري إذا بلغ سبع سنني، ويؤدب بالضرب وغريه إن تركها إذا بلغ عشر سنني؛ حلديث 

اَلِة َوُهْم َأْبَناُء َسْبِع ِسِننَي، َواْضِرُبوُهْم َعَلْيَها، َوُهْم  ابن عمرو  أن النيب  قال: »ُمُروا أوالَدُكْم ِبالصَّ

َأْبَناُء َعْشٍر«)1(.

نن  من  زن  والصالة فرض على كل مسلم بالغ عاقل ذكًرا كان أو أنثى، قال تعاىل: ىمحٱ 

يمح ]ابلقرة: ٤3[. زي  ري  ٰى  ين  ىن 

، َوِإَقاِم  ِ ًدا َرُسوُل اهللَّ ُ َوَأنَّ ُمَحمَّ وقال رسول اهلل : »ُبِنَي اإِلْساَلُم َعَلى َخْمٍس: َشَهاَدِة َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اهللَّ

اَلِة...« )2(. الصَّ

نشاط )2( :
  

»يؤمر الصغري بالصالة إذا بلغ سبع سنني، ويؤدب بالضرب إذا بلغ عشر سنني« 
بالتعاون مع زمالئك اكتب صفة وضوابط الضرب الشرعي يف هذه احلالة.

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

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

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

خطورة ترك الصالة والتهاون بها:

الصالة عمود اإلسالم وال جيوز ملسلم أن يتعمد تركها، فقد ذكر رسول اهلل  الصالة يوًما فقال: 

»َمْن َحاَفَظ َعَلْيَها، َكاَنْت َلُه ُنوًرا، َوُبْرَهاًنا، َوَنَجاًة َيْوَم اْلِقَياَمِة، َوَمْن َلْم ُيَحاِفْظ َعَلْيَها َلْم َيُكْن َلُه ُنوٌر، 

1 ( أخرجه أمحد رقم )6467(، وأبو داود )418(.

2 ( أخرجه البخاري )8(، ومسلم )16(.
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َواَل ُبْرَهاٌن، َواَل َنَجاٌة، َوَكاَن َيْوَم اْلِقَياَمِة َمَع َقاُروَن، َوِفْرَعْوَن، َوَهاَماَن، َوُأَبيِّ ْبِن َخَلٍف«)1(.
أثر الصالة يف حياة الفرد واملجتمع:

نشاط )3( :
  

مضيمح ]العنكبوت: ٤٥[. خض  حض  جض  مص  خص  قال تعاىل: ىمحٱ 
من خالل هذه اآلية، ناقش معلمك يف احلوار حول أثر الصالة يف حياة الفرد واملجتمع، واكتب 

خالصة ذلك: 
األثر يف املجتمعاألثر يف حياة الفرد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نشاط )4( :
  

شرعت الصالة حلكم عظيمة، قد ندرك بعضها وخيفى علينا كثري منها. 
بالتعاون مع معلمك وزمالئك؛ اكتب بعض احلكم اليت شرعت الصالة ألجلها: 

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

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

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

1 ( أخرجه أمحد )16٩/2(، وصححه ابن حبان )32٩/4(، وقال املنذري: إسناد أمحد جيد.
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نشاط )5( :
  

ناقش مع زمالئك بإشراف معلمك األسباب اليت تعني على أداء الصالة واملحافظة عليها:
...........................................................................................................   -1
...........................................................................................................   -2
...........................................................................................................   -3
...........................................................................................................   -4

التقويم : 
  

س1: ضع عالمة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )×( أمام العبارة الخطأ فيما يأتي:

 	)     ( فرضت الصالة بواسطة جبريل عليه السالم.  

 	)     ( يضرب تارك الصالة إن كان ُعمره عشر سنين.  

 	)     ( تجب الصالة على كل مسلم بالغ عاقل ذكرًا كان أو أنثى. 

س2: فرضت الصالة في السماء ليلة المعراج، بالرجوع إلى مصادر التعلم المختلفة: اذكر الدليل 

على ذلك. 

س3:  اكتب دلياًل على:

فضل الصالة.	 

فرضية الصالة.	 

أثرها في حياة المسلم.	 
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الدرس الرابع: صفة الصالة :

قبل أن تتعلم كيفية الصالة عليك أن تقوم هبذه اآلداب النبوية:

دليلهاآداب قبل الصالةم

ُن« )1(تردد خلف املؤذن1 َداَء، َفُقوُلوا ِمْثَل َما َيُقوُل امُلَؤذِّ قال : »ِإَذا َسِمْعُتُم النِّ

َر ِفي َبْيِتِه، ُثمَّ َمَشى ِإَلى َبْيٍت َمْن ُبُيوِت اهلِل ِلَيْقِضَي َفِريَضًة الوضوء والتوجه للمسجد2 قال : »َمْن َتَطهَّ
ِمْن َفَراِئِض اهلِل، َكاَنْت َخْطَوَتاُه ِإْحَداُهَما َتُحطُّ َخِطيَئًة، َواأْلُْخَرى َتْرَفُع َدَرَجًة«)2(

الـــصـــالة يف 3 إىل  املـــشـــي 
سكينة وهدوء

ِكيَنِة َوالَوَقاِر،  اَلِة َوَعَلْيُكْم ِبالسَّ قال : »ِإَذا َسِمْعُتُم اإِلَقاَمَة، َفاْمُشوا ِإَلى الصَّ
وا«)3( َواَل ُتْسِرُعوا، َفَما َأْدَرْكُتْم َفَصلُّوا، َوَما َفاَتُكْم َفَأِتمُّ

دخــــول املــســجــد بــرجــلــك 4
اليمىن وقول الذكر

َأْبَواَب َرْحَمِتَك،  َفْلَيُقْل: اللُهمَّ اْفَتْح ِلي  َأَحُدُكُم اْلَمْسِجَد،  قال : »ِإَذا َدَخَل 
ي َأْسَأُلَك ِمْن َفْضِلَك«)4( َوِإَذا َخَرَج، َفْلَيُقْل: اللُهمَّ ِإنِّ

)4()3()2()1(

صفة الصالة:

اهتم رسول اهلل  بكيفية الصالة، فأمر الصحابة رضي اهلل عنهم باالقتداء به يف ذلك قائاًل: 
»َصلُّوا َكَما َرَأْيُتُموِني ُأَصلِّي«)5(.

ومن خالل ما ورد يف صفة صالة النيب ، ميكن بيان صفة الصالة فيما يلي:

1 ( أخرجه البخاري )586(، ومسلم )383(، من حديث أيب سعيد اخلدري. 
2 ( أخرجه مسلم )666(.

3 ( أخرجه البخاري )636(، ومسلم )602(.
4 ( أخرجه مسلم )713(.

5 ( أخرجه البخاري )605(.
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القيام والتكبري والقراءة.- 1
قف خاشًعا مستقباًل القبلة.• 
اْنِو الصالة اليت ستؤديها.• 
ارفع يديك إىل .........، وقل: اهلل أكرب. • 
ضع كف يدك اليمىن على كف اليسرى فوق ..................• 
اخفض رأسك قلياًل، واجعل نظرك جتاه موضع السجود.• 
قل دعاء االستفتاح، وهو: »............................................... ............................ .......................• 

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

 »....................................................
اقرأ االستعاذة، مث البسملة، مث الفاحتة، مث سورة أو بعض آيات من القرآن.• 

الركوع والذكر فيه.- 2
كّبر وأنت تنحين حىت تركع، وضع يديك على ركبتيك.• 
اقبض بأصابعك على ركبتيك.• 
قل: »سبحان ريب العظيم« ثالث مرات.• 

الرفع من الركوع.- 3
قم مرة أخرى رافًعا، وأنت تقول: "مسع اهلل ملن محده".• 
وبعد أن تقف قل: "ربنا ولك احلمد".• 

السجود والذكر فيه.- 4
األنف( •  مع  اجلبهة  الكفان،  الركبتان،  )القدمان،  تكون  حبيث  األرض،  على  واسجد  كّبر 
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مالصقة لألرض.
قل: "سبحان ريب األعلى" ثالث مرات.• 

أكثر من الدعاء وأنت ساجد.• 

اجللوس بني السجدتني.- 5
اليمىن، •  وتنصب  عليها،  اليسرى، وجتلس  تفترش قدمك  أن  وهي:  االفتراش،  اجلس جلسة 

جاعاًل أصابعها إىل القبلة.
اجعل يديك على فخذك وأصابعهما إىل القبلة.• 
قل: "رب اغفر يل، رب اغفر يل".• 

السجود مرة أخرى.- 6
كرب واسجد مرة أخرى.• 
أثناء السجود عليك أن تبسط يدك جتاه القبلة.• 
ال تلصق ساعدك جبنبك، وال فخذك ببطنك.• 

الركعة الثانية، والتشهد.- 7
وتكون مثل األوىل لكن بدون االستفتاح والتعوذ.• 
وبعد السجدة الثانية جتلس للتشهد.• 
 •............................................... تقول:".................................................................................. 

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

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

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

 ."...................................................................................................................
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فإن كانت الصالة ركعتني كالفجر، فقل بعد التشهد: • 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
 ...........................................................................................................................................

مث التفت مييًنا قائاًل: "السالم عليكم ورمحة اهلل"، مث يساًرا قائاًل مثل ذلك.
وإن كانت الصالة ثالث ركعات كاملغرب، فتقوم وتأيت بالركعة الثالثة كالركعة األوىل عدا.......
....................... ..................................................... ، مث تقوم بعد السجود الثاين ...............
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................

وإن كانت الصالة أربع ركعات كالعشاء والظهر، فتقوم بعد السجود الثاين وتأيت بالركعة الرابعة • 
كالركعة الثانية.

..................................................................................... فتقول:  الثاين،  السجود  بعد  جتلس 

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

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

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

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

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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أذكار ما بعد الصالة:- 8

# اَلُم، َتَباَرْكَت َذا # اَلُم َوِمْنَك السَّ قول: »أْسَتْغفر اهلَل، أْسَتْغفر اهلَل، أْسَتْغفر اهلَل« »اللُهمَّ َأْنَت السَّ
ْكَراِم«)1(. اْلَجاَلِل َواإْلِ

# قول: »سبحان اهلل واحلمد هلل، واهلل أكرب« 33 مرة. #

# ي َعَلى ِذْكِرَك، َوُشْكِرَك، َوُحْسِن ِعَباَدِتَك«)2(.# قول: »اللَُّهمَّ َأِعنِّ

# قراءة آية الكرسي.#

# خييمح # حي  جي  يه  يليمح ]اإلخالص: 1[، وســورة: ىمحٱ  ىل  مل  خل  قــراءة سورة ىمحٱ 
نتيمح ]انلاس: 1[ )3(. مت  زت  رت  ]الفلق: 1[، وسورة: ىمحٱ 

1 ( أخرجه مسلم )5٩1(.
2 ( أخرجه أبو داود )1522(.

3 ( أخرجه أبو داود )1523(، والترمذي )2٩05(، والنسائي )86/3(.
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نشاط )1( :
  

استخرج من األحاديث اآلتية ما تدل عليه من آداب.

األدب الذي يدل عليهاحلديث

َلِم ِإَلى اْلَمَساِجِد ِبالنُّوِر  اِئنَي ِفي الظُّ ِر اْلَمشَّ عن بريدة  أن النيب  قال: »َبشِّ
التَّامِّ َيْوَم اْلِقَياَمِة«)1(

عن ابن عباس  أن رسول اهلل  خرج إىل الصالة وهو يقول: »اللُهمَّ اْجَعْل 
ِفي َقْلِبي ُنوًرا، َوِفي ِلَساِني ُنوًرا، َواْجَعْل ِفي َسْمِعي ُنوًرا، َواْجَعْل ِفي َبَصِري ُنوًرا، 
َواْجَعْل ِمْن َخْلِفي ُنوًرا، َوِمْن َأَماِمي ُنوًرا، َواْجَعْل ِمْن َفْوِقي ُنوًرا، َوِمْن َتْحِتي ُنوًرا، 

اللُهمَّ َأْعِطِني ُنوًرا«)2(

َأ َأَحُدُكْم َفَأْحَسَن ُوُضوَءُه،   عن كعب بن عجرة  أن رسول اهلل  قال: »ِإَذا َتَوضَّ
ُه ِفي َصاَلٍة« )3( َكنَّ َيَدْيِه َفِإنَّ ُثمَّ َخَرَج َعاِمًدا ِإَلى اْلَمْسِجِد َفاَل ُيَشبِّ

َن َما اْسَتَطاَع ِفي َشْأِنِه ُكلِِّه،  َيمُّ  عن عائشة رضي اهلل عنها قالت: »َكاَن  ُيِحبُّ التَّ
ِلِه«)4( ِلِه َوَتَنعُّ ِفي ُطُهوِرِه َوَتَرجُّ

امَلْسِجَد  َأَحُدُكُم  َدَخَل  »ِإَذا   : قال رسول اهلل  قال:    السلمي  قتادة  عن أيب 
َفْلَيْرَكْع َرْكَعَتْيِن َقْبَل َأْن َيْجِلَس«)5(

                     )5()4()3()2()1(     

نشاط )2( :
  

الصالة خالل مخس عشرة  أذكــار  شــارك مع زمالئك يف مسابقة جيريها معلمك يف حفظ 
دقيقة.

1 ( أخرجه أبو داود )561(، والترمذي )223(.
2 ( أخرجه مسلم )763(.

3 ( أخرجه أبو داود )562(.
4 ( أخرجه البخاري )416(.

5 ( أخرجه البخاري )444(، ومسلم )714(.
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نشاط )3( :
  

باالشتراك مع معلمك وزمالئك قم بتطبيق صفة الصالة يف مسجد املدرسة عملًيا.

التقويم : 
  

س1:  اخرت اإلجابة الصحيحة: 

أ- يكون نظر املصيل يف صالته إىل: 

- موضع قدميه.   - موضع سجوده.   - الصف الذي أمامه.

ب- يجعل املصيل يديه أثناء السجود:

- عند كتفيه.   - عند ركبتيه.    - عند بطنه.

جـ- يجعل املصيل يديه مفرجتي األصابع يف:

- ركوعه.   - سجوده.    - قيامه.

س2:   صحح الخطأ إن وجد يف الُجمل اآلتية: 

- صفة االفرتاش: أن يفرتش رجله اليمنى، وينصب رجله اليرسى. 

- الركعة الثانية مثل األوىل متاًما.

- أقول الصالة عىل النبي  بعد كل تشهد.

س3: ضع عالمة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )( أمام العبارة الخطأ فيام يأيت:

)     ( أ - من آداب الصالة الخروج إليها مبكرًا.    

)     ( ب- أقول عند دخول املسجد: اللهم إين أسألك من فضلك.  

)     ( ج- يرشع أداء ركعتني لدخول املسجد قبل الجلوس.   

س4: اكتب ثالثة آداب تؤدى قبل الصالة.

س5: كان رسول الله  يقرأ بعد الصالة ثالث سور من القرآن، فام هي؟ 
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الدرس الخامس: شروط الصالة وأوقاتها وأركانها :

للصالة أمور البد منها، وهي: الشروط، األركان، والواجبات، تعرف عليها فيما يأيت: 

أوال: شروط الصالة:

ذكر بعض العلماء أن شروط الصالة:

# أواًل: اإلسالم.#

# ثانًيا: التمييز.#

# ثالًثا:الطهارة من احلدثني األصغر واألكرب.#

# رابًعا: طهارة الثوب واجلسد واملكان من كل جناسة غري معفّو عنها. #

# خامًسا: ستر العورة.#

# سادًسا: استقبال القبلة.#

# سابًعا: دخول الوقت.#
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ثانًيا: أوقات الصالة

يمح ]النساء: 103[  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  زيمي  ري  قال تعاىل: ىمحٱ 
أي: مفروضة يف أوقات حمددة، وأوقات الصالة هي:

إىل طلوع الشمس.من طلوع الفجر الثاين.الفجر

إىل أن يصري ظل الشيء مثله بعد الظل الذي زالت عليه من زوال الشمس. الظهر
الشمس.

من انتهاء وقت الظهر وهو أن يصري ظل العصر
كل شيء مثله.

إىل أن يكون ظل الشيء مثليه بعد الظل الذي زالت عليه 
الشمس.

إىل مغيب الشفق األمحر.من غروب الشمس.املغرب 
إىل نصف الليل.من انتهاء وقت املغرب. العشاء 

وُيدَرُك وقُت الصالة بإدراك ركعة من الصالة قبل خروج وقتها.

ثالًثا: أركان الصالة: وهي: 

ذكر بعض العلماء أركان الصالة كما يلي:
النية

االعتدال من السجودالقيام يف صالة الفرض مع القدرة

اجللسة بني السجدتنيتكبرية اإلحرام

اجللوس للتشهد األخريقراءة الفاحتة

قراءة التشهد األخريالركوع

التسليمالرفع من الركوع

الطمأنينة يف مجيع األركاناالعتدال بعد الرفع من الركوع

الترتيب بني األركانالسجود على األعضاء السبعة
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اَلِة  ِإَلى الصَّ ُقْمَت  »ِإَذا   للرجل الذي كان يسيء يف صالته:  ومن أدلة هذه األركان قول النيب 
َر َمَعَك ِمَن اْلُقْرآِن، ُثمَّ اْرَكْع َحتَّى َتْطَمِئنَّ َراِكًعا، ُثمَّ اْرَفْع َحتَّى َتْعِدَل َقاِئًما، ُثمَّ  ْر، ُثمَّ اْقَرْأ َما َتَيسَّ َفَكبِّ

اْسُجْد َحتَّى َتْطَمِئنَّ َساِجًدا، ُثمَّ اْرَفْع َحتَّى َتْطَمِئنَّ َجاِلًسا، ُثمَّ اْفَعْل َذِلَك ِفي َصاَلِتَك ُكلَِّها«)1(.

نشاط )1( :
  

بالرجوع إىل معلمك؛ اكتب واجبات الصالة.
....................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

نشاط )2( :
  

اَرُتَها َأْن ُيَصلَِّيَها ِإَذا َذَكَرَها«)2(.  قال النيب : »َمْن َنِسَي َصاَلًة، َأْو َناَم َعْنَها، َفَكفَّ
من خالل فهمك هلذا احلديث، ماذا تفعل إذا نسيت صالة أو منت عنها حىت خرج وقتها.

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

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

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

1 ( أخرجه البخاري )757(، ومسلم )3٩7(.
2 ( أخرجه البخاري )527(، ومسلم )684(، واللفظ له.
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نشاط )3( :
  

أداء  واكتب ملحوظاتك على  وواجبات الصالة،  أركان  أنت وزميلك  بإشراف معلمك: طبق    
زميلك:

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

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

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

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

....................................................................................................................................................................
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التقويم : 
  

س1: قارن بني أركان الصالة وواجباهتا.
س2: ضع عالمة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )×( أمام العبارة اخلطأ فيما يأيت، 

مع تصحيح اخلطأ إن وجد. 
)  ( أ- من نسي ركًنا من أركان الصالة جربه بسجود السهو   
)  ( ب- من تعمد ترك أحد واجبات الصالة بطلت صالته   
)  ( جـ- وقت صالة الظهر من زوال الشمس إىل أن يكون ظل الشيء مثله 
)  ( د- جيب على املرأة تغطية وجهها وكفيها يف الصالة   
)   ( هـ- مجيع أذكار الصالة واجبة إال قراءة الفاحتة    

س3:  اذكر حكًما فقهًيا تستفيده من كل دليل من األدلة اآلتية: 
يمح ]النساء: 301[. مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  أ    - قال تعاىل: ىمحٱ 

يمح ]األعراف: 13[. مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  ب - قال تعاىل: ىمحٱ 
 ج - قال : »َما َبْيَن امَلْشِرِق َوامَلْغِرِب ِقْبَلٌة«.

س4:  ما الدليل على كل مما يأيت: 
قراءة الفاحتة يف الصالة ركن. • 
الطمأنينة من أركان الصالة.• 
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الدرس السادس: سنن الصالة ومكروهاتها ومبطالتها :

أوال: سنن الصالة:

سنن الصالة تشمل كل ما تعلمته يف صفة الصالة وهو ليس ركًنا وال واجًبا.
وسنن الصالة قسمان: سنن قولية، وسنن فعلية، وبياهنا يف اجلدول التايل:

السنن الفعليةمالسنن القوليةم
دعاء االستفتاح1- 

-1

رفع اليدين حذو املنكبني أو األذنني يف أربعة مواضع: 
أ- عند تكبرية اإلحرام. 

ب- عند الركوع. 
جـ- عند الرفع من الركوع.

د- عند القيام إىل الركعة الثالثة.

االستعاذة قبل قراءة الفاحتة.2-

البسملة قبل القراءة.3-

الزيادة على تسبيحة يف الركوع والسجود.4-

الزيادة على واحدة من قول: »رب اغفر يل« بني 5-
السجدتني.

وضع اليد اليمىن على اليسرى على الصدر.2- ما زاد على قول: »ربنا ولك احلمد« بعد الركوع.6-

-7

القراءة بعد الفاحتة، والسنة أن تكون: 
ويبدأ من  املفصل،  طــوال  الفجر من  - يف  أ  

سورة: ق إىل املرسالت.
سورة  من  ويبدأ  قصاره،  من  املغرب  يف   - ب 

الضحى إىل آخر القرآن.
من  ويبدأ  أوساطه  من  الصلوات  بقية  يف  جـ- 

سورة النبأ، إىل سورة الليل.

النظر إىل موضع السجود.3-

جمافاة العضدين عن اجلنبني أثناء السجود.4-

جمافاة البطن عن الفخذين أثناء السجود.5-

التشهد 6- االفتراش يف مجيع جلسات الصالة؛ إال يف 
األخري من الصالة الثالثية أو الرباعية.

أو 7- الثالثية  الصالة  من  األخــري  التشهد  يف  التورك 
الرباعية.
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ثانًيا: أحكام سنن الصالة: 

يثاب املصيل عىل فعلها وال يعاقب عىل تركها. - 1

تركها عمًدا ال يبطل الصالة. - 2

تركها سهًوا ال يوجب سجود السهو.- 3

فعلها يكمل الصالة ويزينها.- 4

ثانًيا: مكروهات الصالة:

االلتفات لغري حاجة. - 1

رفع البرص إىل السامء. - 2

تغميض العينني لغري حاجة. - 3

افرتاش الذراعني يف السجود.- 4

التلثم عىل الفم واألنف لغري حاجة. - 5

الصالة مع مدافعة البول أو الغائط، أو بحرضة طعام يشتهيه.- 6

فرك اليد واألصابع.- 7

وضع اليدين يف السجود عىل األرض عىل هيئة القبضة، أو وضع األصابع فقط.- 8

أحكام مكروهات الصالة:
فعلها ينقص ثواب الصالة. - 1

اجتنابها يكمل الصالة ويزينها. - 2

فعلها عمًدا ال يبطل الصالة. - 3

فعلها سهًوا ال يرشع له سجود السهو.- 4
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ثالًثا: مبطالت الصالة:

األكل والرشب.- 1

الكالم الخارج عنها.- 2

الضحك والقهقهة.- 3

تعمد ترك أحد أركانها أو واجباتها.- 4

تعمد زيادة ركن أو ركعة.- 5

تعمد السالم قبل اإلمام.- 6

الحركة الكثرية املتوالية من غري جنس الصالة لغري حاجة.- 7

اإلتيان مبا ينايف أحد رشوط الصالة، كانتقاض الوضوء، وكشف العورة عمًدا، واالنحراف الكثري بالبدن - 8

عن القبلة لغري رضورة، وقطع النية.

أحكام مبطالت الصالة: 
فعلها عمًدا يبطل الصالة، ويجب إعادتها. - 1

فعلها سهًوا ال يبطل الصالة. - 2

وجوب الحذر من فعل مبطالت الصالة.- 3

نشاط )1( :
  

بإشراف معلمك، طبق أنت وزميلك السنن العملية يف الصالة، واكتب ملحوظاتك: 
....................................................................................................................  
....................................................................................................................
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نشاط )2( :
  

هذه  عن  النهي  من  احِلَكِم  من  شيًئا  استنتج  معلمك:  مع  واحلــوار  جمموعتك،  مع  بالتعاون 
املكروهات يف الصالة. 

احلكمة من النهي عنهاملكروهم

نشاط )3( :
  

من السلوكيات السيئة اليت يفعلها بعض الصغار أثناء الصالة: الضحك والكالم وكثرة احلركة.
 بالتعاون مع جمموعتك أكمل اجلدول التايل: 

اقتراحات عالجهأسباب هذا السلوك
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التقويم : 
  

س1: ضع عالمة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )×( أمام العبارة اخلطأ فيما يأيت، 
مع تصحيح اخلطأ إن وجد. 

)  (   . أ- يسن الدعاء يف التشهد األخري بعد الصالة على النيب
)  ( ب- جلسة االفتراش تكون يف التشهد األول دون غريه.   
)  ( جـ- يسن وضع اليد اليمىن على اليسرى أثناء القيام يف الصالة. 

س2: ميز ما يبطل الصالة وما ال يبطلها فيما يلي: 
- احلركة اليسرية.      - التبسم. - الضحك.   

- احلركة الكثرية لضرورة.      - احلركة الكثرية املتفرقة. - شرب الشاي.  

- رفع البصر إىل السماء.       - االحنراف بالبدن عن القبلة لغري ضرورة. - احلركة الكثرية املتوالية. 

د ثالثة من األحكام املتعلقة بكل مما يأيت:  س3: عدِّ
أ- سنن الصالة. 

ب- مكروهات الصالة.
جـ- مبطالت الصالة.
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السيرة النبوية
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أهداف الوحدة:
  

يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذه الوحدة أن:
# #. يؤمن مبكانة النيب

# يدرك أمهية السرية النبوية.#

# #. يتحلى بأخالق الرسول

# يستعني بدراسة السرية النبوية يف دراسة التفسري والفقه.#

# يستخرج الدروس املستفادة من السرية النبوية.#
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الدرس األول: غزوة بني قينقاع:

ملا قدم النيب  املدينة عقد معاهدة مع اليهود، وكانت أهم بنودها:
........................................................................................... )1(
........................................................................................... )2(
........................................................................................... )3(
........................................................................................... )4(

وقد كان  حريًصا على تنفيذ ما جاء يف هذه املعاهدة، ومل يأت من املسلمني ما خيالفها، ولكن 
اليهود كعهدهم من غدر وخيانة ونكث العهود مل يلبثوا أن غلبت عليهم طبائعهم القدمية؛ فأخذوا بتدبري 

املؤامرات، وإثارة القلق واالضطراب يف صفوف املسلمني.

وقيعة بين األوس والخزرج بسبب يهودي:

مر شيٌخ يهودٌي ُيدعى شاس بن قيس -وكان شديد الكره للمسلمني، شديد احلسد هلم- على نفر 
من األنصار -من األوس واخلزرج- وقد اجتمعوا متآلفني يتحدثون يف جملس واحد؛ فغاظه ما رأى، وقد 

حدثته نفسه خبطورة اجتماعهم على اليهود.
 فأمر فىت شاًبا يهودًيا كان معه أن جيلس معهم، وأن يذكرهم بأيام احلرب بينهم، وينشدهم 
بعض ما كانوا ينشدون، ففعل؛ فتكلم القوم عند ذلك، وتنازعوا وتفاخروا، وغضب الفريقان مجيًعا، 

وتواعدوا على القتال.
"يا معشر  فقال:  املهاجرين، حىت جاءهم  فيمن معه من  إليهم  ، فخرج  بلغ ذلك رسول اهلل 
املسلمني، اهلل اهلل، أبدعوى اجلاهلية وأنا بني أظهركم، بعد أن هداكم اهلل لإلسالم وأكرمكم به، 
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وقطع به عنكم أمر اجلاهلية، واستنقذكم به من الكفر، وألف بني قلوبكم؟".
. فعرف القوم أنه كيد الشيطان، ومكيدة من عدوهم، فبكوا، وتعانقوا، مث انصرفوا مع رسول اهلل

بنو قينقاع ينقضون العهد:

كانت بنو قينقاع أشجع يهود املدينة، وأعظمهم حقًدا وشًرا على املسلمني، وكانوا يسكنون داخل 
املدينة وكانوا صاغة وحدادين وصناع أواين، وتوفرت لكل رجل منهم آالت احلروب، وكان عدد مقاتليهم 

سبعمائة.
فلما نصر اهلل املسلمني يف بدر زاد حقدهم وقلقهم، فتوسعوا يف حترشاهتم واستفزازاهتم، فكانوا 
يثريون الشغب، ويتعرضون بالسخرية لكل من ورد سوقهم من املسلمني، حىت أخذوا يتعرضون لنسائهم، 
وعندما تفاقم أمرهم واشتد بغيهم مجعهم رسول اهلل ، فوعظهم ودعاهم، وحذرهم أن يصيبهم 
مثل ما أصاب قريًشا، فقالوا: "يا حممد، ال يغرنك من نفسك أنك قتلت نفًرا من قريش، ال يعرفون 

القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أنا حنن الناس، وأنك مل تلق مثلنا". 
وازداد بنو قينقاع جراءة؛ حىت جاءت امرأة من العرب قدمت سوق بين قينقاع، وجلست إىل صائغ، 
فجعلوا يريدوهنا على كشف وجهها فأبت، فعمد الصائغ إىل طرف ثوهبا فعقده إىل ظهرها وهي غافلة، 
فلما قامت انكشفت سوأهتا، فضحكوا هبا، فصاحت، فوثب رجل من املسلمني على الصائغ اليهودي 
فقتله، فشدت اليهود على املسلم فقتلوه، فاستنجد أهل املسلم باملسلمني على اليهود، فوقع الشر بينهم 

وبني بين قينقاع.

حصار النبي  لبني قينقاع:

حترك رسول اهلل ، واستخلف على املدينة أبا لبابة بن عبد املنذر، وأعطى لواء املسلمني محزة 
ابن عبداملطلب، وسار جبنود اهلل إىل بين قينقاع، وملا رأوه حتصنوا يف حصوهنم، فحاصروهم أشد 
احلصار، وكان ذلك يوم السبت للنصف من شوال سنة 2 هـ، ودام احلصار مخس عشرة ليلة إىل هالل 
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ذي القعدة، وقذف اهلل يف قلوهبم الرعب فزنلوا على حكم رسول اهلل  فيهم.
وحينئذ قام املنافق عبد اهلل بن أيب بن سلول ومل يكن مضى على إظهار إسالمه إال شهٌر واحد، فأحل 
على رسول اهلل أن يصدر عنهم عفًوا؛ فقد كانت بنو قينقاع حلفاء اخلزرج، فوهبهم له، وأمرهم أن 

خيرجوا من املدينة وال جياوروه هبا، فخرجوا إىل الشام، وأمر حممد بن مسلمة  جبمع الغنائم.

نشاط )1( :
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اكتب ترمجة عبد اهلل بن أيب بن سلول، وتاريخ وفاته.
.................................................................................................................................

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

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

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

نشاط )2( :
  

مخ  جخ  جحمح  مج  حج   مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  قال اهلل تعاىل: ىمحٱ 
يمح ]التوبة:84[. خص  حص   مس  خس  حس  جس 

بالرجوع إىل معلمك؛ سجل سبب نزول هذه اآلية.
.................................................................................................................................

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

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

................................................................................................................................
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التقويم : 
  

س1: اختر اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني:
# كانت أشجع يهود املدينة:#

) بنو قينقاع - النضري- قريظة(
# كانت يهود بنو قينقاع تعيش: #

) داخل املدينة - خارج املدينة - مبكة(
# أحل على رسول اهلل يف العفو عن يهود بين قينقاع:#

) عمر بن اخلطاب - أيب بن كعب - عبد اهلل بن أيب بن سلول(
# استخلف النيب  على املدينة يف غزوة بين قينقاع:#

)أبا لبابة بن عبد املنذر - محزة بن عبد املطلب - عبد اهلل بن أيب بن سلول(

س2: ضع عالمة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )×( أمام العبارة اخلطأ مما يلي:
# #)      ( كان  حريًصا على تنفيذ ما جاء يف معاهداته مع اليهود  
# #)      (  مل يلبث اليهود أن غلبت عليهم طبائعهم القدمية فنقضوا العهود 
# #)      ( فرحت اليهود جًدا بنصر املسلمني يف غزوة بدر   
# #)      ( كانت بنو قينقاع أشجع يهود املدينة     
# #)      (  كانت يهود بنو قينقاع يسكنون داخل املدينة    

س3: اكتب الدروس املستفادة من غزوة بين قينقاع.
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الدرس الثاني: غزوتا السويق وذي أمر:

أوال: غزوة السويق: )ذو الحجة / 2 هـ(:

 زادت هزمية املشركني يف غزوة بدر كراهيتهم الشديدة للمسلمني، فكانوا يدبرون املكائد واملؤامرات 
هلم؛ كما كانت تفعل اليهود واملنافقون.

 وذات يوم فكر أبو سفيان يف عمل يرد لقريش بعض ما خسرته يوم بدر؛ ليحفظ مكانة قومه، 
ويربز ما لديهم من قوة أمام القبائل، وكان قد نذر أن ال ميس رأسه ماء من جنابة حىت يغزو حممًدا، 
فخرج ذات يوم  يف مائيت راكب ليرب ميينه، حىت نزل بصدر قناة إىل جبل يقال له نيب، وكان يعلم 
أنه لن يستطيع أن يهاجم املدينة مبائيت راكب فقط، فقرر أن يقوم بأعمال قرصنة على املدينة، فدخل 
يف ضواحي املدينة لياًل مستخفًيا حتت جناح الظالم، فأتى حيي بن أخطب، فطرق بابه، فأىب وخاف 
من املسلمني، فانصرف أبو سفيان إىل سالم بن مشكم سيد بين النضري، وصاحب كزنهم إذ ذاك، 
فبعث  أصحابه،  وأتى  الليل  آخر  أبو سفيان يف  اخلمر، مث خرج  وسقاه  فقراه  فــأذن،  عليه  فاستأذن 
بعضهم، فأغارت على ناحية من املدينة يقال هلا العريض، فوجدوا رجاًل من األنصار وحليًفا له يف 

حرث هلما فقتلومها وقطعوا أسواًرا من النخل، وحرقوا، وفروا راجعني إىل مكة.
وبلغ رسول اهلل  اخلرب؛ فاستعمل على املدينة أبا لبابة بن عبد املنذر ، وسارع ملطاردة أيب 
سفيان وأصحابه، ولكنهم فروا مسرعني، وطرحوا كثرًيا من أغراضهم ليتخففوا منها، فتمكنوا من 
اإلفالت، وبلغ رسول اهلل  إىل قرقرة الكدر، مث انصرف راجًعا، ومحل املسلمون ما طرحه الكفار، 

ومسيت هذه املناوشة بغزوة السويق.
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نشاط )1( :
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم، اكتب ترمجة أيب لبابة بن عبد املنذر ، وتاريخ وفاته.
 .................................................................................................................................

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

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

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

ثانًيا: غزوة ذي أمر: )محرم/3هـ(:

ُنقلت األخبار إىل رسول اهلل  أن مجًعا كبرًيا من بين ثعلبة وحمارب جتمعوا، يريدون اإلغارة 
  وخرج رسول اهلل ، على املدينة عثمان بن عفان على أطراف املدينة؛ فاستخلف رسول اهلل
يف أربعمائة ومخسني مقاتاًل ما بني راكب وراجل، ويف أثناء الطريق قبض املسلمون على رجل يقال له: 
 ، فدعاه إىل اإلسالم فأسلم، فضمه إىل بالل ، جبار" من بين ثعلبة، فأدخل على رسول اهلل"

وصار دلياًل جليش املسلمني إىل أرض العدو.
فسمعوا بقدوم جيش املدينة فتفرقوا يف رؤوس اجلبال، ووصل النيب  جبيش املسلمني إىل مكان 
جتمعهم، وهو املاء املسمى »بذي أمر« فأقام هناك صفًرا كله، ليشعر األعراب بقوة املسلمني، ويستويل 

عليهم الرعب والرهبة، مث رجع إىل املدينة.
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التقويم : 
  

س1: اختر اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني:
# فخرج أبو سفيان يف غزوة السويق يف:#

) 200راكب - 300راكب - 400راكب(
# استعمل رسول اهلل  على املدينة يف غزوة السويق:#

) محزة بن عبد املطلب -  عثمان بن عفان - أبا لبابة بن عبد املنذر(
# استعمل رسول اهلل  على املدينة يف غزوة ذي أمر:#

) محزة بن عبد املطلب -  عثمان بن عفان -  أبا لبابة بن عبد املنذر(
# أقام رسول اهلل  يف )ذي أمر(: #

)حمرم - صفر - ربيع األول(
# أسلم يف غزوة ذي أمر:#

) محزة بن عبد املطلب - جبار -  بالل بن رباح(
س2: قارن بني غزوة السويق وغزوة ذي أمر من حيث: العام الذي حدثت فيه، وعدد املسلمني 

يف الغزوة.
س3: اكتب الدروس املستفادة من غزويت السويق وذي أمر.

 



374

الدرس الثالث: قتل كعب بن األشرف:

كانت اليهود تبغض اإلسالم واملسلمني، وكانت تسر هلم الضغينة والكراهية، وكان كعب بن األشرف 
. من أشدهم كراهية وبغًضا، وإيذاًء لرسول اهلل

نسب كعب بن األشرف ومكانته:

كان كعب بن األشرف من قبيلة طيء، من بين نبهان، وأمه من بين النضري، وكان مجيل الوجه 
غنًيا مترًفا، وكان يعد من كبار الشعراء، وكان له حصن يف جنوب شرق املدينة يف خلفيات ديار بين 

النضري.

كعب بن األشرف يشعل الكراهية يف قلوب املشركين:

ملا بلغ كعب بن األشرف خرب انتصار املسلمني، وقتل صناديد قريش يف بدر؛ قال: "أحق هذا؟! هؤالء 
أشراف العرب، وملوك الناس، واهلل إن كان حممد أصاب هؤالء القوم لبطن األرض خري من ظهرها".
وملا استيقن اخلرب، راح يهجو رسول اهلل  واملسلمني، وميدح قريش، وحيرضهم عليهم، ومل 
يرض هبذا القدر حىت ركب إىل قريش فزنل على املطلب بن أيب وداعة السهمي، وجعل ينشد األشعار 
يبكي فيها على أصحابه القتلى من جيش املشركني؛ فيثري بذلك غضبهم على املسلمني، ويزيد كراهيتهم 
لنيب اهلل ، ويدفعهم إىل حربه، وعندما كان مبكة سأله أبو سفيان واملشركون: أديننا أحب إليك أم 

دين حممد وأصحابه؟ وأي الفريقني أهدى سبياًل؟ فقال: أنتم أهدى منهم سبياًل، وأفضل.
رجع كعب إىل املدينة بعد أن زاد كراهية املسلمني يف قلوب املشركني، وأخذ يقول الشعر يف نساء 

الصحابة، ويؤذيهم أشد اإليذاء بسليط لسانه.
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وحينئذ قال رسول اهلل: "من لكعب بن األشرف؟ فإنه آذى اهلل ورسوله!" فقام حممد بن مسلمة 
 فقال: أنا يا رسول اهلل، أحتب أن أقتله؟ قال : نعم. فانتدب رسول اهلل  لقتله حممد بن 
مسلمة، وعباد بن بشر، وسلكان بن سالمة، واحلارث بن أوس، وأبو عبس بن حرب ، وكان قائد 

هذه املفرزة حممد بن مسلمة.
فذهب حممد بن مسلمة ، وحدثه عن  عدم حبه لرسول اهلل  واملهاجرين، وأنه يتبعهم حىت 
ينظر ماذا سيستفيد منهم، مث أخربه أن يسلفهم وسًقا)1( أو وسقني، قال كعب: فأرهنوين، قال ابن 
مسلمة : أي شيء تريد؟ قال كعب: أرهنوين نساءكم، قال ابن مسلمة : كيف نرهنك نساءنا وأنت 
أمجل العرب؟! قال كعب: فترهنوين أبناءكم، قال ابن سلمة : كيف نرهنك أبناءنا؟ فُيسب أحدهم، 
فيقال: ُرِهن بوسق أو وسقني! هذا عار علينا، ولكنا نرهنك سالحنا، فوافق كعب، وصنع سلكان بن 
سالمة مثل ما صنع حممد بن مسلمة ، فجاء كعب فتناشد معه أطراف األشعار، مث قال أبو نائلة 

 له: "وحيك يا ابن األشرف، إين قد جئت حلاجة أريد ذكرها لك فاكتم عين"، قال كعب: أفعل.
قال سلكان بن سالمة  : كان قدوم هذا الرجل -يقصد رسول اهلل - علينا بالء، فقد عادتنا 
العرب، وضاعت أوالدنا، وقال أبو نائلة أثناء حديثه: إن معه أصحاًبا له يكرهون حممًدا وهم على نفس 

رأيه فيه، وقد أردت أن آتيك هبم فتبيعهم وحتسن إليهم يف البيع.
ويف ليلة الرابع عشر من شهر ربيع األول سنة 3 هـ، اجتمعوا مع رسول اهلل فوجههم  قائاًل: 

انطلقوا على اسم اهلل، اللهم أعنهم، مث رجع إىل بيته، وطفق يصلي ويناجي ربه.
فانطلقوا إىل حصن كعب بن األشرف، فهتف به أبو نائلة ، فقام مث خرج إليهم وهو متطيب 

ينفح رأسه.
وقد كان سلكان بن سالمة قال ألصحابه : "إذا ما جاء فإين آخذ بشعره فأمشه، فإذا رأيتموين 
استمكنت منه من رأسه فاضربوه، فلما نزل كعب إليهم حتدث معهم ساعة، مث قال أبو نائلة : هل 

1 ( الوسق: محولة بعري، ويراد هبا هنا: طعام وحب وحنومها.
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لك يا ابن األشرف أن نتماشى إىل شعب العجوز فنتحدث بقية ليلتنا؟ قال كعب: إن شئتم، فخرجوا 
يتماشون، فقال أبو نائلة  وهو يف الطريق: ما رأيت طيًبا أعطر من طيبك اليوم، أتأذن يل أن أشم 
رأسك؟ قال كعب: نعم، فأدخل يده يف رأسه فشمه وأشم أصحابه، مث مشى أبو نائلة  ساعة، مث 
قال: أعود؟ قال كعب: نعم، فأدخل يده يف رأسه، فلما استمكن منه قال : دونكم عدو اهلل. فضربوه 
بأسيافهم، لكنها مل تقتله، فأخذ حممد بن سلمة  عًصا يف باطنها ِسناٌن دقيٌقة فطعنه هبا فصاح 

صيحة شديدة أفزعت من حوله، وسقط قتياًل.
وأصيب احلارث بن أوس  بذباب بعض سيوف أصحابه وجرح ونزف،  فحملوه حىت بلغوا بقيع 
الغرقد فكربوا، فسمع رسول اهلل تكبريهم، فعرف أهنم قد قتلوه، فكرب ، ورموا برأس الطاغية 

بني يديه ، فحمد  اهلل على قتله، وتفل على جرح احلارث فربأ.

اليهود تستوعب الدرس:

علمت اليهود مبصرع كعب بن األشرف فدب الرعب يف قلوهبم العنيدة، وعلموا أن الرسول  لن 
يتواىن يف استخدام القوة إن وجد النصح ال جيدي نفًعا ملن يريد العبث بأمن املدينة أو يثري االضطرابات 

بني املسلمني، فلزموا الصمت ومل حيركوا ساكًنا، وتظاهروا بإيفاء العهود.

نشاط )1( :
  

حل  جل  مك  لك  خك  حك  جك  بالرجوع إىل معلمك؛ اكتب سبب نزول قوله تعاىل: ىمحٱ 
خن  حن  جن  مم  خم  حم   جم  هل  مل  خل 

يمح ]النساء: 51[. جه   هن  من 

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

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

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

وبعض  اذكر امسه،  األشــرف،  بن  بالرد على كعب  قام  املسلمني شاعر فصيح  كان من بني 
األشعار اليت قاهلا:

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

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

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

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

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

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

التقويم : 
  

س1: اختر اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني، فيما يلي:
# كان كعب بن األشرف من قبيلة:#

)طيء - إسرائيل- األوس(
# كانت أم كعب بن األشرف من:#

)بين النضري - بىن قريظة - بين قينقاع(.
# كان حصن كعب بن األشرف بـ :#

)جنوب شرق املدينة – مشال املدينة - غرب املدينة(
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# قتل كعب بن األشرف يف شهر:#

)ربيع األول - رجب - شعبان(
# أصيب من املسلمني يف قتل كعب بن األشرف:#

) عباد بن بشر -  احلارث بن أوس -   سلكان بن سالمة(
س2: اكتب الدروس املستفادة من قصة مقتل كعب بن األشرف.

س3: اكتب بعًضا من أشعار حسان بن ثابت  يف الرد على كعب بن األشرف.
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: الدرس الرابع: غزوة بحران وسرية زيد بن حارثة

أوال: غزوة بحران: )ربيع اآلخر / 3 هـ(

خرج النيب  يف ربيع األول جبيش قوامه ثالمثائة مقاتل قيل ُيِريد أن يغزو ُقرْيًشا، واستخلف على 
املدينة ابن أم مكتوم ، فبلغ حبران، ومل يلق حرًبا، فأقام هنالك ربيًعا اآلخر ومجادى األوىل من 

السنة الثالثة، مث انصرف إىل املدينة.

نشاط )1( :
  

بالتعاون مع زمالئك؛ اكتب اسم الغزوات اليت درستها، واستخلف فيها رسول اهلل  ابن أم 
مكتوم  على املدينة.

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

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

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

ثانًيا: سرية زيد بن حارثة: )جمادى اآلخرة / 3 هـ(

قريش ختتار صفوان بن أمية:
فلما جاء  املدينة،  قريب  بشأن مرور جتارهتا  واالضطراب  القلق  يساورها  بدر  بعد  قريش   ظلت 
الصيف واقترب موسم رحلتها إىل الشام، زاد قلقها، ودارت النقاشات، هل تظل قريش يف ديارهم 
الشتاء، أم خترج  الشام يف الصيف وإىل احلبشة يف  فتتآكل رؤوس أمواهلم؛ فإن حياهتم جتارة إىل 
بتجارهتا فرمبا يتعرض املسلمون لقوافلهم فتسلبها؟ واختارت قريش صفوان بن أمية لقيادة جتارهتا 

إىل الشام.
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قريش تغري طريقها للشام:
دارت املناقشات حول كيفية تأمني قوافل قريش العائدة من الشام، فأشار األسود بن عبد املطلب 
على صفوان أن يغري طريق الساحل، وأن يأخذ طريق العراق؛ فهو مير شرق املدينة، وعلى بعد كبري 
منها، فإنه كان طريًقا طوياًل جًدا لكنه بعيد عن املدينة، وأشد أماًنا، وكانت قريش جتهل هذه الطريق 
كل اجلهل، فأشار األسود بن عبد املطلب على صفوان أن يتخذ فرات بن حيان من بين بكر بن وائل 

دلياًل ورائًدا له يف هذه الرحلة.

أخبار القافلة تطري إىل املدينة:
نعيم بن مسعود األشجعي -وكان   -وكان قد أسلم- يف جملس مع  النعمان  بن  اجتمع سليط 
من املشركني- يف جملس مخر -ومل يزنل حترمي اخلمر بعد- فلما أخذت اخلمر برأس نعيم فتحدث 

بالتفصيل عن قضية العري وخطة سريها، فأسرع سليط إىل النيب  يروي له القصة.
جيش املسلمني يستويل على القافلة:

خرجت قافلة قريش يقودها صفوان بن أمية، آخذة الطريق اجلديدة، وجهز رسول اهلل  محلة 
قوامها مائة راكب يف قيادة زيد بن حارثة الكليب ، وأسرع زيد حىت دهم القافلة بغتة وهي تزنل على 
ماء يف أرض جند يقال له َقردة فاستوىل عليها كلها، ومل يكن من صفوان ومن معه من حرس القافلة 

إال الفرار بدون أي مقاومة.
القافلة، قدرت قيمتها مبائة  وأسر املسلمون فرات بن حيان، ومحلوا غنيمة كبرية كانت حتملها 
ألف، قسم رسول اهلل  هذه الغنيمة على أفراد السرية بعد أخذ اخلمس، وأسلم فرات بن حيان على 

. يديه
أصابت الواقعة قريًشا هبم وغم، زيادة على ما كان فيها بعد بدر، ومل يبق أمامها إال طريقان، إما 
أن تزنل عن كربها وغطرستها، وتتصاحل مع املسلمني، أو تقوم حبرب شاملة تعيد هلا مكانتها، وتأخذ 

فيها بثأرها، وتقضي هبا على قوات املسلمني فتأمن هبا جتارهتا، فاختارت مكة احلرب.
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نشاط )2( :
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اكتب ترمجة فرات بن حيان ، وتاريخ وفاته.
.................................................................................................................................

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

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

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

التقويم : 
  

س1: أكمل العبارات التالية:
# جبــيــش #  ....................... شـــهـــر  يف  ــران  ــ حبــ ــزوة  ــ ــ غ يف    ــيب  ــنـ الـ ــرج  ــ خـ

املدينة  عــلــى  واســتــخــلــف   ،................... ــد  ــِري ُي قــــــــوامــــــــه......................... 
. ..................

# ظلت قريش بعد بدر يساورها ..................... بشأن ..................... ...............، #
فلما جاء ............، واقترب موسم رحلتها ......... زاد ................................ .

# أخذت # فلما  مخــر،  جملس  يف   ...................... مع    النعمان  بن  سليط  اجتمع   
ــرع  ــأســ ــ ..............................ف عن  بالتفصيل  فتحدث   ............... برأس  اخلمر 

................. إىل .............................................

. س2: اكتب الدروس املستفادة من سرية زيد بن حارثة
س3: وضح حال املشركني بعد أن استوىل جيش املسلمني على قافلتهم.
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الدرس الخامس: غزوة أحد )1(:

قريش تعد العدة لحرب املسلمين:

 كانت قريش قد احتجزت العري اليت كان قد جنا هبا أبو سفيان واليت كانت سبًبا ملعركة بدر وكانت 
ألف بعري، وقالوا ألصحاهبا: يا معشر قريش، إن حممًدا قد هزمكم وقتل خياركم، فأعينونا هبذا املال 

على حربه؛ لعلنا أن ندرك منه ثأًرا، فأجابوا لذلك.
جاءت سرية زيد بن حارثة ، ففتحت قريش باب التطوع لغزو املسلمني من األحابيش وكنانة وأهل 
هتامة، وأخذت لذلك أنواًعا من طرق التحريض، حىت إن صفوان بن أمية أغرى أبا عزة الشاعر)1(  
على أن يقوم بتحريض القبائل ضد املسلمني، فقام أبو عزة بتحريض القبائل بأشعاره اليت كانت تذكي 

حفائظهم، كما اختاروا مسافع بن عبد مناف اجلمحي الشاعر لنفس املهمة.
وكان عكرمة بن أيب جهل، وصفوان بن أمية، وأبو سفيان بن حرب، وعبد اهلل بن أيب ربيعة أكثر 

زعماء قريش حتمًسا ودعوة خلوض املعركة.

قريش تتحرك نحو املدينة:

 استكملت قريش عدهتا، ومجعت ثالثة آالف مقاتل على ثالثة آالف بعري، ومائيت فرس وسبعمائة 
درع، وكانت القيادة العامة أليب سفيان بن حرب، وقيادة الفرسان إىل خالد بن الوليد يعاونه عكرمة بن 

أيب جهل، وكان اللواء لبين عبد الدار.
ورأى قادة قريش أن يستصحبوا معهم النساء، حىت تزيد استماتة الرجال، وكان عدد هذه النسوة 

مخس عشرة امرأة.

1 ( شاعر كان قد أسر يف بدر فمّن عليه رسول اهلل، وأطلق سراحه بغري فدية، وأخذ منه العهد بأن ال حيارب املسلمني وأال حيرض 
عليهم.
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األخبار تصل املدينة:

كان العباس بن عبد املطلب  يرقب حركات قريش واستعداداهتا العسكرية، فلما حترك هذا 
اجليش بعث العباس رسالة عاجلة إىل النيب ، ضمنها مجيع تفاصيل اجليش، فوصلت الرسالة إىل 

النيب  وهو يف مسجد قباء.
قرأ الرسالة على النيب  أيّب بن كعب، فأمره بالكتمان، وعاد مسرًعا إىل املدينة، وتبادل الرأي 

مع قادة املهاجرين واألنصار.

املدينة تستعد لجيش املشركين:

ظلت املدينة يف حالة استنفار عام، ال يفارق رجاهلا السالح حىت وهم يف الصالة؛ استعداًدا للقاء 
  املرتقب، فقامت مجاعة من األنصار منهم سعد بن معاذ، وأسيد بن حضري، وسعد بن عبادة 
حبراسة رسول اهلل ، فكانوا يبيتون على بابه وعليهم السالح، وقامت الدوريات العسكرية بأدوارها؛ 

دورية تدور حول مداخل املدينة حترسها، ودورية ترصد.

جيش قريش يصل شمال املدينة:

واصل جيش قريش سريه حىت اقترب من املدينة، فسلك وادي العقيق، مث احنرف منه إىل ذات 
اليمني، حىت نزل قريًبا جببل أحد يف مكان يقال له عينني، يف بطن السبخة، من قناة على شفري 

الوادي، فعسكر هناك يوم اجلمعة السادس من شهر شوال سنة ثالث من اهلجرة.

النبي  يعقد مجلًسا استشارًيا:

ُنقلت أخبار جيش قريش لرسول اهلل ، فعقد جملًسا استشارًيا تبادل فيه الرأي الختيار املوقف، 
وأخربهم عن رؤيا رآها، قال: "إين قد رأيت واهلل خرًيا، رأيت بقًرا ُيذبح، ورأيت يف ذباب سيفي ثلًما، 
ورأيت أين أدخلت يدي يف درع حصينة"، مث قدم رأيه إىل صحابته أال خيرجوا من املدينة وأن يتحصنوا 
  ممن فاته اخلروج يوم بدر باخلروج، فزنل رسول اهلل  هبا، فأشار مجاعة من فضالء الصحابة
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عن  رأيه أمام رأي األغلبية، واستقر الرأي على اخلروج من املدينة.

نشاط )1( :
  

بالتعاون مع زمالئك؛ اكتب الدروس املستفادة من موقف النيب  يف اخلروج إىل املشركني 
يوم أحد.

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

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

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

نشاط )2( :
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ وضح رأي كٍل من:
- محزة بن عبد املطلب.

- عبد اهلل بن أيب بن سلول.
يف اخلروج من املدينة للقاء املشركني:

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

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

النبي  يلبس درعه:

صلى النيب  بالناس يوم اجلمعة، فوعظهم وأمرهم باجلد واالجتهاد، وأخرب أن هلم النصر مبا 
صربوا، وأمرهم بالتهيؤ لعدوهم، ففرح الناس بذلك.

مث صلى بالناس العصر، وقد حشدوا وحضر أهل العوايل، مث دخل بيته، ومعه صاحباه أبو بكر 
وعمر رضي اهلل عنهما، فعمماه وألبساه، فتدجج بسالحه، وتقلد السيف، مث خرج على الناس.
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وكان الناس ينتظرون خروجه، وقد قال هلم سعد بن معاذ وأسيد بن  حضري رضي اهلل عنهما: 
"استكرهتم رسول اهلل  على اخلروج، فردوا األمر إليه، فندموا مجيًعا على ما صنعوا، فلما خرج 
قالوا له: يا رسول اهلل، ما كان لنا أن خنالفك، فاصنع ما شئت، إن أحببت أن متكث باملدينة فافعل، 
فقال رسول اهلل : »ما ينبغي لنيب إذا لبس ألمته -وهي الدرع- أن يضعها، حىت حيكم اهلل بينه وبني 
عدوه«، واستعمل على الصالة باملدينة ابن أم مكتوم مبن بقي يف املدينة، وقسم النيب  جيشه إىل 

ثالث كتائب:
. كتيبة املهاجرين: وأعطى لواءها مصعب بن عمري

. كتيبة األوس: وأعطى لواءها أسيد بن حضري
. كتيبة اخلزرج: وأعطى لواءها احلباب بن املنذر

التقويم : 
  

س1: ضع عالمة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )×( أمام العبارة اخلطأ مما يلي:
# #)     ( كانت قريش قد احتجزت العري اليت كان قد جنا هبا أبو سفيان 
# #)     ( منعت قريش األحابيش وأهل هتامة من التطوع يف حرب املسلمني 
# #)     (  عسكر جيش املشركني قريًبا من أحد    
# #)     ( خرج جيش املسلمني متألًفا من ألف مقاتل ملقابلة جيش املشركني 

س2: قارن بني موقف أسد اهلل محزة بن عبد املطلب  وموقف عبد اهلل بن أيب بن سلول، 
يف اخلروج ملالقاة املشركني يوم أحد.

س3: وضح موقف النيب  من كتيبة اليهود اليت كانت تود حماربة املشركني.
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الدرس السادس: غزوة أحد )2(:

النبي  يخرج إلى لقاء املشركين:

خرج جيش املسلمني متألًفا من ألف مقاتل، فيهم مائة دارع ومخسون فارًسا، متحرًكا حنو الشمال، 
وملا جاوز ثنية الوداع رأى النيب  كتيبة حسنة التسليح، فسأل  عنها، فأخربوه بأهنم اليهود من 
  هل أسلموا؟ فقالوا: ال. فأىب : حلفاء اخلزرج، يرغبون املسامهة يف القتال ضد املشركني، فسأل

أن يستعني بأهل الكفر على أهل الشرك.
عندما وصل اجليش إىل مقام يقال له: »الشيخان« استعرض  جيشه، فرد من استصغره ومل 
يره مطيًقا للقتال، وكان منهم عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب، وأسامة بن زيد، وأسيد بن ظهري، وزيد 
وأبو سعيد اخلــدري، وزيد بن حارثة  أرقم، وعرابة بن أوس، وعمرو بن حزم،  ثابت، وزيد بن  بن 

األنصاري، وسعد بن حبة ، وأجاز رافع بن خديج، ومسرة بن جندب على صغر سنهما. 
فصلى املغرب، مث صلى العشاء، وبات هنالك، وانتخب مخسني رجاًل حلراسة املعسكر يتجولون 
حوله، وكان قائدهم حممد بن مسلمة األنصاري ، وتوىل ذكوان بن عبد قيس  حراسة النيب 

.

نشاط )1( :
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اكتب كيف أجاز رسول اهلل  مسرة بن جندب  يف غزوة بدر.

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

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

.....................................................................................................................................................
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تمرد عبد اهلل بن أبي بن سلول وأصحابه:

قبل طلوع الفجر بقليل مترد عبد اهلل بن أيب املنافق، فانسحب بنحو ثلث العسكر قائاًل: "ما ندري 
كان  بينما  باملدينة،  البقاء  يف  رأيه  ترك    الرسول  بأن  باالحتجاج  ومتظاهًرا  أنفسنا؟"  نقتل  عالم 
يسر غري ذلك، فهمت طائفتان -بنو حارثة من األوس، وبنو سلمة من اخلزرج- أن تفشال، ولكن اهلل 

توالمها، فثبتها بعد ما سرى فيهما االضطراب، ومهتا بالرجوع واالنسحاب.

نشاط )2( :
  

حم  جم  يل  ىل  مل  خل  بالرجوع إىل معلمك؛ اكتب سبب نزول قوله تعاىل: ىمحٱ 

يمح ]ال عمران : 221[. خن  حن  جن  يم  ممىم  خم 

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

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

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

جيش املسلمين يصل إلى أحد:

بعد التمرد واالنسحاب واصل النيب  سريه حنو العدو، وكان معسكر املشركني حيول بينه وبني 
أحد يف مناطق كثرية، فأراد النيب  أن يسلك طريًقا يصل هبم ألحد دون أن مير جبيش املشركني، 
فقادهم أبو خيثمة  عرب طريق قصري مير حبرة بين حارثة ومبزارعهم، تارًكا جيش املشركني إىل 

الغرب.
نزل الشعب من جبل أحد يف عدوة الوادي، فعسكر جبيشه مستقباًل املدينة، وجاعاًل ظهره إىل 

هضاب جبل أحد، وعلى هذا صار جيش العدو فاصاًل بني املسلمني وبني املدينة.
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نشاط )3( :
  

قال رسول اهلل : "ال تقتلوه؛ فهذا أعمى القلب أعمى البصر"، بالرجوع إىل معلمك اكتب يف 

من قاهلا رسول اهلل ، ومىت؟
....................................................................................................................................................

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

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

 
الرسول  يبث روح البسالة يف الجيش:

على  وحضهم  القتال،  على  أصحابه  وحــرض  يأمرهم،  حىت  القتال  يف  البدء  عن    الرسول  هنى 
املصابرة واجلالد عند اللقاء، وأخذ ينفث روح احلماسة والبسالة يف أصحابه، حىت جرد سيًفا باتًرا ونادى 
ليأخذوه منهم علي بن أيب طالب، والزبري بن  إليه رجال  أصحابه: »من يأخذ هذا السيف حبقه«؟ فقام 
العوام، وعمر بن اخلطاب  حىت قام إليه أبو دجانة مساك بن خرشة ، فقال: وما حقه يا رسول اهلل؟ 

قال : »أن تضرب به وجوه العدو حىت ينحين«، قال : "أنا آخذه حبقه يا رسول اهلل"، فأعطاه إياه.

أبو سفيان يحاول أن يوقع الفتنة يف جيش املسلمين:

كان أبو سفيان -القائد العام للمشركني- متمركًزا يف قلب اجليش، وعلى امليمنة خالد بن الوليد، 
وعلى امليسرة عكرمة بن أيب جهل، وعلى املشاة صفوان بن أمية، وعلى رماة النبل عبد اهلل بن أيب 

ربيعة، وكانت اللواء يف بين عبد الدار.
فذكرهم أبو سفيان مبا أصاب قريًشا يوم بدر حني أسر حامل لوائهم النضر بن احلارث، وقال هلم 
ليستفز غضبهم ويثري محيتهم: يا بين عبد الدار، قد وليتم لواءنا يوم بدر فأصابنا ما قد رأيتم، وإمنا 
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يؤيت الناس من قبل راياهتم، إذا زالت زالوا، فإما أن تكفونا لواءنا، وإما أن ختلوا بيننا وبينه فنكفيكموه.
وقبيل نشوب املعركة أرسل أبو سفيان إىل األنصار يقول هلم: »خلوا بيننا وبني ابن عمنا فننصرف 

عنكم، فال حاجة لنا إىل قتالكم«، فرد عليه األنصار رًدا عنيًفا، وأمسعوه ما يكره.

نساء قريش تحرض ىلع القتال:

قامت نسوة قريش بنصيبهن من املشاركة يف املعركة، تقودهن هند بنت عتبة زوجة أيب سفيان، 
فكن يتجولن يف الصفوف، ويضربن بالدفوف، حيرضن الرجال على القتال.

التقويم : 
  

س1: ضع عالمة )( أمام العبارات الصحيحة، وعالمة )×( أمام العبارات اخلطأ مما 
يأيت:

# #)      ( قبل طلوع الفجر بقليل مترد عبد اهلل بن جابر، وانسحب بثلث العسكر 
# #)      ( مهت بنو حارثة من األوس، وبنو سلمة من اخلزرج أن تفشال  
# #)      ( اختار رسول اهلل  مائة من املقاتلني جليش الرماة   
# #)      ( عني  عبد اهلل بن جبري بن النعمان األنصاري قائًدا جليش الرماة 
# #)      ( كان لواء جيش املشركني يف بين عبد الدار    

س2: وضح دور هند بنت عتبة والنساء يف غزوة أحد.

س3: أراد عبد اهلل بن أيب أن يبعث اليأس واخلوف يف نفوس املسلمني، وضح ذلك.
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الدرس السابع: غزوة أحد )3(:

بداية املعركة:  

خرج حامل لواء املشركني وأحد أشجع فرساهنا، طلحة بن أيب طلحة العبدري، يدعو إىل املبارزة، 
فتقدم إليه الزبري ، وذحبه بسيفه، فكرب  وكرب املسلمون، وتعاقب بنو عبد الدار حلمل اللواء 

بعد قتل قائدهم.

: تساقط حملة اللواء وشجاعة أبو دجانة

محل عثمان بن أيب طلحة لواء املشركني، فضربه محزة بن عبد املطلب  على عاتقه ضربة 
بترت يده مع كتفه، فرفع اللواء أبو سعد بن أيب طلحة، فرماه سعد بن أيب وقاص  بسهم فمات، 
فرفع اللواء مسافع بن طلحة، فرماه عاصم بن ثابت  بسهم فقتله، فحمل اللواء بعده أخوه كالب 
ابن طلحة، فانقض عليه الزبري بن العوام  وقاتله فقتله، مث محل اللواء أخومها اجلالس بن طلحة، 

فطعنه طلحة بن عبيد اهلل  فقتله.
فحمله من بين عبد الدار أرطاة بن شرحبيل، فقتله علي بن أيب طالب ، مث محله شريح بن 
قارظ فقتله قزمان، مث محله أبو زيد عمرو بن عبد مناف العبدري، فقتله قزمان أيًضا، مث محله ولد 
لشرحبيل بن هاشم العبدري فقتله قزمان أيًضا، ومل يبق من بين عبد الدار أحد حيمل اللواء، فتقدم 
غالم هلم حبشي فحمل اللواء، قاتل حىت قطعت يداه، فربك على اللواء بصدره وعنقه؛ لئال يسقط 

حىت قتل،  وبعد أن ُقتل سقط اللواء على األرض، ومل يبق أحد حيمله، فبقي ساقًطا.
وأقبل أبو دجانة معلًما بعصابته احلمراء، فقاتل فما كان يلقى مشرًكا إال قتله، حىت رأى إنساًنا 
خيمش الناس مخًشا شديًدا، فلما محل عليه السيف ولول، فإذا هي هند بنت عتبة، فتركها إكراًما 

لسيف رسول اهلل  أن يضرب به امرأة.
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: استشهاد أسد اهلل حمزة بن عبد املطلب

شارك محزة بن عبد املطلب  يف إبادة حاملي لواء املشركني، مث انطلق  يف القتال كالليث، 
حىت غدر به رجٌل حبشٌي -ُيدعى وحشًيا- كان يقذف باحلربة فال خيطئ.

  ، وكان قد ُوعد بالعتق إن قتل محزة، فلما التقى الناس خرج يراقب محزة بن عبد املطلب
مث استتر منه بشجرة، وهز حربته، مث رماها يف حني غفلة من محزة بن عبد املطلب ، فأصابت 
أحشاءه فخرجت من بني رجليه، فحاول محزة أن يتحرك حنو وحشي، لكنه سقط، فتركه وهرب حىت 

مات، مث جاء فأخذ حربته مث رجع إىل العسكر.

نشاط )1( :
  

. بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اكتب خمتصر ترمجة أسد اهلل محزة بن عبد املطلب
....................................................................................................................................................

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

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

: استشهاد غسيل املالئكة حنظلة بن أبي عامر

كان حنظلة بن أيب عامر  حديث عهد بالعرس، فلما مسع  نداء احلرب، قام إىل اجلهاد، فلما 
التقى جبيش املشركني يف ساحة القتال، أخذ يشق الصفوف، وانقض على قائد املشركني أيب سفيان 

صخر بن حرب، حىت كاد يقتله لوال أن رآه شداد بن األسود فضربه فقتله.
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نشاط )2( :
  

. بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اكتب خمتصر ترمجة حنظلة بن أيب عامر
....................................................................................................................................................

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

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

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

جيش الرماة يترك مواقعه:

شدد النيب  على جيش الرماة أال يتركوا مكاهنم مهما حدث، فالتزموا بأوامر الرسول  فحني 
هجم فرسان مكة بقيادة خالد بن الوليد ليتسربوا إىل ظهور املسلمني، ويزنلوا عليهم هزمية ساحقة، 
ولكن الرماة رشقوهم بالنبل؛ ففشلت هجماهتم الثالث، وظل اجليش اإلسالمي الصغري مسيطًرا على 

املوقف كله، حىت خارت عزائم أبطال املشركني، وبدأت بشائر النصر.
لكنهم حينما أرادوا نصيبهم من الغنائم ترك حنو أربعون رجاًل منهم مواقعهم من اجلبل، والتحقوا 
باجليش، ومل يبق فيها إال ابن جبري  وتسعة من أصحابه ، التزموا مواقفهم، مصممني على 

البقاء حىت يؤذن هلم أو يبادوا.
فاستدار خالد بن الوليد بسرعة، حىت وصل إىل مؤخرة اجليش اإلسالمي، فأباد عبد اهلل بن جبري 
وأصحابه ، مث انقض على املسلمني من خلفهم، وانقلب املشركون على املسلمني، وأسرعت عمرة 
بنت علقمة احلارثية فرفعت لواء املشركني املطروح على التراب، والتف حوله املشركون، واجتمعوا على 

املسلمني، وأحاطوا  باملسلمني من األمام واخللف.
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موقف الرسول الباسل إزاء عمل التطويق:

بوغت رسول اهلل  بفرسان خالد، وما كان معه غري تسعة من الصحابة فكان أمامه طريقان، 
النجاة بنفسه وبأصحابه إىل ملجأ مأمون، وترك جيشه املطوق، وإما أن خياطر بنفسه وجيمع  إما 
أصحابه حوله فيتخذ هبم جبهة يشق هبا الطريق جليشه املطوق، فرفع  صوته خماطًرا بنفسه منادًيا 
أصحابه؛ وهو يعرف أن املشركني سوف يسمعون صوته، فوصل إليه املشركون، قبل أن يصل املسلمون.

انقسام املسلمين:

فوق  انطلق  من  ومنهم  املدينة،  إىل  رجع  ومنهم من  الفرار،  أخذ يف  فمنهم من  املسلمون  تفرق 
اجلبل، ومنهم من مل يكن يهمهم إال رسول اهلل ، فعملوا على محايته، وكان يف  مقدمتهم أبو بكر 

. الصديق، وعمر بن اخلطاب، وعلي بن أيب طالب، وغريهم

دعاوى الصمود والصبر ىلع القتال:

نادى مناٍد: "إن حممًدا قد قتل"، فاهنارت الروح املعنوية للمسلمني، وتوقف بعضهم عن القتال، 
وألقى بأسلحته، فمر هبم أنس بن النضر ، فقال: "قتل رسول اهلل، ما تصنعون باحلياة بعده؟ 
قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول اهلل"، مث قاتل حىت قتل، وبه بضع ومثانون ما بني طعنة برمح، 

وضربة بسيف، ورمية بسهم.
ونادى ثابت بن الدحداح  قومه، فقال: "يا معشر األنصار، إن كان حممد قد قتل، فإن اهلل حي 
ال ميوت، قاتلوا على دينكم، فإن اهلل مظفركم وناصركم"، فنهض إليه نفر من األنصار، فحمل هبم 

على كتيبة فرسان خالد، فما زال يقاتلهم، حىت قتله خالد بالرمح، وقتل أصحابه.
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: املشركون يحاصرون النبي

 على املسلمني، وكان معه سبعة من األنصار ورجــالن من قريش، مسعه  نادى رسول اهلل  ملا 
املشركون فبدأوا بتطويقه، فجرى بني املشركني وبني الصحابة الذين كانوا معه  عراك عنيف، سقط 
الفرصة،  تلك  املشركون  فانتهز   ، وبقي طلحة بن عبيد اهلل وسعد بن أيب وقاص  فيه األنصار، 
اليمىن  رباعيته  وأصيبت  فوقع،  باحلجارة  وقاص  أيب  بن  عتبة  فرماه   ، عليه  القضاء  فطمعوا يف 
السفلى، وأصيبت شفته السفلى، وتقدم إليه عبد اهلل بن شهاب الزهري، فشجه يف جبهته، وضربه 
عبد اهلل بن قمئة على عاتقه بالسيف ضربة عنيفة، مث ضربه على وجنته  ضربة أخرى حىت دخلت 
حلقتان من حلق املغفر يف وجنته، وزاد ضغطهم على املسلمني، حىت سقط رسول اهلل  يف حفرة، 
فاحتضنه طلحة بن عبيد اهلل  حىت استوى قائًما، وقام سعد بن أيب وقاص وطلحة بن عبيد اهلل 

رضي اهلل عنهما ببطولة نادرة، ودافعا ببسالة منقطعة النظري. 

: يتجمعون حول الرسول  الصحابة

أسرع الصحابة لتلبية نداء رسول اهلل ، فكان أول من رجع إليه أبو بكر، مث أبو دجانة، ومصعب 
ابن عمري، وعلي بن أيب طالب، وسهل بن حنيف، ومالك بن سنان والد أيب سعيد اخلدري، وأم عمارة 
بلتعة، وسهل بن  النعمان، وعمر بن اخلطاب، وحاطب بن أيب  نسيبة بنت كعب املازنية، وقتادة بن 

. وأبو طلحة، فأقاموا حوله سياًجا من أجسادهم، وبالغوا يف الدفاع عنه ، حنيف

الرسول  يواصل املعركة وينقذ املوقف:

ُقتل مصعب  حامل لواء املسلمني، فأعطى رسول اهلل  اللواء علي بن أيب طالب ، وقاتل 
بقية الصحابة قتااًل شديًدا، وحينئذ استطاع رسول اهلل  أن يشق الطريق إىل جيشه املطوق، فأقبل 
 . فنادى بأعلى صوته: يا معشر املسلمني، أبشروا؛ هذا رسول اهلل ، إليهم، فعرفه كعب بن مالك

فتجمع حوله حوايل ثالثني رجاًل من الصحابة.
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وبعدها أخذ الرسول  يف االنسحاب املنظم إىل شعب اجلبل، وهو يشق الطريق بني املشركني 
املهامجني، فلحق برسول اهلل  أيب بن خلف وهو يقول: أين حممد؟ ال جنوت إن جنا، فأراد الصحابة 
أن يوقفوه، فقال الرسول : دعوه، فلما دنا منه تناول  احلربة من احلارث بن الصمة ، فطعنه 
فيها طعنة تدحرج منها عن فرسه مراًرا، فلما رجع إىل قريش وهو يقول: "قتلين واهلل حممد"، فقد كان 
جرحه ال يقتل، إال أن رسول اهلل قد قال له من قبل اهلجرة وهو  مبكة: أنا أقتلك، وكان يقول: "فواهلل 

لو بصق علّي حممد لقتلين"، ومات وهم عائدون به إىل مكة.
فحاولت مجاعة من املشركني بقيادة أيب سفيان وخالد بن الوليد أن يأتوا النيب  وصحبه من 

أعلى اجلبل، فقاتلهم عمر بن اخلطاب  ورهط معه من املهاجرين  حىت أهبطوهم من اجلبل.

تشويه الشهداء:

انسحب املسلمون، فعاد املشركون إىل مواقعهم، واشتغلت نساؤهم بقتلى املسلمني، ميثلون هبم، 
ويقطعون اآلذان واألنوف والفروج، ويبقرون البطون.

التقويم : 
  

س1: ضع عالمة )( أمام العبارات الصحيحة، وعالمة )×( أمام العبارات اخلطأ مما يأيت:
# #)    ( أول حامل للواء املشركني يوم بدر طلحة بن أيب طلحة العبدري  
# #)    ( تقدم  علي بن أيب طالب   وذبح طلحة بن أيب طلحة العبدري  
# #)    (    ُقتل طلحة بن عبيد اهلل وسعد بن أيب وقاص دفاًعا عن الرسول
# #)    ( انشغلت نساء املسلمني بتشويه قتلى املشركني                          
# #)    ( ُقتل مصعب  حامل لواء املسلمني يف غزوة أحد                

س2:  تساقط محلة لواء املشركني الواحد تلو اآلخر، وضح ذلك.
س3: قامت نساء املشركني يف غزوة أحد بأعمال ال تليق بأخالق العرب، وضح ذلك.
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الدرس الثامن: غزوة أحد )4(:

شماتة أبي سفيان:

قبل انصراف املشركني نادى أبو سفيان: أفيكم حممد؟ فلم جييبوه، فقال: أفيكم ابن أيب قحافة؟ 
فلم جييبوه، فقال: أفيكم عمر بن اخلطاب؟ فلم جييبوه -وكان  منعهم من اإلجابة-، فقال: أما 
هؤالء فقد كفيتموهم، فلم ميلك عمر  نفسه أن قال: يا عدو اهلل إن الذين ذكرهتم أحياء، وقد 
أبقى اهلل ما يسوؤك، فقال: اعل هبل، فقال : أال جتيبونه؟ فقالوا: فما نقول؟ قال : قولوا: اهلل 
أعلى وأجل، مث قال: لنا العزى وال عزى لكم، فقال : أال جتيبونه؟ قالوا: ما نقول؟ قال : قولوا: 
اهلل موالنا، وال موىل لكم، مث قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، واحلرب سجال، فأجاب عمر : قتالنا 
يف اجلنة، وقتالكم يف النار، فنادى أبو سفيان : إن موعدكم بدر العام القابل، فقال  لرجل من 

أصحابه: قل: نعم، هو بيننا وبينك موعد.

تفقد القتلى والجرحى:

بعث  علي بن أيب طالب ، فقال: اخرج يف آثار القوم فانظر ماذا يصنعون؟ وما يريدون؟ 
فإن كانوا قد جنبوا اخليل، وامتطوا اإلبل فإهنم يريدون مكة، وإن كانوا قد ركبوا اخليل وساقوا اإلبل 
 : فإهنم يريدون املدينة، والذي نفسي بيده لئن أرادوها ألسرين إليهم فيها، مث ألناجزهنم، قال علي

فخرجت يف آثارهم أنظر ماذا يصنعون، فجنبوا اخليل وامتطوا اإلبل، ووجهوا إىل مكة.
مث بعث رسول اهلل  زيد بن ثابت  يطلب سعد بن الربيع ، يقرُئه السالم، ويقول له: 
: كيف جتدك؟ فطاف بني القتلى، فأتاه وهو بآخر رمق، وفيه سبعون ضربة:  "يسألك رسول اهلل 
ما بني طعنة برمح، وضربة بسيف، ورمية بسهم، فقلت: يا سعد، إن رسول اهلل  يقرئك السالم، 
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ويقول لك: أخربين كيف جتدك؟ فقال سعد: "وعلى رسول اهلل  السالم، قل له: يا رسول اهلل أجد 
ريح اجلنة، وقل لقومي األنصار: ال عذر لكم عند اهلل إن ُخِلص إىل رسول اهلل  وفيكم عني تطرف"،  

وفاضت نفسه من وقته.
 وبه رمق يسري، وكانوا من قبل يعرضون عليه اإلسالم  ثابت  ووجــدوا يف اجلرحى عمرو بن 
فيأباه، فسألوه: ما الذي جاء بك؟ فقال: رغبة يف اإلسالم، آمنت باهلل ورسوله، مث قاتلت مع رسول 
اهلل  حىت أصابين ما ترون، ومات من وقته، فذكروه لرسول اهلل ، فقال : هو من أهل اجلنة.

نشاط )1( :
  

.عن قزمان، وكيف وجده الصحابة  بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ اكتب ماذا قال رسول اهلل

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

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

نشاط )2( :
  

بالرجوع إىل مصادر التعلم؛ أكمل اجلدول التايل:

عدد القتلى يف غزو أحدالفريق
األوس

اخلزرج

املهاجرون

املشركون
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الرجوع إلى املدينة:

أثناء رجوعه  لقيته يف الطريق محنة بنت جحش رضي اهلل عنها، فنعى إليها أخاها عبداهلل 
بن جحش ، فاسترجعت واستغفرت له، مث نعى هلا خاهلا محزة بن عبد املطلب ، فاسترجعت 

واستغفرت، مث نعى هلا زوجها مصعب بن عمري ، فصاحت وولولت.
ومر بامرأة من بين دينار، وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها بأحد، فلما ُنعوا هلا قالت: فما فعل 
رسول اهلل ؟ قالوا: خرًيا يا أم فالن، هو حبمد اهلل كما حتبني. قالت: أرونيه حىت أنظر إليه. فأشري 

إليها، حىت إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك صغرية.
. وبات املسلمون يف حالة الطوارئ، حيرسون مداخل املدينة وخمارجها، وحيرسون رسول اهلل

غزوة حمراء األسد: )شوال/3هـ(:

بات الرسول  يفكر يف املوقف، ماذا يفعل  إن فكر املشركون غزو املدينة مرة ثانية؟ فصمم على 
أن يقوم بعملية مطاردة اجليش املكي، فنادى يف الناس باملسري إىل لقاء العدو يوم األحد الثامن من 
شوال، وقال : ال خيرج معنا إال من شهد القتال، فقال له عبد اهلل بن أيب: أركب معك؟ قال: ال، 
واستجاب له املسلمون على ما هبم من اجلرح الشديد، واخلوف املزيد، وقالوا: مسًعا وطاعة، واستأذنه 
جابر بن عبداهلل ، وقال: "يا رسول اهلل، إين أحب أن ال تشهد مشًهدا إال كنت معك، وإمنا خلفين 

. أيب على بناته، فأذن يل، أسري معك"، فأذن له
وسار رسول اهلل  واملسلمون معه، حىت بلغوا محراء األسد، على بعد مثانية أميال من املدينة، 
فعسكروا هناك، وهناك أقبل معبد بن أيب معبد اخلزاعي  إىل رسول اهلل ، فقال: "يا حممد، 
أما واهلل لقد عز علينا ما أصابك يف أصحابك، ولوددنا أن اهلل عافاك"، فأمره  أن يلحق أبا سفيان 

فيخذله.
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بينهم،  فيما  فتالوموا  املدينة،  من  مياًل  وثالثني  ستة  بعد  على  بالروحاء  نزلوا  املشركون  وكــان 
وقال بعضهم لبعض: مل تصنعوا شيًئا، أصبتم شوكتهم وحدهم، مث تركتموهم، وقد بقي منهم رؤوس 
جيمعون لكم، فارجعوا حىت نستأصل شأفتهم، فقال صفوان بن أمية: "يا قوم، ال تفعلوا؛ فإين أخاف 
أن جيمع عليكم من ختلف من اخلروج فارجعوا"، إال أن جيش قريش أمجعوا على املسري حنو املدينة، 
ولكن قبل أن يتحرك أبو سفيان جبيشه من مقره حلقه معبد بن أيب معبد اخلزاعي، ومل يكن يعرف أبو 
سفيان بإسالمه، فقال: ما وراءك يا معبد؟ فقال معبد : حممد، قد خرج يف أصحابه، يطلبكم يف 
مجع مل أر مثله قط، وقد اجتمع معه من كان ختلف عنه يف يومكم، وندموا على ما ضيعوا، فيهم من 

احلنق عليكم شيء مل أر مثله قط.
قال أبو سفيان: وحيك، ما تقول؟ قال: واهلل ما أرى أن ترحتل، فقال أبو سفيان: واهلل لقد أمجعنا 
الكرة عليهم لنستأصلهم، قال: فال تفعل؛ فإين ناصح، وحينئذ أخذهم الفزع والرعب، وقرروا الرجوع 

إىل مكة.

النبي  يحاكم املحرضين والجواسيس:

أقام  حبمراء األسد االثنني والثالثاء واألربعاء، مث رجع إىل املدينة، وقبل الرجوع إىل املدينة 
أمسك أبا عزة اجلمحي؛ وهو الذي كان قد مّن عليه من أسارى بدر لفقره وكثرة بناته، ولكنه نكث 
أمر    ولكن رسول اهلل  العفو،  واملسلمني فطلب    النيب  قتال  الناس بشعره على  وغدر، فحرض 

فضربت عنقه.
العاص؛ ألنه ملا رجع املشركون يوم أحد جاء   باإلعدام على معاوية بن املغرية بن أيب  وحكم 
معاوية إىل ابن عمه عثمان بن عفان رضي اهلل عنه، فاستأمن له عثمان  رسول اهلل ، فأمنه على 
أنه إن وجد بعد ثالث قتله، فلما خلت املدينة من اجليش اإلسالمي أقام فيها أكثر من ثالث يتجسس 
حلساب قريش، فلما رجع اجليش خرج معاوية هارًبا، فأمر رسول اهلل  زيد بن حارثة وعمار بن 

ياسر، فتعقباه حىت قتاله.
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التقويم : 
  

س1: اكتب الدروس املستفادة من غزوة أحد.
س2: خلص أبرز أحداث غزوة أحد من البداية حىت النهاية.

س3: قارن بني غزوة أحد وغزوة محراء األسد من حيث: عدد املسلمني يف كل غزوة، تاريخ 
وقوع كل غزوة.
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