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تــقــديــم

أمــر �لــذي  صــلاح �لتربــوي باأنــه �لمدخــل �لعقلانــي �لعلمــي �لنابــع مــن ضــرور�ت �لحالــة،  �لمســتند �إلــى و�قعيــة �لنشــاأة، �ل� يتصــف �ل�إ

�نعكــس علــى �لرؤيــة �لوطنيــة �لمطــورة للنظــام �لتعليمــي �لفلســطيني فــي محــاكاة �لخصوصيــة �لفلســطينية و�ل�حتياجــات �ل�جتماعيــة، 

و�لعمــل علــى �إرســاء قيــم تعــزز مفهــوم �لمو�طنــة و�لمشــاركة فــي بنــاء دولــة �لقانــون، مــن خــلال عقــد �جتماعــي قائــم علــى �لحقــوق 

أمانــي،  آمــال، ويلامــس �ل� و�لو�جبــات، يتفاعــل �لمو�طــن معهــا، ويعــي تر�كيبهــا و�أدو�تهــا، ويســهم فــي صياغــة برنامــج �إصــلاح يحقــق �ل�

ويرنــو لتحقيــق �لغايــات و�ل�أهــد�ف.   

ــه قو�عــده ومفاهيمــه، فقــد جــاءت ضمــن خطــة  ــوي، بوصفهــا علمــاً ل ــر �لمشــهد �لترب ــة فــي تطوي ولمــا كانــت �لمناهــج �أد�ة �لتربي

عــد�د  متكاملــة عالجــت �أركان �لعمليــة �لتعليميــة �لتعلميــة بجميــع جو�نبهــا، بمــا يســهم فــي تجــاوز تحديــات �لنوعيــة بــكل �قتــد�ر، و�ل�إ

لجيــل قــادر علــى مو�جهــة متطلبــات عصــر �لمعرفــة، دون �لتــورط باإشــكالية �لتشــتت بيــن �لعولمــة و�لبحــث عــن �ل�أصالــة و�ل�نتمــاء، 

و�ل�نتقــال �إلــى �لمشــاركة �لفاعلــة فــي عالــم يكــون �لعيــش فيــه �أكثــر �إنســانية وعد�لــة، وينعــم بالرفاهيــة فــي وطــن نحملــه ونعظمــه.   

ــد  ــا، وباســتحضار و�ٍع لعدي ــن �إنتاجه ــا يجــب �أن يكــون م ــة، وصــول�ً لم ــي �لمعرف ــة تلّق ــى تجــاوز نمطي ــق �لحــرص عل ــن منطل وم

�لمنطلقــات �لتــي تحكــم رؤيتنــا للطالــب �لــذي نريــد، وللبنيــة �لمعرفيــة و�لفكريـّـة �لمتوّخــاة، جــاء تطويــر �لمناهــج �لفلســطينية وفــق رؤيــة 

محكومــة باإطــار قو�مــه �لوصــول �إلــى مجتمــع فلســطيني ممتلــك للقيــم، و�لعلــم، و�لثقافــة، و�لتكنولوجيــا، وتلبيــة �لمتطلبــات �لكفيلــة 

بجعــل تحقيــق هــذه �لرؤيــة حقيقــة و�قعــة، وهــو مــا كان لــه ليكــون لــول� �لتناغــم بيــن �ل�أهــد�ف و�لغايــات و�لمنطلقــات و�لمرجعيــات، 

فقــد تاآلفــت وتكاملــت؛ ليكــون �لنتــاج تعبيــر�ً عــن توليفــة تحقــق �لمطلــوب معرفيــاً وتربويــاً وفكريــاً.

ــو�زن  ــة �لكتــب �لمقــرّرة مــن �لمنهــاج دورهــا �لماأمــول فــي �لتاأســيس؛ لت ــر، بمــا يعــّزز �أخــذ جزئي ــر لهــذ� �لتطوي ــات تؤطّ ــة مرجعي ثّم

طــار جــاءت �لمرجعيــات �لتــي تــم �ل�ســتناد �إليهــا، وفــي طليعتهــا  �إبد�عــي خــّلاق بيــن �لمطلــوب معرفيــاً، وفكريــاً، ووطنيــاً، وفــي هــذ� �ل�إ

ضافــة �إلــى وثيقــة �لمنهــاج �لوطنــي �ل�أول؛ لتوّجــه �لجهــد، وتعكــس ذ�تهــا علــى  وثيقــة �ل�ســتقلال و�لقانــون �ل�أساســي �لفلســطيني، بال�إ

مجمــل �لمخرجــات.

ومــع �إنجــاز هــذه �لمرحلــة مــن �لجهــد، يغــدو �إزجــاء �لشــكر للطو�قــم �لعاملــة جميعهــا؛ مــن فــرق �لتاأليــف و�لمر�جعــة، و�لتدقيــق، 

ــر، ونحــن و�ثقــون مــن  ــة �لحديــث عــن �لتطوي ــا مرحل ــا �أقــل مــا يمكــن تقديمــه، فقــد تجاوزن ــة �لعلي شــر�ف، و�لتصميــم، وللجن و�ل�إ

تو�صــل هــذه �لحالــة مــن �لعمــل.     

وزارة التربية والتعليم 

مــركــز �لــمـنـاهـج �لفلسطينية

�آب / ٢٠١٧



مــقــدمــة

فريق �لتاأليف

ــًة  ــوِث رحم ــى �لمبع ــي ونســلُِّم عل ــِم ســلطانِِه، ونصلّ ــِه وعظي ــي لجــلاِل وجِه ــا ينبغ ــه، كم ــاركاً في ــر�ً مب ــِه حمــد�ً كثي ــُد لل �لحم

ــد: ــن، وبع للعالَمي

ــي  ــُل ف ــا، جــاَء �لعم ــِج وتطويِره ــي تحســيِن �لمناه ــا ف ــي �لِفَلســطينّية، وخطِّته ــم �لعال ــِة و�لتّعلي ــع سياســِة وز�رِة �لتّربي �نســجاماً م

هــا فريــٌق ُمَشــكٌَّل  ســلامّية بعــَد در�ســٍة عميقــٍة للمنهــاِج �لقديــم، معتمــدًة علــى �لخطــوِط �لعريضــِة �لّتــي �أعدَّ تاأليــِف كتــِب �لتّربيــِة �ل�إ

مــن �أكاديمّييــن ومشــرفين تربويّيــن ومعلميــن، ر�عــْت فــي بنائهــا مجــال�ٍت ِعــّدة، ترتكــُز فــي �أساِســها علــى �لعقيــدِة �لّســمحِة و�لّشــريعِة 

�لغــّر�ء.

ــِع مناحــي  ــاً ومتكامــلاً وشــاملاً لجمي ــاً متو�زن ــاً وفكريّ ــاًء تربويّ ــاِء شــخصية �لطالــب �لمســلم بن ســلامّيُة تهــدُف �إلــى بن ــُة �ل�إ فالتربي

ــر�آِن  ــَدُة �لق ــي َوْح ــك، فف ــِق ذل ِة مجــال�ٍت؛ لتحقي ــدَّ ــى ِع ــفِّ �لخامــس �ل�أساســيِّ �لجــزء �ل�أول عل ــاُب �لصَّ ــذ� �شــتمَل كت ــاة، ل �لحي

ــة، حيــُث جــاَء �لتّفســيُر مجمــلاً ميســر�ً،  �لكريــِم تــم تنــاول ســور �لتيــن، و�لبــروج، و�لنصــر، و�لعاديــات، بمــا يتناســُب و�لفئــَة �لُعُمِريَّ

يمــان باأســماء �للــه وصفاتــه مثل)�للــه �لخالــق، �للــه �لــرز�ق �لكريــم( بمــا يتناســُب و�لمرحلــَة  وفــي مجــاِل �لعقيــدة، جــاَء �لتّركيــُز علــى �ل�إ

ــريف، �شــتمَل �لكتــاُب علــى ثلاثــِة �أحاديــَث هــي: شــجاعة �لرســول -صلــى �للــه عليــه وســلم-  ــة، وفــي وحــدة �لحديــِث �لشَّ �لُعُمِريَّ

ــُز فــي حياتِنــا علــى مبــد�أ �لُقــدوِة مــن ســيرِة �لمصطفــى -صلــى �للــه عليــه وســلم- ، فقــد  ووفائــه،  و�لصديــق �لصالــح. وبمــا �أنّنــا نركِّ

َنــت وحــدة �لســيرة �لنبويــة درســا تفاعليــا عــن مر�حــل حيــاة �لنبــي -صلــى �للــه عليــه وســلم- ودرســا عــن عــرض �لدعــوة �لــى �للــه  تَضمَّ

ســر�ء و�لمعــر�ج، وفــي وحــدة �لِفْقــه، تــم �لتذكيــر باأحــكام �لوضــوء و�لتيمــم و�لصلــو�ت  فــي �لمو�ســم، ودرســا عــن عــام �لحــزن ثــم �ل�إ

يَّتهمــا فــي صقــِل شــخصيَِّة �أبنائِنــا، ولتوثيــِق  �لمســنونة وفضــل �لصدقــات، وقــد كاَن للفكــِر و�ل�أخــلاِق نصيــٌب مــن �لمحتــوى؛ ل�أهمِّ

أو�صــِر بيــَن �أفــر�ِد �ل�أســرِة و�لمجتمــع، و�بــر�ز� للقضيــة �لوطنيــة �لفلســطينية وعاصمتهــا �لقــدس، فتناولنــا مكانــة فلســطين و�لمســجد  �ل�

نســان.وقد حرْصنــا فــي بد�يــِة �لــدروِس علــى تدويــِن  ســلام وكر�مــة �ل�إ �ل�أقصــى و�لقــدس ووحــدة �لمجتمــع �ل�ســلامي وختمنــا بــدرس �ل�إ

ــى �لصــور  ــِة �إل ضاف ــة، هــذ� بال�إ ــة و�لِوجد�نّي أد�ئي ــة و�ل� ــة �لمعرفي ــا علــى �ل�أهــد�ِف بمجال�تهــا �لثلاث ــا خلالَه ــِة، وركّزن �ل�أهــد�ِف �لتّربويّ

و�لّرســوماِت �لَّتــي �حتــوى عليهــا �لُمقــّرر؛ لتكــوَن بمثابــِة طريــٍق للتحليــِل و�ل�ســتنتاِج، َوْفــَق �لمــكاِن �لـّـذي ُعِرَضــْت فيــه، وقــد َحَرْصنــا 

ــِم مــن خــلاِل تضميــِن �لكتــاِب �أســئلًة ومناقشــاٍت و�أنشــطًة، تدفُعــُه �إلــى �لمشــاركِة �لفاعلــِة، وتنميــِة مهار�تِــِه  علــى تفعيــِل دوِر �لُمتعلِّ

وقُُدر�تِــِه �لعقلّيــة، بمــا يخــدُم �ل�أهــد�َف، ويعــّزُز �عتمــاَدُه علــى ذ�تِــه.

عاً َحَسَب �ل�أهد�ِف �لمرسومة، وتركنا للمعلم حرية �ختيار �أدو�ِت �لتَّقويم �لّتي ير�ها مناسبة.  �أّما �لتَّقويم، فجاء متنوِّ

أنشــطِة؛   وفــي دليــِل �لُمعلِّــِم، �أْرَفْقنــا َملّفــاٍت مرئيَّــًة ومســموعة، توظيفــاً للتكنولوجيــا فــي خدمــة �لمنهــاج، وقــد �أشــْرنا لذلــك فــي �ل�

لتحظــى باهتمــاِم �لُمعلِّــم، ولتكــوَن فاعلــًة فــي خدمــِة �لمحتوى.هــذ� وقــد بذلْنــا جهَدنــا فــي �لتّيســيِر و�لتّســهيل، فمــا كاَن مــن صــو�ٍب، 

ــكر، و�إن كان غيــر ذلــك فنســاأله �لعفــو و�لغفــر�ن. َفِمــَن �للــِه وحــَده، َفَلــُه �لحمــُد و�لشُّ

سر�ء و�لمعر�ج. ونرجو من �لله �لعلي �لقدير �أن يتقبل منا عملنا هذ� و�أن ينفع به �أبناء فلسطين في �أرض �لرباط، �أرض �ل�إ



المحتوي�ت

٥سورة �لتين�لدَّرس �ل�أول

٥٤مر�حل حياة �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص )من �لمولد حتى خروجه �إلى �لطائف(�لدَّرس �لحادي عشر )تفاعلي(

يمان باأسماء �لله وصفاته�لدَّرس �لخامس ٢٤�ل�إ

٧٦تذكير باأحكام �لوضوء و�لتيمم �لدَّرس �لخامس عشر )تفاعلي(

٣٧�لشجاعة�لدَّرس �لثامن

٩٤مكانة �لمسجد �ل�أقصى و�لقدس وفلسطين �لدَّرس �لثامن عشر

القراآن الكريمالوحدة ال�أولى

السيرة النبويةالوحدة الرابعة

سلاميةالوحدة الث�نية العقيدة ال�إ

سلاميالوحدة الخ�مسة الفقه ال�إ

الحديث النبوي الشريفالوحدة الث�لثة

سلاميالوحدة الس�دسة الفكر ال�إ

٩سورة �لبروج�لدَّرس �لثاني

٥٧عام �لحزن�لدَّرس �لثاني عشر

٢٨�لله �لخالق �لمالك�لدَّرس �لسادس

٨٠�لصلو�ت �لمسنونة�لدَّرس �لسادس عشر

٤٢�لصدق�لدَّرس �لتاسع

سلامي وتماسكه�لدَّرس �لتاسع عشر ١٠٤وحدة �لمجتمع �ل�إ

١٤سورة �ل�نفطار�لدَّرس �لثالث

سر�ء و�لمعر�ج�لدَّرس �لثالث عشر ٦٢معجزة �ل�إ

٣١�لله �لّرز�ق �لكريم�لدَّرس �لسابع

٨٦فضل �لزكاة و�لصدقة �لدَّرس �لسابع عشر

٤٧�لصديق �لصالح�لدَّرس �لعاشر

نسان�لدَّرس �لعشرون سلام وكر�مة �ل�إ ١١١�ل�إ

١٨سورة �لعاديات�لدَّرس �لر�بع

٦٨عرض �لدعوة �إلى �لله في �لمو�سم�لدَّرس �لر�بع عشر



٢

اإرش�دات ع�ّمة للمعلّم

  �لمعلّم قدوة لطلبته.

  يوظّف �لمعلّم �لّدليل، وخاّصة ما يتعلق بمقاطع �لفيديو �لمرفقة 
لكّل درس.

  �لّدروس �لتّفاعلّية هي لتنمية قدر�ت �لطّلبة على �لحو�ر و�لمناقشة، 
و�لتّعبير، و�لكشف عن خبر�تهم �لّسابقة، وتخضع ل�أدو�ت �لتّقويم 

�لنّوعّي �لو�قعّي.

َور �لو�ردة في �لّدروس، ودليل �لمعلم �أثناء �لحّصة.   توظيف �لصُّ

أّول.   توزيع دروس َوْحَدة �لقر�آن �لكريم على مد�ر �لفصل �ل�
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�لَوْحَدُة �ل�أولى:�لقر�آُن �لكريم
أّول : سورة �لتّين  �لّدرس �ل�

 �لّدرس �لثّاني : سورة �لبروج

 �لّدرس �لثّالث: سورة �ل�نفطار 

 �لّدرس �لّر�بع : سورة �لعاديات



4

ال�أهداف الع�مة لوحدة القراآن الكريم:

يتوقّع من �لطلبة في نهاية �لوحدة �أن يكونو� قادرين على:

 �لتلاوة  �لصحيحة للاآيات �لكريمة.

آيات �لكريمة سلوكياً.   تمثّل �لقيم �لمتضمنة في �ل�

نسان في �أحسن صورة.  بيان قدرة �لله في خلق �ل�إ

 �ل�عتز�ز بقيمة �لثبات على �لحق.

 �ل�ستعد�د لليوم �ل�آخر بال�كثار من �لطاعات.

" خيركم من تعّلم القراآن 

وعلمه"



٥

ْرُس لدَّ
ا

ُسوَرُة التّيِن
)تفسيٌر وِحْفظ(

ْرس: اأهداُف الدَّ

ْرِس �أْن يكونو� قادرين على: ُيَتَوقَُّع ِمَن �لطّلبة بعَد نهايِة هذ� �لدَّ

آياِت �لكريمة تلاوًة صحيحة.- ١ تلاوة �ل�

آياِت - ٢ تفسير �لمفرد�ِت و�لتر�كيب �لجديدة في �ل�

�لكريمِة.

جمالّي للّسورة �لكريمة.- ٣ توضيح �لمعنى �ل�إ

تعد�د �لموضوعاِت �لّرئيسة في �لّسورة �لكريمة - ٤

آياِت �لكريمِة. - ٥ �ستنباط �لدُّروس و�لِعبر ِمَن �ل�

آياِت �لكريمة غيباً.- ٦ تلاوة �ل�

ُسوَرةُ اتّلنِِي

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم بِّۡسِم ٱللَّ
ِمنِي ٣ 

َ
ۡيُتــوِن ١ َوُطورِ ِســيننَِي ٢ َوَهَٰذا ٱۡلَــَدِ ٱۡل  َوٱتّلـِـنِي َوٱلزَّ

ــُه  ــمَّ َرَدۡدَنٰ ــٖم ٤ ُث ــِن َتۡقوِي ۡحَس
َ
ــَن ِفٓ أ نَسٰ ــا ٱۡلِ ــۡد َخلَۡقَن لََق

ــِت  ٰلَِحٰ ــواْ ٱلصَّ ــواْ وََعِملُ ــَن َءاَمُن ِي ــفِلنَِي ٥ إِلَّ ٱلَّ ــَفَل َسٰ ۡس
َ
أ

ــُد بِٱدّلِيــِن  ــَك َبۡع بُ ۡجــٌر َغــۡرُ َمۡمُنــوٖن ٦ َفَمــا يَُكّذِ
َ
ــۡم أ فَلَُه

ــنَي ٨  ــِم ٱۡلَحِٰكِم ۡحَك
َ
ُ بِأ ــَس ٱللَّ لَۡي

َ
٧ أ

طــور ســينين: �لجبل �لـّـذي كلّم 
�للُّه عليِه موســى، عليه �لســلام.
البلُد  ال�أمين: مكُّة �لمَكّرمة.

اأحســن تقويــم: �أجمــُل صــورة، 
و�أتــم ِخلقــة.

اأسفل س�فلين: �أرذل �لعمر.
غير ممنون: غير منقِطٍع. 

اأحكم الح�كميــن: �لذي يضع 
أمــور في مو�ضعها �لصحيحة. �ل�

مع�ني المفرداِت 
والتّراكيب
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 َنْسَتِمُع لسورِة التّين ِمَن الُقْرِص الُمْرَفق.
ُيقسُم �للُّه -سبحانه وتعالى- بالتّيِن و�لّزيتون؛ لبركتهما، وبركة موطنهما.

�أجمع صور�ً لشجرَتي �لتّين و�لّزيتون، و�أعلقها في غرفة �لّصّف.
١

�أذكُر بعضاً من فو�ئِد �لتّين و�لّزيتون.
٢

آمنِة �أنُّه خلَق  ثّم �أقسَم �للُّه بالجبل �لذي كلم �لله عليه موسى عليه �لسلام، وبمكَّة �لمكّرمِة �ل�

يمان، ثّم يرّده �إلى �أرذل �لعمر، فتضعف  نساَن في �أحسن صورة، و�أتم خلقة، ليهتدي �إلى �ل�إ �ل�إ

قوته ومهارته.



٧

فاأما �لّذين �آمنو�، وعملو� �لّصالحات في شبابهم، وحال قوتهم، فيبقى �أجرهم مستمر�ً على 

�ل�أعمال �لتي كانو� يعملونها ل� ينقطع، وهذ� هو عدل �لله، وحكمته.

نساَن لربِِّه �لّذي �أنعَم عليه بالنَِّعِم �لّتي ل� تَُعّد  آياُت تكذيَب �ل�إ وفي ختام �لّسورِة، تستنكُر �ل�

ول� تُحصى، ثّم يبّيَن �للُّه تعالى �أنَُّه حكيم يضع �ل�أمور في مو�ضعها �لصحيحة، عدل في قضائه 

وتقديره ل�أمور �لمخلوقات.

َقِضيٌَّة للنِّق�ش:

قيامُ �ل�حتلال �لّصهيونيِّ باقتلاِع �أشجاِر 
�لّزيتوِن في ِفَلسطين. 

ل�فَِتة: ب�قون م� بقي التين والزيتون.

التــقــــويــــــم 



٨

التــقــــويــــــم 

جابة �لصحيحة فيما ياأتي:  �أضع د�ئرة حول رمز �ل�إ

١- �لمقصود بالبلد �ل�أمين في قوله تعالى)وهذ� �لبلد �ل�مين( هو:

�أ( خليل �لرحمن.  ب( �لمدينة �لمنورة.   جـ( مكة �لمكرمة.  د( �لقدس �لشريف.

نسان عن سائر �لمخلوقات بـ: ٢- مّيز �لله سبحانه �ل�إ

در�ك. حساس  و�ل�إ �أ( �لسمع و�لبصر.   ب( �لعقل و�لنطق.      جـ( �لنمو و�لتكاثر.   د( �ل�إ

 �أذكُُر �ل�أشياء �لتي �أقسَم �للُّه تعالى بها في �لّسورة �لكريمة.

آتية:  �أَبيُِّن �لمقصوَد بالمفرد�ِت و�لتّر�كيِب �ل�

            طور سينين، �لبلد �ل�أمين، �أسفل سافلين، غير َمْمنون.

 �أَعلُِّل: �أقسَم �للُّه -تعالى- بالتّين، و�لّزيتون.

نساَن عن باقي �لمخلوقات.  �أستنتُج ما مّيز �للّه -تعالى- به �ل�إ

 �أكتُب و�جبي تُجاَه شجرَتي �لتّين و�لّزيتون.

 �أْستخلُص ِعْبَرَتْيِن �أستفيُدهما من �آياِت ُسوَرِة �لتّين.

 �أتلو سورَة �لتّين غيباً.

التــقــــويــــــم 
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سورُة البروِج
)تفسيٌر وِحْفظ(

ْرس: اأهداُف الدَّ

ْرِس �أْن يكونو� قادرين على: ِمَن �لطّلبة بعَد نهايِة هذ� �لدَّ

آيات �لكريمة تلاوًة صحيحة.- ١ تلاوة �ل�

آيات غيباً.- ٢ حفظ �ل�

آياِت �لكريمة.- ٣ تفسير �لمفرد�ت و�لتّر�كيب �لو�ردة في �ل�

آياِت �لكريمِة.- ٤ تعد�د َمظاِهر قُدرِة �للِه تعالى �لو�ردة في �ل�

آياِت �لكريمِة. - ٥ �ستنباط �لدُّروس و�لِعَبر ِمَن �ل�

ثُل قيمة �لثبات على �لحق و�لتضحية في سبيل �لله.- ٦ َتمَّ

جمالي للاآيات �لكريمة.- ٧ توضيح �لمعنى �ل�إ

ْرُس لدَّ
ا



١٠

وِج ُسوَرةُ الُبُ

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم ِمۡسِب ٱللَّ
وِج ١ َوٱۡلَوِۡم ٱلَۡموُۡعودِ ٢ وََشــاهِٖد َوَمۡشــُهوٖد  ــَمآءِ َذاِت ٱلُۡبُ  َوٱلسَّ
ۡخُدودِ ٤ ٱنلَّارِ َذاِت ٱلۡوَقُودِ ٥ إِۡذ ُهۡم َعلَۡيَها 

ُ
ۡصَحُٰب ٱۡل

َ
 ٣ قُتـِـَل أ

ٰ َما َيۡفَعلُــوَن بِٱلُۡمۡؤِمننَِي ُشــُهودٞ ٧ َوَما َنَقُمواْ   ُقُعــودٞ ٦ وَُهــۡم َعَ
ِي َلُۥ ُمۡلــُك  ِ ٱۡلَعزِيــزِ ٱۡلَِميــِد ٨ ٱلَّ ن يُۡؤِمُنــواْ بـِـٱللَّ

َ
ٓ أ  ِمۡنُهــۡم إِلَّ

ِيــَن  ءٖ َشــِهيٌد ٩ إِنَّ ٱلَّ ِ َشۡ
ٰ ُكّ ُ َعَ ۡرِضۚ َوٱللَّ

َ
ــَمَٰوِٰت َوٱۡل  ٱلسَّ

 َفَتُنــواْ  ٱلُۡمۡؤِمننَِي وَٱلُۡمۡؤِمَنِٰت ُثمَّ لَۡم َيُتوُبواْ فَلَُهــۡم َعَذاُب َجَهنََّم َولَُهۡم 

ٰلَِحـٰـِت لَُهــۡم  ِيــَن ءَاَمُنــواْ وََعِملُــواْ ٱلصَّ  َعــَذاُب ٱۡلَرِيــِق ١٠ إِنَّ ٱلَّ
نَۡهُٰرۚ َذٰلَِك ٱۡلَفــۡوُز ٱۡلَكبُِر ١١ إِنَّ َبۡطَش 

َ
ـٰـٞت َتۡــرِي ِمن َتۡتَِها ٱۡل  َجنَّ

 َرّبـِـَك لََشــِديٌد ١٢ إِنَُّهۥ ُهَو ُيۡبِدئُ َوُيعِيُد ١٣ وَُهَو ٱۡلَغُفــوُر ٱلۡوَُدوُد ١٤ 
تَىَٰك َحِديُث ٱۡلُُنودِ 

َ
اٞل لَِّما يُرِيــُد ١٦ َهۡل أ  ذُو ٱۡلَعــرِۡش ٱلَۡمِجيُد ١٥ َفعَّ

ُ ِمن  ِيَن َكَفُرواْ ِف تَۡكِذيٖب ١٩ وَٱللَّ  ١٧ فِرَۡعــۡوَن َوَثُموَد ١٨ بـَـِل ٱلَّ
ُۡفــوظِۢ ٢٢  ِيــٞد ٢١ ِف لـَـۡوٖح مَّ ِيــط ٢٠ بـَـۡل ُهــَو قُــرۡءَاٞن مَّ َوَرآئِِهــم مُّ

�لنجــوم  ذ�ت  الُبــروج:  ذات 
لعظيمــة. �

اليوِم الموعود: يوِم �لقيامة.
علــى  َيْشــَهُد  َمــْن  َشــ�هد: 

يــن. خر ل�آ �
َعَليــِه  َيْشــَهُد  َمــْن  َمْشــهود: 

ل�آخــرون. �
قُِتــَل اأصحــ�ُب ال�أخــدود: لَُعَن 
�لظّالِمــوَن �لَّذيــَن �ألَقــو� �لمؤمنيــَن 

فــي ُحفــرِة �لنــار �لعميقــة. 
َنَقموا: عابو�.

َفَتنوا: �أْحَرقو�، وَقَتلو�. 

َبْطَش َربِّك: �نتقاَم َربِّك.
يبدُئ: يبد�أ �لَخْلَق بقدرتِه.

�أحيــاًء  �لَخْلــَق  َيْبَعــُث  ُيعيــُد: 
�لمــوت. بعــَد 

�للــه  �أســماء  مــن  الــَودود: 
�لحســنى ومعنــاه �لمحــّب لعبــاده 
�لصالحيــن و�لمحبــوب عندهــم.

ة َمِلٍك ظالٍم كافر، َبَلَغُه �أنَّ  َثِت �لّسورُة �لكريمُة َعْن ِقصَّ تَحدَّ

بعَض َرِعّيِتِه َيْعبدوَن �للَه تعالى؛ فخيََّرهم بيَن َترِك عبادِة �للِه، �أِو 

حر�ِق بالنّاِر، فاختارو� �لتّضحيَة بالنَّفِس في سبيِل �للِه تعالى،  �ل�إ

لقائِِهْم  َفاأَمَر بَِحْفِر َخْندٍق عميٍق وطويٍل، و�أوقَد فيه �لنّير�َن، و�أمَر باإ

فيه، فاْحَتَرقو�، و�لَمِلُك �لظّالِم وجنوُدُه جالسوَن َينظرون، وكاَن 

مع�ني المفرداِت 
والتّراكيب
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 اأَفكِّر: 
َعــلاَم يــدلُّ نطــُق �لطِّْفــِل 

ــِع؟ �لرَّضي

�لُْكفِر،  و�أْوَشَكْت على  فاأْشَفقت على رِضيِعها،  تُْرِضُعه،  َصِبيٌّ  َمَعها  �مر�أٌة  �لمؤمنيَن  ِمْن هؤل�ِء 

نَِّك على �لحّق".)رو�ه مسلم( ه: "يا �أّمه، �ْصِبري، فاإ أمِّ فاأنطَق �للُه �لرَّضيع، فقاَل ل�

َورِ، ِمَن الُقْرِص الُمْرَفق.   َهّي� ِبن� َنْسَتِمُع لسورِة الُبروِج، َمَع مش�هدِة الصُّ

جم�ليُّ للاآي�ت الكريمة:  المعنى ال�إ

َسُيْهِلُك 	  �أنُّه  و�لخلائِق  وبالرُّسِل،  �لقيامِة،  وبيوِم  �لعظيمة،  ونجومها  ماِء  بالسَّ �للُه  �أقسَم 

وهم  تعالى،  �لله  عبادِة  ترِك  على  ليجبروهم  �لنّاِر؛  في  �لمؤمنيَن  �أحرقو�  �لَّذيَن  �لظّالِميَن 

َيْسَتْمِتعون بِما تفعُل �لنّير�ُن �لُمْلَتِهَبُة باأجساِد �لمؤمنين.

ُد �للُه �لظّالِمين �لَّذين ُيؤذوَن �لمؤمنين بعذ�ِب جهنَّم �إْن لم يتوبو�.	  يتوعَّ

ُيقسُم �للُه بما شاَء ِمْن مخلوقاته، ول� يجوُز للمسلِم �أْن ُيقسَم �إلّ� باللِه َوْحَده.	 

أنهاُر خالدين فيها.	  ُر �للُه تعالى عباَدُه �لمؤمنيَن باأّن جز�َءهم جناٌت تجري ِمْن تحِتها �ل� ُيَبشِّ

 �إنَّ قدرَة �للِه تعالى على �ل�نتقاِم ِمْن �أعد�ئِه شديدٌة وعظيمٌة.	 

أوليائِه، وهو مالُك �لملِك، 	  َد بها، فهو �لغفوُر، وهو �لودوُد �لُمِحبُّ ل� للِه تعالى صفاٌت َتَفرَّ

ر�دِة و�لقدرِة �لُمْطَلَقة. وصاحُب �ل�إ

�إنَّ هذ� �لقر�آَن عظيم �لشرف و�لمكانة، وقد تكّفَل �للُه تعالى 	 

بحفِظِه ِمَن �لتَّغييِر، و�لتَّحريِف، و�لتَّبديل.

 نُش�ِهُد معً� فيلم صور متحركة َعْن اأصح�ِب ال�أخدود، ِمَن الُقْرِص الُمْرَفق. 
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روس الُمسَتف�دة ِمَن ال�آي�ت الكريمة:   من الدُّ

�أ- صبُر �لمؤمن، وثباتُِه َعلى �لحّق.

ضرورُة �لتَّْوَبِة َعِن �لمعاصي، و�لنَّدِم عليها.ب- 

�لجز�ُء ِمْن جنِس �لعمِل، وَذلَك ِمْن َتماِم َعْدِل �للِه سبحانَه.ج- 

َقِضيٌَّة للنِّق�ش:

يناقش �لمعلم مع طلبته ظلم �ل�حتلال للفلسطينيين.

ل�فَِتة: �لظُّْلُم ُظلُماٌت َيْوَم �لِقياَمة

التــقــــويــــــم 

حيحِة فيما ياأتي:  حيحِة، و�إشارَة ) �أماَم �لعبارِة غيِر �لصَّ ( �أماَم �لعبارِة �لصَّ  �أضُع �إشارَة )

ُة �أصحاِب �ل�أخدوِد في سورِة �لمعارج. �أ- )      ( َوَرَدت ِقصَّ

ُة �أصحاِب �ل�أخدوِد َمَع كُّفارِ قريٍش في تعذيِبِهْم لَِمن �آمَن ِمن قوِمهم.ب-  )     ( تلتقي ِقصَّ

)    ( َرَفَض �لمؤمنوَن �أْن َيتَّبعو� ديانَة �لَمِلِك �لظّالِم، فعاقَبُهْم َغرقاً في �لَبْحِر.ج- 

يماِن.د-  بِر و�لثَّباِت َعلى �ل�إ ُه �إلى �لصَّ )    ( تكلََّم �لطِّفُل �لرَّضيع، وَدعا �أمَّ

جابة �لصحيحة فيما ياأتي:  �أضع د�ئرة حول رمز �ل�إ

١ـ خّير �لملك �لكافر �لمؤمنين بين ترك عبادة �لله �أو: 

ب( �لسجن و�لنفي.  �أ( �لقتل بالسيف.    

حر�ق بالنار. د( �ل�إ غر�ق بالبحر.     جـ( �ل�إ



١3

٢ـ �لمقصود بقوله تعالى: "بل هو قر�آن مجيد، في لوح محفوظ " �أن �لقر�آن �لكريم: 

ب( مصان من �لتغيير و�لتحريف و�لتبديل.    . أ( معجزة محمد�

د( �آخر �لكتب �لسماوية �لمنّزلة. جـ( منّزل من عند �لله عز وجل.  

٣ـ �إلقاء �ل�أم نفسها ورضيعها في �لنار، دليل على: 

ب( ضرورة �لتوبة عن �لمعاصي. �أ( �لجز�ء من جنس �لعمل.   

جـ( صبر �لمؤمن، وثباته على �لحق.        د( ظلم �أصحاب �ل�أخدود للمؤمنين.

آتية:  �أكتُب معنى كل من �لمفرد�ِت �ل�

معن�ه�الكلمُة

�أ-
ب-
ج-
د-

�لبروج
َفَتنو�

َبْطَش
ُيعيد

اٌل لَِما يُرِيُد".  ُح معنى قولِه تعالى: "َفَعّ  �أَوضِّ

آيَة �لكريمَة �لّد�لة على معناها فيما ياأتي:   �أكتُب في دفتري ِمن سورِة �لبروِج �ل�

�أ- �نتقاُم �لكافريَن ِمَن �لمؤمنين؛ بسبِب �إيمانِهم بالله تعالى.

ُد �للِه تعالى �لظّالِميَن �لذيَن �أحرقو� �لمؤمنيَن في �ل�أخدود.ب-  توعُّ

 قاَل تعالى: ﴿ إِنَّ َبۡطَش َرّبَِك لََشِديٌد ١٢ إِنَُّهۥ ُهَو ُيۡبِدئُ َوُيعِيُد ١٣﴾ . �أستنتُج

آيَتْيِن �لكريمَتْيِن، ثمَّ �أكتُبهما في دفتري.             مظاهَر قدرِة �للِه تعالى في هاَتْيِن �ل�

 �أْحُصُر �أسماَء �للِه �لُحسنى �لو�ردَة في �لّسورة.

 �أذكُر َدرسْين �أستفيُدهما ِمْن سورِة �لبروج.

 �أتلو سورة �لبروج غيباً.
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)تفسيٌر وِحْفظ(سورُة ال�نفط�ر
ْرُس لدَّ

ا

ْرس: اأهداُف الدَّ
ْرِس �أْن يكونو� قادرين على: ُيَتَوقَُّع ِمَن �لطّلبة بعَد نهايِة هذ� �لدَّ

آيات �لكريمة تلاوة صحيحة.- ١ تلاوة �ل�

آيات �لكريمة.- ٢ تفسير �لمفرد�ت و�لتر�كيب في �ل�

آيات �لكريمة شرحاً �إجمالياً.- ٣ شرح �ل�

آيات �لكريمة.- ٤ �ستنباط �لعبر و�لدروس من �ل�

يمان باليوم �ل�آخر على �لسلوك.- ٥ �ستنتاج �أثر �ل�إ

شكر نعم �لله عليهم.   - ٦

آيات �لكريمة غيباً.- ٧ تلاوة �ل�
 

 عرض مقطع فيديو يمثّل اأحداثً� كونّية من خلال السورة الكريمة.
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ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم ِمۡسِب ٱللَّ
﴿ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   
ٿ    ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ      ڀ   ڀ   ڀ  
ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ     ڤ  ڦ   
ڃ    ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ  
چ      چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   
ڌ          ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ   ک  ک   
ک        ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   
ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   
ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ ﴾

 بين يدي السورة:

يمان بالله و�ليوم �ل�آخر وما فيه من �أهو�ل  يمان كال�إ سورة �ل�نفطار  مكية تناولت �أركان �ل�إ

أتقياء  و�أحد�ث عظيمة، حيث يحاسب �لنّاس فيه على �أعمالهم في �لدنيا؛ فيدخل �لمؤمنون �ل�

أمر يومئذ كله لله تعالى. �لجنّة، وُيلقى بالمجرمين في �لنّار؛ ذلك �أن �ل�

 السور المكّية: هي السور التي نزلت قبل الهجرة.

صندوُق المعرفِة:

مع�ني المفرداِت 
والتّراكيب

�نَْفَطَرْت: �نشّقت
�نَْتَثَرْت:  تساقطت

َرْت: فُتح بعضها على بعض فُجِّ
وبعــث  تر�بهــا  قُلــب   : ُبْعِثــَرْت 

موتاهــا
ــَك : جعلــك ســوّي   �َك َفَعَدلَ َفَســوَّ
ــق متناســق  ــدل �لخل ــة ومعت �لِخلق

�ل�أعضــاء .
تكذبــون  يــِن:  بِالدِّ ُبــوَن  تَُكذِّ
يــوم  �ل�أعمــال  عــن  بالجــز�ء 

. مــة لقيا �
أْبــَر�َر: �لمؤمنــون �لصادقــون فــي  �ْل�

�إيمانهــم
نَِعيٍم: جنَّة.

َجِحيٍم : ناُر محرقة .
ــا  ــَن : �أي م ــا بَِغائِِبي ــْم َعْنَه ــا ُه َوَم

ــار . ــن �لن ــن م هــم  بخارجي
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 موضوع�ُت الّسورة: 

 يوم �لقيامة و�قع  ل� محالة، وهو يوٌم مخيف، وفيه �أهو�ل عظيمة.

 من �لنّاس من يعص �لله بكفره وضلاله على �لرغم من نعم �لله �لكثيرة عليه.

نسان يوم �لقيامة على �أعماله �لتي �أحصتها عليه �لملائكة في �لدنيا.   يحاسب �لله �ل�إ

 يكرم �لله �لمؤمنين يوم �لقيامة في �لجنّة، وُيلقي بالمجرمين في �لنّار.

 �للّه عز وجل وحده مالك يوم �لدين.

 المعنى ال�جم�لي للاآي�ت الكريمة:

فتتبعثر  نظامها  ويختل  �لقيامة  يوم  في  �لسماء  تنشق   

بعض،  على  بعضها  ويفتح  �لبحار  وتتفجر  �لكو�كب 

�لخلائق  �لقبور، وَتعرف جميع   �ل�أمو�ت من  ويخرج  

�أعمالها وتجازى بها يوم �لحساب �أمام �لله تعالى.

نسان �لمنكر  ليوم �لقيامة و�لبعث بما �أنعم عليه من عقل وجسد وصحة.  ُيذكّر �لله سبحانه �ل�إ

نسان على كل ما عمل حيث �إن �لله جعل لكل �إنسان ملائكة تحصي عليه   يحاَسب �ل�إ

كل �أعماله.

أتقياء �لجنّة، ويلقي �لكافرين في �لنار  حيث ل� يخرجون    يوم �لقيامة ُيدِخل �للُّه �لمؤمنين �ل�

منها ول� يموتون. 

 ل� يقدر �أحد على نفع �أحد في يوم �لحساب �لمخيف، و�ل�أمر كله في ذلك �ليوم لله وحده 

�لذي ل� يقهره قاهر، ول� ينازعه فيه �أحد.

�كتب �أربعة �أسماء ليوم �لقيامة 
١
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التــقــــويــــــم 

جابة �لصحيحة فيما ياأتي:   �أضع د�ئرة حول رمز �ل�إ

١ـ  �لمقصود بكلمة:) �نتثرت(:

ب( فتح بعضها على بعض.  �أ( �نشقت.      

د( تفّجرت.  جـ( تساقطت.    

٢- �لمقصود بقوله تعالى: ﴿ڍ   ڌ ﴾ �لملائكة �لتي:

ب( تزيل �لجبال.              �أ( تحصي �ل�أعمال.    

د( تعذب �لمنافقين.  ج( تكرم �لمؤمنين.    

٣- تفسير قوله تعالى: ﴿ ڦ  ڦ  ڦ ﴾. 

ب( هد�ك �أحسن هد�ية.             �أ( خلقك �أحسن خلقة.   

حسان.  د( �أمرك بالعدل و�ل�إ ج(  �أبعد عنك �لفساد.   

 �أكتب ثلاثة من موضوعات �لسورة �لكريمة .

نسان من �لسورة �لكريمة. آيات �لكريمة �لد�لة على نَِعِم �لله تعالى على �ل�إ  �أكتب �ل�

أبر�ر يوم �لقيامة. آية �لد�لة على مصير �ل�  �أذكر �ل�

آيات �لكريمة.  �أستنتج ثلاثًة من �لدروس �لمستفادة من �ل�

آيات �لكريمة غيباً.  �أتلو �ل�
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ُسوَرُة الَع�ِدي�ِت
)تفسيٌر وِحْفظ(

ْرُس لدَّ
ا

ْرس: اأهداُف الدَّ

ْرِس �أْن يكونو� قادرين على: ُيَتَوقَُّع ِمَن �لطّلبة بعَد نهايِة هذ� �لدَّ

آياِت �لكريمة.- ١ تلاوة �ل�

آياِت غيباً.- ٢ حفظ �ل�

آياِت �لكريمِة.- ٣ تفسير �لمفرد�ِت و�لتَّر�كيب �لجديدة في �ل�

آياِت �لكريمِة.- ٤ �ستنباط �لدُّروس و�لِعبر ِمَن �ل�

جمالي للاآيات �لكريمة.- ٥ توضيح �لمعنى �ل�إ

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم ِمۡسِب ٱللَّ
ــَرِٰت  ــا ٢ فَٱلُۡمغِي ــِت قَۡدٗح ٰ ــا ١ فَٱلُۡمورَِي ــِت َضۡبٗح  َوٱۡلَعِٰدَيٰ
نَسٰــَن  ثَۡرَن بِهِۦ َنۡقٗعا ٤ فَوََســۡطَن بِهِۦ َجۡعاً ٥ إِنَّ ٱۡلِ

َ
ُصۡبٗحا ٣ فَأ

ــّبِ  ــُهۥ ِلُ ـِـَك لََشــِهيٞد ٧ ِإَونَّ ٰ َذٰل ــُهۥ َعَ ـِـهِۦ لََكُنــودٞ ٦ ِإَونَّ  لَِرّب

ــورِ ٩  ــا ِف ٱۡلُقُب ــِرَ َم ــُم إَِذا ُبۡع ــَا َيۡعلَ فَ
َ
ــِديٌد ٨ ۞أ ــۡرِ لََش  ٱۡلَ

َبـِـُرۢ ١١ ــُدورِ ١٠ إِنَّ َربَُّهــم بِِهــۡم يَۡوَمئـِـٖذ لَّ ــَل َمــا ِف ٱلصُّ وَُحّصِ

َورِ الُمعبَِّرِة   َنْسَتِمُع لسورِة الع�دي�ِت مع الصُّ

                ِمَن الُقْرِص الُمْرَفق. 

ــي َتجــري  ــِل �لَّت ــ�ِت: �لخي اْلَع�ِدَي
ــي �لمعركــة. بســرعٍة ف

َضْبحــ�ً: صــوُت �أنفاِس �لخيــِل �إذ� 
َجَرت. 

ــي  ــِل �لَّت ــ�ِت َقْدحــ�ً: �لخي اْلُمورَِي
تُْخرُِج �لشــرر من حو�فرِها �إذ� َجَرْت 

على �لّصخــور. 
اْلُمغيــراِت ُصْبحــ�ً: �لخيــِل �لَّتــي 
بــح. تُغيــُر علــى �لَعــُدوِّ وقــَت �لصُّ

ــاَر  ــَن �لُغب ــ�ً: َهيَّْج ــِه َنْقع ــْرَن ِب َف�أَث
�أثنــاَء �لَجــْري. 

ــْطَن  ــ�ً: َفَتَوسَّ ــِه َجْمع ــْطَن ِب َفَوَس
ــد�ء.  ــوَف �ل�أع ــاِن صف بالفرس

َكنوٌد: َجحوٌد لِنَعمِ ربِّه.
ُبْعِثَر: �أْخرَج، َونُِثر.

ــَل م� في الّصدور: �ســُتْخِرَج  ُحصِّ
مــا َخِفــَي ِمــْن َخْيٍر �أْو َشــرّ.

مع�ني المفرداِت 
والتّراكيب
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جم�ليُّ للاآي�ت الكريمة:  المعنى ال�إ

�أهمية  ِمْن  لَها  لِما  بالخيِل؛  تعالى  �للُه  ُيقسم   

�لقتاِل،  ساحاِت  في  َتْعدو  فهي  �لحرب،  في 

�أغارْت  و�إْن  �أقد�ِمها،  َحركِة  ِمن  َرَر  �لشَّ وَتْقدُح 

وتدخُل  �لغباَر،  تثيُر  باِح،  �لصَّ عنَد  �لعُدوِّ  َعلى 

و�ّب، قاَل  وسَط �لَعُدّو، فهذ� َميََّزها عن سائِر �لدَّ

رسوُل �للِه ملسو هيلع هللا ىلص: " �لَخْيُل َمْعقوٌد ِفي نَو�ِصيها 

�لَخْيُر �إِلى َيْوِم �لِقياَمِة ". )رو�ه �لشيخان(

نساُن يذكُر  نساَن يجحد وينكر نعم �للِه �لَّتي ل� تَُعدُّ ول� تُحصى، فال�إ آياُت �أنَّ �ل�إ ُح �ل�  تَُوضِّ

ر في شكر �للَه على نعِمه، ويشهُد على نفسه بسوِء فعِله  �لمصائَب، وَيْنسى �لنَِّعم، ويقصِّ

وتقصيِره.

نَُّه  نسان �لمؤمُن فاإ نساُن بحبِِّه �لّشديِد للمال، ما قد يجعلُه شديَد �لُبخِل، �أّما �ل�إ  يتّصُف �ل�إ

حسان �إلى عباِد �لله تعالى. ُد نفسه على �لبذل و�لتضحية وشكر نعم �لله، و�ل�إ ُيَعوِّ

أمو�َت ِمَن  نساَن �لجاحَد لربِّه سيعرُف مصيَرُه حين يبعث �للُه �ل� آياُت �لكريمة �أّن �ل�إ  َبيََّنِت �ل�

�لقبوِر للحساِب و�لجز�ِء.

- عليٌم خبيٌر باأعماِل عباِده؛ فلا َيْخفى عليه شيٌء في �ل�أرِض، ول� في   �إِّن �للَه -عزَّ وجلَّ

�لّسماء.

  َنْسَتِمُع لشرح تفسيِر سورِة الع�دي�ِت ِمَن الُقْرِص الُمْرَفق. 

قاَل رسوُل �لله ملسو هيلع هللا ىلص: "�لَخْيُل َمْعقوٌد ِفي نَو�ِصيها �لَخْيُر �إِلى َيْوِم �لِقياَمِة". )رو�ه �لشيخان( 

ُح �لمقصوَد ِمَن �لحديِث �لشريف. �أَوضِّ
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باَحَة، َو�لرِّماَيَة، َوُركوَب �لَخْيل(. ل�فَِتة:)َعلِّمو� �أول�َدُكُم �لسِّ
 عمر بن �لخطاب -رضي �لله عنه-.

التــقــــويــــــم 

جابة �لصحيحة فيما ياأتي:   �أضع د�ئرة حول رمز �ل�إ

١- �أقسم �لله سبحانه وتعالى في سورة �لعاديات بـ: 

د( �لخيل. جـ( �لجبل.   ب( �لنجم.   �أ( �لليل. 

نسان يحب: ٢- تفسير قوله تعالى: "و�إنه لحب �لخير لشديد " هو �أن �ل�إ

د( �لجمال. جـ( �لكرم.   ب( عمل �لخير.  �أ( �لمال. 

٣- تمتاز �لخيل عن سائر �لدو�ب باأنها تستخدم في:

د( �لركوب. ب( �لقتال.   جـ( �لحر�ثة.   �أ( �لسباق. 

٤- "علّمو� �أول�دكم �لسباحة و�لرماية وركوب �لخيل" هو قول لـ: 

ب( علي بن �أبي طالب رضي �لله عنه. �أ( �لرسول صلى �لله عليه وسلم. 

جـ( عمر بن �لخطاب رضي �لله عنه.د( خالد بن �لوليد رضي �لله عنه. 

آتية: ُر �لمقصوَد بالتّر�كيِب �ل�  �أَفسِّ

�أ- ﴿ فالمورياِت قدحاً ﴾.

﴿ فالُمِغير�ِت صبحاً ﴾.ب- 

﴿ فاأَثْرَن بِِه نقعاً ﴾.ج- 

﴿ َفَوَسْطَن بِِه َجْمعاً ﴾. د- 

 �أَعلِّل: �أْقَسَم �للُه سبحانَه في سورِة �لعادياِت بالخيل.
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 �أستنتُج ثلاثَة �أموٍر ترشُد �إِلَْيها سورُة �لعاِديات.

آيَة �لكريمة �لد�لََّة َعلى معناها فيما ياأتي:  �أكتُب في دفتري ِمن سورِة �لعادياِت �ل�

نسان لنعم �لله عليه. �أ- جحود �ل�إ

كفر�ُن �لنِّعمِة، وُحبُّ �لماِل، و�لُبخل. ب- 

دور.ج-  يعلُم �للُه �لّسر�ئَر، وما تُْخفيِه �لصُّ

تعالى:﴿وئ  وئ      ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ﴾.)�لقيامة:١٤-١٥(  قاَل   

آيتين �لكريمتين. آيات �لكريمة �لتي تتو�فق ومعنى هاتين �ل� �أكتُب ِمن سورِة �لعاديات �ل�

 �أتلو سورِة �لعاديات غيباً.
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سلامّية �لوحدة �لثّانية:�لعقيدة �ل�إ
يمان باأسماء �لله وصفاته �لدرس �ل�أول : �ل�إ

�لدرس �لثاني : �للّه �لخالق �لمالك

�لدرس �لثالث: �للّه �لرّز�ق �لكريم
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سلامّية �لوحدة �لثّانية:�لعقيدة �ل�إ

سلامية ال�أهداف الع�مة لوحدة العقيدة ال�إ

يتوقّع من �لطلبة في نهاية �لوحدة �أن يكونو� قادرين على:

 تعظيم �أسماء �للّه وصفاته.

  �لتفكير في ملكوت �للّه و�إبد�عه في خلقه.

 �لرزق بيد �للّه وحده. 

 تمثّل �لقيم �لمتضمنة في �أسماء �للّه وصفاته.

يم�ن  ق�ل رسول الله :" ال�إ

بضع وسبعون شعبه اأعلاه� قول 

ل� اإله اإل� الّله، واأدن�ه� اإم�طة 

ذى عن الطريق".)متفق عليه( ال�أ
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يم�ُن ب�أسم�ِء اللِه وصف�تِه ال�إ ْرُس لدَّ
ا

ْرس: اأهداُف الدَّ

ْرِس �أْن يكونو� قادرين على: ُيَتَوقَُّع ِمَن �لطّلبة بعَد نهايِة هذ� �لدَّ

فات. - ١ ِذكر �أمثلة على �ل�أسماِء و�لصَّ

نّة. - ٢ �ل�ستدل�ل على �أسماِء �للِه وصفاتِه ِمَن �لقر�آِن و�لسُّ

يماِن باأسماِء �للِه وصفاتِه على سلوِك �لمؤمن. - ٣ �ستخلاص �آثار �ل�إ

تعظيم �أسماء �للِه تعالى وصفاتِه.- ٤

 نقراأ النصوَص ال�آتية: 

 قاَل تعالى: ﴿ إِنَُّهۥ ُهَو ٱۡلَغُفوُر ٱلرَِّحيُم ﴾. )يوسف: ٩٨(

َ َسِميُعۢ بَِصرٞ ﴾. )�لحج: ٧٥(  قاَل تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّ

ءٖ قَِديٞر ٢٠ ﴾. )�لبقرة: ٢٠( ِ َشۡ
ٰ ُكّ َ َعَ  قاَل تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّ

َتِۡت      ِمن  ۡو 
َ
أ فَۡوقُِكۡم  ّمِن  َعَذاٗبا  َعلَۡيُكۡم  َيۡبَعَث  ن 

َ
أ  ٰٓ َعَ ٱۡلَقادُِر  ُهَو  تعالى:﴿قُۡل  قاَل   

أنعام: ٦٥( رُۡجلُِكۡم﴾ )�ل�
َ
أ

ٍء َعلِيٌم ٣ ﴾. )�لحديد: ٣( ِٰهُر َوٱۡلَاِطُنۖ َوُهَو بُِكّلِ َشۡ ِخُر َوٱلظَّ
ٓ
ُل َوٱۡل وَّ

َ
 قاَل تعالى: ﴿ُهَو ٱۡل

ْفق". )رو�ه �لبخارّي(  قاَل رسوُل �للِه ملسو هيلع هللا ىلص: "�إنَّ �للَه رفيٌق ُيِحبُّ �لرِّ

 قاَل رسوُل �للِه ملسو هيلع هللا ىلص: "�إنَّ �للَه جميٌل ُيِحبُّ �لَجمال". )رو�ُه ُمْسِلٌم( 
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 نستنتج ِمَن النصوص الس�بقة:

نَِّة �لنََّبِويَِّة �لّصحيحة.  �أّن للِه تعالى �أسماًء وصفاٍت كثيرًة ثبتْت بالقر�آِن �لكريِم و�لسُّ

 �أّن صفاِت �للِه تعالى ل� تشبُه صفاِت �لمخلوقات؛ ل�أّن صفاِت �للِه كاملٌة، ل� يعتريها نَْقص، 

ِميُع ٱۡلَِصُر ١١ ﴾. )�لشورى: ١١( ءۖٞ وَُهَو ٱلسَّ قاَل تعالى: ﴿ لَۡيَس َكِمۡثلِهِۦ َشۡ

بالعودة �إلى �لدليل يتّعرف �لمعلم �إلى �لفرق بين �ل�أسماء و�لصفات ويوّضحها للطلبة.

 نؤمُن باأسماِء �للِه وصفاتِِه �لَّتي �أثبَتها �للُه لنفِسِه في �لقر�آِن �لكريِم، �أْو ورَدْت في حديٍث 

صحيٍح َعْن رسوِل �للِه ملسو هيلع هللا ىلص.

يماَن باأسماِء �للِه تعالى وصفاتِِه و�جب، ول� يجوز �نكارها.  �أّن �ل�إ

 ِمْن اأسم�ِء اللِه عّز وجّل:

َح لنا رسولُنا �لكريُم ملسو هيلع هللا ىلص �أّن للِه تسعًة  َوضَّ

وتسعين �سماً، ورَد ذكُرها في �لقر�آِن �لكريِم، 

للِه  "�إّن  ملسو هيلع هللا ىلص:  قاَل  �لّصحيحة،  و�ل�أحاديِث 

َمْن  و�ِحد�ً،  �إِلّ�  ِمائًَة  �ْسماً؛  َوتِْسِعْيَن  تْسَعًة 

�أْحصاها َدَخَل �لجنة". )رو�ُه �لبخاريُّ ومسلم( 

ومعنى �أحصاها: �آمَن بها، وحفَظها، متفكِّر�ً في مدلول�تِها، ُمْعَتِبر�ً بمعانيها، و�إّن للِه تعالى �أسماًء كثيرًة 

ِي َلٓ إَِلَٰه إِلَّ  ُ ٱلَّ �أخرى ل� نعلُمها، وقْد ورَدْت بعُض �أسمائِه تعالى في سورِة �لحشِر في قولِِه تعالى: ﴿ُهَو ٱللَّ

 ُ ا يُۡشُِكوَن ٢٣ ُهَو ٱللَّ ِ َعمَّ ۚ ُسۡبَحَٰن ٱللَّ ُ َلُٰم ٱلُۡمۡؤِمُن ٱلُۡمَهۡيِمُن ٱۡلَعزِيُز ٱۡلَبَّاُر ٱلُۡمَتَكّبِ وُس ٱلسَّ  ُهَو ٱلَۡملُِك ٱۡلُقدُّ
ۡرِضۖ َوُهَو ٱۡلَعزِيُز ٱۡلَِكيُم ٢٤﴾. 

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ۚ يَُسّبُِح َلُۥ َما ِف ٱلسَّ ۡسَمآُء ٱۡلُۡسَنٰ

َ
ٱۡلَخٰلُِق ٱۡلَارُِئ ٱلُۡمَصّوُِرۖ َلُ ٱۡل

)�لحشر: ٢٣- ٢٤( 
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�أستخرُج �أسماَء �للِه تعالى ِمَن �لنَّصِّ �لقر�آنيِّ �لّسابق، و�أَتَفكَُّر في معانيها. 

 نش�هد مقطِع فيديو َعْن اأسم�ِء اللِه الُحسنى ِمَن الُقْرِص الُمْرَفق. 

 من صف�ت الله تع�لى:

�أ- �لوحد�نّية: �للُه تعالى و�حٌد �أحٌد، ل� معبوَد ِسو�ه.

ر�دُة و�لُقدرة: �للُه تعالى يفعُل ما يريد، ول� ُيعجِزُه شيء.ب-  �ل�إ

�لسمُع و�لبصر: �للُه يسمُع، وُيبصُر كلَّ شيٍء.ج- 

�لُمْلك: يملُك كلَّ ما في �لكوِن ِمْن مخلوقات.د- 

لهّية �لَّتي تجمُع جميَع �ل�أسماِء  أنّه يدلُّ على �لّذ�ِت �ل�إ ف�ئدة: �أعظُم �أسماِء �للِه تعالى )�للُه(؛ ل�
فاِت �لُعليا، وُيمكُن �لدُّعاُء بِِه، �أْو باأيِّ �سٍم �آخر، قاَل تعالى:  �لُحسنى، و�لصِّ

سر�ء: ١١٠(   ۚ﴾.)�ل�إ ۡسَمآُء ٱۡلُۡسَنٰ
َ
ا تَۡدُعواْ فَلَُه ٱۡل يّٗا مَّ

َ
وِ ٱۡدُعواْ ٱلرَّۡحَمَٰنۖ أ

َ
َ أ ﴿ قُِل ٱۡدُعواْ ٱللَّ

يم�ن ب�أسم�ء الله وصف�ته:  اآث�ر ال�إ

�أ- حبُّ �للِه تعالى.

َلِة باللِه، و�لثّناِء عليه باأسمائِِه وِصفاتِه.ب-  توثيُق �لصِّ

كيَنة.ج-  �لطَُّماأْنيَنُة، و�لسَّ

َتَمثُُّل َبْعٍض ِمْن ِصفاتِه، كـ )�لكرِم، و�لعطاِء، و�لعفِو، و�لحياء...(. د- 

هـ- �لتّو�ضُع و�لتذلُُّل للِه تعالى، ودعاؤه باأسمائِِه وصفاتِه، مثل: )يا رحمن...، يا كريم ...(.

 �أكتُب �أربعَة �أسماٍء، و�أربَع ِصفاٍت للِه تعالى لم ترد في �لدَّْرس. 
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ل�فَِتة: �إيماني يدعوني �أن �أَعظُِّم �أسماَء �للِه تعالى وِصفاتِه.

التــقــــويــــــم 

حيحِة فيما ياأتي:  ( �أماَم �لعبارِة غيِر �لصَّ حيحِة، و�إشارَة ) ( �أماَم �لعبارِة �لصَّ  �أضُع �إشارَة )

�أ-  )      ( �أعظُم �أسماِء �للِه تعالى )�لحكيم(.

)     ( �إحصاُء �أسماِء �للِه �لتِّسعِة و�لتّسعين �لو�ردِة في �لحديِث يعني َعدُّها.ب- 

)     ( �لقدرُة ِصَفٌة ِمْن ِصفاِت �للِه عزَّ وجّل، و�لقديُر، و�لقادُر من �أسمائِه.ج- 

نَِّة �لّصحيحة.د-  )      ( للِه تعالى �أسماٌء وصفاٌت �أخرى غيُر �لو�ردِة في �لقر�آِن �لكريِم، و�لسُّ

جابة �لصحيحة فيما ياأتي:  �أضع د�ئرة حول رمز �ل�إ

يمان باأسماء �لله وصفاته:  ١- ما حكم �ل�إ

د( مستحب. جـ( حر�م.   ب( مباح.   �أ( و�جب.  

٢- عدد �أسماء �لله سبحانه هو : 

د( ٧٠. جـ( ١٩.   ب( ٩٩.    �أ( ١٠٠.  

٣- �أعظم �أسماء �لله تعالى هو :

د( �لله. جـ( �لرحمن.   ب( �لرحيم.   �أ( �لملك.  

 �أذكُُر ُحْكَم �إيماِن �لمسلِم باأسماِء �للِه تعالى وصفاتِه.

يماِن باأسماِء �للِه تعالى وصفاتِه.  �أذكُر �أربعًة ِمن �آثاِر �ل�إ

 �أَعلِّل: صفاُت �للِه تعالى ل� تشبُه صفاَت �لمخلوقاِت. 

 �أستنتُج و�جب �لمسلِم تُجاه �أسماِء �للِه تعالى وصفاتِه. 

آيَة �لكريمَة �لَّتي تدلُّ على عدِم مشابهِة �للِه تعالى لمخلوقاتِه.  �أذكُر �ل�

 �أكتُب �آيًة كريمًة، وحديثاً نبويّاً شريفاً، ورَد فيهما بعُض �أسماِء �للِه تعالى وصفاتِه.

 �أذكُُر �لَمْصدرْيِن �لّلذين نتعرَُّف منهما �إلى �أسماِء �للِه تعالى وصفاتِه.
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اللّه الخ�لُق الم�لُك ْرُس لدَّ
ا

ْرس: اأهداُف الدَّ

ْرِس �أْن يكونو� قادرين على: ُيَتَوقَُّع ِمَن �لطّلبة بعَد نهايِة هذ� �لدَّ

بيان مفهوم �للِه �لخالِق �لمالِك.- ١

تعد�د بعض مخلوقاِت �للِه تعالى. - ٢

تلاوة �آياٍت ِمَن �لقر�آِن �لكريم َعِن �لَخْلِق و�لُمْلِك. - ٣

�سخلاص َمظاهر ُمْلِك �للِه تعالى. - ٤

تعليل لجوء �لنبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص �إلى غاِر ِحر�ء. - ٥

�ستشعار عظمة �للِه تعالى وقدرته. - ٦

 نقراأ ال�آي�ت الكريمة ال�آتية: 

ٰ تُۡؤفَُكوَن ٦٢ ﴾. نَّ
َ
ٓ إَِلَٰه إِلَّ ُهَوۖ فَأ ءٖ لَّ ِ َشۡ

ُ َربُُّكۡم َخٰلُِق ُكّ  قاَل تعالى: ﴿َذٰلُِكُم ٱللَّ

                )غافر: ٦٢(

.)�آل عمر�ن:٢٦(  قاَل تعالى: 

﴾.)ق: ٦(  قاَل تعالى:﴿

اإبداِعه ِمَن الُقْرِص   نُش�ِهُد مقطع فيديو يظهر صورًا ِمْن َخْلِق اللِه تع�لى و

الُمْرَفق. 

 اأستنتُج من هذه النُّصوص م� ي�أتي:

�أ- �أنَّ �للَه تعالى هو �لخالُق �لمالك �لذي �أوجد وخلق كلِّ شيٍء ومالُكه؛ فهو �لذي �أوجَدنا، 

وخلَق كّل ما في �لكوِن، و�أبدَعه في �أحسِن صورة، وهو �لمالك و�لمتصّرُف لهذ� �لكون 

وبكلِّ مخلوقاتِه، و�لمستحقُّ َوْحَدُه للعبادة.
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ِل في �إبد�ِع خلِق �للِه تعالى وعظمِتِه وقدرتِه، كما فعل �لرسول ملسو هيلع هللا ىلص ب-   وجوَب �لتَّفكِر و�لتّاأمُّ

حينما كان يتعّبد ويتاأّمل في غار حر�ء. 

 �أّن هذ� �لكوَن �لمنظَّم وما فيه من �أرض وجبال وسماء ونجوم وكو�كب، يدّل على �أّن ج- 

�للَه تعالى ُهَو �لخالُق �لمالُك �لَّذي �أحسَن كلَّ شيٍء َخَلَقه.

 نُش�ِهُد فيديو بعنوان )الله الخ�لق( ِمَن الُقْرِص الُمْرَفق.

 َنْسَتِمُع ل�أنشودِة )ي� ربِّ اأنَت الخ�لُق(، واأنشودة )َمْن اأْنَزَل ال�أمط�را( ِمَن الُقْرِص 

الُمْرَفق.

ُد معاً:  نردِّ
ل� �إِلَه �إلّ� �للُه َوْحَدُه ل� شريَك لَه، لَُه �لُمْلُك، َولَُه �لَحْمُد يحيي ويميت، َوُهو على 

كُلِّ َشْيٍء قدير.

اإض�ءة: 

�لقرص  على  و�أضعها  عليها  و�أعلّق  �لخالق  عظمِة  على  تدلُّ  بيئتي  ِمْن  مشاهَد  �أصّوُر 

�لمدمج �أو �أعلّقها على مجلة �لحائط.

ل�فَِتة:  �إيماني يدعوني �أن �أَتَفكَُّر في 
مخلوقات �للِه و�إبد�ِعه.
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التــقــــويــــــم 

حيحِة فيما ياأتي:  ( �أمام �لعبارِة غيِر �لصَّ حيحِة، و�إشارَة ) ( �أمام �لعبارِة �لصَّ  �أضُع �إشارَة )

�أ- )      ( �لنَّظُر، و�لتَّفكُُّر في �لكوِن َيدلُّنا على �لخالِق �لمالِك.

نساُن في حركِة �لكو�كِب و�لنّجوم.ب-  )    ( يتحكُّم �ل�إ

)    ( �نتظاُم حركِة �لنّجوِم و�لكو�كِب يدلُّ على وجوِد خالٍق مبدع. ج- 

جابة �لصحيحة فيما ياأتي:  �أضع د�ئرة حول رمز �ل�إ

١- �لمتصرف بكل مخلوقاته و�لمستحق وحده للعبادة هو تعريف ل�سم �لله:

د( �لمالك. جـ( �لخالق.   ب( �لقادر.   �أ( �لمهيمن.  

٢- كان �لرسول صلى �لله عليه وسلم يلجاأ �إلى غار حر�ء قبل نزول �لوحي بهدف:

ب( �لعزلة عن �لناس �تقاء مشكلاتهم. �أ( �لتفكر و�لتاأمل في �إبد�ع خلق �لله. 

سلام. د( دعوة �لناس للاإ جـ( تلاوة �لقر�آن �لكريم وحفظه.  

٣- وجود نظام دقيق للكون دليل على �أن �لله تعالى هو:

ب( �لخالق �لمالك. �أ( �ل�أول و�ل�آخر.    

د( �لجبار �لمتكبر. جـ( �لظاهر و�لباطن.    

 �أستنتُج معنى �سِم �للِه �لخالِق �لمالِك. 

 �أَعلُِّل ذهاَب �لرَّسوِل ملسو هيلع هللا ىلص �إلى غاِر حر�ء قبَل �لِبعثة.

 ما و�جبي نَْحَو �للِه �لخالِق �لمالِك. 

ۥۖ  ٍء َخلََقُه ۡحَسَن ُكَّ َشۡ
َ
ِٓي أ  �أستنتُج �سماً من �أسماء �للّه سبحانه ِمْن قولِه تعالى: ﴿ ٱلَّ

نَسِٰن ِمن ِطنٖي ٧﴾  )سورة �لسجدة:٧(.  َخۡلَق ٱۡلِ
َ
                َوَبَدأ
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ّزاُق الكريُم اللّه الرَّ ْرُس لدَّ
ا

ْرس: اأهداُف الدَّ

ْرِس �أْن يكونو� قادرين على: ُيَتَوقَُّع ِمَن �لطّلبة بعَد نهايِة هذ� �لدَّ

توضيح مفهوم �لرَّز�ِق �لكريم.- ١

ِذكر بعض مظاهِر نعِم �للِه ورزِقه. - ٢

ّز�ُق. - ٣ نة على �أنَّ �للَه هو �لرَّ �ل�ستدل�ل ِمَن �لقر�آِن و�لسُّ

يماِن باأنَّ �للَه هو �لرَّّز�ق. - ٤ �ستخلاص �أثر �ل�إ

�ستنتاج �أثر صلِة �لرَّحِم في زيادِة �لرِّزق. - ٥

سؤ�ل �لله تعالى �لرِّزَق.- ٦

جلَس عبُد �للِه على �ل�أرِض في �لحديقِة 

ُل ِسْرَب نمٍل يسير على �ل�أرض. ر�أتُه  يتاأمَّ

�أمُه، فقالت له: �إل�َم تنظُر يا عبَد �لله؟

 عبُد �لله: �أتاأّمُل �لنَّمَل يا �أمي.

عبُد �لله: كيَف يحصُل �لنَّمُل على �لطّعامِ يا 

�أمي؟

�بتسمت �ل�أم، وقالت: �إّن �للَه -عّز وجّل- 

خالُق كلِّ شيٍء، ور�زُق كلِّ مخلوق، قال 

ۡرِض إِلَّ َعَ 
َ
تعالى:﴿ َوَما ِمن َدٓابَّةٖ ِف ٱۡل

ِ رِزُۡقَها ﴾ )هود: ٦(، فالنّمُل، وكلُّ �لمخلوقاِت تسعى في �لبحِث عن رزِقها وطعاِمها، و�للُه -عّز  ٱللَّ
وجّل- يرشدهم �إلى ُسُبل �لرزق، ويرزقُهم جميعا.
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 �لتَّوكُُل: �ل�أخذ بال�أسباب و�ل�عتماُد على �للِه تعالى.

 �لتو�كل: �ل�عتماد على �لله دون �ل�أخذ بال�أسباب. 

صندوُق المعرفِة:

 اأستنتُج ِمَن الحوار الس�بق م� ي�أتي:

 َ �أ- �أّن �للَه تعالى هو �لرَّزّ�ُق �لكريُم، قاَل تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّ
زَّاُق ذُو ٱۡلُقوَّةِ ٱلَۡمتنُِي ٥٨ ﴾.)�لذ�ريات: ٥٨( ُهَو ٱلرَّ

�أّن �لرِّزَق هو كلُّ ما تنتفُع به �لمخلوقاُت ِمْن ماٍل، ب- 
وقّوٍة، وِصّحٍة، وطعاٍم، وشر�ٍب، َوَولَد. 

أرز�َق لكلِّ �لمخلوقات، وعلى ج-  َم �ل� �أّن �للَه تعالى َقسَّ
نساِن �أْن يبحَث عن رزِقِه، متوكّلاً على �لله، قاَل  �ل�إ
ۡرَض ذَلُوٗل فَٱۡمُشواْ 

َ
ِي َجَعَل لَُكُم ٱۡل تعالى: ﴿ُهَو ٱلَّ

ِف َمَناكِبَِها َوُكُواْ ِمن ّرِزۡقِهۦِۖ ِإَوَلۡهِ ٱلنُُّشوُر ١٥ ﴾ . 
)�لُملك:١٥(

�أّن �للَه تعالى ل� يحرُم �أحد�ً من رزِقه،فيرزق �لمؤمن د- 
وغير �لمؤمن.

ّز�ق يدفُعُه للعمِل،   هـ- �أّن �إيماَن �لمسلِم باأّن �للَه هو �لرَّ
و�لَكَرِم، و�لَبْذِل، و�جتناِب �لُبخِل، وعدِم �لقلق، �أو 

�لخوِف على �لّرزق.

  نُش�ِهُد معً� مقطع فيديو عن معنى )الله الرّزاق( ِمَن الُقْرِص الُمْرَفق.
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َ يَۡرُزُق َمن يََشآُء بَِغۡرِ  ل�فَِتة: قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّ
ِحَساٍب ﴾. )�آل عمر�ن: ٣٧(

التــقــــويــــــم 

حيحِة فيما ياأتي:  ( �أمام �لعبارِة غيِر �لصَّ حيحِة، و�إشارَة ) ( �أمام �لعبارِة �لصَّ  �أضُع �إشارَة )

ّحُة ِمن ُصَوِر �لرِّزق.  مُع، و�لصِّ �أ- )   ( ُيَعدُّ �لماُل، و�لقّوُة، و�لسَّ

)       ( غير �لمؤمنين َمْحرومون ِمْن ِرْزِق �للِه تعالى. ب- 

)       ( �لتََّوكُُّل على �للِه َيْعني �ل�أخَذ بال�أسباِب، و�ل�عتماَد على �للِه تعالى.ج- 

جابة �لصحيحة فيما ياأتي:  �أضع د�ئرة حول رمز �ل�إ

١- �ل�عتماد على �لله دون �ل�أخذ بال�أسباب هو تعريف لـ : 

د( �لتوكل. جـ( �لرحمة.   ب( �لتو�كل.   �أ( �لدعاء.  

٢- �إيمان �لمسلم باأن �لله هو �لرز�ق �لكريم يدفعه لـ : 

ب( �لقلق و�لخوف على �لرزق. �أ( �لكسل.     

د( �لعمل و�لبحث عن رزقه. جـ( �لبخل.     

٣- قّسم �لله رزقه لكل:

د( �لدو�ب و�لنباتات.  جـ( �لناس.   ب( �لمؤمنين.   �أ( �لمخلوقات.  

أّوِل، �أمام ما يناسُبها في �لعموِد �لثّاني فيما ياأتي:   �أضع رمز �لُجَملة في �لعموِد �ل�

 �لرَّحمة)    (�أ-  كلُّ ما تنتفُع به �لمخلوقات. 
�لكريم )    (ب- َيَهُب �لرِّزَق.

�لرِّزق)    (ج- ُيعطي دوَن �أْن ُيساأَل.
�لرَّّز�ق )    (د-  سؤ�ل �للَه �لرِّزَق.

عاء)    ( �لدُّ
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ّز�ُق �لكريُم. يماِن باأنَّ �للَه هو �لرَّ ُح �أثَر �ل�إ  �أوضِّ

 ِمْن مظاهِر نَعِم �للِه َعلى عباِده ............... و .................. .

 ماذ� �أستنتُج من قولِه تعالى: ﴿  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ﴾ )هود: ٦(؟

 �أذكُُر و�جبي تُجاَه �للِه �لّرز�ِق �لكريِم.
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 �لدرس �ل�أول : �لشجاعة

�لوحدة �لثّالثة:�لحديث �لنبوي �لشريف

 �لدرس �لثاني :�لصدق

 �لدرس �لثالث: �لّصديق �لصالح
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ال�أهداف الع�مة لوحدة الحديث النبوي الشريف:

يتوقّع من �لطلبة في نهاية �لوحدة �أن يكونو� قادرين على:

 تعظيم ُسنّة �لرَّسول صلى �لله عليه وسلم وتطبيقها في حياتنا.

دق مع �لناس.   تمثّل قيمة ُخلق �لصِّ

ديق �لّصالح.  �لحرص على �ختيار �لصَّ

﴿وئ  ۇئ ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  

حز�ب:٢١( ۈئ   ېئ﴾ )�ل�أ
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           الشج�عة ١ 
ْرُس لدَّ

ا

ْرس: اأهداُف الدَّ

ْرِس �أْن يكونو� قادرين على: ُيَتَوقَُّع ِمَن �لطّلبة بعَد نهايِة هذ� �لدَّ

قر�ءة �لحديث �لشريف غيباً.- ١

 ترجمة ر�وي �لحديث �لشريف.- ٢

تفسير معاني �لمفرد�ت و�لتر�كيب �لو�ردة في �لحديث �لشريف.- ٣

جمالي للحديث.- ٤ توضيح �لمعنى �ل�إ

 تعريف مفهوم �لشجاعة.- ٥

�لتفريق بين مفهومي �لشجاعة و�لتهور.- ٦

بيان �أنو�ع  �لشجاعة.- ٧

تعد�د صور �لشجاعة.- ٨

 �ستنتاج ما يرشد �إليه �لحديث �لشريف.- ٩

 تمثل خلق �لشجاعة في حياتهم.- ١٠

سلام غيرو� مجرى �لتاريخ ( للمؤلف جهاد �لترباني للاستفادة منه في عرض نماذج من شجاعة  ١- ُينصح �لمعلم بالرجوع �إلى كتاب ) مائة من عظماء �ل�إ
�لمسلمين وبطول�تهم. 
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َعْن َعِليٍّ بن �أبي طالب َرِضَي �للَُّه َعْنُه ، َقاَل :" لََقْد َر�أْيُتَنا َيْوَم َبْدٍر 
، َوَكاَن ِمْن �أَشدِّ �لنَّاِس  َونَْحُن نَلُوُذ بَِرُسوِل �للَِّه ، َوُهَو �أْقَرُبَنا �إلى �لَْعُدوِّ

َيْوَمِئٍذ َباأْساً".  )حديث صحيح رو�ه �أحمد في مسنده(

مع�ني الُمْفرداُت، والتَّراكيب:

 ر�أيتنا: يعني �لصحابة مع رسول �لله

نلوذ : نحتمي 

باأساً : شجاعة وقوة 

 ترجمة راوي الحديث:

هو علي بن �أبي طالب بن عبد �لمطلب �بـن عم �لنبي ، �أول من �آمن من �لصبيان، هو 

�أحد �لعشرة �لمبشرين بالجنة، وزوجته فاطمة �لزهر�ء �بنة �لنبي ، شارك مع �لنبي  في 

�لغزو�ت و�لفتوحات، روى �ل�أحاديث، كان عالماً بالفقه و�لقضاء، وهو �آخر �لخلفاء �لر�شدين، 

�ستشهد  عام ٤٠ للهـجرة.

 هي� بن� نستمع ونش�هد اأنشودة ) اإنن� ال�أبط�ل ( من القرص المرفق

�أذكُر موقفاً تحلّيت فيه بالشجاعة في حياتي. 

سلام:  مفهوم الشج�عة في ال�إ

قد�م، و�لثبات وقوة �لقلب في �لحق. �لشجاعة هي: �لجر�أة، و�ل�إ

ومن �أهم �لمو�قف �لتي تكون فيها �لشجاعة: �لجهاد في سبيل �لله وقول كلمة �لحق.
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 ما موقفك �إذ� ُطلبت منك شهادة حق عن مشكلة وقعت �أمامك. 
٢

 شج�عة الرسول  واأصح�به رضي الله عنهم:

شجاعة �لرسول  و�إقد�مه في �لغزو�ت و�لحروب، فقد كان �لصحابة رضي �لله عنهم، - ١

�إذ� حمي �لوطيس و�شتد �لباأس يحتمون برسول �لله ، يقول علي رضي �لله عنه: "كنا 

�إذ� �إْحَمرَّ �لباأس ولقي �لقوم �لقوم، �تقينا برسول �لله ، فما يكون منا �أحد �أدنى من �لقوم 

منه". رو�ه �أحمد

 ثبت �لنبي  في غزوة �أحد، على موقفه ومعه عدد من �لصحابة، وبرز منهم حمزة بن عبد ٢- 

�لمطلب وطلحة بن عبيد �لله و�أم عمارة وعمر بن �لخطاب و�أنس بن �لنضر رضي �لله عنهم، 

وسعد بن �أبي وقاص رضي �لله عنه �لذي ناوله �لرسول  �لنبال وهو يقول له: "�رم سعد 

فد�ك �أبي و�أمي" )رو�ه �لبخاري(، �أما طلحة بن عبيد �لله فقد ظهرت شجاعته في �لدفاع عن 

رسول �لله  حتى شلّت يده وكان �لنبي  كلما ذكرت �أحد قال : "ذ�ك يوم طلحة".

يوم حنين لّما �أصاب �لصحابة من �ل�أذى و�لهزيمة ما �أصابهم، وَتَفرََّق بعضهم من �أرض - ٣

�لمعركة، بقي رسول �لله  ثابتا وهجم على صفوف �ل�عد�ء و�قتحمها بشجاعٍة وثباٍت 

وهو يقول بصوٍت عاٍل: "�ل�آن َحِمَي �لَوطيس". )رو�ه �لبخاري و مسلم(

 شج�عة اأهل فلسطين: 

منذ وقوع فلسطين تحت �ل�حتلال �لصهيوني وقف 

و�أطفال�ً،  ونساًء  رجال�ً  و�لفد�ء،  �لبطولة  مو�قف  �أهلها 

و�إقد�م، وقد  قّوة  �لصهاينة بكل  �لمحتلّين  حيث و�جهو� 

و�ل�أبطال  �لقادة  من  �لكثير  وشجاعة  بطول�ت  ظهرت 

-رجال�ً ونساء�ً- من �أهل فلسطين على مّر تاريخها.
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فقد كافح وناضل بعضهم باأرو�حهم و�أعمارهم، فكان منهم �لشهد�ء و�ل�أسرى، ومنهم من 

أدباء ... �إلخ، �لذين  ناضل بفكرة وقلمه ولسانه ... �إلخ، فكان منهم �لمفكرين و�لشعر�ء و�ل�

سر�ء و�لمعر�ج.  د�فعو� عن �أرض �ل�إ

نذكر مو�قف ظهرت فيها شجاعة �أهل فلسطين وبطول�تهم. 
3

   للقراءة وال�ستمت�ع  

قصة وعبرة:

مــّر عمــر بــن �لخطــاب رضــي �للــه عنــه ذ�ت يــوم بغلمــان يلعبــون فــي بعــض طرقــات 
�لمدينــة �لمنــورة، فلمــا ر�أوه �أســرعو� هاربيــن، �إل� غلامــاً و�حــد�ً هــو عبــد �للــه بــن �لزبيــر، 
ــاه بلطــف،  وقــف، ثــم �أفســح �لطريــق للخليفــة فلمــا صــار عمــر بجانبــه تقــدم منــه وحّي

ثــم ســاأل:

- لماذ� لم تهرب �أيها �لغلام؟

  فاأجاب عبد �لله بن �لزبير بهدوء و�أدب:

- لم �أكن مذنباً فاأخافك، وليست �لطريق ضّيقة فاأفسح لك.

  فاأعجب عمر رضي �لله عنه بشجاعته.

َقِضيٌَّة للنِّق�ش:

ما دور �لشجاعة في تحرير �ل�أوطان؟

سلامي   هي� بن� نش�هد مقطع فيديو عن الشج�عة والبطولة في الت�ريخ ال�إ

من القرص المرفق.
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التــقــــويــــــم 

جابة �لصحيحة  �أضع د�ئرة حول رمز �ل�إ

١- ر�وي حديث )لََقْد َر�أْيُتَنا َيْوَم َبْدٍر َونَْحُن نَلُوُذ..( هو :
ب( عبد �لله بن عمر.           �أ( علي بن �أبي طالب.   

د( عبد �لله بن �لزبير. ج( عبد �لله بن مسعود.   
٢- �لشجاعة هي:

ب( �لتهور.               �أ( �لجر�أة و�لثبات.    
أول�د.   د( كثرة �ل� ج( قوة �لعضلات.    

٣- �لمر�د بكلمة )نلوذ( في �لحديث �لشريف: 
ب( نتقدم.          �أ( نحتمي.     

د( ننسحب. ج( نتاأخر.     

. أذكر صور�ً من شجاعة �لرسول� 

 �أستنتج ما يدل عليه �لحديث �لشريف.

 ما �أهم �لمو�قف �لتي تكون فيها �لشجاعة.

 �أصف شجاعة طلحة بن عبيد �لله رضي �لله يوم �أحد.

 �أقر�أ �لحديث �لشريف غيباً.
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الّصدق     
ْرُس لدَّ

ا

ْرس: اأهداُف الدَّ

ْرِس �أْن يكونو� قادرين على: ُيَتَوقَُّع ِمَن �لطّلبة بعَد نهايِة هذ� �لدَّ

قر�ءة �لحديث �لشريف غيباً.- ١

�لترجمة لر�وي �لحديث �لشريف.- ٢

تفسير معاني �لمفرد�ت و�لتر�كيب.- ٣

جمالي للحديث.- ٤ توضيح �لمعنى �ل�إ

�لتفريق بين مفهومي �لصدق و�لكذب.- ٥

�ستنتاج ما يرشد �إليه �لحديث �لشريف.- ٦

تمثل قيمة �لصدق سلوكياً.- ٧

 بماذ� كان يلقب �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص قبل �لبعثة؟ 

َعْن َعْبِد �للَِّه بن مسعود َقاَل: َقاَل َرُسوُل �للَِّه َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم:

ْدَق َيْهِدي �إِلَى �لِْبرِّ، َو�إِنَّ �لِْبرَّ َيْهِدي �إِلَى �لَْجنَِّة، َوَما َيَز�ُل  ْدِق، َفاإِنَّ �لصِّ "َعَلْيُكْم بِالصِّ

يقاً، َو�إِيَّاكُْم َو�لَْكِذَب، َفاإِنَّ  ْدَق َحتَّى ُيْكَتَب ِعْنَد �للَِّه ِصدِّ �لرَُّجُل َيْصُدُق َوَيَتَحرَّى �لصِّ

�لَْكِذَب َيْهِدي �إِلَى �لُْفُجوِر، َو�إِنَّ �لُْفُجوَر َيْهِدي �إِلَى �لنَّاِر، َوَما َيَز�ُل �لرَُّجُل َيْكِذُب، 

�باً". )متفق عليه( َوَيَتَحرَّى �لَْكِذَب َحتَّى ُيْكَتَب ِعْنَد �للَِّه َكذَّ

مع�ني الُمْفرداُت، والتَّراكيب:

دق: �لزمو� �لصدق ود�ومو� عليه. عليكم بالصِّ

يهدي: يؤدي. 

�لبر: كثرة �لطاعة و�لعمل �لصالح.

)َشْرح وحفٌظ(



43

يتحرى �لصدق: يلازم �لصدق حتى يكون صفة د�ئمة له.

و�إيَّاكم و�لكذب: �جتنبو� �لكذب و�حذروه

�لُفُجور: �لخروج عن �لطَّاعة.

 
 بماذ� كان يلقب �أبو بكر رضي �لله عنه، ولماذ� ؟ 

٢

 تعريف براوي الحديث:

هو عبد �لله بن مسعود �لهذلي،  سادس من �أسلم من �لمسلمين، شهد غزوة بدرٍ وقتل فيها �أبا 

جهل، هاجر �لهجرتين، روى عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص عدد�ً من �ل�أحاديث، وهو �أول من جهر بالقر�آن �لكريم 

في مكة �لمكرمة، كان من فقهاء �لصحابة وقّر�ئهم، توفي بالمدينة سنة )٣٢هـ( ودفن بالبقيع.

 لَِم ُيِحّب �للُه �لّصادقين؟
3

 الّصدق طريق الجنّة:

مفهوم �لّصدق: هو قول �لحق ومطابقة �لكلام للو�قع ،وقد �أمر �لله تبارك وتعالى بالصدق 

فقال: ﴿ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ ﴾. )�لتوبة:١١٩(

 فض�ئل الّصدق:

وعد �لله تعالى �لصادقين بال�أجر �لعظيم ودخول �لجنّة ونيل رضو�نه، قال تعالى:     ﴿ی  
ی  ی  ی    جئ  حئ  مئىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب       يب  جت     حتخت  مت  ىت  يت  

جث  مثىث  يث  حج     مج  جح ﴾. )�لمائدة: ١١٩(
ومن ل�َزَم �لّصدق في حياته ومو�قفه و�أقو�له و�أفعاله وفّقه �لله تعالى للطاعات وهد�ه لفعل 

�ل�أعمال �لصالحة �لتي تقوده لدخول �لجنة و�لفوز برضو�ن �لله تعالى. 
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ومن هذه الفض�ئل:  

 �لّصدق يمنح صاحبه �لطماأنينة و�لسكينة.

 �لّصدق يدفع صاحبه للجر�أة و�لشجاعة في قول �لحق و�لثبات عليه. 

 �لّصدق يؤدي �إلى �لثقة بين �لناس فيتعاونون ويتر�حمون ويتكافلون.

 �لّصدق طريق �لفوز بالجنة و�لنجاة من �لنار.

 نستمع ل�أنشودة  الصدق من القرص المرفق 

 الكذب طريق الن�ر: 

مفهوم �لكذب: هو �لقول �لمخالف للحقيقة و�لو�قع، وقد ذمّ 

�لله �لكذب و�لكاذبين فقال تعالى: ﴿ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 

ۅ ﴾. )�آل عمر�ن:٧٥(

 هي� بن� نش�هد مقطع فيديو )الراعي الك�ذب( من القرص المرفق

 اأضرار الكذب:

نسان عن �لطاعة ويجره �إلى �لمعصية.  يبعد �لكذب �ل�إ

 ينشر �لكذب �لعد�وة و�لبغضاء و�لكر�هية بين �لناس.

 يعاقب �لكاذب في نار جهنم يوم �لقيامة.

ومن ل�زم �لكذب في حياته ومو�قفه و�أقو�له و�أفعاله كثرت ذنوبه وز�دت معاصيه �لتي تكون 

سبباً في دخول �لنار.

َقِضيٌَّة للنِّق�ش:

لماذ� يكذب بعض �لناس؟

اأَفكِّر: 
على  �لكذب  يجوز  هل 

�ل�أعد�ء  �لمحتلين ل�أرضنا؟ 
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ل�فَِتة: �إيماني يدعوني �أن �أتحّرى �لّصدق د�ئماً في حديثي.

التــقــــويــــــم 

جابة �لصحيحة:  �أضع د�ئرة حول رمز �ل�إ

١- ر�وي حديث ) عليكم بالصدق..( هو :

ب( عبد �لله بن عمر.           �أ( عبد �لله بن عباس.    

د( عبد �لله بن �لزبير. ج( عبد �لله بن مسعود.   

٢- �لّصدق يؤدي �إلى:

ب( �لثقة بين �لناس.              �أ( �لخوف من �لناس.   

د(  �لخجل من �لناس.    ج( �جتناب �لناس.    

٣- �لمر�د بكلمة ) يتحرى �لّصدق( هو: 

ب( يبتعد عن �لّصدق.           �أ( يلازم �لّصدق.    

د( يصدق �أحياناً ويكذب �أحياناً. ج( يحب �أصدقاءه.    

 �أفرق بين:

�أ( �لّصدق و�لكذب.

�لّصدق: .............................................................

�لكذب:..............................................................

ب( �لبّر و�لفجور:

�لبّر: .................................................................

�لفجور: ..............................................................

 �أبّين فضائل �لّصدق.
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 �أذكر �أضر�ر �لكذب.

 �أكتب �آية كريمة تدل على فضل �لّصدق.

 ماذ� �أستنتج من �لحديث �لشريف ؟  

 �أقر�أ �لحديث غيباً. 



4٧

الّصديق الّص�لح ْرُس لدَّ
ا

)َشْرٌح وحفظ(

ْرس: اأهداُف الدَّ

ْرِس �أْن يكونو� قادرين على: ُيَتَوقَُّع ِمَن �لطّلبة بعَد نهايِة هذ� �لدَّ

 حفظ �لحديث �لشريف غيباً.١- 

توضيح �لمعاني �لمستفادة ِمَن �لحديث.٢- 

ديق.٣-   �لتعرف �إلى معنى �لصَّ

ديِق �لّصالِح، وخطورة صديِق �لّسوء.٤-  يَّة �لصَّ بيان �أهمِّ

و�ل�بتعاِد عن ٥-  �لّصالح،  ديِق  �لصَّ �ختيارِ  �لحرص على 

صديِق �لّسوء.

�لِمسك  و�لّسوء كحامِل   ِ �لّصالح  �لجليِس  "َمَثُل  ملسو هيلع هللا ىلص:  �لله  رسوُل  قاَل 
ِونافخ �لكير، فحامُل �لِمسِك �إّما �أن ُيحِذَيَك، و�إّما �أن تبتاَع منه، و�إّما �أْن َتجَد 
منه ريحاً طّيبة، وناِفُخ �لكير �إّما �أن َيحِرَق ثِيابَك، و�إّما �أْن َتِجد ريحاً َخبيثة". 

)رو�ه �لبخارّي( 

الُمْفرداُت، والتَّراكيب:

خُص �لَّذي تُْكِثُر �لجلوَس َمَعه. �لجليس: �لشَّ

ُيحِذَيك: ُيعطيك.

َتبتاَع ِمْنه: تشترَي ِمْنه.

�لِمْسك: نوٌع ِمَن �لِعْطِر َطيِِّب �لّر�ئحة.

�لكير: �أد�ة تُستخَدُم لنفِخ �لهو�ِء على �لنّار لزيادة �إشتعالِها. 



4٨

جم�ليُّ للحديث الشريف:  المعنى ال�إ

نسان �جتماعيٌّ يخالُط �لنّاس، ويتّخُذ بعَضهم جليساً وصديقاً، �إلّ� �أّن �لنّاَس متفاوتوَن في  �ل�إ

ْحبة سبباً في سعادِة �لفرِد �أْو  �أخلاِقهم وطبائِعهم، فِمْنُهُم �لطَّيُِّب، وِمْنُهُم �لخبيث، وقْد تكوُن �لصُّ

شقائِِه في �لّدنيا و�ل�آخرة، لذلك حّث �لرَّسول ملسو هيلع هللا ىلص على مصادقِة �لّصالحيَن، و�أهل �لخير، فقال: 

"ل� تصاحْب �إل� مؤمناً، ول� ياأكْل طعاَمَك �إلّ� َتِقّي". )رو�ه �لترمذي و�بن حبان( 

الجليُس الّص�لُح.. كح�مِل الِمسك:

أّن فيه �لَخْيَر و�لنّفَع و�لبركة، فهو �إّما �أْن  شّبَه �لرَّسوُل ملسو هيلع هللا ىلص �لجليَس �لّصالَح بحامِل �لِمسك؛ ل�

ُيذكَِّرَك بطاعِة �للِه وعبادتِه، �أْو تجلَس 

�إِلَْيِه، فترتــــاَح لـطيِب كــلاِمه، وِصْدِق 

نُصـِحـــه، وتقتدَي بصفاتِـــِه �لكريمـة، 

و�إْن  �أخلاقُك،  وتزكو  �إيمانُك،  فيزد�ُد 

ْمها  طلبَت منــــه �لنُّْصـَح و�لمشورَة يقدِّ

�أثر�ً  يترك  و�أمانة،ود�ئماً  بصدٍق  لَك 

�إيجابّياً في حياتِك.

 نُش�ِهُد مقطع�ً يتحدث عن اأثر الّصديِق على صديِقِه ِمَن الُقرِْص المدمج الُمْرَفق.

جليُس الّسوِء.. كن�فِخ الكير: 

شّبَه �لرَّسوُل ملسو هيلع هللا ىلص �لّصاحَب �لّسيَِّئ 

أّن مجالسَتُه  بنافِخ �لكيِر تحذير�ً منه؛ ل�

رَّ، فُتْضِعُف �لعقيدة، وتُْفِسُد  تجلُب �لشَّ

في  ينفُخ  �لَّذي  �لكير  فنافخ  �ل�أخلاق، 
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�لنّار، �إْن جالْسَتُه �أحرَق ثياَبك، �أْو �آذ�َك بريِح ُدخانِه، وكذلك صديق �لسوء يجلُب لَمْن خالَطُه 

معَة �لسيِّئة؛ لِما يصدُر عنه ِمْن بذ�ءِة لساٍن، ويلحق بمن خالطه �لكثير من �ل�أذى في �لُخلق  �لسُّ

و�لدين و�لعاد�ت، �إذن علينا �أْن نحرَص على ُحْسِن �ختيار �لّصديق، و�أْن نر�عَي في �ختياِرِه ما ياأتي: 

 �أْن يكوَن صالحاً مو�ظباً على عباد�تِه. 

أمانِة، وِحفِظ �ل�أسر�ر.  �أْن يتحلّى بال�أخلاِق �لفاضلِة، كالّصدِق، و�ل�

 �أْن يكوَن بعيد�ً َعِن �لمعاصي و�لّشرور.

ْحبة:   اأثُر الصُّ

ُٓء  ِخاَّ
َ
بّيَن �لقر�آُن �لكريُم �أّن صحبَة �ل�أشر�ِر تنقلُب يوَم �لقيامِة �إلى عد�وة؛ لقولِِه عّز وجّل:﴿ ٱۡل

ْر  يَۡوَمئِذِۢ َبۡعُضُهۡم ِلَۡعٍض َعُدوٌّ إِلَّ ٱلُۡمتَّقِنَي ٦٧﴾ )�لزخرف:٦٧(، فَمْن َيْصَحِب �ل�أشر�َر يندْم ويتحسَّ
َضلَِّن 

َ
ِۡذ فَُاناً َخلِيٗا ٢٨ لََّقۡد أ تَّ

َ
حيَن يقودونَُه �إلى جهنّم، قال تعالى: ﴿  َيَٰوۡيلََتٰ َلۡتَِن لَۡم أ

نَسِٰن َخُذوٗل ٢٩﴾ )�لفرقان:٢٨-٢٩(. ۡيَطُٰن لِۡلِ َعِن ٱّلِۡكرِ َبۡعَد إِۡذ َجآَءِنۗ َوَكَن ٱلشَّ
". )متفق عليه(  �أّما َمْن يصحُب �ل�أخياَر فيكون َمَعُهْم في �لجنّة؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: "�لَمْرُء َمَع َمْن �أَحبَّ

يِّئة.  ْحبِة �لّصالحِة و�لسَّ َهّيا نُناِقُش ِقصصاً ِمَن �لو�قِع َحْوَل تاأثيِر �لصُّ

روس الُمسَتف�دة ِمَن الحديث الشريف:   من الدُّ

نسان في �لدنيا و�ل�آخرة.  صد�قُة �أهِل �لتّقوى و�لّصلاِح تجِلُب �لخيَر و�لنّْفع للاإ

نسان في �لدنيا و�ل�آخرة.   صحبُة �ل�أشر�ِر تاأتي بالمضّرِة و�لّشّر للاإ

ل�فَِتة:
ق�ل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: "المرء مع من اأحب" 



٥٠

التــقــــويــــــم 

جابة �لصحيحة:  �أضع د�ئرة حول رمز �ل�إ

أنه:  ١- شّبه �لرسول صلى �لله عليه وسلم �لجليس �لصالح بحامل �لمسلك ل�

�أ( يبيع �لعطور و�لرو�ئح �لزكية.

ب( يتحلى بال�أخلاق �لفاضلة.

جـ( ياأتي بالمضرة و�لشر و�لسمعة �لسيئة.

د( يقود صاحبه �إلى جهنم.

٢- �أصدقاء �لدنيا و�ل�آخرة هم: 

�أ( �لذين ياأمرون بالمنكر و ينهون عن �لمعروف.

ب( �ل�أشر�ر.

جـ( �لمتقون.

د( �أصحاب �لمعاصي.

نسان:  ٣- صد�قة �ل�أشر�ر تجلب للاإ

�أ( �لضرر و�ل�أذى في �لحياة �لدنيا.

ب( �لندم و�لحسرة في �لحياة �ل�آخرة.

جـ( �لضرر في �لدنيا و�لندم في �ل�آخرة.

د( �لخير و�لنفع في �لدنيا و�ل�آخرة. 

: "َمَثُل �لجليِس �لّصالِح ........................".   �أكمُل قوَل �لرَّسوِل 

آتية:   �أَبيُِّن معانَي �لُمْفرد�ِت �ل�

�لجليس، تبتاع، �لكير، ُيْحِذَيك.

 �أو�ِزُن بيَن �لّصديِق �لّصالِح، وصاحِب �لّسوء.



٥١

حيحِة فيما ياأتي:  ( �أمام �لعبارِة غيِر �لصَّ حيحِة، و�إشارَة ) ( �أمام �لعبارِة �لصَّ  �أضُع �إشارَة )

ديُق �لّصالُح ينصُح صديَقُه بالخير.    �أ- )      ( �لصَّ

)    ( جليُس �لّسوء ل� يغتاُب �لنّاس.    ب- 

)    ( �لجليُس �لّصالُح كلاُمُه مهذَّب. ج- 

)    ( جليُس �لّسوِء ُيْكِسُب صاحَبُه بذ�ءَة �للّسان.   د- 

ديُق �لّصالُح ياأخُذ صديَقُه لصلاِة �لجماعة.  هـ- )      ( �لصَّ

ديِق �لّصالح.  �أذكُر موقفاً مؤثِّر�ً للصَّ

ديِق �لّصالِح بحامِل �لِمسك.  �أَعلِّل تشبيه �لصَّ

 �أذكُر موقفاً ُيَبيُِّن تاأثيَر جليِس �لّسوِء على صاحِبه.



٥٢

�لوحدة �لر�بعة:�لّسيرة �لنبويّة
 �لدرس �ل�أول : مر�حل حياة �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص )تفاعلي(

 �لدرس �لثاني : عام �لحزن

سر�ء و�لمعر�ج  �لدرس �لثالث: معجزة �ل�إ

 �لدرس �لر�بع: عرض �لدعوة �إلى �لله في �لمو�سم



٥3

ال�أهداف الع�مة لوحدة السيرة النبوية الشريفة:

يتوقع من �لطلبة في نهاية �لوحدة �أن يكونو� قادرين على:

 �لتعرف �إلى مر�حل من حياة �لنبي صلى �لله عليه وسلم.

 بيان مكانة �لمسجد �ل�أقصى ومدينة �لقدس في عقيدة �لمسلمين. 

 �لحرص على �لدعوه �إلى �لله عز وجل.

﴿ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  

پ       ڀ  ڀ﴾.)�لفتح:٢٩(



٥4

مراحُل حي�ِة النَِّبّي ملسو هيلع هللا ىلص 
)ِمَن المولِد حتى خروِجِه اإلى الّط�ئف( 

ْرُس لدَّ
ا

)درٌس تف�علّي( 

ْرس: اأهداُف الدَّ

ْرِس �أْن يكونو� قادرين على: ُيَتَوقَُّع ِمَن �لطّلبة بعَد نهايِة هذ� �لدَّ

ِذكر مر�حل حياِة �لنَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن مولِدِه حتّى خروِجِه �إلى �لطّائف. 

 اأّم� الموضوع�ت الَّتي ين�قشه� الُمَعلُِّم مع الطلبة فهي كم� ي�أتي: 

 نسُبُه وول�دتُه. )يقّدمها �لُمَعلُِّم(. 

ه  ِه وعمِّ  طفولُته: ِمَن �لول�دِة �إلى كفالِة جدِّ

             )يقّدمها مجموعة من �لطلبة(. 

       صفاتُُه �لَخلقّيُة و�لُخلُقّية: بطاقاٌت تعليمّية. 

 حياتُُه قبَل �لبعثة: تناقُش مجموعٌة ِمَن �لطَّلبة �شتغالَُه ملسو هيلع هللا ىلص برعِي �لَغَنم.

َة سفِرِه �إلى �لّشام؛ للتّجارة.-  يسرُد �لُمَعلُِّم ِقصَّ

يعرُض �لُمَعلُِّم مقطع فيديو لزو�ِجِه عليه �لسلام ِمْن خديجَة، و�أبنائِِه، وبناتِه.- 

يستمُع �لطّلبُة ل�أنشودِة )رقَّْت عيناي َشْوقاً(. - 



٥٥

 �لِبعثُة �لنَّبويّة: مو�قُف ِمْن 

ِلِه  وتحمُّ ملسو هيلع هللا ىلص،  �لرَّسوِل  صبِر 

شارُة للهجرِة �ل�أولى،  �ل�أذى، و�ل�إ

و�لثّانيِة للحبشِة، وسبُب �ختيارها، 

باأسلوِب �لعصِف �لذِّهنّي.

مشهَد  �لطّلبِة  َمَع  نتابُع   

�لطّائِف  �إلى  ملسو هيلع هللا ىلص  خروِجِه 

و�لمناقشِة،  �لحو�ِر  باأسلوِب 

َمَع عرِض مقطِع فيديو.

اأقتدي ب�أخلاق اأنبي�ء الله ورسله.ل�فَِتة:

)�لخريطة للتوضيح فقط(

تبلغ �لمسافة بين مكة و�لطائف قر�بة ٨٥ كم



٥6

التــقــــويــــــم 

جابة �لصحيحة:  �أضع د�ئرة حول رمز �ل�إ

١- يعود �لفضل في تسمية �لرسول صلّى �للّه عليه وسلم باسم محمد �إلى:

د( �أبيه. جـ( جده.   ب( عمه.   �أ( �أمه.   

٢- عمل �لرسول صلّى �للّه عليه وسلم في طفولته بـ :

د( رعي �لغنم. جـ( �لحد�دة.   ب( �لزر�عة.   �أ ( �لصيد.  

٣- كان لقب �لرسول صلّى �للّه عليه وسلم قبل �لبعثة: 

د( �لصّديق. جـ( �لصادق �ل�أمين.  ب( �أمين �ل�أمة.  �أ( �لفاروق.  

٤- سافر �لرسول صلّى �للّه عليه وسلم مع عمه للتجارة �إلى:

د( �لعر�ق. جـ( مصر.   ب( �ليمن.   �أ( �لشام.  

٥- �أول زو�ج للّرسول محمد صلّى �للّه عليه وسلم كان من:

ب( حفصة رضي �لله عنها.  �أ( زينب رضي �لله عنها.   

د( خديجة رضي �لله عنها. جـ( عائشة رضي �لله عنها.   

 ُيجري �لمعلم حو�ر�ً عن مر�حل حياة �لرسول صلّى �للّه عليه وسلم، ويلاحظ مهارة �لطلبة فيما ياأتي:

�لنّطِق، و�لقدرِة على �لحو�ِر.- 

�لقدرِة على ربِط �ل�أفكاِر، و�لتّسلسِل في �لَعرض.- 

�ندماِجهم، وتفاعِلِهْم في �لمو�قِف �لتَّعليمّية. - 

ْرِس، وتقديِرها.-  تمثُِّلهم للّشخصّياِت �لو�ردِة في �لدِّ

تحليِل �لمو�قِف، و�ستنتاج �لِعَبر. - 

توقيِرهم رسوَل �للِه ملسو هيلع هللا ىلص وحبه و�ل�قتد�ء به.- 
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ْرس: اأهداُف الدَّ

ْرِس �أْن يكونو� قادرين على: ُيَتَوقَُّع ِمَن �لطّلبة بعَد نهايِة هذ� �لدَّ

تعليل سبب تسمية عام �لحزن بهذ� �ل�سم.- ١
توضيح دور �أبي طالب في حماية �لرسول ملسو هيلع هللا ىلص.- ٢
بيان سبب رفض �لرسول ملسو هيلع هللا ىلص لعروض كفار قريش.- ٣
شرح دور خديجة  في مساندة �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص في دعوته.- ٤

�لمو�زنــة بيــن دور �أبــي طالــب ودور خديجــة  فــي - ٥
مســاندة �لنبــي ملسو هيلع هللا ىلص.

�ستنتاج �لعبر و�لدروس �لمستفادة.- ٦

بعَد �نتهاِء �أحد�ِث �لمقاطعِة �ل�قتصاديِّة، وحصاِر كُّفاِر قريٍش للمسلمين، �ستمّر �لرَّسوُل ملسو هيلع هللا ىلص 

سلام، وفي �لعاِم �لعاشِر للبعثِة تُُوفَِّي �أبو طالٍب عمُّ �لرَّسوِل ملسو هيلع هللا ىلص، َفَحِزَن عليِه حزناً  في دعوتِِه للاإ

شديد�ً، وبعَد مّدٍة قصيرٍة ِمَن �لعاِم نفِسه، تُُوفَِّيْت زوجُتُه خديجُة بنُت خويلد، َرِضَي �للُه َعْنها، 

َي ذلَك �لعاُم عاَم �لُحْزن. فز�َد حزُن �لرَّسوِل ملسو هيلع هللا ىلص، حتّى ُسمِّ

ع�م الُحْزن
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 دوُر اأبي ط�لٍب في حم�يِة الرَّسوِل ملسو هيلع هللا ىلص:

ُه �إلى عائلِته، و�أحبَُّه ُحّباً  ِه عبِد �لمطِّلب، وَضمَّ َكِفَل �أبو طالٍب �لرَّسوَل ملسو هيلع هللا ىلص بعَد وفاِة جدِّ

ُمُه على �أبنائِه، وكاَن يصحُبُه َمَعُه �أينما َذَهب. عظيماً، حتّى �إنّه كاَن ُيَقدِّ

طالٍب  ل�أبي  كاَن  دعوَتُه،  قاوَمْت  �لَّتي  قريٍش  ل�أذِى  وتعرُِّضِه  ملسو هيلع هللا ىلص،  �للِه  رسوِل  بعثِة  وبعَد 

مو�قُف عديدٌة في حمايِتِه، منها: عنَدما حاولَْت قريٌش ِمر�ر�ً َمْنَع �لرَّسوِل ملسو هيلع هللا ىلص ِمَن �ل�ستمر�ر في 

دعوتِه، وقَف �أبو طالٍب حامياً وُمد�فعاً عنه، وقال له: "�ْذَهْب يابَن �أخي، فقْل ما �أحببَت، فو�للِه 

ل� �أسلمَك لشْيٍء تكرُهُه �أبد�ً".)سيرة �بن هشام(

و�ستمّر �لرَّسوُل ملسو هيلع هللا ىلص في دعوتِه، وبقي �أبو طالٍب ُيَمثُِّل سند�ً خارجّياً له؛ يحميه، ويد�فُع عنه، 

ْت  ويغضُب له، ولْم تستطْع قريٌش �أْن تناَل ِمَن �لرَّسوِل ملسو هيلع هللا ىلص �إلّ� بعَد موِت �أبي طالب، حيث �شتدَّ

عد�وُة قريٍش له وللمؤمنين، حتّى �إّن �لرَّسوَل ملسو هيلع هللا ىلص قال: "و�للِه ما نالْت ِمنّي قريٌش شيئاً �أكرُهُه 

ُه �أبا طالب  حتّى ماَت �أبو طالب" )رو�ه �بن �سحاق(، و�لَّذي ضاعَف ُحْزَن �لنَِّبّي ملسو هيلع هللا ىلص �أّن عمَّ

سلام.  ماَت كافر�ً، على �لّرغِم  ِمْن حرِص �لرَّسوِل ملسو هيلع هللا ىلص على هد�يِتِه، ودعوتِِه للاإ

اأَفكِّر: 
ل�أسباٍب  عظيماً؛  حزناً  طالٍب  �أبي  ِه  عمِّ وفاِة  على  ملسو هيلع هللا ىلص  �لرَّسوُل  َحِزَن 

ُدنيويٍّة، ول�أسباٍب �أخرويّة. �أستنتُجها.

سلامية: يِّدِة خديجَة، َرِضَي اللُه َعْنه� في الدعوة ال�إ  َدْوُر السَّ

َحِزَن �لرَّسوُل ملسو هيلع هللا ىلص على وفاِة زوجِتِه خديجَة -َرِضَي �للُه َعْنها- حزناً شديد�ً، فقْد كانَْت نِْعَم 

ْعَوِة �إلى �للِه، فهي  ِل مشاقِّ �لدَّ �لّزوجة �لمثاليَِّة �لَّتي َوفََّرْت للّرسوِل ملسو هيلع هللا ىلص كّل ما ُيعيُنُه على تحمُّ

�لَّتي ساندْتُه منُذ بد�يِة دعوتِِه، و�أعانْتُه على �إبلاِغ رسالِته؛ فكانَْت �أّوَل َمْن �آمَن بِِه ِمَن �لنّساء، 

َفْت عنُه كلَّ ما كاَن يلقاُه جّر�َء  ّدة، وخفَّ وو�سْتُه بنفِسها، و�آزرْتُه بمالِها، ووقَفْت بجانِبِه ساعَة �لشِّ

تعذيب كُّفاِر قريٍش و�أذ�هم، وتكذيبهم له، وبّشَرها �لرَّسوُل ملسو هيلع هللا ىلص قبَل وفاتِها بالجنّة. 

ْعَوِة �إلى �لله.  وبوفاتِها  فقَد �لرَّسوُل ملسو هيلع هللا ىلص سنَدُه �لّد�خلّي، وو�حد�ً ِمْن �أكبِر �أنصاِر �لدَّ
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بالّرجوِع �إلى �أحِد مصادِر �لّسيرِة �لنَّبويّة، يطلع �لمعلم طلبته على �لحو�َر �لَّذي جرى 

بيَن �لرَّسوِل ملسو هيلع هللا ىلص وزوجِتِه خديجَة -َرِضَي �للُه َعْنها- بعَد رجوِعِه من غار حر�ء �إلى بيِتِه 

ليلَة َبْدِء نزوِل �لوحي.

يِّدَة خديجَة بالخيِر َطو�َل حياتِه، وُيَبيُِّن للنّاِس فضَلها، و�إحسانَها،  وظلَّ �لرَّسوُل ملسو هيلع هللا ىلص يذكُر �لسَّ

�لنّاس،  بَِي  َكَفَر  �إْذ  بي  �آمَنْت  فقْد  منها؛  خير�ً  وجّل-  -عّز  �للُه  �أبدلَني  "ما  فقال:  عليها  و�أثنى 

بني �لنّاس، وو�َسْتني بمالِها �إْذ حرمِنَي �لنّاس، ورزقني �للُه -عزَّ وجّل- َولََدها �إْذ  وصّدقْتني �إْذ َكذَّ

مام �أحمد(  حرمني �أول�َد �لنّساء". )رو�ه �ل�إ

 نُش�ِهُد مقطَع فيديو عن )ع�ِم الُحْزن(. 

سر�ِء  - لْم يترْك رسولَه، بْل �أكرَمُه برحلِة �ل�إ فحّقاً كاَن هذ� �لعاُم عاَم ُحْزٍن، لكّن �للَه -عزَّ وجلَّ

و�لمعر�ِج؛ مو�ساًة له، وتسليًة عنه.

َقِضيٌَّة للنِّق�ش: في ضوء در�ستنا لدور �أم �لمؤمنين خديجة  ومساندتها لرسول �لله 

نسان ورقّيه؟ ملسو هيلع هللا ىلص قبل �لبعثة وبعدها، ما دور �لزوجة �لصالحة في نجاح �ل�إ

. ل�فَِتة: �إيماني يدعوني �أن �أِحبُّ �أمَّ �لمؤمنيَن خديجَة
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التــقــــويــــــم 

جابة �لصحيحة:  �أضع د�ئرة حول رمز �ل�إ

١- ُسّمي �لعام �لذي توفيت فيه �لسيدة خديجة و�أبو طالب عام : 

د( �لحزن. جـ( �لفر�ق.   ب( �لتضحية.  ألم.   �أ( �ل�

سلام، �إل� �أنه توفي: ٢- حرص �لرسول ملسو هيلع هللا ىلص على هد�ية عمه �أبي طالب ودعوته للاإ

د( منافقاً. جـ( فاسقاً.   ب( كافر�ً.   �أ( مؤمناً.  

٣- �أول من �آمن بالرسول ملسو هيلع هللا ىلص من �لنساء هي:

ب( خديجة بنت خويلد.  �أ( عائشة بنت �أبي بكر.   

د( حفصة بنت عمر بن �لخطاب.  جـ( زينب بنت جحش.   

 �أَبيُِّن َدْوَر �أبي طالٍب في حمايِة �لرَّسوِل ملسو هيلع هللا ىلص.

 �أستشهُد بقوٍل ل�أبي طالٍب يؤكُِّد مساندته للّرسوِل ملسو هيلع هللا ىلص.

نَِّة �لنَّبويِّة، ُيَبيَِّن َدْوَر �أبي طالٍب في حمايِة �لرَّسوِل ملسو هيلع هللا ىلص.   �أستشهُد بدليٍل ِمَن �لسُّ

 �أَعلِّل ما ياأتي: 

 �أ- َحِزَن �لرَّسوُل ملسو هيلع هللا ىلص على وفاِة زوِجِه خديجَة، َرِضَي �للُه َعْنها.

ِه، وزوِجه.  ب- �ستمر�َر �لرَّسوِل ملسو هيلع هللا ىلص في دعوتِِه، على �لّرغِم ِمْن وفاِة عمِّ

يِّدِة خديجَة -َرِضَي �للُه َعْنها- وَدْوِر �أبي طالٍب في مساندِة   �أو�ِزُن بيَن َدْوِر �لسَّ

             �لرَّسوِل ملسو هيلع هللا ىلص. 

 �أستنتُج ثلاثًة ِمَن �لّدروِس و�لِعَبِر �لمستفادِة ِمْن �أحد�ِث عاِم �لُحْزن.
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 �أكمُل �لفر�غ فيما ياأتي:

؛ بسبِب  ......................... ......................... للبعثِة عاَم �أطلَق �لمسلمون على �لعام 

فقْد  َعْنها،  �للُه  َرِضَي   ، ......................... وزوجتِه   ، ......................... ِه  عمِّ وفاِة 

بعَد  �إلّ�  ِمْنُه  تناَل  �أْن  قريٌش  تستطْع  ولْم  لَه،   ......................... َسَند�ً  ُيَمثُِّل  ُه  عمُّ كاَن 

.........................  له، و�لَّتي  ......................... ، �أّما زوجُته فقْد كانَْت تَُمثُِّل سند�ً 

......................... َطو�َل حياتِه،  ......................... ، وظّل يذكُرها  بّشَرها قبَل وفاتِها 

أنُّه على يقيٍن �أّن �لتّاأييَد �لحقيقيَّ له،  ِه وزوِجه؛ ل� ْعَوِة بعَد وفاِة عمِّ و�ستمّر �لرَّسوُل ملسو هيلع هللا ىلص في �لدَّ

. ......................... �إنّما ُهَو ِمْن عنِد 
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سراء والِمعراج معجزة ال�إ

ْرس: اأهداُف الدَّ

ْرِس �أْن يكونو� قادرين على: ُيَتَوقَُّع ِمَن �لطّلبة بعَد نهايِة هذ� �لدَّ

سر�ء و�لمعر�ج. - ١ �لتعرف �إلى مفهوَمي �ل�إ

وصف رحلة �إسر�ِء �لرَّسوِل ملسو هيلع هللا ىلص ِمَن �لمسجِد �لحر�ِم - ٢

�إلى �لمسجِد �ل�أقصى. 

أنبياِء، من خلاِل - ٣ �ستنتاج مكانة �لرَّسوِل ملسو هيلع هللا ىلص بيَن �ل�

صلاتِِه �إماماً بِِهْم. 

ة �لعروِج بالرَّسوِل ملسو هيلع هللا ىلص �إلى �لّسماو�ِت �لُعلا. - ٤ َسرد ِقصَّ

سر�ء - ٥ �ل�إ رحلِة  خلاِل  ِمْن  �لّصلاِة،  مكانة  توضيح 

و�لمعر�ج. 

شرح كيفّية مو�ساِة �للِه تعالى رسولَُه ملسو هيلع هللا ىلص. - ٦

سر�ِء - ٧ بيان مكانة �لمسجِد �ل�أقصى، من خلاِل رحلِة �ل�إ

و�لمعر�ج. 

�ستنتاج �لِعَبر و�لدُّروس �لُمسَتفادة ِمَن �لّدْرس. - ٨

د�ً ملسو هيلع هللا ىلص  بمعجز�ٍت ِمْن عنِدِه؛ تصديقاً لَُه، ومنها  �قتَضْت حكمُة �للِه تعالى �أن يؤيَِّد نبيَُّه ُمَحمَّ

سر�ِء و�لمعر�ِج �لَّتي حدثت َبْعَد عاِم �لُحْزن.  معجزُة �ل�إ

نترنت(، �أبحُث عّما ياأتي:  ِمْن خلاِل �لشبكِة �لعنكبوتية )�ل�إ
معنى �لمعجزة. - ١
د�ً ملسو هيلع هللا ىلص.- ٢ عدٍد ِمَن �لمعجز�ِت �لَّتي �أيََّد �للُه تعالى بها نبيَّنا ُمَحمَّ

سراِء، والمعراج؟   م� المقصوُد ب�ل�إ

سراُء: هو سيُر رسوِل �للِه ملسو هيلع هللا ىلص ليلاً، ر�كباً �لبر�َق َمَع جبريٍل  ِمَن �لمسجِد �لحر�ِم    ال�إ

َمِة �إلى �لمسجِد �ل�أقصى �لمبارِك في �لُقْدس، وعنَد وصولِِه ملسو هيلع هللا ىلص ربَط �لبر�َق  بَمكََّة �لُمَكرَّ

بالحائِط �لغربيِّ للمسجِد �ل�أقصى، و�لَّذي ُيسّميِه �لمسلمون حائَط �لُبر�ق.
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ف�ئدة: �لُبر�ق: د�بٌَّة سريعٌة كالَبْرِق، وِهَي �أكبر من �لِحماِر، و�أصغر من �لَبْغل، يضُع حافرُه 
ِعْنَد �أقصى بصِره. 

ح�ئط البراق

َي حائُط �لبر�ِق بهذ� �ل�سم؛ نسبًة �إلى �لبر�ِق �لَّذي حمَل �لرَّسول     ُسمِّ
سر�ِء و�لمعر�ج، وحائط �لبر�ق جزء من �لسور �لغربي للمسجد     ملسو هيلع هللا ىلص في رحلِة �ل�إ
�ل�أقصى، و�لمسجد �ل�أقصى بما فيه �لسور �أرٌض فلسطينية وحق خالص للمسلمين.

اإض�ءة: 

        

وجَد  �ل�أقصى،  �لمسجِد  �إلى  ملسو هيلع هللا ىلص  وصولِِه  وعنَد 

أنبياء -علْيُهُم �لّسلام- بانتظاِره، فصلّى بِِهْم �إماماً؛ تاأكيد�ً  �ل�

أنبياِء جميعاً، وخاتمُة  سلام هي رسالُة �ل� على �أّن رسالَة �ل�إ

ٰى  ۡسَ
َ
ِٓي أ �لّرسال�ِت �لّسماويّة، قال تعالى: ﴿ ُسۡبَحَٰن ٱلَّ

ۡقَصا 
َ
ٱۡل ٱلَۡمۡسِجِد  إَِل  ٱۡلََراِم  ٱلَۡمۡسِجِد  ّمَِن  َلۡٗا  بَِعۡبِدهِۦ 

ِميُع  ٱلسَّ ُهَو  إِنَُّهۥ  َءاَيٰتَِناۚٓ  ِمۡن  لُِنَِيُهۥ  َحۡوَلُۥ  َبَٰرۡكَنا  ِي  ٱلَّ
سر�ء:١( ٱۡلَِصُر ١﴾ )�ل�إ
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  المعراج: هو ُصعوُد �لرَّسوِل ملسو هيلع هللا ىلص ِمَن �لمسجِد �ل�أقصى �لمبارِك في �لُقْدِس �إلى �لّسماو�ِت 

أنبياَء وكثير�ً  �لُعلا، حيُث ر�أى �لنَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص �لَجنََّة و�لنّار، وِسْدَرَة �لُمنتهى، و�لملائكَة، و�ل�

َلو�ت �لَخْمَس على  ِمْن عجائِب قدرِة �للِه تعالى، وقْد فرَض �للُه تعالى في هذه �لّرحلِة �لصَّ

يَِّتها، فهي عموُد �لّدين، وِصَلٌة بيَن �لعبِد وربِّه، وهي �أّوُل ما  �لمسلمين؛ تاأكيد�ً على �أهمِّ

ُيحاَسُب عليِه �لُمْسِلُم يوَم �لِقيامة.

بركِتها،  على  تاأكيد�ً  �لّسامية؛  �لمنزلِة  بهذِه  �لمقدِس  بيَت  وتعالى  سبحانه  �للُه  وقْد خصَّ 

ومكانِتها عنَد �للِه تعالى.

وبعَد رجوِعِه ملسو هيلع هللا ىلص في �للَّيلِة نفِسها، حّدَث �أهَل َمكََّة عن رحلِته، فاأنكَر علْيِه �لُكّفاُر ذلك، 

وكّذبوه، َمَع �أنَُّه َوَصَف لهْم بيَت �لمقدِس بِِدقٍَّة، على �لّرغِم ِمْن �أنَُّه لْم يزْرُه سابقاً، �أّما �أبو بكٍر 

ّديق(. َبُه �لنَِّبيُّ  بـ )�لصِّ َقُه بما قال، وِمْن يوِمها، لقَّ  فقْد َصدَّ

سراء والمعراج ِمَن الُقْرِص المدمج الُمْرَفق.  َنْسَتَمُع اإلى اأن�شيد عن ال�إ

َقِضيٌَّة للنِّق�ش: ما �لحكمُة ِمَن �لّربِط بيَن �لمسجِد �لحر�ِم و�لمسجِد �ل�أقصى في رحلِة 

سر�ِء و�لمعر�ج؟ �ل�إ

سر�ء  نترنت(، و�أبحُث في رحلِة �ل�إ �أرجُع �إلى �أحِد كُُتِب �لّسيرِة، �أو �لشبكِة �لعنكبوتية )�ل�إ

حاً �لحو�َر �لَّذي تمَّ بيَن �لرَّسوِل  وكُّفاِر َمكََّة َحْوَل �لّرحلة. و�لمعر�ج، موضِّ

٢

سراء والمعراج ِمَن الُقْرِص الُمْرَفق.   نُش�ِهُد معً� فيديو حوَل رحلِة ال�إ

سراِء والمعراج:  الّدروُس والِعَبُر المستف�دُة ِمْن معجزِة ال�إ

   بياُن قدرِة �للِه سبحانه وتعالى وعظمِته.

  تاأييُد �للِه سبحانه وتعالى �أنبياَءُه وُرُسَله. 
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  فضُل �لرَّسوِل ملسو هيلع هللا ىلص، ومكانُتُه. 
يَُّتها.    فضُل �لّصلاِة، و�أهمِّ

  فضُل مدينِة �لقدِس، ومكانُتها.
  �لرَّبُط �لَعَقدّي بيَن �لمسجِد �لحر�ِم و�لمسجِد �ل�أقصى.

  �لمسجُد �ل�أقصى مكاٌن �إسلامّي ِفَلسطينّي ُمقّدس، حمايته و�جبة كغيره من �ل�أماكن �لدينّية 
في ِفَلسطين. 

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص.    عموُم رسالِة رسولِنا ُمَحمَّ

آتية: �ألّون �لصور �ل�
٣

ل�فَِتة: "سيرفع شبل من �أشبالنا، وزهرة من زهر�تنا علم فلسطين 
فوق �أسو�ر �لقدس، وماآذن �لقدس، وكنائس �لقدس".

�لشهيد �لقائد ياسر عرفات
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أنبياِء عليهم �لسلام �لَّذين ر�آُهُم �لرَّسوُل  في �لّسماو�ِت  �أبحُث في كُُتِب �لّسيرِة َعِن �ل�
�لُعلا.

التــقــــويــــــم 

حيحةِ فيما ياأتي:  حيحةِ، و�إشارَة )  ( �أمام �لعبارةِ غيرِ �لصَّ ( �أمام �لعبارةِ �لصَّ  �أضُع �إشارَة )

سر�ِء و�لمعر�ِج قبَل عاِم �لُحْزن. �أ- )      ( حدَثْت معجزة �ل�إ

سر�ِء و�لمعر�ج. ب-  ّديُق بصحبِة �لرَّسوِل ملسو هيلع هللا ىلص في رحلِة �ل�إ )      ( كان �أبو بكٍر �لصِّ

أنبياِء في �لمسجِد �ل�أقصى.ج-  )      ( صلّى �لرَّسوُل ملسو هيلع هللا ىلص �إماماً بال�

سر�ء و�لمعر�ج.د-  )      ( ر�أى �لرَّسوُل ملسو هيلع هللا ىلص �لَجنَّة و�لنّاَر في رحلِة �ل�إ

هـ- )      ( �نتقَل �لرَّسوُل ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َمكََّة �إلى �لقدِس بوساطِة �لُبر�ق.

و- )      ( يقُع �لمسجُد �ل�أقصى في مدينِة �لُقْدس عاصمة فلسطين.

جابة �لصحيحة فيما ياأتي:  �أضع د�ئرة حول رمز �ل�إ

١- ُيطلق على �لحائط �لغربي للمسجد �ل�أقصى حائط:

ب( �لسلسلة. �أ( �ل�أسباط.      

د( �لبر�ق.  جـ( �لمغاربة.      

أنبياء في �لمسجد �ل�أقصى تاأكيد على  ٢- صلاة �لرسول صلى �لله عليه وسلم �إماماً بجميع �ل�

سلام هي رسالة:  �أن رسالة �ل�إ

ب( خاصة بالمسلمين. أنبياء جميعاً وخاتمة �لرسال�ت �لسماوية.  �أ( �ل�

د( للاأنبياء فقط. جـ( خاصة بالعرب.     

سر�ء و�لمعر�ج بين �لمسجد �لحر�م و�لمسجد �ل�أقصى ربطاً َعَقدياً، وهذ�  ٣- ربطت معجزة �ل�إ

دليل يؤكد �أن تحرير �لمسجد �ل�أقصى و�جب على: 

ب( �لفلسطينيين فقط. �أ( سكان مدينة �لقدس.    

د( علماء �لدين. سلامية.      أمة �ل�إ جـ( �ل�
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 �أكمُل �لفر�َغ فيما ياأتي: 

سر�ء هو: ................................................................................ �أ- �ل�إ

�لمعر�ج هو: ...............................................................................ب- 

سر�ِء ج-  َقه في رحلِة �ل�إ أنَُّه َصدَّ ّديُق لقٌب �أطلَقُه �لرَّسوُل ملسو هيلع هللا ىلص على .......................؛ ل� �لصِّ

و�لمعر�ج. 

سر�ِء و�لمعر�ج.  آيَة �لكريمَة �لَّتي َذَكَرْت رحلَة �ل�إ  �أكتُب �ل�

 �أَعلِّل ما ياأتي: 

سر�ِء و�لمعر�ِج مو�ساًة للرَّسوِل ملسو هيلع هللا ىلص. �أ- كانَْت معجزة �ل�إ

أنبياِء �إماماً في �لمسجِد �ل�أقصى. ب- صلاة �لرَّسوِل ملسو هيلع هللا ىلص بال�

سلام. لاة، ومكانَتها في �ل�إ يََّة �لصَّ سر�ِء و�لمعر�ِج �أَهمِّ  �أستنتُج من خلاِل رحلِة �ل�إ

سر�ِء و�لمعر�ج.  �أَبيُِّن موقَف كُّفاِر قريٍش ِمْن معجزة �ل�إ

سر�ِء و�لمعر�ج.  �أقُصُّ -بِلَُغتي- رحلَة �ل�إ
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ْرس: اأهداُف الدَّ

ْرِس �أْن يكونو� قادرين على: ُيَتَوقَُّع ِمَن �لطّلبة بعَد نهايِة هذ� �لدَّ

سلاَم على - ١ �ل�إ ملسو هيلع هللا ىلص  �لرَّسوِل  ِمْن عرِض  �لهدف  بيان 

�لنّاِس في �لمو�سم.

توضيح موقف قريٍش ِمْن دعوِة �لنَِّبّي ملسو هيلع هللا ىلص.- ٢

له �ل�أذى في دعوتِِه �لقبائل. - ٣ بيان صبر �لنَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وتحمُّ

سلام.- ٤ تعد�د بعض �لقبائل �لَّتي عرض �لرَّسول ملسو هيلع هللا ىلص عليها �ل�إ

شرح �أساليب دعوِة �لرَّسوِل ملسو هيلع هللا ىلص �لقبائل.- ٥

تعليل �فتر�ء �أبي لهٍب على رسوِل �للِه ملسو هيلع هللا ىلص.- ٦

عر�ض،  و�ل�إ �لّرفَض  َمكَّة، وملاقاتِِه منهم  ل�أهِل  �لرَّسوِل ملسو هيلع هللا ىلص  ِمْن دعوِة  ُمِضيِّ سنو�ٍت  بعَد 

سلامّيِة �إلى �لقبائِل خارَج َمكَّة؛ لعلَُّه َيِجُد َمْن ُيْؤِمُن  ْعَوِة �ل�إ وصبِرِه على �أذ�ُهْم، �أر�َد ملسو هيلع هللا ىلص نقَل �لدَّ

نفِسِه على  بعرِض  ملسو هيلع هللا ىلص  فبد�أ  أتباعه،  ل� �آمناً  سلام، ويضمُن مكاناً  �ل�إ فينشُر هد�يَة  وبدعوتِه،  بِِه 

ِعهم في هذه  سلام، مستفيد�ً ِمْن تجمُّ ، �أِو �لتّجارة من بد�ية دعوته للاإ �لقبائِل �لقادمِة لَمكََّة للحجِّ

سلام، ولْم يكْن  أفر�ِد يعرُض علْيِهُم �ل�إ �لمو�سم، فكاَن ياأتيهم قبيلًة قبيلة، وكاَن يلتقي �أيضاً بال�

سلام. ملسو هيلع هللا ىلص يسمُع بقادٍم �إلى َمكََّة ِمَن �لعرِب، لَُه مكانُتُه في قبيلته، �إلّ� عرَض عليه �ل�إ

ْعَوِة اإلى اللِه في المواسم عرُض الدَّ ْرُس لدَّ
ا
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اأَفكِّر: 
�لنبي   هدف  ما 
�أبي  �صطحاِب  من 
�أبي  بن  وعلّي  بكٍر، 
طالب  في دعوته 

سلام؟ �لقبائل للاإ

 نُش�ِهُد معً� مقطع فيديو عن دعوِة القب�ئل )يتمُّ اختي�ُر المقطِع المتعلِّق 

ب�لموضوع( ِمَن الُقْرِص المدمج الُمْرَفق.

 موقُف قريٍش واأبي َلَهب:

ُبه؛ حتّى ل� َيقبلو� دعوَتُه  ُر �لقبائَل �لقادمَة لَمكََّة ِمْن رسوِل �للِه ملسو هيلع هللا ىلص، وتكذِّ كانَْت قريٌش تحذِّ

ُبه، ويصرُف �لنّاَس عنه. ُه �أبو لهٍب يتبُعُه، ويلاحُقُه، ويكذِّ سلام، وكاَن عمُّ للاإ

�أرجُع �إلى كُُتِب �لّسيرِة �لنّبويّة، و�أستخرُج منها �سَم �أبي لََهٍب، و�سَم �لّسورِة �لَّتي تحدثت 

عنه، وتناولت قصته.

وِمْن تلَك �لقبائِل �لَّتي دعاها �لنَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: بنو عامٍر بِن َصْعَصَعة، وَفز�َرُة، وبنو حنيفُة، وِكْنَدُة، وَكْلب.

سلام:  اأس�ليب الرَّسول ملسو هيلع هللا ىلص في دعوِة القب�ئِل اإلى ال�إ

 كاَن رسوُل �للِه ملسو هيلع هللا ىلص يخرُج �إلى �لقبائِل في ظلاِم �للَّيل، بعيد�ً َعْن عيوِن مشركي َمكََّة �لُمعاديَن 

يٍَّة، دوَن مضايقٍة �أْو ملاحقٍة ِمْن كُّفاِر قريش. سلام بحرِّ لَُه ملسو هيلع هللا ىلص؛ حتّى يستطيَع عرَض �ل�إ

سلاِم، دون �عتر�ٍض �أْو   كاَن �لرَّسوُل ملسو هيلع هللا ىلص يذهُب �إلى �لقبائِل في منازلِِهْم يدعوُهْم �إلى �ل�إ

تشويٍش ِمْن قريش.

َمَعُه بعَض �أصحابِِه، كاأبي بكر،   كاَن �لرَّسوُل ملسو هيلع هللا ىلص يصطحُب 

 . وعليٍّ 

 كاَن �لنَِّبّي ملسو هيلع هللا ىلص حكيماً في دعوتِه، ولْم يترْك وسيلًة ممكنًة �إلّ� 

ِمَن  �لّرغِم  على  محتسباً،  صابر�ً  وظّل  دعوتِه،  في  �ستخدَمها 

عر�ِض و�لتّكذيب. �ل�إ
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َقِضيٌَّة للنِّق�ش:

أفر�د؟ َعويِّة للقبائِل و�ل� ما فائدُة تنويِع �لنَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص في �أساليِبه �لدَّ

�أرجُع �إلى �أَحِد كُُتِب �لّسيرِة �لنبوية كـ )�لّرحيق �لمختوم للمباركفوري، وفقه �لّسيرة �لنّبويّة 

للبوطي(، ثّم �أكتُب في حدوِد نِْصِف صفحٍة َعْن دعوِة �لنَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص �لعرَب و�لحجيَج في 

�أسو�ِقهم.

وفي موسِم �لحجِّ عام �أَحَد َعَشَر من �لبعثة، �لتقى �لرَّسوُل ملسو هيلع هللا ىلص بستة رجاٍل من قبيلة �لخزرج 

سلام،  ِمْن �أهل يثرب، وكانو� ِمَن �لعقلاِء ودعاهم للاسلام، فاستجابو� لدعوتِِه، ودخلو� في �ل�إ

سلام. ورجعو� �إلى يثرَب يحملوَن دعوَة �ل�إ

سلاُم طريَقُه �إلى �لقلوِب  وهكذ� َوَجَد �ل�إ

�لنَِّبيِّ  بجهوِد  ثّم  �للِه،  بفضِل  و�لعقوِل، 

ملسو هيلع هللا ىلص، و�إسلاِم �أولئَك �لنََّفِر ِمْن َيْثِرب.

�لمسلمين في كلِّ  ُيَعلُِّم  �لموقُف  وهذ� 

زماٍن ومكاٍن �أن يبُذلو� قُصارى جهِدهم في 

ويتحّملو�  َيصبرو�،  و�أْن  �لله،  �إلى  ْعَوة  �لدَّ

سلام، متفائليَن  �لمشاّق في سبيِل نصرِة �ل�إ

ّدة. بالفرِج بعَد �لشِّ

بالرجوع �إلى �آيات سورة �لَبيَِّنة، �أستنتج �لموقف من دعوة �لنبيملسو هيلع هللا ىلص.
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* �لستة �لَّذيَن �أسلمو� ُهْم: �أْسَعُد ْبُن ُزر�َرَة، َعْوُف ْبُن �لحاِرِث، ر�ِفُع ْبُن مالٍِك، 

قُْطَبُة ْبُن عاِمِر ْبِن َحديدَة، ُعْقَبُة ْبُن عاِمر، َوجابِر بن عبِد �لله.

سلاِم َتُحجُّ على طريقِتها �لجاهلّية. * كانَِت �لقبائُل قبَل �ل�إ

صندوُق المعرفِة:

روُس الُمسَتف�دة:  الدُّ

ْعَوِة، ونصرِة �لّدين.  حرُص �لنَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص على �لدَّ

عر�ُض �أو �لتّكذيب.  �لصبُر و�لثّباُت، وعدُم �لياأِس، مهما كان �ل�إ

ْعَوِة �إلى �للِه تعالى.  �لحكمُة و�لموعظة �لحسنة في �لدَّ

سلامّية. ْعَوِة �ل�إ عاِت في نشِر �لدَّ ِة، و�لتّجمُّ  �ل�ستفادُة ِمَن �لمناسباِت �لعامَّ

سلام. ْعَوِة �إلى �ل�إ ل�فَِتة: �إيماني يدعوني �أن �أْحِرُص على �لدَّ
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التــقــــويــــــم 

حيحِة  ( �أمام �لعبارِة غيِر �لصَّ حيحِة، و�إشارَة ) ( �أمام �لعبارِة �لصَّ  �أضُع �إشارَة )

             فيما ياأتي: 

�أ- )  ( لْم ُيسلْم �أحٌد ِمَن �لقبائِل بعَد عرِض �لنَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص دعوَتُه عليهم.

ّديُق -َرِضَي �للُه َعْنه- كاَن �أحَد �لَّذين �أسلمو� في �لمو�سم.ب-  )     ( �أبو بكٍر �لصِّ

ُر �لقبائَل ِمْن دعوِة �لنَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص خلاَل مو�سِم �لحّج.ج-  )     ( كانَْت قريٌش تحذِّ

سلاِم، ونصرُة �لنَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.د-  ْعَوِة على �لقبائِل نشُر �ل�إ )     ( �لهدُف ِمْن عرِض �لدَّ

أفر�د دون �لجماعات. سلام على �ل� هـ- )      ( كاَن �لرَّسوُل ملسو هيلع هللا ىلصيعرُض �ل�إ

جابة �لصحيحة فيما ياأتي:  �أضع د�ئرة حول رمز �ل�إ

سلام في موسم �لحج عام:  ١- دخل نفر من قبيلة �لخزرج من �أهل يثرب �ل�إ

ب( ١١ للبعثة. �أ( ٢ للهجرة.     

د( ١١ للهجرة. جـ( ١٠ للهجرة.    

٢- �لسورة �لقر�آنية �لتي نزلت باأبي لهب وزوجته هي سورة: 

ب( �لمسد. �أ( عبس.     

د( �لمنافقون. جـ( �لكافرون.     

سلام هما:  ٣- �لصحابيان �للذ�ن �صطحبهما �لرسول ملسو هيلع هللا ىلص في دعوته �لقبائل للاإ

�أ( �أبو بكر �لصديق وعلي بن �أبي طالب.

ب( عمر بن �لخطاب وعثمان بن عفان.

جـ( عبد �لرحمن بن عوف وسعد بن �لربيع.

د( سعد بن معاذ وخالد بن �لوليد.

ْعَوِة �إلى �للِه تعالى َمَع �لقبائل. ُح �ل�أساليَب �لَّتي لجاأ �إِلَْيها �لنَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص في �لدَّ  �أوضِّ
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 �أَعلُِّل ما ياأتي:

 �أ- ملاحقَة �أبي لهٍب، وتكذيَبه للنَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.

ب- خروَج �لنَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ليلاً للقاِء �لقبائل.

ج- ذهاَب �لنَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص للقبائِل في مكان �إقامتها.

ْعَوِة على �لقبائل. روَس �لُمسَتفادَة من عرِض �لدَّ  �أستنتج �لدُّ

ُد ثلاثًة ِمَن �لنََّفِر �لَّذين �أسلمو� في موسِم �لحجِّ عاَم �أَحَد َعَشَر للبعثة.  �أَعدِّ
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سلامي �لوحدة �لخامسة:�لفقه �ل�إ
 �لدرس �ل�أول : تذكير باأحكام �لوضوء و�لتيّمم ) تفاعلي(

 �لدرس �لثاني : �لّصلو�ت �لمسنونة

 �لدرس �لثالث: فضل �لّزكاة و�لّصدقة

مسجد حسن بيك - مدينة ي�ف�
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﴿ڱ  ڱ  ڱ   

ں﴾.)�لبقرة:٤٣(

مسجد حسن بيك - مدينة ي�ف�

ال�أهداف الع�مة لوحدة السيرة النبوية الشريفة:

يتوقع من �لطلبة في نهاية �لوحدة �أن يكونو� قادرين على:

 �لتطبيق �لعملي ل�أعمال �لوضوء و�لتيمم.

 �لحرص على �أد�ء �لّصلو�ت �لمسنونة. 

 �لتعرف �إلى �أهمية �لّزكاة و�لّصدقة بين �لمسلمين.
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ْرس: اأهداُف الدَّ

ْرِس �أْن يكونو� قادرين على: ُيَتَوقَُّع ِمَن �لطّلبة بعَد نهايِة هذ� �لدَّ

�لتعرف �إلى مفهوِم �لوضوء.- ١

ِذكر فر�ئض �لوضوِء وُسَننه. - ٢

تطبيق �أعماَل �لوضوء.- ٣

تعد�د ُمْبِطلاِت �لوضوء.- ٤

م.- ٥ توضيح مفهوم �لتََّيمُّ

م.- ٦ ِذكر �أسباب �لتََّيمُّ

م َعَمِلّياً.- ٧ تطبيق �لتََّيمُّ

م. - ٨ تعد�د ُمْبِطلاِت �لتََّيمُّ

َلَبة ال�أفك�َر ال�آتية:  ب�ستخداِم اأسلوِب المجموع�ت، ين�قُش الُمَعلُِّم َمَع الطَّ

لاة.  ِة الصَّ   الوضوُء شرٌط ِمْن شروِط ِصحَّ

لَٰوةِ فَٱۡغِسلُواْ وُُجوَهُكۡم  ِيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا ُقۡمُتۡم إَِل ٱلصَّ َها ٱلَّ يُّ
َ
أ يعرُض �لُمَعلُِّم شريحًة لقولِِه تعالى: ﴿َيٰٓ

ۚ ﴾  )�لمائدة: ٦(، ثّم يناقُشها  رُۡجلَُكۡم إَِل ٱۡلَكۡعَبنۡيِ
َ
يِۡديَُكۡم إَِل ٱلَۡمَرافِِق َوٱۡمَسُحواْ بُِرُءوِسُكۡم َوأ

َ
َوأ

�لُمَعلُِّم َمَع �لطََّلَبة. 

ُن فر�ئَض �لوضوِء وُسَنَنه، ُمَصنََّفًة    فرائُض الوضوِء وُسَنُنه: يعرُض �لُمَعلُِّم شريحًة تتضمَّ

ِضْمَن قائمَتْين. 

  اأعم�ُل الوضوء: 

ُح ِمْن خلالِه     �أ- يعرُض �لُمَعلُِّم مقطَع فيديو، ُيَوضِّ

   �أعماَل �لوضوء، ويناقُشها َمَع �لطّلبة. 

ب- يؤدي �لمعلم �أعمال �لوضوء �أمام �لطلبة.

ّف.  ج- يمثل جميُع �لطََّلَبِة �أعماَل �لوضوِء في �لصَّ

)تف�علّي(

م تذكيٌر ب�أحك�ِم الوضوِء والتََّيمُّ
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َلَبة. ُمه� الطَّ   ُمْبِطلاُت الوضوء: يقدِّ

يؤّدي كلُّ طالٍب �أعماَل �لوضوِء في ساحِة �لمدرسة، باإشر�ِف �لُمَعلِّم.

 
د�ً  ُد بعَد كُلِّ وضوء: "�أشهُد �أْن ل� �إلَه �إلّ� �للُه َوْحَدُه ل� شريَك له، و�أشهُد �أنَّ ُمَحمَّ �أَردِّ
رين". )رو�ُه ُمْسِلٌم و�لتّرمذّي( عبُدُه ورسولُه، �للُّهمَّ �ْجَعْلني ِمَن �لتَّّو�بيَن، و�ْجَعْلني ِمَن �لُمَتَطهِّ

اإض�ءة: 

ُمُه الُمَعلِّم. م: يقدِّ   مفهوُم التََّيمُّ

َلَبة.  مه� الطَّ م: يقدِّ   ال�أعذاُر المبيحُة للتََّيمُّ

م:    اأعم�ُل التََّيمُّ

م. ُح ِمْن خلالِه �أعماَل �لتََّيمُّ �أ- يعرُض �لُمَعلُِّم مقطَع فيديو، ُيَوضِّ

ِم �أماَم �لطََّلَبة. ب- يؤّدي �لُمَعلُِّم �أعماَل �لتََّيمُّ

ّف.  ِم في �لصَّ ج- ُيَمثُِّل جميع �لطََّلَبُة �أعماَل �لتََّيمُّ

ُمه� الُمَعلِّم. م: يقدِّ   ُمْبِطلاُت التََّيمُّ

َلَبة. مه� الطَّ م: يقدِّ   الحكمُة ِمْن مشروعّيِة التََّيمُّ

 
ِم في حديقِة �لمدرسِة، باإشر�ِف �لُمَعلِّم.  يؤّدي كلُّ طالٍب �أعماَل �لتََّيمُّ

َقِضيٌَّة للنِّق�ش:

سلاُم ديُن �لنّظافة، كيَف يمكُننا توظيُف هِذِه �لقيمِة في حياتِنا �ليومّية؟ ١- �ل�إ

َم في حاِل عدمِ وجوِد �لتُّر�ب؟ ٢- كيَف ُيمكُن للاأسرى في سجوِن �ل�حتلاِل �لتََّيمُّ
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التــقــــويــــــم 

جابة �لصحيحة فيما ياأتي:  �أضع د�ئرة حول رمز �ل�إ

١- من سنن �لوضوء:

ب( غسل �ليدين �إلى �لمرفقين. �أ( غسل �لوجه.    

د( غسل �لرجلين �إلى �لكعبين. جـ( �لمضمضة.    

٢- من مبطلات �لتيمم: 

ب( وجود �لماء. �أ( دخول وقت �لصلاة.   

د( عدم �لقدرة على �لوصول �إلى �لماء. جـ( عدم �لقدرة على �ستعمال �لماء. 

٣- �لحكمة من مشروعية �لتيمم:

ب( �لترشيد في �ستهلاك �لماء. �أ( �لنظافة.     

د( طاعة �لله ورسوله. جـ( �لتيسير على �لمسلمين.   

 

أد�ء �لطلبة،  نش�ط تف�علي: بعد �أن ينهي �لمعلم درس �أحكام �لوضوء و�لتيمم، يجري تقويماً ل�

ويلاحظ مهارتهم فيما ياأتي:

ُن فر�ئَض �لوضوِء وُسَنَنه، -  تقويُم �أد�ِء �لطََّلَبِة ل�أعماِل �لوضوِء، ِمْن خلاِل صحيفِة رصٍد، تتضمَّ

مرتَّبًة، وُمَتَسْلِسَلة. 

م، -  ُن خطو�ِت عملّيِة �لتََّيمُّ ِم، ِمْن خلاِل صحيفِة رصٍد، تتضمَّ تقويُم �أد�ِء �لطََّلَبِة ل�أعماِل �لتََّيمُّ

مرتَّبًة، وُمَتَسْلِسَلة. 

بد�عّيِة �لبديلة. -  ُملاَحَظُة قدرِة �لطََّلَبِة على �لتّفكيِر، وطرِح �لحلوِل �ل�إ

ُملاَحَظُة قدرِة �لطََّلَبِة على �لحو�ِر و�لتَّو�ُصل. - 

ُملاَحَظُة مدى �ندماِج �لطََّلَبِة وتفاعِلِهْم في �لموقِف �لتَّعليميِّ �لتََّعلُِّمّي.- 

ُملاَحَظُة مدى َتَمثُِّل �لطََّلَبة قيَمَتي �لنَّظافِة، وترشيِد �ستهلاِك �لماء. - 
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َلَبِة اأعم�َل الوضوء: صحيفُة ُملاَحَظة؛ لقي�ِس درجِة اإتق�ِن الطَّ

�أ- غسُل �ليدْيِن �إلى �لرُّسغْيِن ثلاَث مّر�ت.
�لَمْضَمَضُة ثلاَث مّر�ت.ب- 
�ل�ستنشاُق ثلاَث مّر�ت.ج- 
غسُل �لوجِه ثلاَث مّر�ت.د- 

هـ- غسُل �ليِد �لُيمنى �إلى �لِمْرَفِق ثلاَث مّر�ت.
غسُل �ليِد �لُيسرى �إلى �لِمْرَفِق ثلاَث مّر�ت.و- 
ًة و�حدة.ز-  مسُح �لر�أِس مرَّ
ًة و�حدة.ح-  أذنَْيِن ِمَن �لّد�خِل و�لخارِج مرَّ مسُح �ل�
ْجِل �لُيمنى للكعَبْيِن ثلاَث مّر�ت.ط-  غسُل �لرِّ

ْجِل �لُيسرى للكعَبْيِن ثلاَث مّر�ت.ي-  غسُل �لرِّ

غير متقن متقن 

م:  َلَبِة اأعم�َل التََّيمُّ صحيفُة ُملاَحَظة؛ لقي�ِس درجِة اإتق�ِن الطَّ

ِم و�لبسملة. �أ- �لنِّيَُّة للتََّيمُّ
ًة و�حدًة، ونفُضُهما.ب-  ضرُب �ليدْيِن على �لتُّر�ِب �لطّاهِر مرَّ
ًة و�حدة.ج-  مسُح �لوجِه باليدْيِن َمرَّ
ًة �أخرى، ونفُضُهما.د-  ضرُب �ليدْيِن على �لتُّر�ِب �لطّاهِر َمرَّ

هـ- مسُح �لكفين بالضربة �لثانية

غير متقن متقن 

* وهناك كيفية �أخرى للتيّمم بالشكل �ل�آتي:

ضرُب �ليدين على �لتر�ب �لطاهر مرًة و�حدًة ونفضهما.- ١

مسُح �لوجه باليدين مرًة و�حدًة.- ٢

ضرُب �ليدين على �لتر�ب �لطاهر مرًة �أخرى ونفضهما.- ٣

مسُح �ليد �ليمنى باليد �ليسرى �إلى �لمرفق مرًة و�حدة.- ٤

مسُح �ليد �ليسرى باليد �ليمنى �إلى �لمرفق مرًة و�حدة. - ٥

صندوُق المعرفِة:
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َلوات المسنونة الصَّ
ْرُس لدَّ

ا

ْرس: اأهداُف الدَّ

ْرِس �أْن يكونو� قادرين على: ُيَتَوقَُّع ِمَن �لطّلبة بعَد نهايِة هذ� �لدَّ

تعريف �لمقصود بالصلو�ت �لمسنونة.- ١

تسمية بعض من �لصلو�ت �لمسنونة. - ٢

�لتمييز بين �لصلو�ت �لمسنونة و�لمفروضة.- ٣

�ل�لتز�م باأد�ء �لصلو�ت �لمسنونة.- ٤

�ستشعار قيمة �أد�ء �لصلو�ت �لمسنونة.- ٥

سر�ِء و�لمعر�ج، ما يدلُّ  ماِء �لّسابعِة ليلَة �ل�إ لاَة على �لمسلميَن في �لسَّ فرَض �للُه -سبحانَه- �لصَّ

سلام، وِصَلُة �لمسلِم بَِربِّه، يؤّديها خمَس  على مكانِتها وعظمِتها؛ َفِهَي �لرُّْكُن �لثّاني ِمْن �أركاِن �ل�إ

مّر�ٍت في �ليوِم و�للّيلة في �أوقاٍت معلومة.

َيْت  سلاُم صلو�ٍت �أخرى غيَر �لمفروضة، وحثَّنا عليها رسولُنا �لكريُم ملسو هيلع هللا ىلص، وُسمِّ كما شرَع �ل�إ

َلو�ُت ُسًنناً �أْو نو�فل، ومنها: هذه �لصَّ

َلو�ُت �لَّتي كاَن �لرَّسوُل ملسو هيلع هللا ىلص َيُحثُّ عليها، ويو�ظُب على �أد�ئِها  واتِب: وِهَي �لصَّ َنُن الرَّ ١- السُّ
َلو�ِت �لمفروضِة، �أْو بعَدها، وهي: قبَل �لصَّ

 ركعتاِن قبَل �لفجر.

 ركعتاِن �أْو �أربُع َرَكعاٍت قبَل �لظُّْهر.

 ركعتاِن َبْعَد �لظُّْهر.

 ركعتاِن َبْعَد �لَمْغِرب.

 ركعتاِن َبْعَد �لِعشاء.
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َلو�ِت ببيٍت في �لَجنّة، فَعْن  َر �لرَّسوُل ملسو هيلع هللا ىلص �لمسلَم �لَّذي يحافُظ على �أد�ِء هِذِه �لصَّ وقْد بشَّ

�أمِّ حبيبَة -َرِضَي �للُه َعْنها- قالَْت: سمعُت رسوَل �للِه ملسو هيلع هللا ىلص يقول: "ما ِمْن َعْبٍد ُمْسِلٍم ُيَصلّي للِه 

عاً َغْيَر َمْفروَضٍة، �إِلّ� َوَبنى �للُه لَُه َبْيتاً في �لَجنَّة". )رو�ُه ُمْسِلم(  كُلَّ َيْوٍم ثِْنَتي َعْشَرَة َرْكَعًة َتَطوُّ

واتِب ِمَن الُقْرِص المدمج الُمْرَفق.  َنِن الرَّ  َهّي� نُش�ِهُد مقطَع فيديو للسُّ

اأ،  ٢- صلاُة ُسنَِّة الوضوء: تؤّدى ركعتيِن بعَد �لوضوء، قال رسوُل �للِه ملسو هيلع هللا ىلص: "ما ِمْن �أَحٍد َيَتَوضَّ
َفُيْحِسُن �لوضوَء، وُيَصلّي َرْكَعَتْيِن، ُيْقِبُل بَِقْلِبِه َوَوْجِهِه َعَلْيِهما، �إلّ� َوَجَبْت لَُه �لَجنَّة". )رو�ه مسلم(

3- صلاُة تحّيِة المسجد: تؤّدى ركعتيِن عنَد دخوِل �لمسجِد مباشرًة، وقبَل �لجلوس.

حى �لَّذي  حى: تؤّدى وقَت �لضُّ 4- صلاُة الضُّ
مِس بقليٍل �إلى ما قبَل وقِت  يمتدُّ ِمْن بعِد شروِق �لشَّ

�لظُّْهر، َفَعْن عائشَة -َرِضَي �للُه َعْنها- قالت: "كاَن 

حى �أْربعاً، ويزيُد ما شاَء  رسوُل �للِه ملسو هيلع هللا ىلص ُيَصلّي �لضُّ

�لله ".)رو�ه مسلم(

٥- صلاة التّراويح: يصلّيها �لمسلموَن ركعتْيِن 
ركعتْيِن، جماعاٍت �أو فُر�دى، في ليالي شهِر رمضاَن 

بعَد ركعَتي ُسنَِّة �لِعشاء، وقبَل صلاِة �لِوْتر، ويستمرُّ 

َيِت �لتر�ويُح؛  وقُتها �إلى ما قبَل صلاة �لفجر، وُسمِّ

أّن �لمصلّيَن يستريحوَن بعَد كّل �أربِع َرَكعاٍت �أثناَء  ل�

�أد�ئِها، قال ملسو هيلع هللا ىلص: "َمْن قاَم رمضاَن �إيماناً و�حتساباً 

َم ِمْن َذنِْبه". )متّفق عليه(  ُغِفَر لَُه ما َتَقدَّ
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د: تؤّدى ِمْن بعِد  6- صلاُة قي�ِم اللّيِل اأِو التََّهجُّ
�إلى ما قبَل صلاة �لَفْجر، وُيَسَتَحّب  صلاِة �لِعشاِء 

�أد�ُؤها في �لثُّلُِث �ل�أخيِر ِمَن �للَّيل، قال تعالى مادحاً 

ٗدا َوقَِيٰٗما  ِيَن يَبِيُتوَن لَِرّبِِهۡم ُسجَّ �لمؤمنين:  ﴿َوٱلَّ

٦٤﴾. )�لفرقان: ٦٤(
َيْت  ٧- صلاُة الِوْتر: تؤّدى بعَد ركعَتي ُسنَِّة �لِعشاء، ويمتدُّ وقُتها �إلى ما قبَل صلاة �لَفْجر، وُسمِّ

أّن عدَد َرَكعاتِها فردّي، ويتر�وُح بيَن َرْكعٍة و�حدٍة، و�إحدى َعْشَرَة َرْكعة. ِوْتر�ً؛ ل�

وال�أضحى(:  )الفطِر  العيَدْين  صلاُة   -٨
حى،  �لضُّ وقِت  �أّوِل  في  جماعًة  ركعتيِن  تُصلّى 

أّول للعيدَيْن. ِمْن صبيحِة �ليوِم �ل�

تُصلّى ركعتْيِن جماعًة  9- صلاُة ال�ستسق�ء: 
خارَج �لمسجِد عنَد �نحباِس �لمطِر؛ طلباً للغيث.

الُخسوف:  وصلاُة  الُكسوِف،  صلاُة   -١٠
�لّشمِس،  كُسوِف  عنَد  جماعًة  ركعتْيِن  تصلّى 

وُخسوِف �لَقَمر.
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َلو�ِت �لمسنونِة و�لنَّو�فل؛ �قتد�ًء برسوِل �للِه ملسو هيلع هللا ىلص؛  و�لمسلُم يحافُظ على �أد�ِء �لفر�ئِض و�لصَّ

طلباً للاأجِر و�لثَّو�ِب ِمَن �لله، ونيِل ِرضاُه، ومحبَِّتِه، و�لفوِز بالجنّة، قال ملسو هيلع هللا ىلص فيما يرويِِه َعْن ربِِّه، 

تبارَك وتعالى: "وما يز�ُل عبدي يتقّرُب �إليَّ بالنّو�فِل حتّى �أِحبَّه". )رو�ُه �لُبخارّي( 

بالرجوع �إلى �لتقويم �لدهري، �أّسجل �آخر وقت لصلاة �لعشاء في بلدي.

١- �أذكُر صلو�ٍت مسنونًة �أخرى غيَر ما ورَد في �لدَّرس.

٢- �أكتُب وقَت كلِّ صلاٍة، وعدَد َرَكعاتِها �لمسنونِة في �لجدوِل �ل�آتي:

عدُد َرَكعاِت 
نَِّة �لَبْعِديَّة  �لسُّ

عدُد َرَكعاِت 
�لَفْرض 

عدُد َرَكعاِت 
نَِّة �لَقْبِليَّة �لسُّ

وقُتها لاة  �لصَّ

٢ �لَفْجر 

٤ �لظُّْهر 

٤ �لَعْصر 

٣ �لَمْغِرب 

٤ �لِعشاء 

. ل�فَِتة:  رسولي ُقْدَوتي 
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التــقــــويــــــم 

جابة �لصحيحة فيما ياأتي:  �أضع د�ئرة حول رمز �ل�إ

١- من �لسنن �لرو�تب صلاة:

ب( �لضحى. �أ( سنة �لوضوء.    

د( �ل�ستسقاء. جـ( ركعتين قبل �لفجر.   

يت صلاة �لتر�ويح بهذ� �ل�سم ل�أن: ٢- ُسمِّ

ب( �لمصلين يؤدونها عند �نحباس �لمطر. �أ( عدد ركعاتها وتر�.    

د( �لمصلين يستريحون بعد كل �أربع ركعات. جـ( �لمصلي يؤديها بعد �لوضوء.  

٣- �لصلاة �لتي يستحب �أد�ؤها في �لثلث �ل�أخير من �لليل هي صلاة: 

ب( �لخسوف. �أ( �لتهجد.     

ستسقاء.  د( �ل�إ جـ( �لتر�ويح.     

َلو�ِت �لمسنونِة و�لمفروضة.  �أميُِّز بيَن �لصَّ

 �أستشهُد بحديٍث شريٍف، ُيَبيُِّن فضَل �لمحافظِة على �أد�ء كلٍّ مما ياأتي: 

َنِن �لّر�تِبة. َلو�ِت �لمسنونة.                  ب- �لسُّ    �أ- �لصَّ

آتية:  َلو�ُت �ل�  متى تَُصلّى �لصَّ

�أ- ُسنَُّة �لوضوء.

ب- تحيُة �لمسجد.

ج- �ل�ستسقاء.

هُر �لَّذي تَُصلّى فيه صلاُة �لتّر�ويح؟  �أ- ما �لشَّ

َيْت بهذ� �ل�سم؟         ب- ما وقتها؟                          ج- لماذ� ُسمِّ
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 �أ- متى تَُصلّى صلاُة �لِوْتر؟

َيت بهذ� �ل�سم؟         ب- ما وقتها؟                          ج- لماذ� ُسمِّ

َلو�ت �لمسنونة.  �أستنتُج �لحكمَة ِمْن تشريِع �لصَّ

ُر في رِعيَّ فيَمْن يحرُص على �أد�ِء صلو�ِت �لتّر�ويِح و�لعيدْيِن، وُيَقصِّ  �أذكُُر �لُحْكَم �لشَّ

َلو�ِت �لمفروضة؟             �أد�ِء �لصَّ

َقِضيٌَّة للنِّق�ش:

َنِن �لّر�تبة. لو�ِت �لمسنونِة و�لسُّ تهاوُن بعِض �لمصلّيَن في �أد�ِء �لصَّ
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َدَقة ك�ة والصَّ فضُل الزَّ

ْرس: اأهداُف الدَّ

ْرِس �أْن يكونو� قادرين على: ُيَتَوقَُّع ِمَن �لطّلبة بعَد نهايِة هذ� �لدَّ

َدَقة و�لزَّكاة. ١- �لتعرف �إلى مفهوَمي �لصَّ

َدَقِة و�لزَّكاة. ٢- �لتفرقة بيَن �لصَّ

دقِة و�لزَّكاة. رعّي للصَّ ٣- بيان �لُحْكم �لشَّ

َدَقِة و�لزَّكاة.  ٤- توضيح �أحكام �لصَّ

َدَقِة و�لزَّكاة. ٥- �ستنتاج فضل �لصَّ

َدَقِة و�لزَّكاة. ٦- �ستشعار قيمة �لحرِص على فعِل �لصَّ
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ك�ة:   الزَّ

َنِة �لثّانيِة للهجرِة  سلام، وعبادٌة مالّيٌة، فرَضها �للُه سبحانه وتعالى في �لسَّ �لزَّكاُة ركٌن ِمْن �أركاِن �ل�إ

؛ عوناً للمحتاجيَن ِمَن �لمسلمين، وقْد �أمَرْت بها �آياٌت كريمٌة كثيرة، وقرنَْت بينها وبيَن  على �لمسلِم �لَغِنيِّ

لاِة في �ثنتْيِن وثمانيَن �آية، ما يؤكُِّد �أهّميَتها �لعظيمَة، وَدْوَرها في علاِج مشكلَتي �لفقر و�لِبطالة، وتحقيِق  �لصَّ

ِطيُعواْ ٱلرَُّسوَل لََعلَُّكۡم 
َ
َكٰوةَ َوأ لَٰوةَ وََءاتُواْ ٱلزَّ قِيُمواْ ٱلصَّ

َ
سلامّي، قال تعالى: ﴿َوأ  �لّرفاهَيِة في �لمجتَمِع �ل�إ

تُرَۡحُوَن ٥٦﴾. )�لنور: ٥٦(

ف�ئدة: �لزَّكاة: هي مقد�ٌر معيٌَّن ِمَن �لماِل، فرَضُه �للُه تعالى على �ل�أغنياِء، ُيْخِرجونَُه ل�أصناف 
محددة ِمَن �لمسلميَن؛ بنيَِّة �لتَّقرُِّب �إلى �للِه تعالى.

َتُحثُّ على  نبويٌَّة عديدٌة  �أحاديُث  كما ورَدْت 

عن  ُمَؤّديها،  وثو�َب  �أهّميَتها،  وتَُبيُِّن  �لزَّكاة،  �أد�ِء 

�لنَِّبيَّ  �أتى  �أعر�بّياً  �أّن  َعْنه،  �للُه  َرِضَي  هريرَة  �أبي 

دخلُت  َعِمْلُتُه  �إذ�  عمٍل  على  ُدلَّني  فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص، 

�لجنّة، قال: "تعبُد �للَه، ل� تشرْك بِِه شيئاً، وتقيُم 

لاَة �لمكتوبة، وتؤّدي �لزَّكاَة �لمفروضة، وتصوُم  �لصَّ

رمضان". )صحيح �لبخارّي(  

ك�ة:  حكمُة مشروعّيِة الزَّ

ها ما ياأتي:  للّزكاِة فو�ئُد َوِحَكٌم عديدٌة تعوُد على �لفرِد و�لمجتمِع كلِّه، ِمْن �أهمِّ

حِّ و�لطّمع، وتعّوُدُه على �لبذِل و�لعطاِء و�لّسخاء.	  ُر نَْفَس �لُمَزكّي ِمَن �لبخِل و�لشُّ تَُطهِّ

تنّمي ماَل �لُمَزكّي، وتزيُدُه، وتباركُُه؛ بفضِل ِرضا �للِه عنه، ودعاِء �لمحتاجيَن له.	 

َتقي نفوَس �لفقر�ِء ِمَن �لحسِد و�لِحْقِد و�لبغضاِء على �ل�أغنياء.	 
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ِة و�لمحبَِّة و�لتّعاوِن بيَن �ل�أغنياِء و�لفقر�ء، فتسوُد مشاعُر �لرَّحمِة بيَن 	  تَُقّوي �أو�صَر �لمودَّ

جميِع �أفر�ِد �لمجتمع.

ُق �لتّكافَُل �ل�جتماعّي، َوَوْحَدَة �لمجتمع، وتُسهُم في حّل �لُمشكلاِت �ل�جتماعّيِة 	  تَُحقِّ

و�ل�قتصاديِّة فيه؛ كالفقِر، و�لِبطالة.

وجّل:           	  عّز  �لله،  قال  ورحمَته،  رضاُه،  فيناُل  تعالى،  �للِه  �إلى  �لزَّكاِة  باأد�ِء  �لمسلُم  يتقّرُب 

ِيَن ُهم أَِبَيٰتَِنا  َكٰوةَ َوٱلَّ ِيَن َيتَُّقوَن َوُيۡؤتُوَن ٱلزَّ ۡكُتُبَها لِلَّ
َ
ءٖۚ فََسأ ﴿َورَۡحَِت وَِسَعۡت ُكَّ َشۡ

يُۡؤِمُنوَن ١٥٦﴾. )�ل�أعر�ف:١٥٦(

سلامّي �إذ� �أّدى جميع �أغنيائه زكاة كامل �أمو�لهم. نصُف حال �لمجتَمع �ل�إ

َدَقة:  فضل الصَّ

سلاُم  باً �إلى �لله، وقْد دعا �ل�إ عاً في وجوِه �لخيِر؛ تقرُّ َدَقة: هي ما ينفُقُه �لمسلُم تطوُّ �لصَّ

َدَقِة في �أسلوٍب ُمَحبٍَّب يستهوي �لقلوَب، ويبعُث  �إلى �لبذِل و�لّسخاِء و�لعطاء، وحثَّ على �لصَّ

حسان، قال  كينة، ويثيُر فيها معانَي �لخيِر و�لِبرِّ و�ل�إ عوَر بالرِّضا و�لطَُّماأنينِة و�لسَّ في �لنّفوِس �لشُّ

 ِ
ۢنَبَتۡت َسۡبَع َسَنابَِل ِف ُكّ

َ
ِ َكَمَثِل َحبٍَّة أ ۡمَوٰلَُهۡم ِف َسبِيِل ٱللَّ

َ
ِيَن يُنفُِقوَن أ َثُل ٱلَّ تعالى: ﴿ مَّ

ُ َوِٰسٌع َعلِيٌم ٢٦١﴾. )�لبقرة: ٢٦١( ُ يَُضٰعُِف لَِمن يََشآُءۚ َوٱللَّ ُسۢنُبلَةٖ ّمِاْئَُة َحبَّةٖۗ َوٱللَّ
َدَقة عْن َظْهِر ِغنى،  فلى، و�بد�أْ بَِمْن تعول، وخيُر �لصَّ وقال ملسو هيلع هللا ىلص: "�ليُد �لعليا خيٌر ِمَن �ليِد �لسُّ

ُه �لله، وَمْن يستغِن ُيْغِنِه �لله". )رو�ه �لبخارّي(  َوَمْن َيْسَتْعِفْف َيِعفَّ

وقال ملسو هيلع هللا ىلص �أيضاً: "ما ِمْن َيْوٍم ُيْصِبُح �لِعباُد فيه، �إلّ� ملكاِن ينزل�ِن، فيقوُل �أحُدُهما: �للُّهمَّ �أْعِط 

آَخُر: �للُّهمَّ �أْعِط ُمْمِسكاً َتَلفاً" )صحيح ُمْسِلم(  ُمْنِفقاً َخَلفاً، ويقوُل �ل�
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 اأستنتُج ِمَن النّصوِص الّس�بقِة م� ي�أتي: 

ِق، وثو�َبُه، وُيبارُك لَُه في ِرْزِقِه ومالِه، بعكِس �لَغِنّي �لّشحيح    �أّن �للَه يضاعُف �أجَر �لمتصدِّ

ُق بمالِه. �لَّذي ل� يتصدَّ

َدَقة، ويعيُش معتمد�ً  َق ِمْن مالِِه و�لمنفَق على غيِرِه �أفضُل ِمَن �لَّذي يتلّقى �لصَّ   �أّن �لمتصدِّ

على �ل�آخرين.

  �أّن �أولى �لنّاِس بنفقِة �لُمْنِفِق ُهْم �أهلُُه وِعيالُه، كو�لَدْيِه، وزوِجِه، و�أول�ِدِه، و�أقاربِه.

ُق بعَدها مستغِنياً َعِن �لنّاس، بما َبِقَي َمَعُه ِمْن مال. َدَقِة ِهَي �لَّتي َيَظلُّ �لُمَتَصدِّ   �أّن �أفضَل �لصَّ

ُف َعْن سؤ�ِل �لنّاس َيْمَنحُه �للُه �لعفاَف باأن ُيهّيَئ لَُه عملاً شريفاً يعيُش منه،    �أّن َمْن َيَتَعفَّ

َفُيْغنيِه َعْن سؤ�ِل �لنّاِس، و�لحاجِة �إِلَْيهم. 
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التــقــــويــــــم 

جابة �لصحيحة فيما ياأتي:  �أضع د�ئرة حول رمز �ل�إ

١- مقد�ر معين من �لمال ، فرضه �لله تعالى على �ل�أغنياء، يخرجونه ل�أصناف محددة من 

�لمسلمين، بنية �لتقرب �إلى �لله تعالى ، هو تعريف لـ: 

ب( �لصدقة.  �أ( �لجود و�لكرم.   

د( صدقة �لفطر. جـ( �لزكاة.    

٢- �أولى �لناس بنفقة �لُمنِفق ُهم:

ب( �أصدقاؤه. �أ( �أهله وعياله.    

د( �أبناء وطنه. جـ( جير�نه.    

٣- �لحكم �لشرعي للصدقة هو :

ب( مستحب. �أ( فرض.    

د( مكروه. جـ( و�جب.    

َدَقة.  �أَعرُِّف مفهوَمي �لزَّكاِة و�لصَّ

  �أ- متى فُِرَضِت �لزَّكاة؟

ْرِعّي للزَّكاة؟            ب- ما �لُحْكُم �لشَّ

نَِّة �لنَّبويِّة على مشروعّيِة �لزَّكاة.            ج- �أستشهُد بدليٍل ِمَن �لقر�آِن �لكريِم �أِو �لسُّ

 �أَبيُِّن ِحْكَمَة مشروعيَِّة �لزَّكاة.

َدَقة. نَِّة �لنَّبويِّة على مشروعّيِة �لصَّ  �أستشهُد بدليٍل ِمَن �لقر�آِن �لكريِم، �أِو �لسُّ

َدَقِة على �لفرِد و�لمجتمع.  �أَبيُِّن �أثَر �لصَّ
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ْرِعيَّ فيما ياأتي:  �أَبيُِّن �لُحْكَم �لشَّ

لاة، ول� يخرج زكاة �أمو�له. �أ- َغِنيٌّ يحرُص على �أد�ِء �لصَّ

 رجل مسلم يملك �أمو�ل�ً كثيرة ويمتنع عن �خر�ج زكاة �أمو�له.ب- 

َغِنيٌّ يتجنَُّب �إخر�َج زكاِة �أمو�لِِه �إلى �أقاربِِه �لفقر�ء. ج- 

تصدق مسلم فحرص على �إخفاء صدقته.د- 

هـ- َغِنيٌّ ُيْخِرُج زكاَة جزٍء ِمْن مالِه.

 كيَف تكوُن �لزَّكاُة وسيلًة �أساسيًَّة للقضاِء على �لفقِر في �لمجتمع.

 �أ- �أْكِمُل قولَُه ملسو هيلع هللا ىلص: "�ليُد �لُعليا خيٌر ِمَن �ليِد ...................................".

ُد �أربعَة �أموٍر ُيرشُدنا �إِلَْيها �لحديُث �لنَّبويُّ �لّشريف.             ب- �أَعدِّ
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سلامي �لوحدة �لسادسة:�لفكر �ل�إ
 �لدرس �ل�أول : مكانة �لمسجد �ل�أقصى و�لقدس وِفلسطين

سلامي وتماسكه  �لدرس �لثاني : وحدة �لمجتمع �ل�إ

نسان سلام وكر�مة �ل�إ  �لدرس �لثالث: �ل�إ
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﴿ڦ ڄ ڄ 

ڄ﴾.)�آل عمر�ن:١٠٣(

سلامي: ال�أهداف الع�مة لوحدة الفكر ال�إ

يتوقع من �لطلبة في نهاية �لوحدة �أن يكونو� قادرين على:

 �لتعــرف �إلــى �أهميــة �لمســجد �ل�أقصــى و�لقــدس ومكانتهمــا فــي قلــوب 
�لمسلمين.

سلامي وتماسكه.   �لمحافظة على وحدة �لمجتمع �ل�إ

نسان. سلام لكر�مة �ل�إ  �لتعرف �إلى �أهمية حفظ �ل�إ
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مك�نُة المسجِد ال�أقصى والُقْدس وفَِلسطيَن

ْرس: اأهداُف الدَّ

ْرِس �أْن يكونو� قادرين على: ُيَتَوقَُّع ِمَن �لطّلبة بعَد نهايِة هذ� �لدَّ

تحديد موقع �لُقْدِس على خريطِة ِفَلسطين.- ١

سر�ِء غيباً.- ٢ آية �ل�أولى ِمْن سورِة �ل�إ تلاوة �ل�

يََّة �لمسجِد �ل�أقصى.- ٣ �ل�ستشهاد بحديٍث نبويٍّ ُيَبيُِّن �أَهمِّ

�ستنتاج و�جب �لمسلميَن تُجاَه ِفَلسطيَن ومقدَّساتِها.- ٤

�لتمثيل ِمْن بطول�ِت �لمسلميَن في �لّدفاِع َعِن �لمسجِد - ٥

�ل�أقصى. 

�ستشعار ُحّب �لمسجِد �ل�أقصى. - ٦

المسجد ال�أقصى المبارك

 مك�نُة فَِلسطيَن وَفْضُله�:

أنبياء،  �ل� ِمَن  لكثيٍر  موطناً  وجعَلها  بارَكها،  فقْد  عظيمة،  بمكانٍة  ِفَلسطيَن  تعالى  �للُه  خصَّ 

تعالى:  قال  سلام،  �ل�إ منزلَتها، ومكانَتها في  تؤكُِّد  �لنَّبويُّة  و�ل�أحاديُث  �لكريمُة،  آياُت  �ل� وجاَءِت 
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ِي َبَٰرۡكَنا  ۡقَصا ٱلَّ
َ
ٰى بَِعۡبِدهِۦ َلۡٗا ّمَِن ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡلََراِم إَِل ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡل ۡسَ

َ
ِٓي أ ﴿ ُسۡبَحَٰن ٱلَّ

حابِة رسوَل  سر�ء: ١(، وساأَل �أحُد �لصَّ ِميُع ٱۡلَِصُر ١ ﴾. )�ل�إ َحۡوَلُۥ لُِنَِيُهۥ ِمۡن َءاَيٰتَِناۚٓ إِنَُّهۥ ُهَو ٱلسَّ
�للِه ملسو هيلع هللا ىلص فقال: "يا رسوَل �للِه، �إِْن �ْبُتِلينا َبْعَدَك بِالَْبقاِء �أْيَن تاأُمُرنا، قاَل: َعَلْيَك بَِبْيِت �لَْمْقِدِس، 

يٌَّة َيْغدوَن �إِلى َذلَِك �لَْمْسِجِد َوَيروحوَن". )مسند �أحمد( َفَلَعلَُّه �أْن يْنشاأ لََك ُذرِّ

 من فض�ئل فلسطين: 

  ِفَلسطيُن �أرٌض مباركة، بارَكها �للُه ببركِة �لمسجِد �ل�أقصى، قال تعالى:﴿ َوَنَّۡيَنُٰه َولُوطاً 

أنبياء ٧١( ۡرِض ٱلَِّت َبَٰرۡكَنا فِيَها لِۡلَعٰلَِمنَي ٧١﴾.)�ل�
َ
إَِل ٱۡل

َل �للُه بخلاِصها ِمَن �لِفَتِن و�لمصائِب و�ل�أعد�ء.   تكفَّ

�ل�أقصى،  كالمسجِد  ِفَلسطين،  في  و�لمساجِد  سلامّيِة  �ل�إ �لمقدَّساِت  ِمَن  عدٍد  وجوُد    

بر�هيمّي. ومسجِد قُبَِّة �لّصخرِة، و�لمسجِد �ل�إ

. بر�هيم أنبياِء فيها، ِمْثِل عيسى ، كما سكَنها �آخرون، وُدِفنو� فيها، كاإ   ول�دُة بعِض �ل�

 ، حابِة، ِمْثِل عبادَة بِن �لّصاِمِت، وشّد�ِد بِن �أوٍس   تضمُّ �أرُض ِفَلسطيَن قبوَر بعِض �لصَّ

وغيِرهما.

أنبياء و�لصالحين على �أرض فلسطين.   د�رت �أحد�ث وقصص بعض �ل�

نترنت، و�أكتُب ثلاثَة �أسباٍب �أكسَبْت ِفَلسطيَن  �أرجُع �لى مكتبِة �لمدرسِة، �أْو �إلى شبكِة �ل�إ

يََّة �لتّاريخّية. أَهمِّ �ل�

 فض�ئُل المسجِد ال�أقصى ومك�نُته:
سلام، وتوثََّقْت مكانُتُه في نفوِس �لمسلميَن بمعجزِة  �ْرَتَبَطْت قُدسيَُّة �لمسجِد �ل�أقصى في �ل�إ

د�ً ملسو هيلع هللا ىلص. سر�ِء و�لمعر�ِج �لَّتي خصَّ �للُه بها رسولَُه ُمَحمَّ �ل�إ
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ف�ئدة: تبلُغ ِمساحُة �لمسجِد �ل�أقصى ١٤٤ دونماً، ويشمُل �لمسجُد �ل�أقصى �لّسوَر وكلَّ ما 
يقع بد�خله ِمَن: �لّساحاِت، و�لَعمائِِر، و�لِبناياِت، و�لِقباِب، و�لمساجِد، و�لُمَصلَّياِت، كالجاَمِع 

َفِة، و�لُمصلّى �لَمرو�نّي. ْخَرِة �لُمَشرَّ ، ومسجِد قُبَِّة �لصَّ �لِقْبِليِّ

َي �لمسجُد �ل�أقصى بهذ� �ل�سم؟ لماذ� ُسمِّ

 نُش�ِهُد معً� الفيلَم ال�آتي َعْن ِبن�ِء المسجِد ال�أقصى ِمَن الُقْرِص المدمج الُمْرَفق.



9٧

 وقْد خصَّ اللُه سبح�نه وتع�لى المسجَد ال�أقصى المب�رَك بعّدِة فض�ئَل 
       وبرك�ٍت، منه�: 

  �لمسجُد �ل�أقصى ثاني مسجٍد ُوِضَع في �ل�أرض، فعْن �أبي ذرٍّ  قال:" ساألُْت َرسوَل �للِه 

؟ قاَل:  َل؟ قاَل: )�لَْمْسِجُد �لَْحر�ُم(، قُْلُت: ثُمَّ �أيٌّ أْرِض �أوَّ ملسو هيلع هللا ىلص: �أيُّ َمْسِجٍد ُوِضَع ِفي �ْل�

)�لَْمْسِجُد �ل�أقصى(، قُْلُت: َكْم كاَن َبْيَنُهما؟ قاَل: )�أْرَبعوَن َسَنًة(". )صحيح �لبخارّي(

أنبياء، حيُث صلّى �لرَّسوُل ملسو هيلع هللا ىلص    �لمسجُد �ل�أقصى مسرى �لرَّسول ملسو هيلع هللا ىلص ومعر�جه، وملتقى �ل�

سر�ِء و�لمعر�ج. بهم �إماماً في رحلِة �ل�إ

  �لمسجُد �ل�أقصى ِقْبَلُة �لمسلميَن �ل�أولى، حيُث صلّى �لمسلموَن نَْحَو بيِت �لمقدِس منذ 

َة  سر�ء و�لمعر�ج، وبعد �لهجرة توجهو� نحوها مدَّ �أن فرضت عليهم �لصلاة في رحلة �ل�إ

ستَة َعَشَر شهر�ً، َعِن �بِن عّباٍس  قال: "كاَن َرسوُل �للِه ملسو هيلع هللا ىلص ُيَصلِّي َوهو بَِمكَّة نَْحَو 

َبْيِت �لَْمْقِدِس و�لَْكْعَبُة َبْيَن َيَدْيِه، َوَبْعَدما هاَجَر �إِلى �لَْمِديَنِة ِستََّة َعَشَر َشْهر�ً، ثُمَّ ُصِرَف �إِلى 

�لَْكْعَبِة".)رو�ه �أحمد- و�إسناده صحيح(

تَُشدُّ  �إِلَْيها؛ للتََّعبُّد، قال ملسو هيلع هللا ىلص: "ل�  تَُشدُّ �لرِّحاُل  �لَّتي    �لمسجُد �ل�أقصى ثالُث �لمساجِد 

�لرِّحاُل �إِلّ� �إِلى َثلاَثِة َمساِجَد: �لَْمْسِجِد �لَْحر�ِم، َوَمْسِجِد �لرَّسول ملسو هيلع هللا ىلص، َوَمْسِجِد �ل�أقصى". 

)صحيح �لبخارّي(

لاِة في �لمسجِد   مضاعفُة �أجِر �لصَّ

�ل�أقصى.

٣
�أبّين �أجر �لصلاة في �لمساجد �لثلاثة.
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  بيُت �لمقدِس �أرُض �لمحشِر و�لَمْنَشر، يجَمُع �للُه فيه �لنّاَس يوَم �لقيامِة للعرِض و�لحساب، 

عن ميمونَة مول�ِة �لنَِّبّي ملسو هيلع هللا ىلص قالت: "قلت يا رسول �لله: �أفتنا في بيت �لمقدس"، قال: 

"�أرض �لمحشر و�لمنشر، �ئتوه فصلّو� فيه.. قلت: �أر�أيت �إن لم �أستطع �أن �أتحّمْل �إِلَْيه؟ 

قال: فتهدي له زيتاً ُيسرج فيه، فمن فعل فهو كمن �أتاه".)رو�ه �بن ماجه(

٤
ِهْم قاهريَن، ل�  قاَل رسوُل �للِه ملسو هيلع هللا ىلص: "ل� تز�ُل طائفٌة ِمْن �أمَّتي على �لّديِن ظاهريَن، لعدوِّ
أو�َء، حتّى ياأتَيُهْم �أمُر �للِه، َوُهم كذلَِك. قالو�: يا  ُهْم َمْن خالَفُهم، �إلّ� ما �أصاَبُهْم ِمن ل� يضرُّ
أو�ء:  رسوَل �للِه، و�أيَن ُهم؟ قاَل: ببيِت �لمقدِس، و�أْكناِف بيِت �لمقدِس" )مسند �أحمد(. )ل�

شدة وضيق معيشة(، ماذ� �أستنتُج من هذ� �لحديث؟

 واجُبن� تُج�َه فَِلسطيَن والمسجِد ال�أقصى:

منُذ �حتلاِل �لصهاينة لمدينة �لقدِس عاصمة فلسطين، وِهَي تتعّرُض لحملِة �ستيطانّيٍة كبيرٍة ِمْن 

جيِش �ل�حتلاِل �لّصهيوني و�لمستوطنين؛ لطرِد مو�طنيها �لعرِب و�لمسلمين، لتصبَح مدينًة يهوديّة. 

قاِت في  �ل�أرضيَِّة، و�لتَّشقُّ �ل�نهيار�ِت  �ل�أقصى ل� يز�ُل في خطٍر كبير؛ بسبب  �أّن �لمسجَد  كما 

سر�ئيلي �أسفَل �لمسجِد �ل�أقصى. ساحاتِِه، نتيجَة �لحفريّاِت �لَّتي يقوم بها �ل�حتلاُل �ل�إ

 نُش�ِهُد الفيديو ال�آتي عن مخ�طِر حفرّي�ِت ال�حتلاِل الّصهيوني اأسفَل 
المسجِد ال�أقصى ِمَن الُقْرِص الُمْرَفق. 

وو�جبنا تُجاَه �لقدس و�لمسجِد �ل�أقصى شدُّ �لرِّحاِل �إِلَْيه، وحمايُتُه، و�لّدفاُع َعْنُه، و�لتضحية 

بالغالي و�لنفيس فد�ء لهما، مثلما َفَعَل �لخليفُة ُعَمُر بُن �لخطّاِب عنَدما فتَح بيَت �لمقدِس، وصلاُح 

أيوبيُّ عندما حرََّر �لمسجَد �ل�أقصى، فالمسجُد �ل�أقصى قضّيتنا جميعاً، وهو �أمانٌة عظيمٌة في  �لّدين �ل�

�أعناقنا �إلى يوم �لدين.
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لاِة في المسجد ال�أقصى ِمَن الُقْرِص   نُش�ِهُد مقطع فيديو َعْن َمْنِع الصَّ
الُمْرَفق.

هْل َتْعَلم:
�لمسجِد  �إلى  �لوصوِل  ِمَن  �لفلسطينيين  تمنُع  سر�ئيلي  �ل�إ �ل�حتلال  سلطات  �أّن 

أذ�ِن في مدينِة �لُقْدس. �ل�أقصى، كما قاَمت بمنِع �ل�

ل�فَِتة: �إيماني يدعوني �أن �أْحمي �لقدس، 
ومساجدها، ودور �لعبادة فيها.



١٠٠

التــقــــويــــــم 

حيحِة فيما ياأتي:  حيحِة، و�إشارَة ) �أمام �لعبارِة غيِر �لصَّ ( �أمام �لعبارِة �لصَّ  �أضُع �إشارَة )

�أ- )      ( ُعِرَج بالرَّسوِل ملسو هيلع هللا ىلص ِمَن �لمسجِد �لحر�ِم �إلى �لّسماو�ِت �لُعلا.

ب- )      ( حثَّنا �لرَّسوُل ملسو هيلع هللا ىلص على َشدِّ �لرِّحاِل �إلى �لمسجِد �ل�أقصى؛ للّصلاِة فيه.

ج- )         ( �لمسجُد �ل�أقصى ُهَو �لسور وكلُّ ما َيَقُع د�خله: ِمْن �لمساجد، و�لُمَصلَّياٍت،      

                و�لساحات، و�لِقباٍب، و�لبنايات، وغيِرها.

د- )      ( �أرُض بيِت �لمقدِس هي �أرُض �لَمْحَشِر و�لَمْنَشر.

هـ- )      ( يسعى �ل�حتلاُل �لصهيوني �إلى �إفر�ِغ مدينِة �لقدِس ِمْن �أهِلها �لِفَلسطينّييَن، 

                و�إسكاِن �ليهوِد بدل�ً ِمْنُهْم.

جابِة �لّصحيحِة فيما ياأتي:   �أختاُر رمَز �ل�إ

�أّوُل ِقْبَلٍة صلّى �لمسلموَن نَْحَوها هي: - ١

ب- �لمسجُد �لنَّبوّي.  �أ- �لمسجُد �ل�أقصى.    

بر�هيمي د- �لمسجد �ل�إ ج- �لمسجد �لحر�م.    

تبلُغ ِمساحُة �لمسجِد �ل�أقصى: - ٢

ب- )٤٤١( دونماً.    �أ- )١١٤( دونماً.    

د- )٢٤٤( دونما ج- )١٤٤( دونماً.    

ثاني مسجٍد ُبِنَي على وجِه �ل�أرِض ُهَو: - ٣

بر�هيمّي.   ب- �لمسجُد �ل�إ �أ- �لمسجُد �لحر�م.     

د- مسجد قباء. ج- �لمسجُد �ل�أقصى.    

 �أكتُب حديثاً نبويّاً، ُيَبيُِّن فضَل �لمسجِد �ل�أقصى.

 �أذكُر �أربعاً ِمْن فضائِل ِفَلسطين. 
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ُد �أربعاً ِمْن فضائِل �لمسجِد �ل�أقصى.  �أَعدِّ

ُد �لمسجَد �ل�أقصى و�ل�أماكن �لدينية في فلسطين؟  ما �لمخاطُر �لَّتي تَُهدِّ

 ما و�جبي تُجاه �لقدس و�لمسجِد �ل�أقصى و�أماكن �لعبادة �ل�أخرى؟ 

 �أِصُف �لمسجَد �ل�أقصى بلغتي �لخاّصة.
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آتية: َوَر �ل� ُن �لصُّ �ألَوِّ

�لمسجد �ل�أقصى

�لجامع �لقبلي، وهو جزء من �لمسجد �ل�أقصى
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�لمصلون �لفلسطينيون يقفون على �أحد �لحو�جز �لعسكرية �لصهيونية بعد منعهم 
من �لوصول للمسجد �ل�أقصى؛ للصلاة فيه.
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سلاميِّ وتم�ُسُكه َوْحَدُة المجتَمِع ال�إ

ْرس: اأهداُف الدَّ

ْرِس �أْن يكونو� قادرين على: ُيَتَوقَُّع ِمَن �لطّلبة بعَد نهايِة هذ� �لدَّ

سلام.- ١ وصف حال �لمجتَمِع �لعربيِّ قبَل �ل�إ

ِذكر مكان ظهوِر �أّوِل مجتمٍع �إسلامّي.- ٢

سلاميِّ وتماسِكه.- ٣ تعد�د بعض دعائِم َوْحَدِة �لمجتَمِع �ل�إ

�لمجتَمِع - ٤ َوْحَدِة  على  شرعيٍّ  بدليٍل  �ل�ستدل�ل 

سلاميِّ وتماسِكه. �ل�إ

سلاميِّ - ٥ �ل�إ �لمجتَمِع  َوْحَدِة  مظاهِر  ِمْن  لُصَوٍر  �لتمثيل 

وتماسِكه.

ِل، وو�قِعِه - ٦ أوَّ سلاميِّ �ل� �لمو�زنة بيَن حاِل �لمجتَمِع �ل�إ

في �لوقِت �لحاضر.

سلاميِّ وتماسِكِه - ٧ �ستنتاج بعض �آثاِر َوْحَدِة �لمجتَمِع �ل�إ

على �لفرِد و�لمجتمع.

سلامّي. - ٨ �ستشعار حّبهم لمجتمعهم �ل�إ

سلام:   ح�ُل المجتَمِع العربيِّ قبَل ال�إ

يِّئِة؛ كالظُّْلِم،  قًة متناحرة، ينتشُر بيَنُهْم كثيٌر ِمَن �لعاد�ِت �لسَّ سلاِم قبائَل متفرِّ كاَن �لعرُب قبَل �ل�إ

وشرِب �لخمِر، وعبادة �ل�أصنام.

رِة بعَد ِهجرتِه و�لمسلميَن �إِلَْيها،  َل مجتمٍع �إسلاميٍّ في �لمدينِة �لمنوَّ َس �لرَّسوُل ملسو هيلع هللا ىلص �أوَّ وقْد �أسَّ
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حيُث �آخى بين �لمهاجرين و�ل�أنصار ونظَّم علاقة �لمسلمين بغيرهم في �لوثيقة فكاَن مجتمعاً قويّاً 

أمُن و�لّسعادُة لسائِر �أفر�ِده. ُق فيه �ل� متماسكاً متكافلاً، يتحقَّ

ُدُهْم في  سلاِم �لَّذي ُيَوحِّ سلاميِّ تعني �جتماَع �لمسلميَن على منهِج �ل�إ َوَوْحَدُة �لمجتَمِع �ل�إ

أمَن، و�لتّمكيَن، و�لمهابة. ُق لهُم �لنَّْصَر، و�ل� َدْولٍَة و�حدٍة، وحاكٍم و�حد، يحقِّ

ِ َجِيٗعا َوَل  سلاُم على َوْحَدِة �لمسلميَن،  فقال تعالى: ﴿َوٱۡعَتِصُمواْ ِبَۡبِل ٱللَّ وقْد حثَّ �ل�إ

﴾.  )�آل عمر�ن: ١٠٣( ْۚ قُوا َتَفرَّ

سلاميِّ وتم�سِكه:  دع�ئُم َوْحَدة المجتَمِع ال�إ

سلام، يؤمنوَن بوحد�نّيِة �للِه تعالى، ويؤمنوَن    َوْحَدُة العقيدة: فالمسلموَن كلُّهم �إخوٌة في �ل�إ

َهِٰذهِۦٓ  إِنَّ  تعالى:﴿  قال  وشرِّه،  خيِرِه،  و�لقدِر  �ل�آخر،  و�ليوِم  وُرسِلِه،  وكتِبِه،  بملائكِتِه، 

أنبياء:٩٢( نَا۠ َربُُّكۡم فَٱۡعُبُدوِن ٩٢ ﴾. )�ل�
َ
ٗة َوِٰحَدٗة َوأ مَّ

ُ
ُتُكۡم أ مَّ

ُ
أ

وتماسِكه،  سلاميِّ  �ل�إ �لمجتَمِع  َوْحَدِة  دعائَم  منها  و�أستنتُج  �لَعْصِر،  سورِة  �إلى  �أرجُع 

و�أكتُبها في دفتري.
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عائر  و�لشَّ �لعباد�ِت  يؤّدوَن  �لمسلميَن  فجميُع  والّشرائع:  وال�أحك�ِم  العب�داِت  َوْحَدُة    

نفَسها، ويحتكموَن �إلى شر�ئَع و�أحكاٍم و�حدٍة في شتّى جو�نِب �لحياة.

سلامّيُة جمعاُء هدفُها و�حد، وغايُتها و�حدة، يعمُل  ُة �ل�إ أمَّ   َوْحَدُة الهدِف والغ�ية: فال�

علاِء كلمِة �للِه، ونشِر دينه. جميُع �أفر�ِدها معاً؛ ل�إ

 نُش�ِهُد معً� الفيلمْيِن ال�آتَيْيِن َعِن التّع�وِن وال�أخّوِة، وقّوِة ال�تّح�ِد ِمَن 
الُقْرِص المدمج الُمْرَفق.

بر�أيك، كيَف يمكُننا �لعمُل سويّاً على تحريِر وطِننا ِفَلسطيَن ِمَن �لصهاينة �لمحتلّين؟



١٠٧

سلامّي:  ِمْن ُصَورِ َوْحَدِة المجتَمِع ال�إ

رِة، �آخى    المؤاخ�ُة بيَن المه�جريَن وال�أنص�ر: فبعَد وصوِل �لنَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص �إلى �لمدينِة �لمنوَّ

َما ٱلُۡمۡؤِمُنوَن إِۡخَوةٞ﴾. بيَن �لمهاجريَن ِمْن َمكََّة، و�ل�أنصاِر في �لمدينة، قال تعالى:﴿ إِنَّ

)�لحجر�ت: ١٠(، فالمسلموَن �إخوة، ينصُر بعُضُهْم بعضاً في �لحّق. 

، وصلاُة الُجُمُعِة، وصلاُة الجم�عِة، وصي�ُم رمض�ن، وصلاة العيدين.   الحجُّ

للفقر�ِء  وتُعطى  �أمو�لِهم،  ِمْن  �لمسلمون  �ل�أغنياء  ُيْخِرُجها  �لَّتي  دق�ت  والصَّ ك�ُة،  الزَّ   

و�لمحتاجيَن. 

�إِذ�  �لجسد،  مثُل  وتعاُطفهم:  وتر�ُحمهم  هم  َتَو�دِّ في  �لمؤمنين  َمَثُل  ملسو هيلع هللا ىلص:"  �للّه  رسول  قال 

ى".)مسند �أحمد باإسناد صحيح( َهِر و�لُحمِّ �شتكى منه عضو َتَد�َعى له سائُر �لجسد بالسَّ

آيِة �لّسابقِة،  أنفال:٤٦(.  ِمَن �ل� قاَل تعالى: ﴿ َوَل تََنٰزَُعواْ َفَتۡفَشلُواْ َوتَۡذَهَب رِيُحُكۡمۖ ﴾. )�ل�
بر�أيك، ما مخاطُر فُْرَقِة �لمسلمين؟ 

سلاميُّ  �ل�إ �لمجتَمُع  �تَّصَف  ملسو هيلع هللا ىلص،  �لرَّسوِل  زِمَن  في 

�للِه  منهَج  �لتزمو�  أنَُّهْم  ل� و�لَوْحَدة؛  ِة،  و�لقوَّ بالتّماسِك، 

سلامّيُة في �لوقِت �لحاضِر  أّمُة �ل�إ وشرَعه، و�إّن ما تعانيه �ل�

ِمْن َتَفكٍُّك وضعٍف وفرقٍة ناتٌج َعْن ُبْعِدِهْم َعْن تطبيِق �أحكاِم 

�للِه وشرِعِه في حياتِهم، فما �أحوَجنا �إلى �لعودِة �إلى ما كاَن 

تعوَد  حتّى  ؛  �لرَّسوِل  َزَمَن  سلاميُّ  �ل�إ �لمجتَمُع  علْيِه 

تِها، وَمَنَعِتها، وَهْيَبِتها. سلامّيُة �إلى قوَّ أّمُة �ل�إ �ل�

ل�فَِتة: ﴿ إَِنَّما الُمْؤِمُنوَن إِْخَوةٌ ﴾. )�لحجر�ت:١٠( 
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سلاميِّ على الفرِد والمجتمع:  اآث�ُر َوْحَدِة المجتَمِع ال�إ

ِة  أمَّ سلاميِّ وتماسِكِه �إلى �إنهاِء �لُفْرَقِة و�لخلافاِت ِمْن بيِن �أفر�ِد �ل� تؤّدي َوْحَدُة �لمجتَمِع �ل�إ

ٍة، ونَْصٍر،  ِة، و�لتَّعاُوِن، و�لتَّكافُِل، و�لعدل، فيعيُش �لمسلموَن في �أمٍن وِعزَّ سلامّية، وتحقيِق �لُقوَّ �ل�إ

ة ومهابة. َوقُوَّ

 َهّي� ِبن� َنْسَتِمُع سوّيً� اإلى ال�أن�شيِد عن الوحدة ِمَن الُقْرِص المدمج 
الُمْرَفق.

ف�ئدة: ُيروى �أّن �لمهلَّب بَن �أبي ُصْفَرَة لّما �أشرَف على �لوفاة، �ستدعى �أبناَءُه 
بعة، ثّم �أمَرُهْم باإحضاِر رماِحِهْم ُمْجَتِمَعة، وطلَب منهم �أْن يكسروها، فلْم يقدرو�  �لسَّ

على كسِرها، فقاَل شعر�ً:

ياَبِنيَّ �إِذ� �ْعَترى كونو� َجميعاً 

ر�ً ماُح �إِذ� �ْجَتَمْعَن َتَكسُّ َتاأْبى �لرِّ

�آحاد� َتَتَفرَّقو�  َول�  َخْطٌب 

�آحاد� َرْت  َتَكسَّ �ْفَتَرْقَن  َو�إِذ� 

تمثيل هذ� �لمشهد �أمام �لطلبة ومناقشتهم فيه؟  

متحدين نقف ... متفرقين نسقط



١٠9

التــقــــويــــــم 

حيحِة  فيما ياأتي:  ( �أمام �لعبارِة غيِر �لصَّ حيحِة، و�إشارَة ) ( �أمام �لعبارِة �لصَّ  �أضُع �إشارَة )

سلاِم قبائَل متناحرة.  �أ- )       ( كاَن �لعرُب قبَل �ل�إ

ُل مجتمٍع �إسلاميٍّ في َمكََّة �لُمَكرََّمة.  ب-  )       ( ظهَر �أوَّ

)       ( �لمؤمن ُيِحبُّ �لمؤمنين. ج- 

سلاُم �إلى ُحبِّ �لوطن.      د-  )       ( دعا �ل�إ

سلاِم عادُة شرب �لخمر.  هـ- )       ( �نتشَرْت عنَد �لعرِب قبَل �ل�إ

جابة �لصحيحة فيما ياأتي:  �أضع د�ئرة حول رمز �ل�إ

سلامي:  ١- من صور وحدة �لمجتمع �ل�إ

�أ( صلاة �لجمعة.

ب( �لكلمة �لطيبة.

جـ( صلاة �لتهجد.

د( صيام �لنو�فل. 

٢- ُبعد �لناس عن تطبيق �أحكام �لشر�ئع �ل�لهية في حياتهم �أدى �إلى: 

�أ( قوتهم.

ب( وحدتهم.

جـ( نصرهم.

د( تفككهم. 



١١٠

سلام.   �أِصُف حاَل �لمجتَمِع �لعربيِّ قبَل �ل�إ

 ما دعائِم َوْحَدِة �لمجتَمِع:

�أ-  

  ب- 

 ج- 

سلاميِّ وتماسِكه.   �أستدلُّ ِمَن �لقر�آِن �لكريِم على ضرورة َوْحَدِة �لمجتَمِع �ل�إ

سلاميِّ وتماسِكه.   �أَمثُِّل لُصَورة ِمْن َوْحَدِة �لمجتَمِع �ل�إ

سلاميِّ وتماسِكه.   �أذكُر �أثرْيِن من �آثاِر َوْحَدِة �لمجتَمِع �ل�إ



١١١

نس�ن سلاُم وكرامُة ال�إ ال�إ

ْرس: اأهداُف الدَّ

ْرِس �أْن يكونو� قادرين على: ُيَتَوقَُّع ِمَن �لطّلبة بعَد نهايِة هذ� �لدَّ

نسانّية.- ١ �لتعرف �إلى مفهوِم �لكر�مِة �ل�إ

�لتدليل من �لقر�آن �لكريم و�لسنة �لشريفة على محافظِة - ٢

نسان. سلاِم على كر�مِة �ل�إ �ل�إ

نسان.- ٣ سلاِم للاإ تعد�د بعض مظاهِر تكريِم �ل�إ

نسان.- ٤ سلاِم للاإ �ستنتاج شمولّية تكريِم �ل�إ

نساِن، ورفِع َقْدِره.- ٥ سلاِم للاإ �ل�عتز�ز بتكريِم �ل�إ

نس�نّية:  مفهوُم الكرامِة ال�إ

نسانّيُة تعني: تشريَف �للِه تعالى  �لكر�مُة �ل�إ

نساَن، وتفضيَلُه على سائِر �لمخلوقاِت بالعقل  �ل�إ

و�لنطق، وخلِقِه في �أحسِن صورة، وتسخيَر ما 

َولََقۡد  وتعالى:﴿  سبحانه  يقول  له،  �لكوِن  في 
َوٱۡلَۡحرِ   ِ ٱلَۡبّ ِف  وََحَۡلَنُٰهۡم  َءاَدَم  بَِنٓ  ۡمَنا  َكرَّ
ٰ َكثِرٖ  ۡلَنُٰهۡم َعَ ّيَِبِٰت َوفَضَّ َوَرزَۡقَنُٰهم ّمَِن ٱلطَّ

سر�ء: ٧٠(  ۡن َخلَۡقَنا َتۡفِضيٗا ٧٠ ﴾.)�ل�إ ّمِمَّ

ف�ئدة: يقبع في سجون �ل�حتلال �لّصهوني �آل�ف �ل�أسرى �لفلسطينيين �لذين يد�فعون عن 
نسانية.    وطنهم فلسطين وعن حّقهم في �لحرية و�لكر�مة �ل�إ



١١٢

نس�ن:  ِمْن ُصَورِ تكريِم اللِه للاإ

نساَن في �أحسِن صورة،  خلَق �للُه -سبحانه وتعالى- �ل�إ

ۡحَسِن َتۡقوِيٖم٤﴾.
َ
نَسَٰن ِفٓ أ قال تعالى: ﴿ لََقۡد َخلَۡقَنا ٱۡلِ

)�لَّتين: ٤( 

قال  و�ل�أرض،  �لّسماو�ِت  في  ما  نساِن  للاإ �للُه  َر  وسخَّ

َمَٰوِٰت  ا ِف ٱلسَّ َر لَُكم مَّ َ َسخَّ نَّ ٱللَّ
َ
أ تََرۡواْ  لَۡم 

َ
أ تعالى: ﴿ 

ۡرِض ٢٠﴾ )لقمان: ٢٠(
َ
َوَما ِف ٱۡل

عمار،  صلاِح، و�ل�إ نساَن في �ل�أرِض؛ للاإ و�ستخلَف �للُه �ل�إ

نساَن وفّضَلُه على �أساِس �لتّقوى، حيث قال تعالى:  َر �ل�إ وقدَّ

ۡتَقىُٰكۡمۚ ﴾. )سورة �لحجر�ت: ١٣(.
َ
ِ أ ۡكَرَمُكۡم ِعنَد ٱللَّ

َ
﴿ إِنَّ أ

ِل،  و�لتَّنقُّ و�لَمْلَبِس،  و�لَمْشرِب،  و�لَماأْكِل،  �لحياِة،  في  نساِن  �ل�إ حقُّ  �لتّكريِم  مظاهِر  وِمْن 

رع. و�لتَّعليِم، و�لعمِل، و�لتَّعبيِر َعِن �لر�أِي في حدوِد �لشَّ

سلام، ومقطٍع اآخَر  نس�ِن في ال�إ  َنْسَتِمُع لمقطِع فيديو عن حقوِق ال�إ
نس�نّية ِمَن الُقْرِص المدمج الُمْرَفق.  عن مفهوِم الكرامِة ال�إ

هِذِه ِهَي تعاليُم ديِننا في �لتّاأكيِد 

َتحفُظ  �لَّتي  نساِن  �ل�إ حقوِق  على 

في  �لّسعادَة  له  كر�مَته، وتضمُن 

�لّدنيا و�ل�آخرة.

�أّن  على  �أيضاً  سلاُم  �ل�إ ويؤكُِّد 

�أّي �عتد�ٍء على هِذِه �لحقوِق، ُيَعدُّ 

جريمًة ِمَن �لجر�ئِم �لَّتي ُيعاَقُب عليها 

في �لّدنيا و�ل�آخرة.



١١3

نسان. �أرجع �إلى �لقر�آن �لكريم، ثم �أستخرج منه ثلاث �آيات تشير �إلى كر�مة �ل�إ

سلاُم �لِعْتَق، وَلْم َيْشَرِع �لرِّّق". )�لَعّقاد(  ل�فَِتة: "شرَع �ل�إ

َقِضيٌَّة للنِّق�ش:

نسانية تقتصر على �ل�أحياء دون �ل�أمو�ت؟ ولماذ�؟ هل �لكر�مة �ل�إ



١١4

التــقــــويــــــم 

حيحِة  فيما ياأتي:  ( �أمام �لعبارِة غيِر �لصَّ حيحِة، و�إشارَة ) ( �أمام �لعبارِة �لصَّ  �أضُع �إشارَة )

�أ- )      ( يقتصر تكريم �لله على �ل�أغنياء.

نسانّيُة تخصُّ �ل�أحياَء دوَن �ل�أمو�ت. ب-  )      ( �لكر�مُة �ل�إ

نسانّيِة �لحقُّ في �لتَّعليم.ج-  )      ( ِمْن ُصَوِر �لكر�مِة �ل�إ

يََّة �لتّعبيِر َعِن �لر�أي في حدود �لشرع.د-  نسانّيُة تشمُل ُحرِّ )      ( �لكر�مُة �ل�إ

جابة �لصحيحة فيما ياأتي:  �أ ضع د�ئرة حول رمز �ل�إ

نسان في: سلام �لعتق ولم يشرع �لرق " حق �ل�إ ١- يتضمن �لقول �ل�آتي : "شرع �ل�إ

ب( �لتعليم. �أ( �لعمل.    

د( �لحياة. جـ( �لحرية.    

سلام هو:  ٢- معيار �لتفاضل بين �لناس في �ل�إ

ب( �لعلم.  �أ( �للون.     

د( �لتقوى.  جـ( �لعمر.     

نسانّية.  �أَبيُِّن �لمقصوَد بالكر�مِة �ل�إ

نسان. ُد �أربعًة ِمْن مظاهِر تكريِم �للِه �ل�إ  �أَعدِّ

ِ وَٱۡلَۡحرِ     ماذ� �أستنتُج ِمْن قوِل �للِه تعالى: ﴿َولََقۡد َكرَّۡمَنا بَِنٓ ءَاَدَم وََحَۡلَنُٰهۡم ِف ٱلَۡبّ

سر�ء: ٧٠( ۡن َخلَۡقَنا َتۡفِضيٗا ٧٠ ﴾. )�ل�إ ٰ َكثِرٖ ّمِمَّ ۡلَنُٰهۡم َعَ ّيَِبِٰت َوفَضَّ                     َوَرزَۡقَنُٰهم ّمَِن ٱلطَّ

نسانّية.  �أستدلُّ باآية كريمة �أو حديث نبوي شريف على �لكر�مِة �ل�إ



١١٥

آتية:  �أناقُش �لمو�قَف �ل�

أذ�ِن في مساجِد �لُقْدس. سر�ئيليِّ بمنِع �ل� �أ- قاَمْت قُّو�ُت �ل�حتلاِل �ل�إ

َسِخَر طالٌب ِمْن طالٍب �أفقِر ِمْنه.ب- 

يٍّ �آمن، وتلبية مديُر �لمدرسِة طلَبُهْم.ج-  مطالبة �لطّلبُة بَِمْقِصٍف ِصحِّ

أفر�د وحرم �لدخول �إلى مساكنهم  سلام �نتهاك خصوصية �ل� َقِضيٌَّة للنِّق�ش: لقد منع �ل�إ

�إذنهم. ومن خلال فهمي للاآية �لقر�آنية )٢٧( من سورة �لنور، ومقتنياتهم من غير 

�أناقش:

١- �عتد�ء بعض �لشباب على خصوصية �لناس وصفحاتهم على وسائل �لتو�صل 

لكترونية(. �ل�جتماعي، )�لجر�ئم �ل�إ

آمنين منهم. ٢- �عتد�ء �لمستوطنين على بيوت �لناس و�أر�ضيهم وترويع �ل�



١١6

ق�ئمُة المص�درِ والمراجع: 

١- �لقر�آن �لكريم. 

د �لجزري، �أْسُد �لغابة في معرفة �لصحابة، د�ر �بن حزم، ط١، ٢٠١٢م. أثير، علي بن ُمَحمَّ ٢- �بن �ل�

أثــري، عبــد �للّــه بــن عبــد �لحميــد، �لوجيــز فــي عقيــدة �لســلف �لصالــح، مر�جعــة وتقديــم صالــح بــن عبــد �لعزيــز �آل  ٣- �ل�

ــة �لســعودية، ط١، ١٤٢٢هـــ. رشــاد - �لمملكــة �لعربي ــاف و�لدعــوة و�ل�إ أوق ســلامّية و�ل� �لشــيخ، وز�رة �لشــؤون �ل�إ

أبر�ر، د�ر �لنفائس–�ل�أردن، �لطبعة �لّسابِعة ١٤١٥هـ – ١٩٩٥. ٤- �ل�أشقر، عمر سليمان، عالم �لملائكة �ل�

٥- �أنيس، �إبر�هيم ورفاقه، �لمعجم �لوسيط، د�ر �إحياء �لتر�ث �لعربي، بيروت.

ــد بــن �إســماعيل، ت)٢٥٦هـــ(، َصحيــُح �لُبخــاِرّي، تحقيــق: د. مصطفــى ديــب �لبغــا، د�ر  ٦- �لبخــارّي، �أبــو عبــد �للـّـه ُمَحمَّ

�بــن كثيــر، �ليمامــة – بيــروت، ط٣، ١٤٠٧هـــ – ١٩٨٧.

ــد شــاكر، �لناشــر: شــركة مكتبــة  ــد بــن عيســى، )٢٧٩هـــ(، ســنن �لتِّرمــذّي، تحقيــق وتعليــق: �أحمــد ُمَحمَّ ٧- �لتِّرمــذّي، ُمَحمَّ

ومطبعــة مصطفــى �لبابــي �لحلبــي– مصــر، ط٢، ١٣٩٥هـــ - ١٩٧٥م. 

ــان، ترتيــب:  ــن حب ــح �ب حســان فــي تقريــب صحي ــان �لتّميمــي، ت)٣٥٤هـــ(، �ل�إ ــن حّب ــد ب ــم ُمَحمَّ ــو حات ــان، �أب ــُن حّب ٨- �ب

أرنــاؤوط، �لناشــر:  أميــر عــلاء �لديــن علــي بــن بلبــان �لفارســي ت)٧٣٩هـــ(، حّققــه وخــّرج �أحاديثــه وعلـّـق عليــه: شــعيب �ل� �ل�

مؤسســة �لرســالة، بيــروت، ط١، ١٤٠٨ هـــ - ١٩٨٨ م.

٩- �بن حجر، �أحمد بن علي �لعسقلاني، فتح �لباري بشرح َصحيُح �لُبخاِرّي، د�ر �بن كثير، بيروت.

ــنّة �لمنشــورة ل�عتقــاد �لطائفــة �لناجيــة �لمنصــورة، تحقيــق حــازم �لقاضــي، وز�رة  ١٠- �لحكيمــّي، حافــظ بــن �أحمــد، �أعــلام �لسُّ

رشــاد - �لمملكة �لعربية �لســعودية، ط٢ ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م. ســلامّية و�ل�أوقاف و�لدعوة و�ل�إ �لشــؤون �ل�إ

ــد، ت)٢٤١هـــ(، �لعقيــدة رو�يــة �أبــي بكــر �لخــلال، تحقيــق عبــد �لعزيــز عــز  ١١- �بــن حنبــل، �أبــو عبــد �للـّـه �أحمــد بــن ُمَحمَّ

�لديــن �لســيرو�ن، د�ر قتيبــة ١٤٠٨هـــ.

أرنــاؤوط - عــادل  مــام �أحمــد، �لمحقــق: شــعيب �ل� ــد، ت)٢٤١هـــ(، مســند �ل�إ ١٢- �بــن حنبــل، �أبــو عبــد �للـّـه �أحمــد بــن ُمَحمَّ

أولــى، ١٤٢١هـــ -  مرشــد، و�آخــرون، �إشــر�ف: د عبــد �للـّـه بــن عبــد �لمحســن �لتركــي، �لناشــر: مؤسســة �لرســالة، �لطبعــة: �ل�

٢٠٠١م.

د خالد، رجال حول �لرَّسول، د�ر �لفكر للطباعة و�لنشر، بيروت، ط١، ٢٠٠٠م. ١٣- خالد، ُمَحمَّ

مــام �لمحــدث �لشــيخ  ١٤- �أبــو د�ود، ســليمان بــن �ل�أشــعث �لسجســتاني، ت )٢٧٥هـــ(، صحيــح ســنن �أبــي د�ود، تاأليــف �ل�إ

ألبانــي، ت )١٤٢٠هـــ(. ــد ناصــر �لديــن �ل� ُمَحمَّ

أرناؤوط وغيره، �لمكتبة �لتوفيقية. د بن �أحمد بن عثمان، ِسَير �أعلام �لنبلاء، �لمحقق: شعيب �ل� ١٥- �لذهبي، ُمَحمَّ

د بن عبد �للّه �لزركشي، �لبرهان في علوم �لقر�آن، مكتبة د�ر �لتر�ث. ١٦- �لزركشي، �أبو عبد �للّه بدر �لدين ُمَحمَّ

ــنّة، د�ر �لهجــرة – �لثقبــة، �لطبعــة  ــّقاف، علــوي بــن عبــد �لقــادر، صفــات �للـّـه عــز وجــل �لــو�ردة فــي �لكتــاب و�لسُّ ١٧- �لسَّ

�لثّانيــة ١٤٢٢هـــ - ٢٠٠١م.

١٨- �لسيوطي، جلال �لدين عبد �لرَّحمن بن �أبي بكر �لسيوطي، �لمكتبة �لثقافية، بيروت.

د علي �لصابوني، صفوة �لتفاسير، د�ر �لصابوني، �لقاهرة. ١٩- �لصابوني، ُمَحمَّ



١١٧

٢٠- �لصلاحين، عبد �لمجيد محمود، فقه �لطهارة و�لصلاة، د�ر �لمستقبل، عمان، ط٢٠٠٠،١م.

سلام، د�ر �لسلام للطباعة و�لنشر، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م. أول�د في �ل�إ ٢١- علو�ن، عبد�للّه ناصح، تربية �ل�

د، �إحياء علوم �لدين، د�ر �لفكر. د بن ُمَحمَّ ٢٢- �لغز�لي، ُمَحمَّ

د �لغز�لي، فقه �لّسيَرة �لنَّبويّة، د�ر �لكتب �لحديثة، ط٨، ١٩٨٥ . ٢٣- �لغز�لي، ُمَحمَّ

د بن يعقوب �لشير�زي، �لقاموس �لمحيط، د�ر �لفكر. ٢٤- �لفيروز�بادي، مجد �لدين ُمَحمَّ

نّة ، ١٤٢٣هـ -٢٠١١م. أول�د في ضوء �لكتاب و�لسُّ ٢٥- �لقحطاني، سعيد بن علي بن وهف، �لهدي �لنَّبوّي في تربية �ل�

د بن �أحمد �ل�أنصاري �لقرطبي، �لجامع ل�أحكام �لقر�آن، د�ر �لحديث، �لقاهرة. ٢٦- �لقرطبي، �أبو عبد �للّه ُمَحمَّ

٢٧- �لقطان، مناع �لقطان، مباحث في علوم �لقر�آن، مؤسسة �لرسالة، بيروت.

د بن �إسماعيل، سبل �لسلام شرح بلوغ �لمر�م من �أدلة �ل�أحكام، د�ر �لفكر. ٢٨- �لكحلاني، ُمَحمَّ

٢٩- �لمباركفوري، صفي �لدين، �لرحيق �لمختوم، د�ر �لوفاء، ط١٢، ٢٠١٠م.

د بن عبد �لرَّحمن، تحفة �ل�أحوذّي بشرح جامع �لتّرمذّي، د�ر �لفكر. ٣٠- �لمباركفوري، ُمَحمَّ

رشــاد  ســلامّية و�ل�أوقاف و�لدعوة و�ل�إ ــنّة، وز�رة �لشــؤون �ل�إ يمــان فــي ضــوء �لكتــاب و�لسُّ ٣١- نخبــة ِمــَن �لعلمــاء، كتــاب �أصــول �ل�إ

- �لمملكة �لعربية �لســعودية، �لطبعة: �ل�أولى: ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م.

٣٢- �لنــووي، �أبــو زكريــا محيــي �لديــن يحيــى بــن شــرف، ت )٦٧٦هـــ(، ريــاض �لصالحيــن مــن كلام ســيد �لمرســلين، مكتبــة 

�لغز�لي.

٣٣- �لنووي، �أبو زكريا محيي �لدين يحيى بن شرف، ت )٦٧٦هـ(، شرح �لنووي على مسلم، د�ر �لخير.

٣٤- �لنــووي، �أبــو زكريــا محيــي �لديــن يحيــى بــن شــرف، ت )٦٧٦هـــ(، �لمجمــوع شــرح �لمهــذب ))مــع تكملــة �لســبكي 

و�لمطيعــي((، �لناشــر: د�ر �لفكــر.

ــد فــؤ�د عبــد  ٣٥- �لنيســابوري، مســلم بــن �لحجــاج �أبــو �لحســن �لقشــيري، َصحيــُح ُمْســِلم، )ت٢٦١هـــ(، �لمحقــق: ُمَحمَّ

�لباقــي، �لناشــر: د�ر �إحيــاء �لتــر�ث �لعربــي – بيــروت.

٣٦- �بن هشام، عبد �لملك، سيرة بن هشام، تحقيق: عمر عبد �لسلام تدمري، د�ر �لكتاب �لعربي.

٣٧- مو�قع متعددة ِمَن �لّشبكة �لعنكبوتية.



لجنة المن�هج الوزارية:

سلامية:  لجنة الوثيقة الوطنية لمنه�ج التربية ال�إ

سلامية للصف الخ�مس ال�أس�سي:  المش�ركون في ورش�ت عمل الجزء ال�أول من كت�ب التربية ال�إ

د. صبري صيدم

د. �إياد جبور )منسقاً(

�أ. �إبتسام علقم

�أ. جمال زهير

�أ. سماح ضبابات

د. جمال �لكيلاني

�أ. زياد زبيد�ت

�أ. نبيل محفوظ  

�أ. فريال �لشو�ورة

�أ. د. عبد �لسميع �لعر�بيد

�أ. باسلة عوض

�أ. عفاف طهبوب

�أ. عمر غنيم

د. محمد عساف

�أ. سريت شنان

�أ. هدى يوسف

�أ.د. �إسماعيل شندي

�أ. �قبال قشوع

�أ. عمر غنيم

�أ. عاتكة عليوي

د. حمزة ذيب

�أ. زينب ميادمي

�أ. )محمد علي( �لكاشف

�أ. د. ماهر �لحولي

�أ. تغريد صلاح

�أ. فريال �لشو�ورة

�أ. عوني كميل

�أ. تامر �لرملاوي

�أ. مروة شيخ

�أ. يوسف تيم

م. فو�ز مجاهد

د. بصري صالح

�أ. ثروت زيد

�أ. علي مناصرة

�أ. عز�م �أبو بكر

د. شهناز �لفار

م. جهاد دريدي

د. سمية نخالة

�أ. تامر �لرملاوي

�أ. خضر �أبو حمد�ن

�أ. فتحية �لحج علي

�أ. سماح �لشوبكي

�أ. �إبر�هيم برهوم

�أ. سمية �لكرد

�أ. وفاء �لسك

�أ. نجلاء �لخضري

�أ. محمد عليان

�أ. �أحمد ضميدة

�أ. نو�ل عبد ربه


