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تــقــديــم

ــة �لنشــاأة،  ــة،  �لمســتند �إلــى و�قعي ــه �لمدخــل �لعقلانــي �لعلمــي �لنابــع مــن ضــرور�ت �لحال صــلاح �لتربــوي باأن يتصــف �ل�إ

ــة �لفلســطينية  ــاكاة �لخصوصي ــي مح ــي �لفلســطيني ف ــام �لتعليم ــورة للنظ ــة �لمط ــة �لوطني ــى �لرؤي ــذي �نعكــس عل ــر �ل أم �ل�

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 و�لو�جبــات، يتفاعــل �لمو�طــن معهــا، ويعــي تر�كيبهــا و�أدو�تهــا، ويســهم فــي صياغــة 

ــات و�ل�أهــد�ف.    ــق �لغاي ــو لتحقي أمانــي، ويرن آمــال، ويلامــس �ل� برنامــج �إصــلاح يحقــق �ل�

ولمــا كانــت �لمناهــج �أد�ة �لتربيــة فــي تطويــر �لمشــهد �لتربــوي، بوصفهــا علمــاً لــه قو�عــده ومفاهيمــه، فقــد جــاءت ضمــن 

خطــة متكاملــة عالجــت �أركان �لعمليــة �لتعليميــة �لتعلميــة بجميــع جو�نبهــا، بمــا يســهم فــي تجــاوز تحديــات �لنوعيــة بــكل 

عــد�د لجيــل قــادر علــى مو�جهــة متطلبــات عصــر �لمعرفــة، دون �لتــورط باإشــكالية �لتشــتت بيــن �لعولمــة و�لبحــث  �قتــد�ر، و�ل�إ

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.   

ومــن منطلــق �لحــرص علــى تجــاوز نمطيــة تلّقــي �لمعرفــة، وصــول�ً لمــا يجــب �أن يكــون مــن �إنتاجهــا، وباســتحضار و�ٍع لعديد 

�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 

ــاً  ــاً وتربوي ــوب معرفي ــق �لمطل ــة تحق ــن توليف ــر�ً ع ــاج تعبي ــت؛ ليكــون �لنت ــت وتكامل ــد تاآلف ــات، فق ــات و�لمرجعي و�لمنطلق

وفكرياً.

ثّمــة مرجعيــات تؤطّــر لهــذ� �لتطويــر، بمــا يعــّزز �أخــذ جزئيــة �لكتــب �لمقــرّرة مــن �لمنهــاج دورهــا �لماأمــول فــي �لتاأســيس؛ 

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

ضافــة �إلــى وثيقــة �لمنهــاج �لوطنــي �ل�أول؛ لتوّجــه  �إليهــا، وفــي طليعتهــا وثيقــة �ل�ســتقلال و�لقانــون �ل�أساســي �لفلســطيني، بال�إ

�لجهــد، وتعكــس ذ�تهــا علــى مجمــل �لمخرجــات.

ــة،  ــف و�لمر�جع ــرق �لتاألي ــن ف ــا؛ م ــة جميعه ــم �لعامل ــدو �إزجــاء �لشــكر للطو�ق ــن �لجهــد، يغ ــة م ــع �إنجــاز هــذه �لمرحل وم

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

ــة مــن �لعمــل.      ونحــن و�ثقــون مــن تو�صــل هــذه �لحال

وزارة التربية والتعليم 

مــركــز تطوير �لــمـنـاهـج

كانون �ل�أول / ٢٠١٧ م



مــقــدمــة

فريق �لتاأليف

�لمبعوِث رحمًة  ينبغي لجلاِل وجِهِه وعظيِم سلطانِِه، ونصلّي ونسلُِّم على  فيه، كما  مباركاً  كثير�ً  للِه حمد�ً  �لحمُد 

للعالَمين، وبعد:

�نسجاماً مع سياسِة وز�رِة �لتّربيِة و�لتّعليم �لِفَلسطينّية، وخطِّتها في تحسيِن �لمناهِج وتطويِرها، جاَء �لعمُل في تاأليِف 

ها فريٌق ُمَشكٌَّل من  �أعدَّ �لّتي  �لعريضِة  �لقديم، معتمدًة على �لخطوِط  سلامّية بعَد در�سٍة عميقٍة للمنهاِج  �ل�إ �لتّربيِة  كتِب 

سلامية �لّسمحِة  �أكاديمّيين ومشرفين تربويّين ومعلمين، ر�عْت في بنائها مجال�ٍت ِعّدة، ترتكُز في �أساِسها على عقيدتنا �ل�إ

و�لّشريعِة �لغّر�ء.

سلامّيُة تهدُف �إلى بناِء شخصية �لطالب �لمسلم بناًء تربويّاً وفكريّاً متو�زناً ومتكاملاً وشاملاً لجميِع مناحي  فالتربيُة �ل�إ

ِة مجال�ٍت؛ لتحقيِق ذلك، ففي َوْحَدُة �لقر�آِن  فِّ �لخامس �ل�أساسيِّ على ِعدَّ �لحياة، لذ� �شتمَل �لجزء �لثاني من كتاُب �لصَّ

�لكريِم تم تناول سور �لو�قعة، وقريش، و�لعلق، بما يتناسُب و�لفئَة �لُعُمِريَّة، حيُث جاَء �لتّفسيُر مجملاً ميسر�ً، وفي مجاِل 

يمان باسماء �للّه وصفاته( بما  يمان باأسماء �للّه وصفاته مثل)�للّه �لحميد، �للّه �لقهار، �آثار �ل�إ �لعقيدة، جاَء �لتّركيُز على �ل�إ

ريف، �شتمَل �لكتاُب على ثلاثِة �أحاديَث تناولت: عفو �لرسول -صلى  يتناسُب و�لمرحلَة �لُعُمِريَّة، وفي وحدة �لحديِث �لشَّ

�للّه عليه وسلم-،  و�لنهي عن �لغضب، وبر �لو�لدين. وبما �أنّنا نركُِّز في حياتِنا على مبد�أ �لُقدوِة من سيرِة �لمصطفى -صلى 

َنت وحدة �لسيرة �لنبوية درسا عن مو�قف من معاناة �لنبي -صلى �للّه عليه وسلم- في سبيل  �للّه عليه وسلم-، فقد تَضمَّ

�للّه، ودرسا عن مو�قف للصحابة �لكر�م وبطول�تهم وتضحياتهم، ودرسا ثالثا عن بعض صحابيات رسول �للّه -صلى �للّه 

سلامي، تم تناول �لصوم وشروطه، وصلاة �لتر�ويح، و�أحكام صلاة  عليه وسلم- ومو�قفهن وبطول�تهن، وفي وحدة �لِفْقه �ل�إ

يَّتهما في صقِل شخصيَِّة �أبنائِنا، ولتوثيِق �ل�أو�صِر بيَن �أفر�ِد  �لعيدين، وقد كاَن للفكِر و�ل�أخلاِق نصيٌب من �لمحتوى؛ ل�أهمِّ

�ل�أسرِة و�لمجتمع، ولذ� كان هناك درسا تفاعليا عن �لكلمة �لطيبة و�أثرها، كما تناولت درسا عن �لمحبة بين �لمسلمين، 

يثار. و�لدرس �ل�آخير عن خلق �ل�إ

وقد حرْصنا في بد�يِة �لدروِس على تدويِن �ل�أهد�ِف �لتّربويِّة، وركّزنا خلالَها على �ل�أهد�ِف بمجال�تها �لثلاثة �لمعرفية 

ضافِة �إلى �لصور و�لّرسوماِت �لَّتي �حتوى عليها �لُمقّرر؛ لتكوَن بمثابِة طريٍق للتحليِل و�ل�ستنتاِج،  أد�ئية و�لِوجد�نّية، هذ� بال�إ و�ل�

َوْفَق �لمكاِن �لّذي ُعِرَضْت فيه، وقد َحَرْصنا على تفعيِل دوِر �لُمتعلِِّم من خلاِل تضميِن �لكتاِب �أسئلًة ومناقشاٍت و�أنشطًة، 

تدفُعُه �إلى �لمشاركِة �لفاعلِة، وتنميِة مهار�تِِه وقُُدر�تِِه �لعقلّية، بما يخدُم �ل�أهد�َف، ويعّزُز �عتماَدُه على ذ�تِه.

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

 وفي دليِل �لُمعلِِّم، �أْرَفْقنا َملّفاٍت مرئيًَّة ومسموعة، توظيفاً للتكنولوجيا في خدمة �لمنهاج، وقد �أشْرنا لذلك في �ل�أنشطِة؛ 

لتحظى باهتماِم �لُمعلِّم، ولتكوَن فاعلًة في خدمِة �لمحتوى.هذ� وقد بذلْنا جهَدنا في �لتّيسيِر و�لتّسهيل، فما كاَن من صو�ٍب، 

كر، و�إن كان غير ذلك فنساأله �لعفو و�لغفر�ن. َفِمَن �للِّه وحَده، َفَلُه �لحمُد و�لشُّ

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

�لّدرس �لثامن عشر:

�لّدرس �لتاسع عشر:

�لّدرس �لعشرون: 



2

  اإرش�دات ع�ّمة للمعلّم  

 المعلم قدوة لطلبته.

ــق بمقاطــع  ــا يتعل ــل، وخاصــة فيم ــم �لّدلي ــف �لمعلّ  يوظّ
ــكّل درس. ــة ل ــو �لمرفق �لفيدي

 �لــّدروس �لتّفاعلّيــة هــي لتنميــة قــدر�ت �لطّلبــة علــى 
و�ل�ســتنتاج،  و�لتّحليــل  و�لتّعبيــر،  و�لمناقشــة،  �لحــو�ر 
و�لكشــف عــن �لخبــر�ت �لّســابقة، وتخضــع ل�أدو�ت 

�لتّقويــم �لنّوعــّي �لو�قعــّي.

ــور �لــو�ردة فــي �لّدرس، وتحليلها، و�ســتنباط   توظيــف �لصُّ
دل�لتهــا، مــن خلال �لمناقشــة مــع �لطّلبة.

 توزيــع دروس َوحــدة �لقــر�آن �لكريــم علــى مــد�ر �لفصــل 
�لثّانــي. 

2



3

�لَوْحَدُة �ل�أولى:�لقر�آُن �لكريم
 �لّدرُس �ل�أول: سورة �لو�قعة )١(

 �لّدرُس �لثّاني: سورة �لو�قعة )٢(

 �لّدرُس �لثّالث: سورة �لو�قعة )3(

 �لّدرُس �لر�بع: سورة قريش

 �لّدرُس �لخامس: سورة �لعلق
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ال�أهداف الع�مة لوحدة القراآن الكريم:

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

 �لتلاوة  �لصحيحة للاآيات �لكريمة.

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

 �لتعرف �إلى �أصناف �لناس ومصيرهم يوم �لقيامة.

 بيان �أهمية نعمَتْي �ل�أمن و�لرزق.

 تقدير �لعلم و�حتر�م �لعلماء.

﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

ٿ  ٿ  ﴾
سر�ء:٩( )�ل�إ



٥

ْرُس لدَّ
ا

سورة الواقعة )1( 
)تفسير، وحفظ(

ال�أهداف:

ُيَتَوقَُّع من �لطّلبة بعد نهاية �لدرس �أن يكونو� قادرين على:

آيات �لكريمة تلاوة سليمة غيباً.- ١ تلاوة �ل�
آياِت �لكريمِة.- ٢ تفسير �لمفرد�ِت و�لتر�كيب في �ل�
آياِت بياناً �إجمالّياً.- 3 بيان معنى �ل�
آياِت �لكريمةِ.- ٤  تعد�د �أْصناف �لنّاِس يوَم �لقيامةِ ِمن خلاِل �ل�

في - ٥ وردت  كما  �لجنِّة،  نعيِم  صوِر  بعض  وْصُف 
آياِت �لكريمة. �ل�

من - ٦ �لمستفادِة  و�لعظاِت  �لِعبِر  من  ثلاث  �ستنباط 
آياِت �لكريمِة. �ل�

�أكتُب �أربعًة ِمْن �أسماِء يوِم �لقيامِة ورَدْت في �لقر�آِن �لكريِم، و�أبيُِّن معناها.

١

)40-1)
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 هّي� بن� نستمُع لمقطع فيديو َعْن تفسيِر سورة الواقعِة من القرِص المرفِق.

سورة �لو�قعة مكّّية، و�لو�قعة �سٌم ِمْن �أسماِء يوِم �لقيامِة، تُعالُج قضايا �إيمانية عديدة، من �أبرزها:

بياُن �أهو�ل يوِم �لقيامِة، و�أصناِف �لنّاِس فيها.- ١

ِذكُر بعِض مظاهِر قدرِة �للِّه تعالى.- ٢

بياُن منزلة �لقر�آِن �لكريِم.- 3

نساِن عْن دفِع �لموِت عندما َيحيُن �أجلُه.- ٤ بياُن عجِز �ل�إ

سورة الواقَِعةِ

 ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  
ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ںڻ    ں   ڱڱ   ڱ   ڱ  
ہ  ہ  ہ  ہ         ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  
ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې      ې  ى  ى     ائ  ائ  
ەئ  ەئ  وئ  وئ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
پ  پ  ڀ       ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ       ٿ  
ٹ  ٹ       ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ          ڦ  ڦ  ڄ  
ڄ  ڄ        ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  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  ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  

�لو�قعة: يوُم �لقيامة. 
ُرّجِت: ُزلِزلت.
ُبّست: فُتَِّتْت.

هباًء ُمْنَبثّاً: ُغبار�ً منتشر�ً.
�أْزو�جاً: �أصنافاً.

ثُلٌّة: جماعٌة.
َمْوضونٍَة: منسوجة بالّذهب.

ل� ُيَصّدعوَن: ل� يصيبهم صد�ٌع. 
ل� ُيْنزِفوَن: ل� تذهُب عقولُهم.

�لَْمْكنوِن: �لمحفوظ.

من  نوٌع  َمْخضوٍد:  ِسْدٍر 
�لّشجر ل� َشْوك فيه.

�لموِز  شجر  َمْنضوٍد:  َطْلٍح 
متر�كم �لثّمر.

ُعُرباً: ُمتحّببات ل�أزو�جهّن.
�أْتر�باً: متقاربات في �لّسّن.

مع�ني المفرداِت 
والتّراكيب



٧

جم�لي للاآي�ت:  المعنى ال�إ

آياُت �لكريمة �أّن يوَم �لقيامِة و�قٌع ل� َشّك فيِه، وفيه - 1 وصُف يوِم القي�مِة واأهوالِِه: تؤكُّد �ل�

يخفُض �للُّه �أعد�َءُه ِمَن �لُكّفاِر في �لنّاِر، ويرفُع �أولياَءه في �لجنِّة، وفيه تَُزلَْزُل �ل�أرُض زلز�ل�ً 

شديد�ً، وتتفتُّت �لجباُل، وتصبُح غبار�ً متناثر�ً، متطاير�ً. 

 اأصن�ُف النّ�ِس يوَم القي�مِة:

�أصحاُب �ليميِن �لذين ياأُخذون كتَبهم باأْيمانِهْم.	 

ماِل �لذين ياأُخذون كتَبهم بشمائِِلِهْم.	  �أصحاُب �لشِّ

يماِن و�لطّاعِة، و�لتّوبِة، وعمِل �لخيِر، وهم كثيرون من �أو�ئل 	  �لّسابقوَن �لذين سبقو� �إلى �ل�إ

�أّمة محّمد ، وقليل من �آخرها.

"�أما   : �للِّه  َرسوُل  لَنا  قاَل  قاَل:  عنه،  �للّه  بن مسعود، رضي  �للِّه  َعْبِد  َعْن 

َتْرَضْوَن �أْن َتكونو� ُرُبَع �أْهِل �لَْجنِّة؟ قاَل: َفَكّبْرنا، ثُّم قاَل: �أما َتْرَضْوَن �أْن َتكونو� 

أْرجو �أْن َتكونو� َشْطَر �أْهِل �لَْجنِّة،  ثُلَُث �أْهِل �لَْجنِّة؟ قاَل: َفَكّبْرنا، ثُّم قاَل: �إِنّي ل�

َوساأْخِبُركُْم َعْن ذلَِك، ما �لُْمْسِلموَن في �لُْكّفاِر �إِلّ� َكَشْعَرٍة َبْيضاَء في َثْوٍر �أْسَوَد، �أْو 

َكَشْعَرٍة َسْود�َء في َثْوٍر �أْبَيَض". )رو�ه مسلم(

صندوُق المعرفِة:

آياُت �لكريمة �لنّعيَم �لذي يلقاُه �أصحاُب �ليميِن و�لسابقون في - 2 وصُف نعيِم الَجنِّة: تبّيُن �ل�

�لجنة، حيُث �أعّد �للّه للمؤمنين فيها نعمً� كثيرًة، منها:

يجلسوَن في �لجنِة متقابليَن على �أِسّرٍة ُمزيّنٍة بالّذهِب و�لجو�هِر، يقوُم على خدَمِتهم فتياٌن 	 

ل� يهرموَن، ول� يموتوَن، ويبَقون في شباٍب د�ئٍم.

عن �أبي هريرة  عن �لنبي  قال: قال �للّه تبارك وتعالى: "�أعَدْدُت لعبادي �لّصالحيَن ما ل� 

عيٌن ر�أْت، ول� �أُذٌن َسِمَعت، ول� خَطَر على قلِب َبَشر". )صحيح �لبخاري( 



٨

نساؤهم ذو�ُت عيوٍن و�سعٍة، كاأمثاِل �للؤلِؤ �لمحفوظ في صدفه ل� يتغّير.	 

يتنعمون بظل شجِر �لَجنِّة �لو�سع �لّذي ل� َشْوَك فيِه، و�أشجاٍر كثيرة تحمل صنوفاً متنوعًة 	 

من �لثمار بعضها فوق بعض.

يجلسوَن على فُُرٍش ناعمٍة مرفوعٍة على �ل�أسرَِّة، ويتزّوجوَن من نساِء �لجنِّة �لّلاتي ل� مثيل 	 

لجمالهّن.

هذ� بعُض ما �أعّدُه �للُّه تعالى ِمَن �لثو�ب ل�أهِل �لَجنِّة.

ولهذ� َفَعلى �لمسلِم �أْن ُيْكثَر ِمْن عمل �لخير؛ ليكوَن َمَع هؤل�ِء �لفائِزيَن بالمنازِل �لعاليِة في 

َجنّاِت �لنّعيِم يوَم �لقيامِة.

ماِل؟ آيات �لكريمة �أهِل �ليميِن قبل �أهِل �لشِّ لماذ� ذكرت �ل�

٢

َقِضيٌَّة للنِّق�ش:

من خلال سلوكي �ليومّي مع �أهلي وزملائي، كيف �أكون من �أصحاب �ليمين؟
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التــقــــويــــــم 

( يميَن �لعبارِة غيِر �لّصحيحة،  ( يميَن �لعبارِة �لّصحيحِة، و�إشارَة ) �لسؤ�ل �ل�أول �أضُع �إشارَة )

            َمَع تصويِب �لخطاأ:

 �أ- )      ( سورة �لو�قعِة ِمَن �لّسوِر �لمكّّيِة.

)    ( تبقى �ل�أرُض و�لجباُل يوَم �لقيامِة على حالِِهما.ب- 

)    ( يخدُم �أهَل �لجنِّة فتياٌن في شباٍب د�ئٍم.ج- 

)    ( معنى َقولِِه تعالى: ﴿ک  ک        ﴾: ظلٌّ قصيٌر.د- 

هـ- )     ( يسمُع �أهُل �لجنِّة كلاَم �لخيِر و�لّشِر.

جابة �لّصحيحة فيما ياأتي: �لسؤ�ل �لثاني �أضُع د�ئرة حول رمز �ل�إ

�أ- من �أهو�ل يوم �لقيامة �لو�ردة في سورة �لو�قعة: 

٢- �صطد�م �لنّجوم و�لكو�كب. ١- �شتعال �لبحار.    

٤- �رتفاع حر�رة �أشّعة �لّشمس. 3- تفتُّت �لجبال.    

ب- يطوف �لِولد�ُن �لمخلّدوَن على:

٢- �لسابقين. ١- �أصحاب �ليمين.   

مال. ٤- �أصحاب �لشِّ 3- �أهل �ل�أعر�ف.    

ن، هو تفسيٌر للاآية �لكريمة: جـ- �لنّساء �لمتحّببات ل�أزو�جهن، و�لمتقاربات في �لسِّ

٢- ﴿ہ  ہ  ﴾. ١- ﴿ڤ  ڤ ﴾.     

3- ﴿ڦ  ڦ          ڦ﴾.         ٤- ﴿ڻ   ڻ  ڻ ﴾. 

سلامّية. ل�فَِتة: �أنا مسلم، �أعتّز بانتمائي للاأّمة �ل�إ
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�لسؤ�ل �لثالث �أستنتُج َسَبَب تسميِة سورِة �لو�قعِة بهذ� �ل�سِم.

�لسؤ�ل �لر�بع تَُصنُِّف سورُة �لو�ِقَعِة �لنّاَس َيْوَم �لقيامِة �إلى َثلاثِة �أْصناف، �أذكُرها.

�لسؤ�ل �لخامس �أذكر ما َيحدُث في �لكوِن يوَم �لقيامِة، َكمابّينته �آياُت �لّسورة �لكريمِة.

ُم �للُّه بها �لّسابقيَن في �لَجنِّة، َكما َذَكَرتها �آياُت سورِة �لّو�ِقَعِة. �لسؤ�ل �لسادس  �أذكُر ثلاثَة �أموٍر ُيكرِّ

آتية: آياِت �ل� �لسؤ�ل �لسابع   �أبيُِّن �لمقصوَد بال�

�أ- ﴿گ  ڳ   ﴾.

ب- ﴿ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې﴾.

ج- ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ﴾.

�لسؤ�ل �لثامن  �أْستخلُص ثلاثة ِعبر �أستفيُدُهما ِمْن �آياِت �لّدرِس.

�لسؤ�ل �لتاسع  �أتلو �آيات سورة �لو�قعة غيباً من )١- ٤٠(.
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ْرُس لدَّ
ا

سورة الواقعة )2( 
)تفسير، وحفظ( 

ال�أهداف:

ُيَتَوقَُّع من �لطّلبة بعد نهاية �لدرس �أن يكونو� قادرين على:

آيات �لكريمة تلاوة صحيحة غيباً.- ١ تلاوة �ل�
آياِت �لكريمِة.- ٢ تفسير �لمفرد�ِت و�لتر�كيب في �ل�
آياِت بياناً �إجمالياً.- 3 بيان معنى �ل�

ماِل يوَم �لقيامِة.- ٤ وصف عذ�ب �أصحاِب �لشِّ
تعليل �ستحقاِق �لكافريَن �لعذ�ب.- ٥
آياِت - ٦ روِس و�لِعبِر �لمستفادِة ِمَن �ل� �ستنباط ثلاثًة من �لدُّ

�لكريمِة.

 لنتذكَّر اأصن�ف الن�س يوم القي�مة. 

)٧4-41)
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 هّي� بن� نش�هد ونستمُع لمقطع فيديو َعْن تفسيِر سورِة الواقعِة )2( من  

القرِص الُمْرَفِق.

َسموٍم: ريح شديدة �لحر�رة. 
َحميٍم: ماٌء شديد �لحر�رِة.
َيْحمومٍ: دخاٌن شديُد �لّسو�ِد.

ُمْتَرفيَن: منّعمْيَن بالحر�ِم.
رُك باللِّه تعالى. اْلِحْنِث: �لشِّ

َزقّومٍ: شجر كريه �لمنظر و�لطّعم.
بُل �لِعطاُش. الهيِم: �ل�إ

نُُزُلُهْم: ما �أعّدُه �للُّه لَُهْم ِمَن 
�لجز�ِء.

مع�ني المفرداِت 
والتّراكيب

ُحط�مً�: َهشيماً متكّسر�ً.
َتَفّكهوَن: تتعّجبوَن ِمْن سوِء 

حاِل �لّزرع.
َلُمْغَرموَن: لخاسرون، �أو 

لمهلكوَن.
ُحب. اْلُمْزن: �لسُّ

اأج�جً�: شديَد �لملوحِة.

توروَن: تشعلوَن �لنّاَر.

لِْلُمْقويَن: للُمحتاجْيَن �إلْيها.

سورة الواقَِعةِ

﴿ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  

ې  ې       ې  ى  ى  ائ  ائ     ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  
ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  
جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ         جب  حب  خب  مب  ىب  يب  
جت  حت  خت   ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ   پ       ڀ  ڀ           ڀ   ڀ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ   ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤ  
ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  
ڃ  چ  چ   چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ      ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   
گ     ک   ک    ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ  
ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ  
ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ      ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  
ھ    ھ   ھ       ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ          ۆ  
ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې     
ې    ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ      ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  

ۆئ    ۆئ  ۈئ         ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ﴾
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 الموضوع�ُت الّتي تن�وَلْته� ال�آي�ُت الكريمُة:

وصُف عذاِب اأهِل الن�رِ:- 1

ماِل، َوُهْم �لكاِفروَن و�لُعصاُة ِمْن �أهِل �لنّارِ، ومن عقوبِتهْم: آياُت �لكريمُة �أحو�َل �أصحاِب �لشِّ تبيُن �ل�

تهبُّ عليِهْم ريٌح شديدة �لحر�رة، ولهٌب يحرُق جلوَدُهْم.	 

ُيِظلِّلُُهْم ُدخاٌن حارٌّ شديُد �لّسو�ِد.	 

ياأكلوَن ِمْن شجِر �لّزقوِم َكريِه �لطّعِم و�لّر�ئحِة، وقبيح �لمنظر.	 

يشربون لشّدِة عطِشِهْم ماًء حاّر�ً َيْغلي في بطونهم.	 

هذ� جز�ء �لكافريَن في نارِ جهنَّم، وعقوبتهم �لّتي يستحقونَها؛ بسبِب كفِرِهم، وظلمهم، وتكذْيِبِهْم.

كيف يمكن تجنُّب مصير �أصحاب �لشمال من خلال سلوكي في �لبيت و�لمدرسة؟
١

مظ�هِر قدرِة اللّه تع�لى في خلقه:- 2

آيات �لكريمة عن عدد من مظاهر قدرة �لله  تحدثت �ل�

تعالى في خلقه، ِمْنها:

نساِن. - ١ َخْلُق �ل�إ

�إنز�ل �لمطر، و�إنباُت �لّزرِع.- ٢

نساِن بوسائل �لطّاقة.- 3 تزويد �ل�إ

بالتّعاون مع زملائي في �لمجموعة، �أستنتُج ثلاثاً مَن �لعبِر �أستفيُدها من �آياِت �لّدرِس، 

نُها في دفتري. و�أدوِّ

٢



14

التــقــــويــــــم 

( يميَن �لعبارِة غيِر �لّصحيحة،  ( يميَن �لعبارِة �لّصحيحِة، و�إشارَة ) �لسؤ�ل �ل�أول �أضُع �إشارَة )

            فيما ياأتي:

( شجرُة �لّزقّوِم طعُمها حلٌو، ور�ئحُتها طيِّبة.  ( �أ- 

رُك باللّه. ( �لِحْنُث �لعظيُم هو �لشِّ ب- ) 

آِخريَن يوم �لقيامِة. أّوليَن و�ل� ( يبعُث �للُّه تعالى �ل� ج- ) 

حِب ماًء فر�تاً؛ ليشرَب ِمْنُه �لنّاُس. ُل �للُّه -سبحانَه وتعالى- ِمَن �لسُّ ( ُينزِّ د-  ) 

جابة �لّصحيحة فيما ياأتي: �لسؤ�ل �لثاني �أضُع د�ئرة حول رمز �ل�إ

�أ- معنى قولِِه تعالى: )ۉ  ( هو:

٢- نحاس مصهور. ١- �لصديق �لحميم .   

٤- دخاٌن شديُد �لّسو�ِد. 3- ماء شديد �لحر�رة.   

ب- معنى قوله تعالى: )ٴۇ  ۋ  (:

١- مو�د سامة قاتلة          ٢- ريح باردة جد�ً

٤- دخان �أسود 3- ريح شديدة �لحر�رة.           

 

عن �أبي موسى �ل�أشعرّي  �أّن �لنّبّي  قاَل: "�إِّن هِذِه �لنّاَر �إِنّما هي َعدّو لَُكْم، 

ذ� نِْمُتْم فاأْطِفئوها َعْنُكْم" )رو�ه �لبخارّي(   فاإ

صندوُق المعرفِة:

 

ل�فَِتة: �للّهّم �جعلني من �أصحاب �ليمين. 



1٥

أنهم كانو�: مال �لعقاب في نار جهنم؛ ل� ج- �ستحّق �أصحاب �لشِّ

١- يملكون �لمال.          ٢- يملكون �لقوة .

٤- يملكون �لجاه و�لّسلطان. 3- ُيْنِكرون �لبعث يوم �لقيامة.  

آية �لكريمة مقابل تفسيرها فيما ياأتي: �لسؤ�ل �لثالث  �أكتُب �ل�

قدرة �للّه على �لخلق.       �أ- 

ب- قدرة �للّه على �إنبات �لّزرع.

ج- قدرة �للّه على �إنز�ل �لمطر.

�لسؤ�ل �لر�بع �أعلل: يستحقُّ �لكافروَن �لعذ�َب يوَم �لقيامِة.

أوِل �أماَم �لعبارة �لتي تفّسرها في �لعموِد �لثّاني فيما ياأتي: آيِة في �لعموِد �ل� �لسؤ�ل �لخامس �أكتُب رْقَم �ل�

آية�لرَّْقم    �لقدرة�لرَّقم�ل�

�إهلاُك �لنّباِت.)  (﴿  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ     ﴾    ١

نساِن �أّوَل مّرٍة.)  (﴿  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ ﴾٢ َخْلُق �ل�إ

ُحِب)  (﴿  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں ﴾3 �إنز�ُل �لمطِر ِمَن �لسُّ

جعُل ماِء �لمطِر مالحاً.)  (﴿  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ﴾٤

�إنباُت �لّزرِع.)  (
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ْرُس لدَّ
ا

سورة الواقعة )3( 
)تفسير، وحفظ(

ال�أهداف:

ُيَتَوقَُّع من �لطّلبة بعد نهاية �لدرس �أن يكونو� قادرين على:

آيات �لكريمة تلاوة سليمة غيباً.- ١ تلاوة �ل�
آياِت �لكريمِة.- ٢ تفسير �لمفرد�ِت و�لتر�كيب في �ل�
آياِت بياناً �إجمالّياً.- 3 بيان معنى �ل�
آياِت.- ٤ وصف ُصَور من نعيم �لجنِّة، كما وَرَدت في �ل�

�لمو�زنة بيَن حاِل �أهِل �لجنِّة وحاِل �أهل �لنّاِر.- ٥
آياِت - ٦ �ل� ِمَن  �لمستفادِة  �لِعبِر  من  عبرتين  �ستنباط 

�لكريمِة.

عرض مقطع فيديو عن مظاهر قدرة �للّه  في �لنّجوم و�لكو�كب، ثّم مناقشة �لطّلبة فيه.
١

)96 -٧٥)



1٧

 

  هّي� بن� نش�هد ونستمُع لمقطع فيديو َعْن تفسيِر اآي�ت سورِة الواقعِة )3( 

من القرِص الُمْرَفِق.

 الموضوع�ُت الّتي تن�وَلْته� ال�آي�ُت الكريمُة:

آياِت �لكريمِة، ُيقسُم �للُّه  بمنازِل �لنُّجوِم ومو�ِقعها 	  منزلُة القراآِن الكريِم: في هذه �ل�

لة �لقر�آن �لكريم ومكانته و�أنّه ُمنّزل ِمْن ِعْنِد �للِّه تعالى. �لعظيمة ليبين منزَّ

نساِن عن َدْفِع �لموِت عن نفِسه �أو غيِرِه �إذ� 	  آياُت َعجَز �ل�إ نس�ِن وموتُُه: تبيُِّن �ل� احتض�ُر ال�إ

بوَن بالبعِث و�لحساِب رّد �لّروِح  حاَن �أجلُه �لذي َقّدَره �للُّه تعالى لَُه، فهل يستطيُع �لمكذِّ

حيَن تْبلُغ �لَحْلَق؟! وهل يستطيعوَن �إرجاَع �لميِت �إلى �لحياِة �إْن كانو� صادقْيَن؟

سورة الواقَِعةِ

يئ   ىئ     مئ      حئ   جئ   ی     ی   ی        ی   ىئ   زب    
جب  حب   ٱ     ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ پ  پ  پ  ڀ  ڀ        
ٹ   ٿ   ٿ    ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ  

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  

ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ       ڃ   ڄ   ڄ   ڄ  

ڇ  ڇ          ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ     ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ   ڑ  

ڳ       ڳ   ڳ       گ     گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ      

ۀ   ۀ    ڻ   ڻ     ںڻڻ   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   

ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ  ھھ   ھ  ہ   ہ   ہ  ہ   

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   رب

بمناِزلِها  النُّجــوِم:  ِبَمـواقِــِع 
ومد�ر�تِها.

في كت�ٍب مكنون: في �للوح 
�لمحفوظ. 

بوَن. ُمْدِهنوَن: مكذِّ
اْلُحْلقوَم: �لَحْلُق.

َغْيَر َمدينيَن: غْيَر ُمحاَسبيَن.
َفَرْوٌح َوَرْيح�ٌن: سرورٌ، ور�حةٌ.

نُُزٌل ِمْن َحميٍم: مكاٌن شديُد 
�لحر�رِة.

َتْصليُة َجحيمٍ: دخوُل َجَهنَّم.

مع�ني المفرداِت 
والتّراكيب
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آياُت مصيَر �لنّاس يوَم �لقيامِة، َفُهْم بعَد �لموِت ثلاثُة �أصناف، هي:	  مصيُر النّ�ِس: تبيُِّن �ل�

يماِن و�لعمِل �لّصالِح، حيُث يرُزقُُهْم  بوَن: �لّذْيَن َسَبقو� َغْيَرِهْم في �ل�إ اأّول�ً- الّس�ِبقوَن المقرَّ

روَر �لعظيَم، وُيدِخلُهم �أْعلى درجاِت �لجنِّة. �للُّه  �لّر�حَة و�لنِّعمَة و�لسُّ

أْمَن و�لّسلامَة،  ث�نيً�- اأصح�ُب اليميِن: هم �لمؤمنوَن �لّذْيَن يجنُِّبُهْم �للُّه �لعذ�َب، ويرزقُُهْم �ل�

ويدخلُُهُم �لجنَّة.

ناَر  وُيْدِخلُهم  علْيِهْم،  �للُّه  َيسخُط  �لّذْيَن  الّض�لّيَن:  بيَن  المكذِّ م�ِل  الشِّ اأصح�ُب  ث�لثً�- 

جهنَّم، يصطلوَن بنير�نِها.

�إّن جميع ما َذَكَرُه �للُّه تعالى ُهَو �لحقُّ �ليقيُن، و�لخبُر �لّصادُق �لذي ل� شّك فيه، ولهذ�، 

َهُه عن كلِّ عيٍب ونَْقٍص. َسه، وننزِّ علْينا �أْن نُسبَِّح �للَّه  تعالى، ونقدِّ

آتية: آية �لكريمة �ل� بالّرجوع �إلى �لّشبكة �لعنكبوتّية، �أبيُِّن �لمقصوَد بال�

﴿ڃ  ڃ      ڃ   ڃ  چ  چ  چ﴾.

٢

د: "سبحان �للّه وبحمده، سبحان  ل�فَِتة: �أردِّ
�لعظيم". �للّه 
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( يميَن �لعبارِة غيِر �لّصحيحة،  ( يميَن �لعبارِة �لّصحيحِة، و�إشارَة ) �لسؤ�ل �ل�أول �أضُع �إشارَة )

            فيما ياأتي:

نسان عن دفع �لموت عن نفسه. ( يعجز �ل�إ �أ- ) 

ماِل ُهْم �لمؤمنوَن �لّذيَن يجنُبُهْم �للُّه �لعذ�َب. ( �أصحاُب �لشِّ ب- ) 

يماِن، و�لعمِل �لّصالِح. ( �لّسابقوَن هم �لّذيَن سبقو� َغْيَرهم �إِلى �ل�إ ج- ) 

َسُه. ( �لمسلُم ُيَسبُِّح �للَّه تعالى، وُيَقدِّ د- ) 

( َمْعَنى قولِِه تعالى: ﴿ پ ﴾: منازل �لنّجوم. هـ- ) 

جابة �لّصحيحة فيما ياأتي: �لسؤ�ل �لثاني �أضُع د�ئرة حول رمز �ل�إ

�أ- من ميز�ت �لقر�آن �لكريم �أنّه:

١- نزل من عند �للّه دفعة و�حدة.    ٢- عارض �لكتب �لّسماويّة �لّسابقة.

3- �أّول �لكتب �لّسماويّة.     ٤- مصون، ومحفوظ من �لتحريف.

نسان عن �إعادة �لحياة للَمْيت( هو تفسير للاآية �لكريمة: ب- )عجز �ل�إ

١- ﴿ڤ    ڦ   ڦ  ڦ﴾.    ٢- ﴿  ڃ  ڃ      ڃ   ڃ  ﴾.

3- ﴿ڄ  ڄ  ڄ  ﴾.     ٤- ﴿ڌ  ڌ     ڎ      ڎ﴾.

ج- من �أصناف �لنّاس يوم �لقيامة في سورة �لو�قعة:

١- �لّسابقون.      ٢- �لمنافقون.

3- �ليهود و�لنّصارى.      ٤- �لمشركون.

آياِت �لكريمِة؟ أمُر �لذي ُيقسُم �للُّه -تعالى- علْيِه في �ل� �لسؤ�ل �لثالث ما �ل�

التــقــــويــــــم 
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أّوِل مقابل معناها في �لَعموِد �لثّاني فيما ياأتي: �لسؤ�ل �لر�بع �أْكُتُب رْقم �لكلمة �أو �لعبارة في �لَعموِد �ل�

ْقم معناها�لرَّقم�لكلمة �أو �لعبارة�لرَّ

غير محاسبْيَن َعلى �أعمالُِكْم. )  (َمو�ِقِع �لنُّجوِم١

مكذبون. )  ( �لُْحْلقوَم ٢

منازلُها ومد�ر�تها. )  (َفَرْوٌح َوَرْيحاٌن3

ْدِهنوَن٤ �للوح �لمحفوظ.)  (مُّ

سروٌر، ور�حٌة. )  (َغْيَر َمدينيَن٥

�لَحْلُق.)  (

�لسؤ�ل �لخامس �أْستخلُص ِعْبَرَتْين �أستفيُدُهما ِمْن �آياِت �لّدرِس.

آيات �لكريمة غيباً من )٧٥-٩٦(. �لسؤ�ل �لسادس  �أتلو �ل�
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ْرُس لدَّ
ا

سورُة قُريش 
)تفسير، وحفظ(

ال�أهداف:

ُيَتَوقَُّع من �لطّلبة بعد نهاية �لدرس �أن يكونو� قادرين على:

تفسير �لمفرد�ِت و�لتر�كيب في �لّسورة �لكريمِة.- ١
شرح �لّسورة َشرحاً �إجمالّياً.- ٢

روِس �لمستفادِة ِمَن �لّسورة.- 3 �ستنتاج بعض �لدُّ
تلاوة �لّسورة �لكريمة تلاوة سليمة غيباً.- ٤

�أِصُف -بلغتي- �أنو�ع �لتّجارة �لتي يشتهر بها سكّان بلدتي.
١
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 تنبيه: ضرورة توجيه �لمعلم طلبته �إلى �لنّطق �لّصحيح لكلمة )�إيلافهم(.

نسان وردتا في �لّسورة �لكريمة. �أستنتُج حاجَتْيِن �أساسّيَتْيِن للاإ
٢

 هّي� بن� نستمع، ونش�هد تلاوَة سورة قريش من التفسير المصوّر المرئّي من 

القرص الُمْرَفق.

 الموضوع�ُت التي تن�ولته� الّسورة:

بيان فضل �للّه على قريش بنعَمَتي �لّرزق، و�ل�أمن.- ١

بيان مصادر �لّرزق لقريش، من خلال �لرََّحلات �لتّجاريّة في �لّصيف و�لّشتاء.- ٢

حّث قريش على شكر نَِعم �للّه عليها، ومنها: نعمتا �لّرزق، و�ل�أمن.- 3

سورة قريش

زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   رب

اإيلافِِهْم: �إلفتهم، و�عتيادهم 
�ل�أسفار مرتحلين شتاًء، وصيفاً

اْلَبْيِت: �لكعبة �لمشرَّفة.

اأْطَعَمُهْم: وّسع لهم في �لرّزق.

�أمٍن  في  جعلهم  اآَمَنُهْم: 
وسلامةٍ في �ل�أمو�ل و�ل�أنفس. 

مع�ني المفرداِت 
والتّراكيب
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جم�لّي للّسورة:  المعنى ال�إ

سورة قريش مكّّية، ُسّميْت بهذ� �ل�سم؛ تذكير�ً لقريش بِنَعِم �للِّه �لعظيمة عليها.

�شُتهرت قريش بالتّجارة، حيث كانو� يرتحلون بهذه �لتّجارِة في �لّشتاء و�لّصيف، وعاشت 

قريُش �آمنًة من �لغار�ِت، و�لحروِب، و�لقتاِل، وتلك من نَِعِم �للِّه �لعظمى عليها، ولذ� يحّضهم 

يمان به وعبادته وحده ل� شريك له وترك عبادة �ل�أصنام، كما يحثهم على   �للُّه تعالى على �ل�إ

شكِر نعمه �لعظيمة.

قال تعالى: ﴿ گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ﴾ 

آية �لكريمة. )�إبر�هيم: 3٧(، �أستخرُج من سورِة قريٍش ما يتّفُق ومعنى هذه �ل�

٣

ف�ئدة: كانت رحلة �لّشتاء �إلى �ليمن، ورحلة �لّصيف �إلى �لّشام.  

َقِضيٌَّة للنِّق�ش:

يعيق �ل�حتلال �لصهيوني حرية �لتنقل للفلسطينيين مما يضيق عليهم في عملهم لكسب 

رزقهم، ويحرمهم من �أمنهم ووحدتهم �لجغر�فية.

د: "�للّهّم لك �لحمد، كما ينبغي لجلال  ل�فَِتة: �أردِّ
وجهك، وعظيم سلطانك".
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التــقــــويــــــم 

( يميَن �لعبارِة غيِر �لّصحيحة،  ( يميَن �لعبارِة �لّصحيحِة، و�إشارَة ) �لسؤ�ل �ل�أول �أضُع �إشارَة )

            َمَع تصويِب �لخطاأ:
- )   ( سورة قريش من �لّسوِر �لمدنّية.   �أ

ب- )   ( كانت رحلُة قريٍش للتِّجارِة �إلى �ليمن في فصِل �لصيف.
 ج- )   ( �لتّجارة من وسائل كسب �لمال.

  د- )   ( من نعم �للّه تعالى على قريش كما ورد في �لسورة )�لرزق و�ل�أمن(.
 هـ- )   ( للاأمِن �أثٌر كبيٌر على �ستقر�ِر �لبلاِد و�لعباِد.

جابة �لّصحيحة فيما ياأتي: �لسؤ�ل �لثاني �أضُع د�ئرة حول رمز �ل�إ

�أ- كانت رحلة قريش في �لّشتاء �إلى: 

٢- �ليمن. ١- ِمْصر.     

٤- �لّشام. 3- �لِعر�ق.     

ب- �لبيت �لمقصود في قوله تعالى:﴿پ  ڀ  ڀ  ڀ﴾ هو �لمسجد:

٢- �لحر�م  في مكة �لمكرمة. ١- �لنبوي في �لمدينة �لمنورة            

٤- �ل�أقصى في مدينة �لقدس. 3- �ل�بر�هيمي مدينة �لخليل.            

�لسؤ�ل �لثالث �أبين سبب تسمية سورة قريش بهذ� �ل�سم.

آتية: آياِت �لكريمة �ل� �لسؤ�ل �لر�بع  �أبيُِّن �لمقصوَد بال�

�أ- ﴿  ٱ  ٻ﴾.

ب- ﴿  ٿ  ٿ  ٿ﴾.

�لسؤ�ل �لخامس �أْستخلُص ِعْبَرَتْين �أستفيدهما من �آياِت �لّدرس.
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ْرُس لدَّ
سورة الَعَلق ا

)تفسير، وحفظ(

ال�أهداف:

ُيَتَوقَُّع من �لطّلبة بعد نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على:

تلاوة �لّسورة �لكريمة تلاوة سليمة غيباً.- ١
تفسير �لمفرد�ت و�لتر�كيب في �لّسورة �لكريمِة.- ٢
شرح �لّسورة َشْرحاً �إجمالّياً.- 3
َتعد�د بعض َمظاهِر قُْدَرِة �للِّه َتعالى في �لَكوِن.- ٤

تُجاه - ٥ �لكاِفر  وَمْوِقف  �لُمؤِمن  َمْوِقِف  َبْيَن  �لمو�زنة 
نَِعِم �للّه.

ِمَن - ٦ �لُمْسَتفادِة  و�لِعظاِت  �لِعَبِر  ِمَن  ثلاٍث  �ستنباط 
�لّسورة �لكريمة.

مراحل تخلق الجنين وتكونه في بطن اأمه 

اليوم 1

اليوم 49اليوم 42

اليوم 3٥اليوم ٧

الُمضَغةالُنطَفة الَعلَقة
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�أشاهُد مقطع فيديو عن مر�حل تكّون �لجنين، و�أناقُشه مع معلّمي وزملائي.
١

سورة الَعلَق

زب چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  
ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   ک   گ  گ  گ  گ     ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک   ژ  
ڱ    ڱ   ڱ  ڱ     ں   ں  ڻ    ڻ  ڻ   ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ     ہ  ہ  
ھ  ھ   ھ  ھ     ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  
ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ   ۉ   ۉ    ې  ې  ې  ې  ى ى  ائ  ائ 

ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئرب

َعَلق: دم جامد.
ِب�ْلَقَلِم: �أد�ة �لخّط و�لكتابة.
في  حّده  ليتجاوَز  َلَيْطغى: 

�لعصيان.
اْسَتْغنى: صاَر ذ� ماٍل وثروة.

لَنْسَفَعً�: لناأخَذْن.
النّ�صية: ُمَقّدَم َشْعرِ �لرّ�أس.

ن�ديُه: �أصحابه، و�أهل مجلِسه.
ب�نيَة: ملائكــَة �لعـــذ�ِب  الزَّ

�لِغلاَظ �لّشد�د.
اْقَتِرْب: َتَقرّْب �إِلى �للِّه بالطاعة 

و�لعبادة.

آية �لكريمة. شارة على سجدة �لتلاوة في �ل�  تنبيه:  تدل هذه �ل�إ

مع�ني المفرداِت 
والتّراكيب
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بالرجوع �إلى �لشبكة �لعنكبوتية �أبين فو�ئد �لسجود.
٢

�آية، و�آياتها �لخمس �ل�أولى  �آياتها )١٩(  سورة �لعلق مكّّية، عدد 

أنّها  ل� �ل�سم؛  يت بهذ�  �لكريم، وُسمِّ �لقر�آن  �أّول ما نزل من  هي 

نسان. تتحّدث عن �أصل َخْلِق �ل�إِ

 الموضوع�ُت التي تن�ولته� الّسورة:

�لَبدُء في كلِّ �ل�أمور �لحياتّية باسِم �للِّه �لخالق سبحانَه، وتعالى.- ١

من نَِعِم �للِّه على �لخلِق تعليُمهم �لقر�ءة و�لكتابة.- ٢

أْهِل �لُكْفِر و�لّضلالَة.- 3 �لتّهديُد و�لوعيد ل�

بشارُة �لُمْجَتهدين في طاعِة �للِّه بعلّو �لّدرجات في �لجنّة.- ٤

جم�لّي للاآي�ت:  المعنى ال�إ

نساِن.- ١ بيان قدرِة �للِّه في خلِق �ل�إ

أنّهما �أد�تا �لعلم و�لمعرفِة.- ٢ مدَح �للَّه  �لعلم و�لعلماء، و�أمَر بتعلُِّم �لقر�ءِة و�لكتابِة؛ ل�

نسان صفة �لطّغيان عند �لِغنى، كالغنّي �لذي ُيْفِسُدُه ماله، ويطغيه.- 3 ذمَّ �للّه سبحانه وتعالى في �ل�إ

نساِن، وطغيانِه.- ٤ حّب �لدنيا، و�ل�غتر�ر بها يؤّدي لُكفِر �ل�إ

يَّة �لقر�ءة. �أزوُر وزملائَِي مكتبَة �لمدرسة، و�أكتُب موضوعاً عن �أهمِّ
٣

ل�فَِتة: �إيماني يدعوني �أن �أعتزُّ باأّمة )�قر�أ(.

 اأَفكِّر: 

يَّة �لَقَلم في عملّية  ما �أهمِّ

�لتّعلم و�لتّعليم ؟
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( يميَن �لعبارِة غيِر �لّصحيحة،  ( يميَن �لعبارِة �لّصحيحِة، و�إشارَة ) �لسؤ�ل �ل�أول �أضُع �إشارَة )

            فيما ياأتي:

( سورة �لَعَلق ِمَن �لّسوِر �لمكّّية.  ( �أ- 

نساَن باأْن َعلََّمُه �لَخطَّ و�لِكتاَبَة بالقلِم. ( َكّرم �للّه تعالى �ل�إ ب- ) 

آِخَرِة. نساِن وطغيانِه وَبْغيه ُحبُّ �ل� ( من �أسباب كفِر �ل�إ ج- ) 

ر َشْعِر �لّر�أس. ( معنى َقولِِه تعالى: )ې  ( ُمؤخِّ د- ) 

( بِشارُة �لُمْجَتهدين في طاعِة �للِّه بعلّو �لّدرجات في �لجنّة. هـ- ) 

جابة �لّصحيحة فيما ياأتي: �لسؤ�ل �لثاني �أضُع د�ئرة حول رمز �ل�إ

آية �لكريمة �لتي تدّل على �أّن �كتشافات �لعلماء د�ئمة ومستمّرة هي: �أ- �ل�

٢- ﴿ڎ  ڎ   ڈ  ﴾. ١- ﴿چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ﴾.  

3- ﴿ڇ  ڍ  ڍ  ڌ﴾.               ٤- ﴿ک  ک  ک  ک   گ ﴾.

ب- �لزبانية هم:

م شعر �لّر�أس. ٢- مقدَّ ١- ملائكة �لعذ�ب.    

٤- ملائكة �لّرحمة. ر شعر �لّر�أس.    3- مؤخَّ

ج- مطلع �لّسورة �لكريمة يحّث على:

٢- طلب �لعلم. يمان باللّه.     ١- �ل�إ

٤- ُشْكر �للّه. 3- �إقامة �لّصلاة.    

�لسؤ�ل �لثالث ما َسَبَب تسميِة سورة �لَعَلق بهذ� �ل�سِم.

�لسؤ�ل �لر�بع �أعلّل: �أَمَر �للّه تعالى بتعلِّم �لقر�ءِة و�لكتابِة، وتعليمهما.

التــقــــويــــــم 
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آتية: آياِت �لكريمة �ل� �لسؤ�ل �لخامس �أبيُِّن �لمقصوَد بال�

�أ- ﴿ ڳ  ڱ    ڱ   ﴾.

ب- ﴿ۅ  ۅ   ۉ   ۉ    ې  ې﴾.

ج- ﴿ائ ەئ﴾.

�لسؤ�ل �لسادس  �أْستخلُص ِعْبَرَتْين �أستفيُدُهما ِمْن �آياِت �لّدرس.

�لسؤ�ل �لسابع   �أتلو سورة �لعلق غيباً.

هي� نردد مع�

ِمْن َقْوِل اإْقَراأ للرّسول اله�دي       َبَداأْت َلَدْين� رِْحَلُة ال�أْمج�ِد

ــُد اأْنَت َخْيــــُر ُمَبلِّـــٍغ          ِبِكت�ِب َربَِّك اأْنَت َخْيُر ُمن�ِد اقراأْ ُمَحمَّ

هذا ِكت�ُب اللِّه َيْخَتِصُر الَمْدى          في راَحَتْيَك َيِشعُّ نوُر َرش�ِد
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�لَوحدة �لثّانية: 
سلامّية          َوحدة �لعقيدة �ل�إ

 �لّدرس �لّسادُس: �للُّه �لحميد

 �لّدرس �لّسابُع: �للُّه �لَقّهاُر

يماِن باأسماِء �للِّه وصفاتِِه  �لّدرس �لثّامُن: �آثار �ل�إ

اأشهد اأن ل� اإله اإل� اللّه 
واأشهد اأّن محمدًا رسول اللّه
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�لَوحدة �لثّانية: 
سلامّية          َوحدة �لعقيدة �ل�إ

يماُن ضاَع فلا �أماُن                          �إذ� �ل�إ
ول� ُدنيا لَِمْن لْم ُيحِي ِديناً

َوَمْن َرِضَي �لحياَة بِغيِر ديٍن  
َفَقد َجَعَل �لَفناَء لها َقريناً

�لشاعر محمد �إقبال

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

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

 تعظيم �أسماء �للّه تعالى وصفاته.

 تمثل �لقيم �لمتضمنة في �أسماء �للّه تعالى وصفاته. 

 �ستشعار عظم �لله تعالى وقدرته على قهر �لظالمين.
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 اللُّه الحميد

ال�أهداف:

ُيَتَوقَُّع من �لطّلبة بعد نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على:

توضيح َمْفهوِم �للِّه �لَحميِد.- ١
�لتّدليل ِمَن �لُْقْر�آِن �لكريم َعلى �سم �للِّه )�لَحميِد(.- ٢
بيان َكْيفّية َحْمِد �للِّه -تعالى- َعلى نَِعِمِه �لَعديَدِة.- 3

ْكِر. - ٤ �لتّفريق َبْيَن �لَحْمد و�لشُّ
تعظيم �للَّه تعالى، َوحْمِده َعلى نَِعِمِه.- ٥

اإض�ءة: ورد �سم �للّه �لحميد في �لقر�آن �لكريم )١٧ مّرة(.

 هّي� بن� نش�هد، ونستمع مقطع فيديو كرتون يتحّدث عن صفة اللّه 

)الحميد(، واأن�قشه مع زملائي.

متى نرّدد: "في �لعالمين �إنّك حميد مجيد"؟
١

ْرُس لدَّ
ا
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َوَبْعَد  �لطالبات،  على  سلام  �ل�إ تحية  و�ألقت  �لّصف،  ُغْرَفَة  �لخاِمِس  فِّ  �لصَّ ُمَعلَّمُة  َدَخَلْت 

�لَحْمِد و�لثَّناِء َعلى �للِّه تعالى، َعَرَضْت لوحًة َمْكتوباً َعَلْيها:

قاَل تعالى: ﴿پ  ڀ      ڀ   ڀ    ڀٺ  ٺ  ٺ ٺ  ٿ  ٿ  ٿ﴾. )لقمان:١٢(- ١

قاَل تعالى: ﴿ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې  ې   ى  ى  ﴾ )�لشورى:٢٨(- ٢

آياُت في �سٍم ِمْن �أْسماِء  آياِت، ناقشت �لُمَعلَّمُة طالباتها قائلة لهّن: تشترك �ل� َوَبْعَد تِلاَوِة �ل�

�للِّه َتعالى، َمْن َتْذكُُر َهذ� �ل�سَم، َوتَُبْيُن َمْعناُه؟

- قالَْت �أْسماُء: َسِمْعُت �أَحَد �لُعَلماِء في �لتّْلفاِز َيقوُل: �سم �لحميد هو �لَمْحموُد َعلى كُّل حاٍل، 

َوهو �لَمْحموُد ِمْن َخْلِقِه بِما �أول�ُهْم ِمْن نَِعِمِه، َوَبَسَط لَُهْم ِمْن َفْضِلِه، قاَل تعالى: ﴿ۀ  ۀ  

ہ  ہ  ہ  ہ    ھھ  ھ  ھ   ے        ے    ﴾ )فاِطر:١٥(
- قالَْت �لُمَعِلَمُة: �أْحَسْنِت، فالَحْمُدَ َيكوُن في �لّسّر�ء و�لّضّر�ء، َوَقد َتَفّضَل �للُّه َعَلْينا بِالنَِّعِم �لّتي 

سلام، و�لّسْمُع، و�لَبَصُر، و�لنُّطق، و�لعقل،  َفَكْيَف نَْحَمُد �للَّه  ل� تَُعدُّ َول� تُْحصى، ِمْنها: �ل�إ

َعلى هِذِه �لنَِّعِم؟ 

- �أجاَبْت نُهى: على �لُمْسِلُم �أن ُيقابُِل �لنِّْعَمَة بَِكْثَرِة ِذْكِر �للِّه َوحمدِه َوطاَعِتِه.

آَن َفِهْمُت �أنّه َيِجُب َعَلْينا �ْن نَُعظَِّم �للَّه �لُمْنِعَم، بِالتَّْسبيِح،  - قالَْت َمريم: باَرَك �للُّه فيِك يا نُهى، �ل�

و�لتَّْحميِد، و�لثَّناِء َعلى �للِّه بِاللِّسان، و�لَقلِب، و�لَجو�ِرِح. 

ذ�عة �لمدرسّية. - �أْكُتُب َحديثاً َيُدلُّ َعلى ُشْكِر �للِّه َعلى نَِعِمِه، و�أقرُؤُه في �ل�إ
- ما �لفرق بين �لحمد و�لشكر.

٢

أْرِض.   ُسْبحاَن �للِّه، و�لَحْمُد للِه َتْملاآِن ما َبْيَن �لّسماِء و�ل�

نِساِن �إِضاَفُة �لنَِّعِم �إِلى �للِّه َقول�ً و�ْعِتر�فاً، َفَمْن �أنَْكَر نَِعَم �للِّه   �لو�ِجُب َعلى �ل�إِ

بَِقْلِبِه َولِسانِِه، َفهو كاِفٌر.

 �لَمْحموُد: هو �للُّه �لَّذي َيْحَمُدُه �لنّاُس دوَن َغْيِرِه.

صندوُق المعرفِة:
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( يميَن �لعبارِة غيِر �لّصحيحة،  ( يميَن �لعبارِة �لّصحيحِة، و�إشارَة ) �لسؤ�ل �ل�أول �أضُع �إشارَة )

            فيما ياأتي:

( صفُة �لَحْمِد خاّصة للِه تعالى.  ( �أ- 

( يقتصر َتْعظيُم �للِّه تعالى بِاْلَحْمِد، و�لَْثناِء عليه باللِّسان. ب- ) 

( �لمسلم يقابل �لنعمة بذكر �للّه وطاعته وحمده. ج- ) 

جابة �لّصحيحة فيما ياأتي: �لسؤ�ل �لثاني �أضُع د�ئرة حول رمز �ل�إ

�أ- �لمسلم يحمد �للّه -عّز وجّل- في:

٢- �لّضّر�ء. ١- �لّسّر�ء.      

٤- �لّسّر�ء و�لّضّر�ء. 3- �لمرض.      

ب- يكون َحْمُد �لمسلم لله سبحانه باللسان من خلال:

٢- �لتّسبيح و�لحمد و�لثناء. ١-  �لصمت                   

٤- �لعمل بالجو�رح. 3-  كثرة �لكلام                     

�لسؤ�ل �لثالث �أبّيُن �لمقصود باسِم �للِّه )�لَحميد(.

�لسؤ�ل �لر�بع �أستنتج و�ِجُب �لُمْسِلِم نَْحَو َربِِه )�لَحميِد(.

نْساِن؟ �لسؤ�ل �لخامس ما �أهّم َمظاِهِر نَِعِم �للِّه تعالى َعلى �ل�إِ

التــقــــويــــــم 

ل�فَِتة:    
﴿ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ﴾. )�إبر�هيم:٧(

�أعوذ باللّه من �لشيطان �لرجيم



3٥

 اللُّه الَقّه�ُر

ال�أهداف:

ُيَتَوقَُّع من �لطّلبة بعد نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على:

بيان َمْفهوم �لَقّهاِر.- ١
�ل�ستدل�ل ِمَن �لُقْر�آِن �لَكريِم على �ْسِم �للِّه َتعالى �لَقّهارِ. - ٢

توضيح �أَثر �سِم �للِّه -تعالى- �لَقّهاِر َعلى �لُمْؤِمِن.- 3
�ستحضار �سمِ �للِّه تعالى )�لقّهار( في نَْفِسِه، َوَحياتِِه. - ٤

�للِّه  �إلى َمْعنى �سِم  �لُمرِفِق؛ لنتعّرَف  �لُقْرِص  َمْقَطَع فيديو ِمَن  هّيا بنا نُشاِهُد ونَْستَمُع 
)�لَقّهاِر(.

١

لَِنْقراأ النُّصوَص ال�آتيَة، َوَنَتَدّبَره�:

قاَل تعالى: ﴿   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ ﴾ )�لرعد:١٦(	 

قاَل تعالى: ﴿ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ    ﴾ )ص:٦٥(	 

ْرُس لدَّ
ا
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 َنْسَتْنِتُج ِمْن هِذِه النُّصوِص: 

أْمِرِه، ل� َيخُرُج َعْن َسيَطرتِِه. - ١ ِمْن �أسماِء �للِّه تعالى �لَقّهاُر، َوَيْعني: �أّن كُّل مافي �لَكوِن خاِضٌع ل�

�لَكْوُن بُِكلِّ ما َيْحَتويِه، َيُدلُّ َعلى ِصَفِة �لَقْهِر للِه َعّز َوَجل، فاذ� نََظْرَت �إِلى �لَكْوِن َوَجْدَت َجميَع - ٢

�لَمْخلوقاِت َتسيُر باإر�دة �للُّه تعالى وتدبيره.

أمر �للّه- 3 �لَقْهُر هو �إخضاع جميع �لمخلوقات ل�

فقد قهر �لله �لنّاِس بالَمَرِض، ِو�لّضْعِف، و�لّشْيخوَخِة، و�لموت، و�ل�ْبِتلاء�ِت، و�لَحو�ِدِث.

 ِمْن اآث�ر اإيم�ن المسلِم ب�أّن اللَّه تع�لى هو الَقّه�ُر:

�أ- �لخوف من �للِّه تعالى.

أّن �لقهر من صفات �للّه  أْيتام؛ ل� َعفاء و�ل� ب- �بتعاد �لُمْؤِمِن عن ْقْهِر �لنّاس، َوخاّصًة �لضُّ

أنعام: ١٨( تعالى، قال تعالى: ﴿مئ  ىئ     يئ  جبحب  خب  مب  ىب ﴾. )�ل�

ج- �للُّه تعالى ل� غالَِب لَُه، َول�شريك. 

َقِضيٌَّة للنِّق�ش:

سلام؟ ما �أثر �إيماني باسم �للّه �لَقّهار في مو�جهة �أعد�ء �ل�إ

ل�فَِتة: كن مع �للّه ول� تبالي.
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( يميَن �لعبارِة غيِر �لّصحيحة،  ( يميَن �لعبارِة �لّصحيحِة، و�إشارَة ) �لسؤ�ل �ل�أول �أضُع �إشارَة )

            فيما ياأتي:

أْمِر �للِّه تعالى في َحَرَكِتِه، َوُسكونِِه. ( كُلُّ َشيٍء في �لَكوِن خاِضٌع ل�  ( �أ- 

( �لَقّهاُر ِمْن �أْسماِء �للِّه تعالى َيْعني �ل�نِْتقاَم و�لتَّْعذيَب. ب-) 

أيتام و�لضعفاء. ( �لمسلم يخاف من �للّه تعالى )�لقهار( فلا يقهر �ل� ج- ) 

جابة �لّصحيحة فيما ياأتي: �لسؤ�ل �لثاني �أضُع د�ئرة حول رمز �ل�إ

أمر �للّه، ول� يخرج عن سيطرته، هو تعريف ل�سم �للّه: �أ- كّل ما في �لكون خاضع ل�

٢- �لّرّز�ق.         3- �لقّهار.     ٤- �لكريم. ١- �لحميد.  

ب- من مظاهر قهر �للّه تعالى للنّاس:

ة.        3- �لقّوة.     ٤- �لموت. حَّ ٢- �لصِّ ١- �لِغنى.  

آية �لكريمة: ﴿ ڳ  ڳ        ڳ   ڳ ﴾ في سورة: ج- وردت �ل�

خلاص.     ٤- �لمسد. 3- �ل�إ ٢- �لكوثر.   ١- �لضحى.  

�لسؤ�ل �لثالث �أْذكُُر �أثرين ِمْن �آثار �سِم �للِّه �لَقّهاِر َعلى �لمسلم. 

التــقــــويــــــم 
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يم�ِن ب�أسم�ِء اللِّه وصف�تِِه  اآث�ر ال�إ

ال�أهداف: 

ُيَتَوقَُّع من �لطّلبة بعد نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على: 

تعد�د خمسة من �أسماِء �للِّه تعالى، وصفاتِِه.- ١

تلاوة �آياٍت قر�آنية تتضّمن �أسماَء �للِّه، وصفاتِِه. - ٢

َعلى - 3 وصفاتِِه  �للِّه،  باأسماِء  يماِن  �ل�إ �آثار  توضيح 
سلوك �لمؤمن.

تمثُّل �آثار �إيمان �لمسلم باأسماِء �للّه، وصفاتِه في حياتِه. - ٤

 هّي� بن� نستمُع، ونُش�ِهد َمْقَطِع فيديو ِمَن الُقْرِص المرفق؛ لنتعرَّف اإلى اآث�ر 

يم�ن ِب�أْسم�ِء اللِّه، َوِصف�تِِه َعلى َحي�ِة الُمْسِلِم.   ال�إ

ْرُس لدَّ
ا
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ِمْن �أسماِء �للِّه تعالى �للّه �لرحمُن، و�لسميُع، و�لبصيُر.- 

و�لبصر، -  و�لّسمع،  �لّرحمة،  تعالى:  �لله  صفات   ِمْن 

  و�لِعلم، و�لحياة، و�لقدرة.

كُلّما �زد�َد �لعبُد معرفًة باأسماِء �للِّه وصفاتِِه، �زد�َد �إيمانُُه.- 

يم�ن ب�أسم�ء اللّه وصف�ته على سلوِك المؤمن وحي�تِِه  من اآث�ر ال�إ

يغرس في نفس �لمؤمن �لشعور بتعظيِم �للِّه تعالى، وخشيته ومر�قبته في كل صغيرة وكبيرة. �أ- 

ب- ُيْشِعُر �لُمؤِمُن باليقيِن و�لطُّماأنينِة، قال تعالى: ﴿  ىت  يت     جث  مث  ىث﴾ )�لّرعد:٢٨(

سلام. ُز �لمؤمن َعلى �لجهاِد في سبيِل �للِّه؛ لِرفِع ر�يِة �ل�إ ج- ُيَحفِّ

أنه يؤمن �أّن �للَّه ُهَو �لّرّز�ُق �لّذي بيِدِه �لخيُر و�لعطاُء  ُد �لمسلم َعلى �لبذِل و�لجود: ل� د- ُيَعوِّ

َفَيقي نفَسُه ِمَن �لُبْخِل، ويتّصُف بالكرم و�لجود، قاَل َتعالى: ﴿ڃ  چ  چ  

أنفال:3( چ  چ   ڇ﴾. )�ل�
هـ- ُيَنّمي عند �لمؤمن �لشعور بالعّزِة  و�لكر�مة، قال تعالى: ﴿ گ  گ    ڳ  ڳ﴾. 

)�لمنافقون:٨(

نّه يبذل جهده لفعل  فحين يعلم �لمسلم �أّن �للّه تعالى ير�ه، ويسمعه في كّل زمان ومكان، فاإ

�لطاعات و�جتناب �لمعاصي، وكل ما ُيْغِضُب �للّه تعالى.

         قصة وعبرة:

َمـّر �بن عمر بن �لخطاب  بر�عي غنم، فقال له: بعني شاة من هذه �لغنم؟ قال �لر�عي: 

وماذ� �أقول لصاحبها، فقال �بن عمر: تقول له �أكلها �لذئب! فرفع �لر�عي ر�أسه �إلى �لسماء ثم 

قال: واأين اللّه ؟ فاأعجب �بن عمر بجو�ب �لر�عي، وقال: �أنا و�للّه �أحق �أن �أقول فاأين �للّه، 

فاشترى �بن عمر �لر�عي و�شترى �لغنم فاأعتقه و�أعطاه �لغنم. 

يمان( بتصرف من رو�ية �لبيهقي في )ُشعب �ل�إ
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يماِن باأسماِء �للِّه وصفاتِِه �لّتي تظهُر في سلوِك �لمسلِم، فلُير�جْع كُلٌّ ِمنّا  هِذِه بعُض �آثار �ل�إ

يماِن بهذِه �ل�أسماِء و�لّصفاِت في شخصّيِتِه وسلوِكه. نَْفَسُه، ولُير�قْب مدى �أثِر �ل�إ

آياِت �لكريمة )٢٢- ٢٤( من سورِة �لحشِر، و�أستنتُج منها �أسماًء للِه تعالى،  �أرجُع �إِلى �ل�
و�أكتُبها في دفتري.

١

من خلال �لجدول �ل�آتي، �أكتُب صفة و�حدة مقابل كّل �سم لله تعالى:
٢

فة �لمشتّقة من هذ� �ل�سم�ل�سم �لصِّ

�لعليم

�لقوّي

�لّرّز�ق

�لّسميع

 

 اأَفكِّر: 

كيف نُِحبُّ �لْلَِّه َعّز َوَجل، 

َوَرسولَه )(؟

ْن  ل�فَِتة: �إيماني يدعوني �أن �أعبُد �للّه كاأنّي �أر�ه، فاإ
نَُّه ير�ني. لم �أكن �أَر�ُه، فاإ
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( يميَن �لعبارِة غيِر �لّصحيحة،  ( يميَن �لعبارِة �لّصحيحِة، و�إشارَة ) �لسؤ�ل �ل�أول �أضُع �إشارَة )

            فيما ياأتي:

( كُلّما ز�َدْت معرفُة �لعبِد باأسماِء �للِّه، وصفاتِِه، ز�َد �إيمانُُه.  ( �أ- 

يماُن باأسماء �للّه وصفاته ُيحِفز �لمسلم على �لجهاد في سبيل �للّه.  ( �ل�إ ب- ) 

يماُن بِاأّن �لِعْلَم ِمْن صفاِت �للِّه تعالى يعّزز �لّشعور برقابة �للّه تعالى. ( �ل�إ ج- ) 

جابة �لّصحيحة فيما ياأتي: �لسؤ�ل �لثاني �أضُع د�ئرة حول رمز �ل�إ

نسان: يمان باأّن �للّه -تعالى- هو �لّرّز�ق يجعل �ل�إ �أ- �ل�إ

٢- بخيلاً ١- شجاعاً.     

٤- قويّاً. 3- كريماً.     

يمان باأّن �لّسمع و�لبصر من صفات �للّه تعالى يعّزز عند �لمسلم �لشعور بـ: ب- �ل�إ

٢- �لكر�مة. ١- �لِعّزة.     

٤- �لكمال. 3- �لّرقابة.     

آية �لكريمة على:  ج- قال تعالى: ﴿ گ  گ    ڳ  ڳ﴾، تدل هذه �ل�

٢- �لِكبر. ١- �لخوف.     

٤- �لحذر. 3- �لعزة و�لكر�مة.    

يماِن باأسماِء �للِّه، وصفاتِِه. �لسؤ�ل �لثالث �أذكُر �أربعًة من �آثار �ل�إ

أنفال:3(؟ �لسؤ�ل �لر�بع ماذ� �أستنتُج ِمْن َقْولِِه تعالى:﴿ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ﴾. )�ل�

 

�لسؤ�ل �لخامس ماذ� َيفعُل �لُمسلُم حيَن َيعلم �أنَّ �للّه ير�ه ويسمعه؟

التــقــــويــــــم 
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�لَوحدة �لثالثة: 
 َوحدة �لحديث �لنبوي �لّشريف 

 لّدرس �لتّاسع: حديث عفو �لّرسول� 

 �لّدرس �لعاشر: حديث ل� تغضب

 �لّدرس �لحادي عشر: حديث بِّر �لو�لدين
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﴿ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

)�لحشر: ٧(ۀ   ۀ    ہ  ہ ...﴾

ال�أهداف الع�مة لوحدة الحديث الشريف:

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

 �لتحلي بالقوة و�لعفو عند �لمقدرة. 

 �لتحلي بالِحْلم و�لحكمة في �لمو�قف �لمختلفة.

 �لحرص على بر �لو�لدين وطاعتهما.
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ْرُس لدَّ
ا

  عفو الرّسول 
)شرح وحفظ(

ال�أهداف: 

ُيَتَوقَُّع من �لطّلبة بعد �ل�نتهاء من �لّدرس �أن يكونو� قادرين على:

بيان معنى �لعفو.- ١
٢ -. ذكر بعض �لُصَور من عفو �لرسول
يَّة �لعفو.- 3 �ستنتاج �أهمِّ

٤ -. لتّحلي بالعفو �قتد�ًء برسول �للّه�
توضيح �لمعاني �لمستفادة من �لحديث �لّشريف. - ٥
حفظ �لحديث �لّشريف غيباً.- ٦

�أذكُر موقفاً عفوُت فيه عن زميٍل �أساء �إلّي.
١

عن �أبي هريرة  �أّن �لّرسول  خاطب �أهل مكّة بعد 

فتحها قائلاً لهم: "ما تقولون، وما تظنون؟" قالو�: نقول: 

�بن �أٍخ، و�بن عّم، حليٌم، رحيم، فقال : "�أقول كما 

قال يوسف: "ل� تثريب عليكم �ليوم، يغفر �للّه لكم، وهو 
�أرحم �لر�حمين"١

. أترجُم لحياة �لّصحابّي �لجليل �أبي هريرة�
٢

١- رو�ه �لبيهقّي، وهو حديث حسن بمجموع شو�هده.

ل� تثريب: ل� لوَم، ول� عقاب.

مع�ني المفرداِت والتّراكيب
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 من�سبة الحديث:

هاجر �لّرسول   وصحابته �لكر�م -رضي �للّه 

عنهم- من مكّة �لمكّرمة �إلى �لمدينة �لمنّورة بعد �أن 

جيش  لهم  صار  وعندما  عليهم،  قريش  �أذى  �شتّد 

عديدة،  معارك  في  �أعد�ئهم  على  و�نتصرو�  ودولة، 

�لثّامنة  �لّسنة  في  مكّة  �إلى    �للّه  رسول  رجع 

بهم، حيث  فاعٌل  هو  ما  يترقّبون  مكّة  و�أهل  �لحر�م،  �لمسجد  فدخل  فاتحاً،  منتصر�ً  للهجرة 

�أصبحو� في قبضته ل� حوَل لهم ول� قّوة، وهو في �أوج قّوته ونصره، فظنّو� �أنّه عاد لينتقَم منهم 

على ما فعلوه به ، وبصحابته �لكر�م، فعفا  عنهم، وصفح، على �لّرغم من قدرته على 

عقابهم، فكان رّدهم على هذ� �لعمل �لنّبيل �أْن دخلو� في دين �للّه �أفو�جاً.

 فم� معنى العفو؟

فح عن �لمسيئين، ومسامحتهم، وعدم معاقبتهم على �أخطائهم، مع �لقدرة على  العفو: هو �لصُّ

�لمعاقبة، قال تعالى: ﴿ۉ  ې  ېې  ې  ى  ى  ائ  ﴾. )�لمائدة ١3(

: ُصَور من عفو الرّسول 

عفو رسول �للّه  عن عدد من قادة مكّة، �أمثال �أبي سفيان، وعكرمة بن �أبي جهل، على - ١

�أْن �أسلما، وَحُسَن  �لّرغم من محاربتهم رسول �للّه ، و�لمؤمنين، وكانت نتيجة ذلك 

�إسلامهما. 

عفو �لّرسول  عن �لّرجل �لذي �أمسك بثوبه بشدة، وطلب منه �لمال بجفاء وقسوة.- ٢

عفوه  َعِن �لمسيء و�لمقّصر في حّقه، عن عائشة -رضي �للّه عنها- قالت: "ما ضرب - 3

رسول �للّه  شيئاً قّط بيده، ول� �مر�أًة، ول� خادماً ". )رو�ه ُمسلم(
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َقِضيٌَّة للنِّق�ش:

ساءة �لعفو و�لمسامحة د�ئماً؟  هل يستحق �لمتمادي بال�إ

 من اآث�ر العفو:

نيل محّبة �للّه تعالى، ورضاه.- ١

تطهير �لنّفوس من �ل�أحقاد و�لبغضاء.- ٢

شيوع �لمحّبة، و�لمسامحة بين �لنّاس.- 3

سلام، وصدق �للّه  ولقد كان عفو �لّرسول  عن �أهل مكّة سبباً رئيساً لدخول �أهلها في �ل�إ

أنبياء: ١٠٧(  �لقائل: ﴿  ک  ک  گ         گ  گ ﴾. )�ل�

له، وَسَعة صدره، فنعفو عّمن �أساء �إلينا من �لمسلمين. فعلينا جميعاً �أن نقتدَي بالنّبّي  في تحمُّ

 هّي� بن� نش�هد مقطع فيديو من القرص المرفق عن اأهمية العفو. 

 يستف�ُد من الحديث الّشريف م� ي�أتي:

�لعفو عند �لمقدرة من �أعظم �أخلاق �لمسلمين.- ١

�لعفو يجعل �لمجتمع �لمسلم قويّاً متر�بطاً متحابّاً.- ٢

َقِضيٌَّة للنِّق�ش:

�أِصُف حال �لمجتمع �لّذي يسود فيه �لعفو بين �أفر�ده.



4٧

التــقــــويــــــم 

جابة �لّصحيحة فيما ياأتي: �لسؤ�ل �ل�أول �أضُع د�ئرة حول رمز �ل�إ

�أ- كلمة )تثريب( تعني:

١- حزن.     ٢- سعادة.             3- لوم.         ٤- موّدة.

ب- �لعفو هو:

١- مسامحة �لمسيء، مع �لقدرة على معاقبته. 

٢- عدم مسامحة �لمسيء.                         

3- مسامحة �لمسيء، لعدم �لقدرة على معاقبته. 

٤- مسامحة �لمسيء، مع �لرغبة في معاقبته.

ج- يكون �لعفو عند:

٢- �لضعف. ١- �لمقدرة.      

٤- �لمرض. 3- �لخوف.      

�لسؤ�ل �لثاني  �أذكُر مثال�ً يتحّدث عن عفو رسول �للّه ، ومسامحته.

آثار �لمترتّبة على �لعفو، و�لتّسامح. �لسؤ�ل �لثالث  �أذكُر �أثرين من �ل�

�لسؤ�ل �لر�بع  �أعلُّل: دخول �أهل مكّة في دين �للّه �أفو�جاً بعد عفو �لّرسول  عنهم.

�لسؤ�ل �لخامس �أذكُر مناسبة �لحديث �لّشريف.

�لسؤ�ل �لسادس  �أستنتُج درسين من �لدروس �لمستفادة من �لحديث �لنبوي �لّشريف.

ل�فَِتة: �أنا مسلم قوّي، ل� �أعفو عّمن �غتصب 
�أرضي وَسَلَب َحقي.
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ْرُس لدَّ
ا

حديث: ل� تَغضب 

ال�أهداف: 

ُيَتَوقَُّع من �لطّلبة بعد نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على: 

تعريف �لغضب.- ١
�لتّفريق بين �لغضب و�لِحلم.- ٢
ذكر �أضر�ر �لغضب.- 3

بيان علاج �لغضب.- ٤
٥ -. لتّحلّي بالِحلم �قتد�ًء بالّرسول�
قر�ءة �لحديث �لّشريف غيباً.- ٦

�أثناء حّصة �لتّربية �لّرياضّية، وقع نز�ع بيني وبين زميلي على كرة �لقدم، كيف �أتصّرُف 
في حّل هذ� �لخلاف؟

١

عْن �أبي ُهَرْيَرَة  �أّن َرُجلاً قاَل لِلنّبّي، َصلّى �للُّه َعَلْيِه َوَسلَّم: �أْوِصني، قاَل: 

"ل� َتْغَضْب"، َفَرّدَد ِمر�ر�ً، قاَل: "ل� َتْغَضْب". )رو�ه �لبخارّي(

)شرح وحفظ(

ل� تغضب
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 هّي� بن� نش�هُد ونستمُع مقطع فيديو من القرص المرفق عن خطورة  

الغضب.

 شرح الحديث الّشريف:

آتية، و�أجيُب عنها: �أقر�أ �ل�أسئلة �ل�

- ماذ� �أستنتُج من قول �لّصحابّي للّرسول : �أوِصني؟

- بماذ� �أوصى �لّرسوُل  �لّصحابّي؟

- لَِم كّرر �لّرسول  قوله للّصحابّي:"ل� تغضب"؟

كان �لّصحابة -رضو�ن �للّه عليهم- يجلسون عند رسول �للّه ؛  

ليعلمهم، وينصَحهم، ويرشَدهم، وليتفقهو� في �أمور دينهم ودنياهم، 

وذ�ت يوم، �أتاه رجل فقال له: �أْوِصني يا رسول �للّه ، قاَل: "ل�َتْغَضْب"، 

وكرّرها مرّ�ت عّدة؛ لعلِمه  �أّن �لغضب من �لّشيطان، و�أنّه سلوك 

سّيئ مذموم.

 اأضرار الغضب:

يترتب على �لغضب �أضر�ر�ً كثيرة، منها:

باب و�لّشتائم بين �لمتخاصمين.- ١ �نطلاق �للِّسان بالكلام �لفاحش �لبذيء، وتبادل �لسِّ

�نتشار �لعد�وة، و�نقطاع �لعلاقة �لطّّيبة بين �لنّاس.- ٢

يذ�ء باليِد، و�لّضرب، و�إتلاف �لممتلكات.- 3 �ل�عتد�ء �لجسدّي بال�إ

 اأَفكِّر: 

�أفّرُق بين كلمَتي �لغضب، 

و�لِحْلم.
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�لغضب  َيَدُع  �لغضب، ويضبط مشاعره، ول�  َمْن يملك نفسه عند    لّرسول� وقد عّد 

َرَعة، �إنّما �لّشديد �لّذي  يسيطر على �أقو�له و�أفعاله �أنّه شديد �لقّوة، قال : "ليَس �لّشديُد بالصُّ

َرَعة: �لقّوة �لجسمّية. يملك نفسه عند �لغضب" )متَّفق عليه(، و�لمر�د بالصُّ

 علاج الغضب:

�أرشدنا �لّرسول  �إلى �أّن علاج �لغضب يكون من خلال �تّباع �لمسلم ما ياأتي:

أعَلُم كلمًة لو قالها، ذَهب عنه ما - ١ �ل�ستعاذة باللّه من �لّشيطان �لّرجيم: قال : "�إنّي ل�

َيِجُد، لو قال: �أعوُذ باللِّه مَن �لّشيطان، ذَهب عنه ما َيِجُد".

ذكر �للّه تعالى: ﴿  ىت  يت جث  مث  ىث﴾. )�لّرعد: ٢٨(- ٢

ٹ - 3 ﴿ٿ ٿ ٿ  �لنّاس:  عن  و�لعافين  �لغيظ  �لكاظمين  ثو�ب  تذكُّر 

ٹٹ ٹ ڤ ڤ ﴾. )�آل عمر�ن: ١3٤(
�لوضوء: قال : "�إّن �لغضَب مَن �لّشيطان، و�إّن �لّشيطان ُخِلَق مَن �لنّاِر، و�إنّما تُْطَفاأ �لنّاُر - ٤

بالماِء، فاإذ� غضَب �أحُدكم فليتوّضاأ".)١(

بالّرجوع �إلى �لّشبكة �لعنكبوتّية، �أو مكتبة �لمدرسة، �أذكُر موقفاً للنّبّي  تعامل فيها 

بالِحْلم، و�لحكمة.

٢

 هّي� بن� نستمع ونش�هد فيديو عن اأضرار الغضب من القرص المرفق.

١- �أبو د�وود، وحسنه �بن حجر - تخريج مشكاة �لمصابيح.
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 متى يغضب المؤمن؟

نستنتج من وصّية �لّرسول  �أّن �لمسلم يتحلّى بالّصبر و�لِحْلم، ول� يغضب ل�أبسط �ل�أمور، 

�أو ل�أسباب شخصّية، �أو ل�أسباب تتعلّق بالّدنيا، �إلّ� �أّن �لّرسول  وّضح لنا في �أحاديث �أخرى 

�أّن �لمسلم يغضب �إذ� �عُتِدَي على دين �للّه، �أو �نُتِهَكت محارُمه، وَيُهبُّ لنصرة �لمسلمين في 

أمر بالمعروف، و�لنّهي عن �لمنكر. كل زمان ومكان ويد�فع عن دين �للّه بال�

�أذكُر موقفاً تعاملُت فيه بِحْلم، ودون غضب، و�أناقُشُه مع زملائي في �لّصّف.
٣

ل�فَِتة: ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ 
ڤ ڤ ﴾. )�آل عمر�ن: ١3٤(
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( يميَن �لعبارِة غيِر �لّصحيحة،  ( يميَن �لعبارِة �لّصحيحِة، و�إشارَة ) �لسؤ�ل �ل�أول �أضُع �إشارَة )

            فيما ياأتي:

( ُيثاب �لمسلم عندما يصفح عّمن �أساء �إليه من �لمسلمين.  ( �أ- 

( �لّضعيف هو �لّذي يضبط نفسه عند �لغضب. ب-) 

( يوِقُع �لغضب �لعد�وة و�لبغضاء بين �لنّاس. ج- ) 

( يجب على �لمسلم �أن يغضَب �إذ� �نُتِهَكت ُحُرماُت �للّه. د- ) 

( كان �لّرسول  قدوة للمسلمين في ِحْلمه، وصبره. هـ- ) 

( ُيْنَصُح �لغضبان �إذ� كان جالساً �أْن َيِقَف.  و- ) 

جابة �لّصحيحة فيما ياأتي: �لسؤ�ل �لثاني �أضُع د�ئرة حول رمز �ل�إ

�أ- يتجنّب �لمسلم �لغضب من خلال:

٢- �لوضوء. ١- �ل�ستعاذة باللّه من �لّشيطان.     

٤- جميع ما ُذِكَر صحيح. 3- تغيير �لمجلس.     

ب- قال : "�إّن �لغضَب ِمَن �لّشيطان، و�إّن �لّشيطان ُخِلَق مَن �لنّاِر، و�إنّما تُْطَفاأ �لنّاُر 

بالماِء، فاإذ� غضَب �أحُدكم...":

١- فليجلْس.                   ٢- فليضطِجْع.

٤-  فلَيِقْف  3- فليتوضاأْ.     

جـ.  كان �لّرسول  يغضب �إذ�:

١- خسر في تجارته.               ٢- �أصيب بمرض.

٤- �نُتِهَكت محارُم �للّه، تعالى. 3- تعّرض ل�أذى.                       

�لسؤ�ل �لثالث لماذ� نهى �لّرسول  عن �لغضب؟ 

التــقــــويــــــم 
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نّة �لنّبويّة ُيبّين �أّن �لقوّي هو �لّذي يضبط نفسه عند �لغضب. �لسؤ�ل �لر�بع  �أذكُر دليلاً من �لسُّ

جابة �لّصحيحة: آتيَة بال�إ �لسؤ�ل �لخامس �أْكِمُل �لفر�غاِت �ل�

�أ- من �أضر�ر �لغضب:            ١- ......................................

...................................... -٢                                        

ب-  من طرق معالجة �لغضب:  ١- . ....................................

...................................... -٢                                        
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ْرُس لدَّ
ا

ِبّر الوالدين 
)شرح، وحفظ(

مسرحية في خمسة فصول 1

ال�أهداف: 

ُيَتَوقَُّع من �لطّلبة بعد نهاية هذ� �لّدرس �أن يكونو� قادرين على: 

توضيح �لمعاني �لمستفادة من �لحديث.- ١
تعريف بِّر �لو�لدين.- ٢
َتعد�د صور لِبّر �لو�لدين. - 3
بيان فضل بِّر �لو�لدين.- ٤

�ستنتاج و�جباتهم تُجاه و�لديهم.- ٥
�لحرص على بِّر �لو�لدين.- ٦
حفظ �لحديث �لنبوي �لشريف غيباً.- ٧

عن عبد �للّه بن مسعود  قال: ساألُت رسول �للّه : اأيُّ العمل اأفضل؟ 

ق�ل: "الصلاة  لوقته�"، قلت: ثّم اأّي؟ ق�ل:"ِبّر الوالدين"، قلت: ثّم 

اأّي؟ ق�ل: "الجه�د في سبيل اللّه". )متَّفق عليه(

١- يدّرب �لمعلم �لطلبة على �أدو�ر �لمسرحية، ويعرضها في مسرح �لمدرسة في �لمناسبات و�لفعاليات �لتربوية كاليوم �لمفتوح، وغيره.
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مسرحية عن ِبّر الوالدين

أمّ، �أحمد، صالح، َخَلف، خالد.  شخصّي�ت المسرحّية: �ل�

 الفصل ال�أّول 

كسسو�ر�ت  تارة على �أمٍّ و�أبنائها �لثّلاثة موزعين على خشبة �لمسرح، �إلى جانبهم بعض �ل�إ )تُْفَتُح �لسِّ

و�آخر  �لنّّقال،  �لهاتف  في  يلعب  أبناء  �ل� و�أحُد  �لملابس،  بعض  تخيط  أمُّ  و�ل� �لبيتّية،  و�ل�أدو�ت 

يشاهد مبار�ة، وثالث يقر�أ كتبه �لمدرسّية(.

- ال�أّم: َخَلف َخَلف، حفظك �للّه يا ُبَنّي، �أريدك �أن تذهَب، وتشترَي لنا بعض �لخضار من 

�لبقالة. 

- َخَلف: �نتظري قليلاً يا �أّمي؛ حتّى �أنِْهَي �للُّْعَبة �لّتي بين َيَدّي. 

أمّ قليلاً، ثّم تُعيد �لّسؤ�ل عليه(.  )تنتظر �ل�

لك  �لغد�ء  طعام  تجهيز  من  �أتمكَّن  حتّى  بسرعة؛  �ذهْب  عنك،  �للّه  رضي  ُبَنّي،  يا  ال�أّم:   -

خو�نك. ول�إ

- َخَلف )منسجم جّد�ً في �للّعب(: قولي ل�أخي خالد؛ ليذهَب، ويحضَر لك ما تطلبين. 

- خ�لد )وهو يشاهد �لمبار�ة(: ماذ� تقول �أل� ترى �أني منشغل في متابعة �لمبار�ة؟ ثم �إن �أمي لم 

تطلب منّي �أن �أذهَب، بل طلبت منك �أنت. 

- خلف: �أّمي، قولي لصالٍح �أن ُيْحِضَر لك �ل�أغر�ض.

أمُّ نحو �بنها صالح �لمنشغل في در�سته، وتقول له )بصوت فيه حنان(: ُبَنّي  - ال�أم: تتوّجه �ل�

صالح، يا حبيبي.... 
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- ص�لح: ل�  تُْكِملي يا �أّمي، ساأذهُب �أنا، و�أْحِضُر لك كّل ما تطلبين. 

حضار �لحاجّيات(.  )ينهض صالح، ويضع كتابه جانباً، ويخرج ل�إ

- ال�أّم: �ذهْب، فعين �للّه ترعاك، وقلبي عنك ر�ٍض، و�أساُل �للّه �أْن يوفَِّقَك، وُيْعلي مقاَمك، 

وتكون من �لمتفّوقين في در�ستك. 

- َخَلف: �أّمي، �أين كاأس �لّشاي �لّذي طلبته قبل قليل، �ألْم يجهْز بعد؟ 

- ال�أّم: بل هو جاهز يا �أّمي، لحظات، ويكون عندكم.

بريق �لّشاي، وصينّية عليها 3 �أكو�ب... تصب له كوباً ِمَن  أمّ �إلى �لّد�خل، وتاأتي باإ )تدخل �ل�

�لّشاي، وتعطيه �إيّاه(. 

- خلف:  ياأخذ َخَلف �لكوب، ويرشف منه، ويصرخ: �أّف، ما هذ�؟ �أعوُذ باللّه من �لّشيطان...، 

كّر، �ألم تفرقي بين �لملح و�لسكر.  لقد وضعِت �لِمْلَح بدَل �لسُّ

أنهما قد تعبتا، وضعفتا من  - ال�أّم )بحزن(: ل� تؤ�خذني يا ُبَنّي، فما عدت �أرى بعيَنّي جّيد�ً؛ ل�

أوفّر لكم �لمصروف �لبيتّي. خياطة �لملابس للنّاس طو�ل �لسنو�ت �لماضية؛ ل�

- َخ�لد )بعصبية(: �نتبهي، �نتبهي مّرة �أخرى... ما هذه �لحياة؟! حتّى كوب �لّشاي لم نَُعْد 

نشربه بهناء. 

أمُّ بحزن، وتبكي بصمت.  تجلس �ل�

- ال�أّم: و�أنت يا َخَلف، هل ستظّل هكذ� قاعد�ً في �لبيت بلا عمل؟ 

- َخَلف )بعصبّية(: وهل وجدُت عملاً، ولْم �أعمْل؟ 

- ال�أّم: وهل تظنُّ �أّن �لعمل سياأتيَك، و�أنت تجلس في �لبيت على �لتّلفاز، ودون �أن تبحث عن 

أنّي لم �أُعْد قادرة  �لعمل؟ �ذهْب، و�بحْث عن �أّي عمل، لعلّك تساعدنا في مصاريف �لبيت؛ ل�

على �لعمل؛ بسبب ضعف بصري.

- َخَلف )بعصبية(: �أّف، �سمعي يا �أّمي، لقد سئمُت، وضجرُت، ومللُت من �لجلوس معكم في 

أرتاح من كلامكم وعيشتكم. )ينهض، ويلملُم �أغر�ضه، ويضعها في حقيبته(،  �لبيت، وساأخرج ل�

ال�أم: ماذ� تقول يا بني.
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- خلف: ساأخرُج من �لبيت، وساأسافر �إلى خارج �لقرية، ولن �أعود.

- ال�أّم: ل� يا ُبَنّي، �أسالك باللّه �ألّ� تفعَلها، ل� تسافْر، ول� تحرْمني منك، ول� تحرْق قلبي �بق هنا 

وساأظل �أخدمكم بحبات عيوني، ول� تجعْلني �أذوُق حسرة �أخرى، �أل� يكفيني �لحسرة �لتي ذقتها 

بوفاة �أبيك، و�أنتم �أطفال صغار.

بحر�رة، محاولًة  تبكي  �لباب، وهي  �إلى  �أّمه  به  وتلحق  ود�عها،  ويخرج دون  يحمل حقيبته، 

مساك به: ل� تذهْب يا ُبَنّي، ل� تحرْق قلبي، ل� ل� )مع بكاٍء حاّر، وتسقط �أرضاً(.  �ل�إ

تارة. ينتهي �لفصل، وتُغلُق �لسِّ

  الفصل الثّ�ني:

أمّ، و�بَنْيها خالد، وصالٍح، وهما نائمان.  �لوقت ليلاً، تُفتح �لّستارة على �ل�

أمّ ولديها وهما نيام، وتتكلم مع نفسها: لماذ� تعاملونني هكذ� يا �أول�دي؟! هل �أستحّق  تتفّقد �ل�

منكم هذه �لقسوة، و�أنا �لّتي ُحِرَمت زهرة شبابها من �أجلكم، وُذْقُت حسرة فر�ق و�لدكم، و�أنا 

برد  من  �أغطّيكم  حتّى  �أنام؛  ل�  كنُت  �لطّو�ل،  �للّيالي  وسهرت  وعلّمتكم،  وربّيتكم،  صغيرة، 

�لّشتاء، ول� �آكل؛ حتّى �أطعَمكم، هد�كم �للّه، ورضي عنكم جميعاً، ورّد �أخاكم �لغائب سالماً 

يا رّب.

  الفصل الثّ�لث: 

يجلس خالد مع صديقه �أحمد على طاولة يشربان �لّشاي. 

- اأحمد: ما لي �أر�ك يا صديقي سارحاً عابساً؟ 

، ونََكٌد.. �أّمي -يا �أحمد- تكرهني.  ، وغمٌّ - خ�لد: حياتي كلُّها همٌّ

- اأحمد: وهل ُيْعَقُل �أْن تكرَه �أمٌّ �بنها، وخصوصاً، �إن كانت كاأّمك �لحنون. 

- خ�لد: نعم، هي تكرهني �أصلاً، وما تحبُّ �إل� �أخي صالحاً. 

أمّ �أْن تفّرَق بين �أول�دها، و�إذ� �أحّبت و�حد�ً منهم، فهناك سبب لذلك.  - اأحمد: �سمْع، ل� يمكن ل�
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- خ�لد: نعم صحيح، لكنّها تمّيز �أخي صالحاً بالمعاملة. 

ه �أكثر  أمِّ �أّن �أخاك صالٌح باّر ومطيع ل� �أبنائها، و�أعتقد  أمٍّ �أن تمّيز بين  �أو ل� يمكن ل� - اأحمد: 

منك، - �أليس كذلك؟ 

- خ�لد: نعم، لكن...

- اأحمد )يقاطعه(: من كلامك، �أشعر �أنّك مقّصر مع �أمِّك. 

- خ�لد: �أقولها بكّل صر�حة، عندي بعض �لتّقصير.

- اأحمد: �للّه �لمستعان، �للّه �لمستعان. 

- خ�لد: حياتي كلُّها هموٌم، وغير موفّق فيها.  

َك، وتصالحها،  أمِّ - اأحمد: �إن �أردَت �أن تكوَن حياتك كلُّها هناًء وسعادة، �أنصحك �أن تعوَد ل�

وتطلب رضاها. 

- خ�لد: وهل ستقبل مني، وتسامحني؟ 

أمّ قلبها كبير كبير، يا خالد، �أل� يكفي �أنها ذ�قت حسرة سفر �أخيك خلف، �ذهب  - اأحمد: �ل�

أو�ن.  و�كسب رضاها قبل فو�ت �ل�

أّمه(.  )يخرج خالد ذ�هباً ل�

تُغَلق �لّستارة.

  الفصل الّرابع

)يتكلّم ر�ٍو من خلف �لّستارة بصوت َجْهَوِرّي(

ه،  عشر سنو�ت مضت وَخَلف غائب خارج �لبلاد دون �أن يتّصَل، �أو يساأَل، �أو يطمئنَّ على �أمِّ

أول�دها، ولْم يبَق  أمُّ فقدت بصرها، و�أصيبت بشلل نصفّي �أقعدها عن �لحركة؛ حزناً، وشوقاً ل� و�ل�

عندها �إلّ� ولدها صالح، �ل�بن �لمطيع �لّذي نجح في در�سته، وتجارته، وبقي يخدم �أّمه، ويقّدم 

لها كّل شيء: من طعام، وشر�ب، ودو�ء، دون كلل، �أو ملل، و�أما خالد فقد تد�رك نفسه  وعاد 

أو�ن. ل�أمه وكسب رضاها قبل فو�ت �ل�
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  الفصل الخ�مس

أمّ، وهي على كرسّي متحّرك، يقودها صالح، وقد فقدت بصرها، و�أثناء  )تُفتح �لّستارة على �ل�

ذلك يدخل �بُنها َخَلف عائد�ً من �لغربة، حاملاً حقيبته(. 

- َخَلف )يدخل مسرعاً، ويجلُس �إلى جانبها(: �أّمي.. �أّمي.. �أّمي، سامحيني يا �أّمي 

�أعدك يا �أّمي �أن �أكون ولد�ً مطيعاً باّر�ً، لن �أغيَب عنِك لحظة بعد �ليوم. 

- ال�أّم )بصوت ضعيف(: َمْن �أنت؟ 

- َخَلف: �أل� تعرفين من �أنا؟ �أل� تريَن وجهي؟ 

- ص�لح: �أمُّك فقدت بصرها منذ سبع سنو�ت مضت. 

- َخَلف: �أّمي، �أنا قد رجعت، قد رجعت. 

- ص�لح: لماذ� ِغْبَت عنّا كّل هذه �لمّدة؟ 

�للّيالي عليك، حتّى  �لّتي حملتك، وولدتك، وسهرت  ل�أّمك  قلبك، وتحّن  َيِرقَّ  �ألْم  ال�أّم:   -

صرَت كبير�ً؟ 

- َخَلف: �لغربة كانت صعبة، صعبة جد�ً. 

أمّ )وهي تبكي(: عشر سنو�ت مضت، ولْم تتذكّْرني برسالة، �أو �تّصال عشر سنو�ت ولْم  - �ل�

يَّة، و�أنا �أحمُل همَّك، وكنُت في كّل صلاة �أدعو �للّه �أن تكوَن بخير،  حِّ تساأْل عن حالتي �لصِّ

و�أقول: يا تُرى، هل ولدي جائٌع �أم شبعاُن؟ عطشاٌن، �أم ريّاُن؟ مرتاٌح �أم تعباُن؟ د�فئ �أم برد�ُن... 

حّي.. �أم َمّيت.

- َخَلف: ظروفي كانت قاسية يا �أّمي. 

- ص�لح: لكنّك يا �أخي كُْنَت �أقسى من �لغربة! لكن ما �لّذي ذكّرك بنا بعد هذه �لّسنين؟ 

- ال�أّم: رضي �للّه عنك يا صالح رضا ربّي، ورضا قلبي، فاأنت ما قّصرَت معي �أبد�ً. 

- ص�لح )مخاطباً �أخاه(: و�أنت، ما �لذي ذكّرك بنا في هذ� �لوقت؟!

- َخَلف: كابوس، كابوس صعب، كنُت كّل ليلة �أرى �أّمي في منامي، وهي تسير بَِطريق، و�أنا 

�أجري خلفها، �أصرخ و�أصرخ: �أّمي �أّمي، وهي ل� تسمعني...، عّدة شهور، و�أنا كّل يوم �أرى 
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( يميَن �لعبارِة غيِر �لّصحيحة،  ( يميَن �لعبارِة �لّصحيحِة، و�إشارَة ) �لسؤ�ل �ل�أول �أضُع �إشارَة )

            فيما ياأتي:

( بِّر �لو�لدين ِمْن �أفضل �ل�أعمال. �أ- ) 

أّمه، وحرصه على طاعتها. ( َتمّيَز صالح ببّره ل� ب- ) 

( كان �لّصحابة -رضي �للّه عنهم- باّرين باآبائهم، و�أّمهاتهم. ج- ) 

أمّ في �لمسرحية كانو� باّرين باأمِّهم. ( جميع �أبناء �ل� د- ) 

جابة �لّصحيحة فيما ياأتي: �لسؤ�ل �لثاني �أضُع د�ئرة حول رمز �ل�إ

�أ- ر�وي حديث بِّر �لو�لدين هو:

٢- عبد �للّه بن عمر. ١- عمر بن �لخطّاب.    

٤- علّي بن �أبي طالب. 3- عبد �للّه بن مسعود.    

التــقــــويــــــم 

�لكابوس نفسه.. تعبت، ولم �أذْق للحياة طعماً. 

- ص�لح: يا لطيف يا لطيف. 

- َخَلف: قلت يجب �أن �أعوَد �إليك يا �أّمي و�أقّبل يديك ورجليك و�أكسب رضاك: سامحيني يا 

�أمي سامحيني يا �أمي.

- ص�لح: �آه �نتظرناك طويلاً يا َخَلف. 

- ال�أم: تاأخرت يا بنّي، تاأخرت كثير�ً.

يتركانه وحيد�ً في �لمسرح ويخرجان خلف �لكو�ليس 

أمّ في برو�ز على ز�ويته شارة سود�ء، كاأنها صورة ميت وتنتهي �لمسرحية.  يظهر وجه �ل�

سر�ء: ٢3(  تُْغَلق �لّستارة على صوت تلاوة �آية ﴿  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ںں  ...﴾ )�ل�إ

النّه�ية
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( من مظاهر: ب- كلمة )�أفٍّ

٢- بِّر �لو�لدين. ١- عقوق �لو�لدين.           

حسان للو�لدين. ٤- �ل�إ د للو�لدين.      3- �لتّودُّ

ج- �لمقصود بِبّر �لو�لدين هو:

٢- طاعة �لو�لدين د�ئماً. ١- طاعة �لو�لدين في �لِكَبر.   

٤- كل ما ذكر صحيح. 3- طاعة �لو�لدين ما لم ياأمر� بمعصية.  

�لسؤ�ل �لثالث �أكمُل �لحديث �لّشريف: ساألت رسول �للّه : �أّي �لعمل �أفضل؟ ........".

�لسؤ�ل �لر�بع �أبيِّن سبب ما ياأتي:

كّر. أمّ �لملَح بدل �لسُّ �أ-   َوْضُع �ل�

أمّ �أرضاً في �لمشهد �ل�أول. ب- سقوط �ل�

أم ل�بنها في �لمشهد �ل�أخير: من �أنت؟ ج- قول �ل�

�لسؤ�ل �لخامس �أكتُب �آية كريمة تحّث على بِّر �لو�لدين

آتية: �لسؤ�ل �لسادس  ما ر�أيك في �لمو�قف �لّسلوكّية �ل�

كّر. ١- صر�خ َخَلف في وجه �أمه؛ بسبب وجود �لِمْلح بدَل �لسُّ

٢- بقاء َخَلف في �لبيت �أمام �لتّلفاز دون �لبحث عن عمل.

3- طاعة صالح ل�أمه بشر�ء �لحاجيات رغم �نشغاله بالدر�سة.

ه دون �تّصال، �أو زيارة، مّدة عشر سنو�ت. ٤- غياب َخَلف عن �أمِّ

أمّ لصالح: رضي �للّه عنك رضا ربّي، ورضا قلبي. ٥- دعاء �ل�

�لسؤ�ل �لسابع   ماذ� تتوقع �أن يكون موقف �ل�أم من �بنها َخَلف.

�لسؤ�ل �لثامن  �أي شخصيات �لمسرحية �أعجبتك، ولماذ� ؟
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�لَوحدة �لر�بعة: 
َوحدة �لّسيرة �لنّبويّة 
  لّدرس �لثّاني عشر: مو�قف من معاناة �لّرسول� 

                         في سبيل �للّه.

. لّدرس �لثّالث عشر: من مو�قف �لّصحابة� 

. لّدرس �لّر�بع عشر: من صحابّيات �لّرسول� 
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ب�لّصبِر والفداء نُرضي الَرحمن 

ونُحرُر ال�أوط�ن

ال�أهداف الع�مة لوحدة الّسيرة النّبوّية:

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

 �لتعرف �إلى صبر �لرسول  وثباته في سبيل �للّه تعالى.

 تقديــر مو�قــف �لصحابــة و�لصحابيــات  وتضحياتهــم  فــي ســبيل 
ســلام. نشــر �ل�إ
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ْرُس لدَّ
ا

  مواقف من مع�ن�ة الرّسول
في سبيل اللّه 

ال�أهداف:

ُيَتَوقَُّع من �لطّلبة بعد نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على: 

سلام.- ١ ذكر بعض مو�قف معاناة �لّرسول   في نشر �ل�إ

ذكر �أمثلة من صبر �لرّسول ، وتحّمله �ل�أذى �أثناء دعوته.- ٢

بيان ثبات �لنّبّي  على مبادئه، و�أهد�فه.- 3

�ل�قتد�ء بنهج رسول �للّه  في �لّدعوة �إلى �للّه تعالى.- ٤

ُب �لنّبّي  قبل �لبعثة؟ بماذ� كانت قريش تَُلقِّ

١

 مواقف من صبر النّبّي  على ال�أذى في سبيل اللّه:

بعد �أن جهر �لنّبّي  بالّدعوة �إلى �للّه تعالى، ز�دت قريش من �لتّضييق عليه، وحصاره، 

يذ�ء لرسول �للّه ، منها: �لتعذيب �لبدنّي،  وتعذيب �أصحابه و�أتباعه، وقد تعّددت ُصَور �ل�إ

و�لنّفسّي، ومن �لمو�قف و�لمحن �لّتي تعّرض لها �لّرسول  ما ياأتي: 

اأّول�ً- مح�ول�ت قريش قتل الرّسول ، وصّده عن الّدعوة، مثل:

سلامّية. �أ- محاولة �لتّاأثير على �أبي طالب عّم �لرّسول ؛ ومنع �لنبي  من �ل�ستمر�ر في �لّدعوة �ل�إ

ْحر، و�لَكِذب، وهم يوقنون  ب- �ل�تّهامات �لباطلة لرسول �للّه ، حيث �تُِّهَم بالجنون، و�لسِّ

في �أنفسهم بطلان شبههم و�تهاماتهم.

ج- �لتاآمر و�لتخطيط لقتل �لرسول  ليلة �لهجرة.
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د- محاولة ُعْقَبَة ْبِن �أبي ُمَعْيٍط خنق �لنّبّي ، َوهو ُيَصلّي، حيث َوَضَع ِرد�َءُه في ُعُنِقِه، َفَخَنَقُه 

بِِه َخْنقاً َشديد�ً، َفجاَء �أبو َبْكٍر، َحتّى َدَفَعُه َعْنُه، َفقاَل: "�أَتْقُتلوَن َرُجلاً �أْن َيقوَل َربَِّي �للُّه، 

َوَقْد جاَءكُْم بِالَْبيِّناِت ِمْن َربُِّكْم". )رو�ه �لبخارّي(

سلام؟ علام �لحديثة لنصرة �لرسول  و�لدفاع عن �ل�إ  اأَفكِّر: كيف نوظف وسائل �ل�إ

ث�نيً�- مح�ولة يهود بني النضير قتل النّبّي : محاولة يهود بني �لنّضير بعد غزوة بدر قتل 

لقاء حجر كبير على ر�أسه، وهو جالس �إلى جانب جد�ر لهم، لكّن �للّه بقدرته  �لّرسول ، باإ

�أرسل �إليه �لوحي جبريل، عليه �لّسلام، فاأخبره �أن �ليهود يخطّطون لقتله، فانصرف عنهم مسرعاً 

�إلى �لمدينة، وجّهز جيش �لمسلمين، ثّم حاصرهم، وقاتلهم، و�أخرجهم من �لمدينة �لمنورة.

ڤ   ڤ   ﴿ڤ   تعالى:  قال  تبوك:  غزوة  في    النبي  قتل  المن�فقين  مح�ولة  ث�لثً�- 

ڤ﴾)�لتوبة:٤٧( في غزوة تبوك، لما كان رسول �لله  وصحابته رضو�ن �لله عليهم بالعقبة، 
  إذ� باثني عشر رجًلا قد �عترضو� طريق �لقافلة، وقد كانو� ملثمين، فعرف حذيفة �بن �ليمان�

ركابهم، فقال رسول �لله : "َهُؤَل�ِء �لُْمَناِفُقوَن �إِلَى َيْوِم �لِْقَياَمِة، و�أَر�ُدو� �أْن َيْزَحُمو� َرُسوَل �للِه 

صلى �لله عليه وسلم ِفي �لَْعَقَبِة َفُيْلُقوُه ِمْنَها"، فاأشار حذيفة  قائلاً: �أو ل� تبعث �إلى عشائرهم 

حتى يبعث �إليك كلَّ قوٍم بر�أس صاحبهم، فقال رسول �لله صلى �لله عليه وسلم: "َل�، �أْكَرُه �أْن 

ًد� َقاتٌِل لَِقْوِمِه...". )تفسير �بن كثير، من رو�ية مسلم و�أحمد(. َث �لَْعَرُب َبْيَنَها �أنَّ ُمَحمَّ َيَتَحدَّ
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                                                                           . وقد �أنزل �لله تعالى في �لمنافقين قر�آناً يفضح �أفعالهم �لخبيثة وكر�هية قلوبهم لرسول �لله 

سلام لن يكّفو� في كّل زمان ومكان عن �ستخد�م �لوسائل و�ل�أساليب كافّة؛  �إّن �أعد�ء �ل�إ

�للّه  �ل�أرض، لكّن  �للّه في  طفاء نور  سلام و�لمسلمين، ومحاربة دعاته، و�لسعي ل�إ �ل�إ لمحاربة 

يذ�ء. ناصر دينه ودعاته، مهما تعّددت �أساليب �لتّشويه و�ل�إ

َقِضيٌَّة للنِّق�ش:

. َتكر�ر محاول�ت �لكفار و�لمشركين قتل �لنّبّي

سلام و�لمسلمين. ساءة للاإ �أذكر مو�قف �أخرى يستخدمها �ل�أعد�ء للاإ
٢

ل�فَِتة: )�إنّما �لنّصر صبر ساعة(. 



6٧

التــقــــويــــــم 

( يميَن �لعبارِة غيِر �لّصحيحة،  ( يميَن �لعبارِة �لّصحيحِة، و�إشارَة ) �لسؤ�ل �ل�أول �أضُع �إشارَة )

            فيما ياأتي: 
. هو �أبو بكر �لّصدّيق  لّصحابّي �لذي منع عقبة بن �أبي ُمعيط من قتل رسول �للّه� )  ( �أ- 

( حاول �لمنافقون قتل �لرسول  �أثناء غزوة تبوك.   ب- ) 

( �ستجاب �أبو طالب لطلب �لكفار بمنع �لّرسول  من �ل�ستمر�ر  في دعوته.  ج- ) 

جابة �لّصحيحة فيما ياأتي: �لسؤ�ل �لثاني �أضُع د�ئرة حول رمز �ل�إ

�أ- �لكافر �لذي حاول خنق �لّرسول  وهو يصلّي: 
٢- عقبة بن �أبي ُمعيط.   ١- �أبو جهل.     

٤- �لوليد بن �لمغيرة. 3- �أبو لهب.     
ب- عاقب �لّرسول  يهود بني �لنضير بعد غزوة: 

٢- �أحد.              ١- بدر.          
٤- بني قريظة. 3- �لخندق.     

سلامية موقفاً: ج- وقف �أبو طالب من �لّدعوة �ل�إ
٢- ُمعادياً.               ١- ُمساند�ً.          

٤- متشائماً. 3- ُمحايد�ً.     

. لسؤ�ل �لثالث �ألّخُص قّصة محاولة يهود بني �لنّضير قتل �لّرسول�

�لسؤ�ل �لر�بع �أبّيُن موقف �لّرسول  من يهود بني �لنضير بعدما حاولو� قتله.

. لسؤ�ل �لخامس �أعلُّل: محاول�ت قريش وبعض �ليهود قتل �لرسول �لله�



6٨

ْرُس لدَّ
ا

 من مواقف الّصح�بة

ال�أهداف:

ُيَتَوقَُّع من �لطّلبة بعد نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على:

ذكر مو�قف من حياة �لّصحابة -رضو�ن �للّه عليهم- - ١
سلام. في سبيل نشر �ل�إ

بيان ثقة عاصم بن ثابت  باللّه تعالى.- ٢

ذكر �أسماء صحابة سكنو� ِفَلسطين، وُدِفنو� فيها.- 3
٤ -. َتعد�د بعض صفات �لّصحابّي عبادَة بِن �لّصامت
٥ - . تلخيص سيرة �لّصحابّي شّد�َد بن �أوس

كان لصحابة رسول �للّه  مو�قف مشرقة في سبيل �للّه، ونشر 

سلام، نذكر منها:  دعوة �ل�إ

سلام. ف�ئدة: �لّصحابّي: هو كّل َمْن لَِقَي �لّرسول  بعد �لبعثة، و�آمن به، ومات على �ل�إ

 الّصح�بّي ع�صُم بُن ث�بت، رضي اللّه عنه: 

يمان  سلام من �ل�أنصار، كان رجلاً قوّي �ل�إ أّولين �إلى �ل�إ هو صحابّي جليل من �لّسابقين �ل�

ْرك، و�لمشركين. صادقاً شجاعاً، وكان من �لرُّماة �لمشهورين، وكان يبغض �لشِّ

سلام، و�لقر�آن  بعثه رسول �للّه  مع مجموعة من �لّصحابة؛ لتعليم بعض �لقبائل �لعربية �ل�إ

�لكريم، وفي �لطّريق غدرت بهم هذه �لقبائل، وعندما �أحّس عاصم بن ثابت  بغدرهم، رفض 

ة كافر، �للّهم بلّْغ عنّا نبّيك �لّسلام"،  �ل�ستسلام قائلاً: "ل� و�للّه ل� نستسلُم لكم، ول� ننزُل في ذمِّ

 اأَفكِّر: 
سبب �إقامة بعض �لّصحابة 

 في ِفَلسطين.
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فقاتل عاصُم بُن ثابت  َوَمْن َمَعُه �لمشركين حتّى �سُتْشِهد هو وسبعٌة من �لّصحابة، رضي 

�للّه عنهم، و�أِسَر ثلاثة �آخرون.

ه مشرك، فتوّجه  وكان عاصم بن ثابت  قد عاهد �للّه عهد�ً: �ألّ� يمسَّ مشركاً، ول� يمسُّ

�إلى �للّه -تعالى- بالّدعاء �أن يحمَي جسده من عبث �لمشركين بعد �ستشهاده.

وبعد �ستشهاده، �أر�د �لمشركون �أخذ ر�أسه؛ ليبيعوه ل�مر�أة كافرة من قريش كانت قد نذرت 

�أبنائها في  أنه قتل بعض �أشر�ف قريش وسادتها، و�ثنين من  �أن تشرَب �لخمر في جمجمته؛ ل�

غزوة �أُحد. فاستجاب �للّه تعالى لدعوة عاصم، فتجّمعت حوله �أعد�د كبيرة من �لّدبابير، وَحَمْتُه 

من �لمشركين، وحالت بينه وبينهم، فقال �لمشركون: دعوه حتّى �لمساء، فتذهب عنه �لّدبابير، 

فناأخذه، وبقدرة �للّه تعالى نزل مطر غزير، فجرى �لو�دي، وحمل �لماُء �لجاري جسَد عاصم، 

�للّه دعاءه، وحماه من  �أحد، ولم يعثرو� عليه، وبهذ� �ستجاب  �إلى مكان ل� يعرفه  وذهب به 

َي )محمّي �لّدبر(. �لمشركين، فُسمِّ

هيونّي ِمْن بلدتي. �أذكُر �أسماء بعض �ل�أسرى في سجون �ل�حتلال �لصُّ
١

 الّصح�بّي ُخَبيُب بن َعدّي، رضي اللّه عنه:

هو صحابّي جليل، شهد غزوَتي بدر، و�أُحد، وكان مّمن وقع في �أسر �لمشركين، حيُث 

باعوه بمكّة، فاشتر�ه  بعض �لمشركين �لّذين َقَتَل لهم خبيب �أحد �أقاربهم، فمكث عندهم �أسير�ً، 

فلّما خرجو� به ليقتلوه، ونصبو� له خشبة؛ ليصلبوه عليها في منطقة �لتّنعيم، طلب منهم �أن ُيصلَِّي 

لله ركعتين، فو�فقو� له، فصلّى ركعتين، ثم قال: "و�للّه، لول� �أن تظنّو� �إنّما طّولت جزعاً وخوفاً 

من �لقتل، ل�ستكثرت من �لّصلاة"، فكان �أّول َمْن سّن ُسنّة �لّشهادة، وهي �لّصلاة عند �لقتل في 

سبيل �للّه، ثّم رفعوه على �لخشبة، فلما �أوثقوه، وصلبوه عليها، �أنشاأ يقول:   

ولسُت اأب�لي حين اأْقَتُل مسلمً�      على اأيِّ جنٍب ك�ن في اللِّه َمْصرَعي
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فساألوه: �أتُِحّب �أّن محّمد�ً مكانك؟ فقال: "و�للّه، ما �أِحبُّ �أنّي في �أهلي، و�أّن محّمد�ً ُيشاك 

بشوكة"، وقبل �أن يقتلوه �أخذو� يساومونه على �إيمانه، لكّن خبيب ظّل صابر�ً ثابتاً.

وقبل �ستشهاده، قال: "�للّهّم �إنّا قد بلّغنا رسالة رسولك، فبلِّْغُه ما ُيْصَنُع بنا"، ثّم دعا عليهم 

قائلاً: "�للّهّم �أْحِصِهْم عدد�ً، و�قتْلهم بدد�ً، ول� تغادر منهم �أحد�ً"، ثّم قتلوه، و�أوحى �للّه �إلى 

رسوله ما حدث لخبيب، فبعث َعْمرو ْبَن �أمّيَة �لّضمرّي؛ لينزلَُه عن �لخشبة �لّتي صلبوه عليها، 

َد جثمانه، ووضعه على �ل�أرض. فجاء �إلى �لخشبة، وفّك قيده، و�أنزله، ووسَّ

فكان -رضي �للّه عنه- �أّول من ُصِلَب في سبيل �للّه، و�أّول َمْن َسّن �لّصلاَة قبل �لّشهادة.

 �أتحّدُث عن قّصة شهيد من بلدي، �رتقى دفاعاً عن دينه، ووطنه ِفَلسطين.

٢

تقول �إحدى �لنّساء: ُحِبَس خبيب في بيتي، ولقد �طّلعت عليه، و�إّن في يده قطفاً 

من �لعنب ياأكل منه، وهو مقّيد في �لحديد"، وما بمكّة يومئٍذ من �لعنب. 

صندوُق المعرفِة:

     

 الّصح�بّي عب�دُة بُن الّص�مت، رضي اللّه عنه: 

سلام، ومن �لّذين شهدو� غزو�ت بدر،  هو صحابّي جليل من �ل�أنصار من �لّسابقين �إلى �ل�إ

و�أُحد، و�لخندق، و�شترك في معركة �ليرموك، وكان يعلّم فقر�ء �لمسلمين �لقر�آن �لكريم.

سلام، وبايعو� رسول  كان عبادة بن �لّصامت  �أحد �ل�ثني عشر رجلاً �لذين دخلو� في �ل�إ

�للّه في بيعة �لعقبة �ل�أولى، و�أحد زعماء وفد �ل�أنصار �إلى بيعة �لعقبة �لثّانية.

ُعِرَف بالورع، و�لّزهد في �لدنيا، وقد عّينه �لخليفة عمر بن �لخطّاب في منصب �لقضاء في 

 . ِفَلسطين. وروى عدد�ً من �ل�أحاديث �لنّبويّة عن رسول �للّه
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تُُوفَِّي في بيت �لمقدس في خلافِة عثمان بِن عّفاَن وهو �بن �ثنتين وسبعين سنة، وُدِفَن في 

مقبرة باب �لّرحمة بجو�ر �لّسور �لّشرقّي للمسجد �ل�أقصى �لمبارك.

َقِضيٌَّة للنِّق�ش:

قيام �ل�حتلال �لصهيوني بتدنيس قبور عدد من �لصحابة و�لصالحين وجرفها و�إز�لتها من 

مقابر �لمسلمين في مدينة �لقدس خاصة وفلسطين بشكل عام.

 

 نستمع معً� ل�أنشودة )اأن� ابن القدس ومن هون(.

 الّصح�بّي شّداُد بُن اأوس، رضي اللّه عنه:

هو صحابّي جليل من بني �لنّّجار، عّينه �لخليفة عمر بن �لخطّاب  و�لياً على ِحمص، 

ه �لّصحابّي حساُن بن ثابت شاعِر رسول �للّه ، وهو من فُضلاء �لّصحابة وُعلمائهم، نزل  عمُّ

بيت �لمقدس في فلسطين.

كان حليماً فصيحاً، قال عنه �أبو �لّدرد�ء : "�إّن شّد�د بن �أوس �أوتَِي ِعلماً وِحلماً. لكّل 

أّمة شّد�د بن �أوس". �أّمة فقيه، وفقيه هذه �ل�
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نزل ِفَلسطين، و�أقام في بيت �لمقدس )مدينة �لقدس(، وله ُذّريّة، و�أول�د، مات في مدينة 

�لقدس زمن ول�ية معاوية بن �أبي سفيان سنة )٥٨هـ(، وعمره خمس وسبعون سنة، وُدِفَن في 

مقبرة باب �لّرحمة بجو�ر �لّسور �لّشرقّي للمسجد �ل�أقصى �لمبارك.

 

نتعاوُن مع �إد�رة �لمدرسة في تنظيم رحلة �إلى مدينة �لقدس عاصمة دولِة ِفَلسطين؛ لزيارة 

. لمسجد �ل�أقصى �لمبارك، و�لتّعرُّف �إلى قبور �لّصحابة�

٣

 ، ل�فَِتة: اأن� مسلم، اأِحّب صح�بة رسول اللّه
واأقتدي بجه�دهم، وصبرهم.
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( يميَن �لعبارِة غيِر �لّصحيحة،  ( يميَن �لعبارِة �لّصحيحِة، و�إشارَة ) �لسؤ�ل �ل�أول �أضُع �إشارَة )

            فيما ياأتي: 

( َصَلَب �لمشركون �لّصحابّي عبادة بن �لّصامت ، وقتلوه. �أ- ) 

( وقع �لّصحابّي عاصم بن ثابت  في �أسر �لمشركين. ب-) 

( �أقام �لّصحابّيان عبادة بن �لّصامت وشّد�د بن �أوس  في بيت �لمقدس،  ج-) 

             وماتا، وُدِفنا فيه.

( َعيََّن عمر بن �لخطاب  �لصحابي شد�د بن �أوس  و�لياً على �لكوفة. د-) 

( تولّى �لّصحابّي عبادة بن �لّصامت  منصب �لقضاء في ِفَلسطين. هـ-) 

جابة �لّصحيحة فيما ياأتي: �لسؤ�ل �لثاني �أضُع د�ئرة حول رمز �ل�إ

َب بمحمّي �لّدبر هو: �أ- �لّصحابّي �لّذي لُقِّ

. ٢- عاصم بن ثابت    . ١- عبادة بن �لّصامت

. ٤- شّد�د بن �أوس     . 3- خبيب بن َعدّي

ب- �أّول َمْن َسّن صلاة �لّشهادة في سبيل �للّه هو:

. ٢- عاصم بن ثابت    . ١- خبيب بن َعدّي    

. ٤- شّد�د بن �أوس     . 3- عبادة بن �لّصامت    

أّمة..."هو: ج- قال �أبو �لّدرد�ء:"لكّل �أّمة فقيه، وفقيه هذه �ل�

. ٢- عبادة بن �لّصامت    . ١- شّد�د بن �أوس    

 . ٤- خبيب بن َعدّي    . 3- عاصم بن ثابت    

. لسؤ�ل �لثالث �أذكُر ثلاثاً من صفات �لّصحابّي عاصم بن ثابت�

. َتي �ستشهاد �لّصحابّيين عاصِم بن ثابت، وخبيب بن َعدّي �لسؤ�ل �لر�بع  �ألّخُص -بلغتي- قصَّ

�لسؤ�ل �لخامس �أعلِّل: وجود قبور بعض �لّصحابة  في ِفَلسطين.

التــقــــويــــــم 



٧4

 

 من صح�بّي�ت رسول اللّه

ال�أهداف:

ُيَتَوقَُّع من �لطّلبة بعد نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على: 

١ -. ذكر بعض صحابّيات رسول �للّه
بنت - ٢ وصفّية  خّياط،  بنت  )سمّية  من  بكلٍّ  �لتّعريف 

عبد �لمطّلب، و�لخنساء، رضي �للّه عنهّن(.

بيان دور كلٍّ من )صفّية، وسمّية، و�لخنساء، رضي - 3
سلام. �للّه عنهّن( في خدمة �ل�إ

�ستنتاج �لّدروس و�لِعَبر من مو�قفهّن.- ٤

ْرُس لدَّ
ا
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 هّي� بن� نش�هد مقطع فيديو عن شج�عة الخنس�ء. 

سلام رفع قدرها، وكّرمها  سلام مظلومة ل� تُعطى حقوقها، ولّما جاء �ل�إ كانت �لمر�أة قبل �ل�إ

مو�قف مشرقة    �للّه  في عهد رسول  �لمسلمات  للنساء  وزوجًة، وكان  و�أختاً،  وبنتاً،  �أّماً، 

خلّدها �لتّاريخ؛ لقيمتها، و�أثرها في حياة �لمسلمين، نذكر بعضاً منها: 

. أذكُر �أسماء زوجات �لنّبّي�
١

سلام(:  الّصح�بّية سمّية بنت خّي�ط )اأّول شهيدة في ال�إ

سمّية بنت خّياط هي زوجة �لّصحابّي �لجليل ياسر بن عامر، و�أمّ �لّصحابّي عمار بن ياسر، 

سلام، حيث كانت سابع  كانت هي وزوجها و�بنها عمار -رضي �للّه عنهم- من �لّسابقين �إلى �ل�إ

سلام في مكّة. سبعة دخلو� �ل�إ

سلام.  �أذكُر �أسماء �أّول سبعة من �لّصحابة رضي �للّه عنهم دخلو� في �ل�إ
٢

 هّي� بن� نش�هد ونستمع لمقطع فيديو عن صبر اآل ي�سر، رضي اللّه عنهم. 

             للّه� بايعَن رسول  �لّلاتي  �لنّساء  �أولى  سلام، وهي من  �ل�إ �أّول شهيدة في  وتَُعّد سمّية 

سلام، وقد تحّملت �ل�أذى في سبيل �للّه، ونصرة دينه. على �لّصبر، ونشر �ل�إ
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�لحاّرة،  �لرمال  على  ويلقونهم  �لصحر�ء،  �إلى  و�بَنها  وزوَجها  ياأخذونها  قريش  كّفار  كان 

ويقومون بضربهم، وتعذيبهم باأقسى �أنو�ع �لتّعذيب، ويمّر �لّرسول  عليهم، ويقول: "صبر�ً 

�آل ياسر، فاإّن موعدكم �لجنّة" )حسن صحيح(، وكان �لكّفار يطلبون منها �أن تُشرك باللّه عّز وجّل، 

سلام، ترفض �أن تلفَظ كلمة �لكفر،  سلام، و�لّرسول ، لكنّها بقيت ثابتة على �ل�إ وتسّب �ل�إ

�أو تذكَر �لّرسول  بسوء، فغضب �لكّفار من ثباتها، وصبرها، فجاء �أبو جهل بحربة، وطعنها 

حتّى �سُتشهدت، وهي تشهد �أْن ل� �إله �إلّ� �للّه، و�أّن محّمد�ً رسول �للّه، صابرة ثابتة ُشجاعة، 

سلام.  دون خوف �أو َوَجل، فكانت �أّول شهيدة في �ل�إ

ولّما وقعت معركة بدٍر، وقُِتَل فيها �أبو جهٍل، قال �لنّبّي  لعّماِر بن ياسر: "قتل �للُّه قاتَِل 

َك". )�إسناده صحيح( �أمِّ

 الّصح�بّية صفّية بنت عبد المّطلب، رضي اللّه عنه�:

هي عّمة �لّرسول ، وشقيقة �لّصحابّي حمزة بن عبد �لمطّلب سّيد �لّشهد�ء، رضي �للّه 

عنه، �أسلمت، وبايعت -رضي �للّه عنها- �لّرسول  في بد�ية �لّدعوة، وهاجرت �إلى �لمدينة 

�لمنورة، وقاتلت يوم �أُحد، وتُُوفَِّيت في خلافة عمر بن �لخطّاب  سنة عشرين للهجرة، وكان 

ُعُمُرها ٧3 سنة، وُدِفَنت في �لبقيع.

مواقف من حي�ة صفّية، رضي اللّه عنه�: 

ثباتها في غزوة �أُحد مع عدد قليل من �لّصحابة، رضي �للّه عنهم.- ١

�أرجُع �إلى مكتبة �لمدرسة، و�أكتُب �أسماء بعض �لّصحابّيات �لّلاتي شاركَن في معركة �أُحد.
٣

لّما �سُتْشِهَد �أخوها حمزة في هذه �لمعركة، �أقبلت صفّية تبحث عن �أخيها، فر�آها رسول - ٢

�للّه ، فاأشفق عليها، وَكِره �أن ترى �أخاها، وقد َمثّل �لمشركون بجسده، فطلب منها 



٧٧

�لّرجوع، فقالت: "ل�أصِبَرّن، و�أحتسَبنَّ �إْن شاء �للّه" فلّما ر�أته نظرت �إليه، وصلّت عليه، 

و�ستغفرْت له، ثُّم ُدِفَن في �أرض �لمعركة.

في غزوة �لخندق، ر�أت يهوديّاً يطوف حول ِحصن �لمسلمين بالقرب من �لنّساء، يريد - 3

�أن يعتدَي على �لمسلمين، فنزلت �إليه بعمود خيمتها، وهجمت عليه، وقتلته، فكانت 

جاعة في �لّدفاع عن �لمسلمين. - مثال�ً للمر�أة �لمسلمة �لشُّ -بحقٍّ

 الّصح�بّية الخنس�ء، رضي اللّه عنه�:

هي تُماِضُر بنت عمرو، رضي �للّه عنها، لقُبها �لخنساء، ُعِرَفْت بالّصبر، و�لّشجاعة، و�شُتِهَرت 

عر، وخاّصة رثاؤها ل�أخَوْيها صخٍر، ومعاويَة. بنظم �لشِّ

َقِدَمِت �لخنساء على �لنّبّي  مع قومها من بني ُسَليم، فاأسلمت معهم، ولّما نادى منادي 

�لقتال،  أربعة، وشّجعتهم على  �ل� �أول�دها  سلام، جمعت  �ل�إ �لّدين، ونشر  للّدفاع عن  �لجهاد؛ 

و�لجهاد في سبيل �للّه، ووّدعتهم، فجاهدو� في سبيل �للّه، و�سُتشهدو� جميعاً في �لمعركة، ولّما 

بلَغها نباأ �ستشهاِدهم، صبَرت، و�حتسَبت، وحمَدِت �للّه تعالى، وقالت بثبات وعزيمة: "�لحمد 

لله �لّذي شّرفني باستشهادهم، و�إنّي �أساأُل �للّه �أن يجمَعني معهم في مستقّر رحمته".

َقِضيٌَّة للنِّق�ش:

. موِد في ُمو�َجَهِة �ل�ْحِتلاِل �لّصهيونِيِّ ُث َعْن َدْوِر �لَمْر�أِة �لِفَلْسطيِنيَِّة في �لَعطاِء، َو�لصُّ �أَتَحدَّ



٧٨

( يميَن �لعبارِة غيِر �لّصحيحة،  ( يميَن �لعبارِة �لّصحيحِة، و�إشارَة ) �لسؤ�ل �ل�أول �أضُع �إشارَة )

            فيما ياأتي: 

سلام في مكّة هي سمّية بنت خّياط. ( �لّصحابّية �لّتي كانت سابع سبعة دخلو� �ل�إ �أ-  ) 

. هي عمة �لرسول  لصحابية صفية بنت عبد �لمطلب� ) ب- ) 

( صفّية بنت عبد �لمطّلب قتلْت يهوديّاً �أر�د �ل�عتد�ء على �لمسلمين.  ج- ) 

جابة �لّصحيحة فيما ياأتي: �لسؤ�ل �لثاني �أضُع د�ئرة حول رمز �ل�إ

سلام هي: �أ- �أّول شهيدة في �ل�إ

. ٢- صفّية بنت عبد �لمطّلب   . ١- خديجة بنت خويلد

. ٤- تُماِضر بنت عمرو بن �لحارث              . 3- سمّية بنت خّياط

ب- سّيد �لّشهد�ء هو:

. ٢- جعفر �لطّّيار   . ١- حمزة بن عبد �لمطّلب

. ٤- عبد �للّه بن رو�حة    . 3- خالد بن �لوليد

ج- �أْطِلَق لقُب �لخنساء على �لّصحابّية:

. ٢- صفّية بنت عبد �لمطّلب    . ١- سمّية بنت خّياط

. ٤- تُماِضر بنت عمرو بن �لحارث   . 3- رملة بنت �أبي سفيان

التــقــــويــــــم 

 ، ل�فَِتة: اإيم�ني َيْدعوني اأْن اأِحبَّ َصح�َبَة َرسوِل اللِه
َواأْقتدي ِبسيَرتِِهِم الَعِطَرِة.
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�لسؤ�ل �لثالث  �أو�زُن بين موقف �لخنساء من وفاة �أخيها في �لجاهلية، وموقفها من �ستشهاد �أبنائها 

سلام. أربعة في �ل�إ              �ل�

�لسؤ�ل �لر�بع  ما موقف �لمسلم تُجاه �إخو�نه �لّذين يتعّرضون للتّعذيب على يد �ل�أعد�ء؟

�لسؤ�ل �لخامس من خلال مو�قف �لّصحابّيات، ما دور �لمر�أة في ساحة �لمعركة؟

سلام. �لسؤ�ل �لسادس  �أفّرُق بين مكانة �لمر�أة في �لجاهلّية، ومكانتها في �ل�إ

 



٨0

�لَوحدة �لخامسة: 
سلامّي وحدة �لفقه �ل�إ

 �لّدرس �لخامس عشر: �لّصوم وشروطه.

 �لّدرس �لّسادس عشر: صلاة �لتّر�ويح.

 �لّدرس �لّسابع عشر: �أحكام صلاة �لعيدين.



٨1

اأصوُم رمض�َن َواأقوُم َلْيَلُه َواأفرُح 

ِب�لعيِد

سلامّي: ال�أهداف الع�مة لوحدة الفقه ال�إ

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

 تعظيم شهر رمضان و�لعمل �لصالح فيه.

 �لحــرص علــى �أد�ء صــلاة �لعيديــن و�لمشــاركة فــي فرحــة �لعيــد مــع 
�أهلــه و�أصحابــه.
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ْرُس لدَّ
ا

الّصوم وشروطه

ال�أهداف:

ُيَتَوقَُّع من �لطّلبة في نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على: 

�لتَّعرُّف على حكم �لّصوم- ١
�لتَّعرُّف �إلى مفهوم �لّصوم.- ٢
�لتّمييز بين صوم �لفريضة و�لنّافلة.- 3

توضيح شروط �لّصوم.- ٤
تمثُّل شروط �لّصوم.- ٥
�ستشعار قيمة �لحرص على �لّصيام.- ٦

اأتذكّر: 
سلام على خمس: شهادِة �أْن ل� �إله �إلّ� �للّه، و�أّن محّمد�ً رسول  قال رسول �للّه : "ُبِنَي �ل�إ

�للّه، و�إقام �لّصلاة، و�إيتاء �لّزكاة، وحّج �لبيت، وصوم رمضان". )متّفق عليه(

�أتحّدث -بلغتي- عن صيامي شهر رمضان �لعام �لماضي.
١
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 هّي� بن� نستمع لمقطع عن استقب�ل شهر رمض�ن من القرص المرفق.

سلام، فرضه �للّه سبحانه على �لمسلمين في �لّسنة �لثّانية للهجرة،  �لّصوم ركن من �أركان �ل�إ

يؤّديه �لمسلم طاعًة لله، و�ستجابًة ل�أمره، ونيلاً لمرضاته، قال تعالى: ﴿ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       

ٹ  ٹ  ٹ    ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ﴾. )�لبقرة: ١٨3(
أنّه �لّشهر �لّذي �أنِْزَل فيه �لقر�آن �لكريم على  وقد �ختّص �للّه -سبحانه- شهر رمضان بالّصوم؛ ل�

رسوله محّمد، صلى �للّه عليه وسلم، فكان معجزة له، ومصدر هد�ية 

سلام، قال تعالى: ﴿ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   للنّاس �إلى دين �ل�إ
ڻۀہ   ڻ   ڻ   ڻ   ں    ں   ڱ  

ہ  ہ   ہ﴾. )�لبقرة: ١٨٥(   

ُد �ل�أشُهر �لقمريّة بالتّرتيب، و�أكتُبها في دفتري. �أعدِّ
٢

 اأَفكِّر: 

َي شهر رمضان  لماذ� ُسمِّ

بهذ� �ل�سم؟
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فم� المقصود ب�لصوم؟ وم� شروطه؟

 الّصوم: 

هو �ل�متناع عن تناول �لطعام، و�لّشر�ب، وسائر 

�إلى غروب �لشمس؛  �لفجر  �لمفطّر�ت، من طلوع 

تقرباً �إلى �للّه تعالى.

وهن�ك نوع�ن من الصوم:

 اأ-  صوم الفريضة، وهو صوم شهر رمضان.

ب- صوم الن�فلة: هو صوم يؤّديه �لمسلم تطّوعاً في غير شهر رمضان �لفضيل؛ طلباً لرضو�ن 

باً �إليه، و�قتد�ًء بسنّة رسوله ، وُيطلق على هذ� �لّصوم صيام �لتّطّوع،  �للّه تعالى، وتقرُّ

ثنين و�لخميس  وُحكُمه مندوب؛ �أي ُمْسَتَحّب، كصيام ستّة �أيّام ِمْن شهر شّو�ل، ويوَمي �ل�إ

أيّام �لبيض من كّل شهر قمري، وصيام يوِم عرفة لغير �لحاّج،  من كّل �أسبوع، وصيام �ل�

وصيام �لتّاسع و�لعاشر من شهر ُمَحرَّم.

ما �لفو�ئد �لتي تعود على �لمسلم �لصائم؟
٣

 شروط الّصوم:

سلام: يجب �لّصوم على �لمسلم، ول�  يجب على �لكافر، قال تعالى: ﴿ٿ  ٿ  - 1 ال�إ

ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ﴾. )�لبقرة: ١٨3(
أنّه مسلوب �لعقل.- 2 العقل: يجب �لّصوم على �لمسلم �لعاقل، ول� يجب على �لمجنون؛ ل�

البلوغ: يجب �لّصوم على �لمسلم �لعاقل �لبالغ، وُيستحّب تدريب �لّصبّي على �لّصوم؛ ليعتاَد عليه.- 3

�لّصيام، ول� - 4 �لقادر على  �لبالغ  �لعاقل  �لمسلم  �لّصوم على  الّصي�م: يجب  القدرة على 

، �أو لمرض د�ئم، قال تعالى: ﴿ ۇ  ۇ    نِّ يجب �لّصوم على �لعاجز عنه؛ لِكَبٍر في �لسِّ

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ﴾. )�لبقرة: ٢٨٦(
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على �لمسلم �أن ينوَي للّصيام ليلاً قبل �لفجر؛ �إذ ل� يصّح �لّصيام دون نّية؛ لقوله صلى �للّه 

عليه وسلم: "من لم يبّيِت �لّصيام من �للّيل، فلا صيام له". )رو�ه �أبو د�ود و�لنّسائّي( 

أيّام �لّتي �أفطرها. ُيباح للمريض و�لمسافر �أن يفطَر في نهار رمضان، ويجب عليه قضاء �ل�  

صندوُق المعرفِة:

�للّه،         �إلى  باً  تقرُّ وقيامه؛  صيامه  على  يحافَظ  �أْن  رمضان  شهر  يشهد  �لّذي  �لمسلم  فعلى 

عّز وجّل، و�أن يتحلّى بالّصبر، و�ل�أخلاق �لحسنة.

 هي� نستمع ل�أنشودة )بكت القلوب على فراقك( عن وداع رمض�ن من القرص المرفق.

َقِضيٌَّة للنِّق�ش:

يظّن بعض �لمسلمين �أّن رمضان هو شهر كسل، ونوم، و�إكثار من �لطعام و�لشر�ب، 

وتباطؤ عن �لعمل، ومشاهدة للمسلسلات �لتّلفازيّة، �أناقُش هذ� �لقول. 

ل�فَِتة: �أنا مسلم، �أحرص على صيام شهر 
رمضان؛ �إيماناً، و�حتساباً.
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جابة �لّصحيحة فيما ياأتي: �لسؤ�ل �ل�أول �أضُع د�ئرة حول رمز �ل�إ

�أ- حكم صيام شهر رمضان هو:

٤- ُمباح. 3- فرض.   ٢- سنة مؤكدة.   ١- مندوب.  

ب- من شروط �لّصوم:

٤- �لِعلم . 3- �لبصر.   ٢- �لعقل.    ١- �لسمع .  

نة �لهجرية: ج- فرض �للّه صيام شهر رمضان في �لسَّ

٤- �لعاشرة. 3- �لّسابعة.   ٢- �لخامسة.     ١- �لثّانية.  

نّة �لّشريفة على فرضّية �لّصوم. �لسؤ�ل �لثاني �أدلُِّل من �لقر�آن �لكريم و�لسُّ

�لسؤ�ل �لثالث �أميُِّز بين صوم �لفريضة، وصوم �لنّافلة.

�لسؤ�ل �لر�بع �أذكر ثلاثة من شروط �لّصوم.

�لسؤ�ل �لخامس �أكمُل �لفر�غ فيما ياأتي: 

ُيسنُّ للمسلم �أن يصوَم ستّة �أيّام من شهر ..................، ويومي .................. و.................. من 

أيّام .................. من كّل شهر قمرّي، وهي ..................، و..................،  كّل �أسبوع، وصيام �ل�

شهر  من  و�لعاشر  �لتّاسع  يومي  وصوم  �لحاّج،  لغير   .................. يوم  وصوم  و..................، 

..................؛ كي ينال .................. من �للّه. 

التــقــــويــــــم 
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صلاة التّراويح

ال�أهداف: 

ُيَتَوقَُّع من �لطّلبة في نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على:
تعريف صلاة �لتّر�ويح.- ١
بيان ُحكم صلاة �لتّر�ويح.- ٢
�لتّفريق بين صلاة �لتّر�ويح، و�لّصلو�ت �لمفروضة.- 3

بيان فضل صلاة �لتّر�ويح.- ٤
ذكر وقت صلاة �لتّر�ويح.- ٥
تقان.- ٦ �لحرص على �أد�ء صلاة �لتّر�ويح باإ

�أِصُف صلاة �لتّر�ويح في �لمسجد �لّذي �أصلّي فيه.
١

 هي� نُش�هد مقطع فيديو لصلاة التّراويح في المسجد ال�أقصى.

�لعباد�ت، وخاّصة في شهر رمضان  نو�فل  كثار من  �ل�إ �لمسلمين على    �لّرسول  حّث 

  للاأجر و�لثّو�ب، ولهذ� سّن �لّرسول لمرضاته، وطلباً  �للّه تعالى، ونيلاً  �إلى  باً  �لفضيل؛ تقرُّ

َيت صلاة �لتّر�ويح. للمسلمين قيام ليالي شهر رمضان بصلاة ُسمِّ

ْرُس لدَّ
ا
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فم� المقصود بصلاة التّراويح؟ وم� ُحكمه�؟ وم� عدد ركع�ته�؟ وكيف تُؤّدى؟ وم� فضله�؟

 صلاة التّراويح:

هي صلاة يؤّديها �لمسلمون جماعاٍت �أو فر�دى في كّل ليلة من ليالي شهر رمضان �لمبارك، بعد صلاة 

سنَِّة �لِعشاء، وقبل صلاة �لِوتر، ويمتّد وقتها �إلى ما قبل طلوع �لفجر، وهذ� ما ُيَسّمى قيام رمضان.

 ُحكمه�:

صلاة �لتّر�ويح ُسنَّة مؤكَّدة، صّلاها �لّرسول  بالمسلمين، ومنفرد�ً، وحافظ على �أد�ئها من 

بعده �لّصحابة -رضو�ن �للّه عنهم- و�لمسلمون حتّى وقتنا �لحاضر.

اأتعلّم: 

نّة �لمؤكَّدة: ما ُيثاب �لمسلم على فعلها، ول� يعاقب على تركها. وقد د�وم �لّرسول -صلى  �لسُّ

�للّه عليه وسلم- على فعلها، ولم يترْكها �إلّ� في حال�ت قليلة. 

 عدد َرَكع�ته�:

صلاة �لتّر�ويح ثماني َرَكعات، حيُث ثبت �أّن رسول �للّه  صلّى صلاة �لتّر�ويح ثماني ركعات، 

و�أوتر بعدها بثلاث َرَكعات، وُيسَتَحّب صلاتها عشرين َرْكعة جماعًة في �لمسجد؛ �قتد�ًء بسنّة 

�لخليفة �لّر�شدّي عمر بن �لخطّاب، رضي �للّه عنه.

 كيفّيته�:

مام جهر�ً سورة �لفاتحة، وما تيّسر من �لقر�آن  تؤّدى صلاة �لتّر�ويح ركعَتْيِن ركعَتْين، يقر�أ فيهما �ل�إ

مام و�لمصلون قليلاً بعد كّل  �لكريم في كّل ركعة، ويسلِّم في نهاية كّل ركعَتْين، ثّم يستريح �ل�إ

�أربِع َرَكعات، وُيَسّن �أن تُصلّى صلاة �لتّر�ويح جماعًة في �لمسجد، ويجوز للمسلم �أن يصلَّيها 

في بيته مع �أفر�د �أسرته.
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أّن �لمصلّيَن يستريحوَن بعد كّل �أربِع َرَكعات  َيت صلاة �لتّر�ويح بهذ� �ل�سم؛ ل� ُسمِّ

�أثناَء �أد�ئها.

صندوُق المعرفِة:

 حكمة مشروعّية صلاة التّراويح:

نيل �ل�أجر و�لثّو�ب في شهر رمضان �لّذي تُضاَعُف فيه �لحسنات.- ١

توحيد كلمة �لمسلمين باجتماعهم في �لمسجد خلف �إمام و�حد.- ٢

د �أحو�ل بعضهم بعضاً، وتبادل �لّزيار�ت - 3 تقوية �أو�صر �لعلاقة بين �لمسلمين، من خلال تفقُّ

بينهم.

�ل�أجر  لنيل  �لتّر�ويح؛  صلاة  باأد�ء  �لفضيل  رمضان  شهر  ليالي  قيام  على  يحرص  و�لمسلم 

و�لثّو�ب �لعظيم، فقد وعد �للّه -تبارك وتعالى- َمْن قام ليالي شهر رمضان بالمغفرة، وقال صلى 

�للّه عليه وسلم: "َمْن قاَم رمضاَن �إيماناً و�حتساباً ُغِفَر له ما تقّدم من ذنبه". )متّفق عليه( 

�أتحّدث عن �لمعيقات �لّتي تمنعني من �أد�ء صلاة �لتّر�ويح في �لمسجد �ل�أقصى.

٢

ل�فَِتة: �أنا مسلم، �أحرص على صلاة �لتّر�ويح 
جماعًة في �لمسجد.
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( يميَن �لعبارِة غيِر �لّصحيحة،  ( يميَن �لعبارِة �لّصحيحِة، و�إشارَة ) �لسؤ�ل �ل�أول �أضُع �إشارَة )

            فيما ياأتي: 

( تؤّدى صلاة �لتّر�ويح في كّل شهر من شهور �لّسنة. �أ-  ) 

( ُيطلق على صلاة �لتّر�ويح قياُم رمضان. ب- ) 

( ُيستَحّب �أْن تؤّدى صلاة �لتّر�ويح جماعًة في �لمسجد في شهر رمضان. ج- ) 

مام في كّل ركعة من َرَكعات صلاة �لتّر�ويح �لفاتحة، وما تيّسر من �لقر�آن �لكريم. ( يقر�أ �ل�إ د- ) 

مام في صلاة �لتّر�ويح بعد كّل �أربع َرَكعات. ( يسلّم �ل�إ  هـ- ) 

( يكون وقت صلاة �لتّر�ويح بعد صلاة �لِوتر في شهر رمضان. و- ) 

جابة �لّصحيحة فيما ياأتي: �لسؤ�ل �لثاني �أضُع د�ئرة حول رمز �ل�إ

�أ- حكم صلاة �لتّر�ويح هو:

٢- ُمباح. ١- فرض.      

٤- ُسنّة مؤكَّدة. 3- و�جب.      

ب- ُيستَحّب �أد�ء صلاة �لتّر�ويح عشرين ركعة جماعًة في �لمسجد؛ �قتد�ًء بسنّة �لخليفة  

�لر�شدّي:

. ٢- عمر بن �لخطّاب     . ١- �أبو بكر �لّصّديق

. ٤- علّي بن �أبي طالب     . 3- عثمان بن عّفان

أّن �لمصلين يستريحون بعد كّل: َيت صلاة �لتّر�ويح بهذ� �ل�سم؛ ل� ج- ُسمِّ

٢-ركعتين. ١- �أربع َرَكعات.     

٤- ِسّت َرَكعات.  3- ثماني َرَكعات.     

�لسؤ�ل �لثالث �أَبّيُن وقت صلاة �لتّر�ويح.

التــقــــويــــــم 
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�لسؤ�ل �لر�بع �أوّضُح �لحكمة من مشروعّية صلاة �لتّر�ويح.

�لسؤ�ل �لخامس �أْكِمُل قوله : "من قام رمضان ................... ذنُبه".
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اأحك�م صلاة العيدين

ال�أهداف:  

ُيَتَوقَُّع من �لطّلبة في نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على:
تعريف صلاة �لعيدين.- ١
بيان ُحكِم صلاة �لعيدين.- ٢
توضيح كيفّية صلاة �لعيدين.- 3

ذكر �آد�ب �لعيدين.- ٤

َتعد�د فضل صلاة �لعيدين.- ٥
�لحرص على �أد�ء صلاة �لعيدين.- ٦
سلامّية. - ٧ أمة �ل�إ يَّة صلاة �لعيدين في وحدة �ل� �ستنتاج �أهمِّ

 هّي� بن� نش�هد مقطع فيديو عن كيفّية اأداء صلاة العيد من القرص المرفق.

ْرُس لدَّ
ا
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َيت  ُسمِّ صلاة،  عيد  كّل  في    اللّه  رسول  سّن 

)صلاة العيد(، فم� حكمه�؟ وم� وقته�؟ وم� كيفّيته�؟ 

وم� اآدابه�؟ وم� فضل العيدين، وصلاتهم�؟

 حكم صلاة العيدين:

نة  صلاة �لعيدين ُسنَّة مؤكَّدة، و�أّول صلاة عيد صّلاها �لنّبّي  كانت صلاة عيد �لفطر في �لسَّ

�لثّانية من �لهجرة.

 وقته�، وكيفّيته�:

يبد�أ وقت صلاة �لعيدين بعد شروق �لّشمس بقليل، ويمتّد �إلى قُبيل صلاة �لظُّهر، وهي عبارة 

مام في �لّركعة �ل�أولى  عن ركعتين من غير �أذ�ن، ول� �إقامة، ومن غير ُسنَّة قبلّية، �أو بعديّة، يقر�أ �ل�إ

حر�م دعاء �ل�ستفتاح، ثّم يكّبر سبع تكبير�ت، يرفع يديه بمحاذ�ة �أذنيه عند كّل  بعد تكبيرة �ل�إ

تكبيرة، ويقول بين �لتّكبير�ت: "سبحان �للّه، و�لحمد لله، ول� �إله �إلّ� �للّه، و�للّه �أكبر"، ثّم يقر�أ 

�لفاتحة، وما تيّسر له من �لقر�آن �لكريم جهر�ً، وُيكمل �لّركعة، كما يفعل في سائر �لّصلو�ت، ثّم 

يقوم للّركعة �لثّانية، وُيكّبر خمَس تكبير�ت بعد تكبيرة �لقيام، ويفعل فيها، كما فعل في �لركعة 

�أد�ؤها في  وُيَسّن  بر�هيمّية، ويسلّم،  �ل�إ و�لّصلاة  د،  �لتّشهُّ ويقر�أ  �آخرها،  ثّم يجلس في  �ل�أولى، 

�لمصلّى خارج �لمسجد، ما لم يكن هناك عذر، كمطر، ونحوه، ويستحب تاأخير صلاة عيد 

�لفطر حتى يتسنى للمسلم �إخر�ج صدقة �لفطر، كما وُيسُن تقديم صلاة عيد �ل�أضحى حتى 

يتمكن �لمسلم من ذبح �أضحيته و�إفطاره منها.

بينهما  يفصل  ُخطبَتْيِن،  �لمصلّين  في  مام  �ل�إ يخُطب  �أْن  �لعيدين  صلاة  �أد�ء  بعد  وُيَسّن 

أمر  بجلسة يرشد �لمصلّين فيهما �إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، ويذكّرهم بِِصَلِة �ل�أرحام، و�ل�

بالمعروف، و�لنّهي عن �لمنكر.

 اأَفكِّر: 
بعد �أي فريضة ياأتي كل من:

١- عيد �لفطر.
٢- عيد �ل�أضحى
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 التّكبير في العيدين:

�أْن يكّبر �لمسلمون في �لعيدين بصوت مرتفع، يرّددون كلمات �لتّكبير، وهي:"�للّه  ُيَسّن 

�أكبر، �للّه �أكبر، �للّه �أكبر، ل� �إله �إلّ� �للّه، �للّه �أكبر، �للّه �أكبر، ولله �لحمد". 

ويبد�أ �لتّكبير في عيد �لفطر من غروب شمس ليلة �لعيد بثبوت رؤية هلال شو�ل، حتّى صلاة 

�لعيد، �أّما �لتّكبير في عيد �ل�أضحى، فيبد�أ من فجر يوم عرفة �إلى عصر �ليوم �لّر�بع من �أيّام �لعيد.

�إلى  وُيْحِسنوَن  �أرحامهم،  وَيِصلوَن  بعضهم،  على  فيسلّمون  �لعيد،  في  �لمسلمون  يلتقي 

جير�نهم، ويعطفون على فقر�ئهم.

 من اآداب العيدين:

ُيستَحّب للمسلم في �لعيدين �أْن يقوَم بما ياأتي:

يغتسل، ويتطّيب، ويلَبس �أجمل �لثّياب.- ١

يتبادل �لتّهنئة بالعيد، فقد كان �أصحاب رسول �للّه  �إذ� �لتَقو� يوم �لعيد، يقول بعضهم - ٢

لبعض: "تقبل �للّه منّا ومنك".

يزور �أهله، و�أقاربه، وجير�نه، و�أصدقاءه، ويتو�صل معهم.- 3

يؤّدي �لّصلاة في �لمصلى خارج �لمسجد، مصطحباً زوجته، و�أبناءه.- ٤

�أذكُر سنناً �أخرى لصلاة �لعيدين، و�أدّونُها في دفتري.

١

يؤّدي �لطّلبة صلاة �لعيد في ساحة �لمدرسة باإشر�ف �لمعلم.

٢
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َقِضيٌَّة للنِّق�ش:

مظاهر �أعجبتني في �لعيدين، ومظاهر لم تعجبني فيهما.

ل�فَِتة: �أنا مسلم �أفرح بالعيد، �أزور �أرحامي و�أصدقائي، 
و�أصافحهم قائلاً: تقّبل �للّه منّا ومنكم.
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( يميَن �لعبارِة غيِر �لّصحيحة،  ( يميَن �لعبارِة �لّصحيحِة، و�إشارَة ) �لسؤ�ل �ل�أول �أضُع �إشارَة )

            فيما ياأتي: 

حر�م. ( عدد �لتّكبير�ت في �لرّكعة �ل�أولى من صلاة �لعيدين سبع تكبير�ت غير تكبيرة �ل�إ �أ- ) 

مام في �لقر�ءة في صلاة �لعيدين. ( يجهر �ل�إ ب-) 

( صلاة �لعيدين �أربع َرَكعات كصلاة �لظُّْهر. جـ- ) 

( يوجد لصلاة �لعيدين �أذ�ن، و�إقامة. د- ) 

( يوجد لصلاة �لعيدين ُسنَّة قبلّية، و�أخرى َبعديّة. هـ- ) 

( صلاة �لعيدين تسبق �لُخطبة. و- ) 

جابة �لّصحيحة فيما ياأتي: �لسؤ�ل �لثاني  �أضُع د�ئرة حول رمز �ل�إ

�أ- حكم صلاة �لعيدين هو:

٢- ُسنّة مؤكَّدة. ١- فرض.     

٤- مندوب. 3- و�جب.     

ب- ُيستَحّب تاأخير صلاة عيد �لفطر حتّى:

خر�ج صدقة �لفطر.     ١- يتسع �لوقت؛ ل�إ

٢- يتجّمع �لمصلّون؛ للّصلاة.

3- يتّسع �لوقت؛ لذبح �ل�أضحية.

٤- يؤّدي �لمصلون ُسنَّة �لعيد �لقبلّية.

ج- ياأتي عيد �ل�أضحى في �لعاشر من شهر: 

٢- رجب. ١- شّو�ل.     

٤- ذي �لِحّجة. 3- ُمَحرَّم.     

التــقــــويــــــم 
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�لسؤ�ل �لثالث متى َيبد�أ �لتّكبير في صلاة �لعيدين؟

ُد ثلاثة من �آد�ب �لعيدين. �لسؤ�ل �لر�بع �أعدِّ

�لسؤ�ل �لخامس �أذكُر �أربعاً من فضائل �لعيدين.

�لسؤ�ل �لسادس  �أعلِّل ما ياأتي:

�أ- ُيستَحّب تاأخير صلاة عيد �لفطر، وتعجيل صلاة عيد �ل�أضحى.

ن �أد�ء صلاة �لعيدين في �لُمَصلّى خارج �لمسجد. ب- ُيسَّ
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�لَوحدة �لّسادسة: 
َوحدة �ل�أخلاق و�لتّهذيب

 �لّدرس �لثّامن عشر: �لكلمة �لطَّيِّبة )تفاعلّي(.

 �لّدرس �لتّاسع عشر: �لمحّبة بين �لمسلمين.

يثار.  �لّدرس �لعشرون: �ل�إ
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رو�ه �لترمذي و�لحديث صحيح

ق�ل رسول اللّه  : ) اإِنَّ ِمْن اأَحبُِّكْم اإَِليَّ 

ِبُكْم ِمنِّي َمْجِلسً� َيْوَم اْلِقَي�َمِة اأَح�ِسَنُكْم اأْخَلاقً�( َواأْقَر

ق�ل الش�عر:
اإنّم� ال�أمُم ال�أخلاُق م� َبِقَيْت        و

ْن ُهُم َذَهَبْت اأخلاقُهْم َذَهبوا       ف�إ

الهدف الع�م لوحدة ال�أخلاق والتهذيب:

ســلامي   يتوقــع مــن �لطلبــة فــي نهايــة �لوحــدة تمثُّــل ســلوك �لُخلُــق �ل�إ
يثــار. فــي �لكلمــة �لطيبــة ومحبــة �لمســلمين و�ل�إ
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يِّبة  الكلمة الطَّ
)تف�علّي(

ال�أهداف: 

ُيَتَوقَُّع من �لطّلبة في نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على: 

�لتّعرُّف �إلى مفهوم �لكلمة �لطَّيِّبة.- ١
تلاوة �آية قر�آنية عن فضل �لكلمة �لطَّيِّبة.- ٢
�ل�ستدل�ل بحديث نبوّي يحّث على �لتّحلّي بالكلمة �لطَّيِّبة.- 3

َتعد�د بعض ُصَور �لكلمة �لطَّيِّبة.- ٤
�ستنتاج بعض ثمار �لكلمة �لطَّيِّبة على �لفرد و�لمجتمع.- ٥
�لحرص على �لكلمة �لطَّيِّبة، ونشرها.- ٦

 الموضوع�ت التي ين�قشه� المعلّم مع الّطلبة: 

مفهوم �لكلمة �لطَّيِّبة )يقّدمها �لمعلّم من خلال �لحو�ر و�لمناقشة(.- ١

فضل - ٢ شريفة عن  نبوية  و�أحاديث  كريمة،  و�آيات  نصوص شرعّية،  �لطَّيِّبة:  �لكلمة  فضل 

�لكلمة �لطَّيِّبة، وبطاقات تعليمّية يعرضها �لطّلبة، وتلاوة من �لمصحف �لقارئ، �أو �لشريط 

جمالّي. �لصوتي، �أو شاشة عرض، ومناقشة �لطّلبة في معاني �لمفرد�ت �لجديدة، و�لمعنى �ل�إ

ْرُس لدَّ
ا
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يِّبة من القرص   هّي� بن� نش�هد ونستمع هذا المقطع عن فضل الكلمة الطَّ

المرفق.

�أستنتُج �لمر�د من تشبيه �لكلمة �لطَّيِّبة بالّشجرة �لطَّيِّبة.

١

 

ُصَور و�أمثلة من �لكلمة �لطَّيِّبة: من خلال نظام - 3

لديها  ما  مجموعة  كّل  تعرض  �لمجموعات، 

من ُصَور، ويناقشها �لمعلم مع �لطلبة.

�لكلمة �لطيبة كالشجرة �لطيبة تعطي ثمار�ً طيبة

يقّدم �لطّلبة نماذج عملّية عن �لكلمة �لطَّيِّبة، من خلال تجاربهم في �لحياة.

٢

 

ثمار �لكلمة �لطَّيِّبة وفو�ئدها: باأسلوب �لعصف �لذهنّي، - ٤

�أو �أسلوب تقسيم �لّصّف �إلى �أربع مجموعات:

مجموعة )�أ( تستنتج ثمار �لكلمة �لطَّيِّبة على �لفرد.	 

مجموعة )ب( تستنتج ثمار �لكلمة �لطَّيِّبة على �لمجتمع.	 

مجموعة )ج( تستنتج �أضر�ر �لكلمة �لّسيِّئة على �لفرد.	 

مجموعة )د( تستنتج �أضر�ر �لكلمة �لّسيِّئة على �لمجتمع.	 
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لة: استراتيجّي�ت تعلميمّية مكمِّ

- يستمع �لطّلبة ل�أنشودٍة عن �أثر �لكلمة �لطَّيِّبة.

- يقّدم �لطّلبة، �أو يشاهدون عرضاً مسرحّياً تمثيلّياً عن �أثر �لكلمة �لطَّيِّبة، وُصَورها.

�لحرص على �لكلمة �لطَّيِّبة، وتمثُّلها في حياة �لطالب. - ٥

متابعة نموذج رصد �أسبوعي لمدى تمثُّل �لطالب للكلمة �لطَّيِّبة.

يِّبة جدول رصد اأسبوعّي للط�لب؛ لمت�بعة سلوكه في توظيف الكلمة الطَّ

�لمكان

سلوك �لكلمة �لطَّيِّبة
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َقِضيٌَّة للنِّق�ش:

سلام؟ ١- ما �أثر �لكلمة �لطَّيِّبة في �لّدعوة للاإ

يِّئة؟ ٢-  ما �ل�أضر�ر �لمترتبة على �لكلمة �لسَّ

3- كيف �أستفيُد من وسائل �لتّو�صل �ل�جتماعّي في نشر �لكلمة �لطَّيِّبة؟

     
ُمك في وجه  ل�فَِتة: قال رسول �للّه : "تبسُّ

�أخيك صدقة". )متَّفق عليه(
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المحّبة بين المسلمين

ال�أهداف:

ُيَتَوقَُّع من �لطّلبة في نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على: 

سلام.- ١ �لتّعرُّف �إلى مفهوم �لمحّبة في �ل�إ

�ل�ستدل بدليل شرعّي )قر�آن - حديث(، يحّث على - ٢
يَّة �لمحّبة بين �لمسلمين. �أهمِّ

َتعد�د بعض ُصَور �لمحّبة بين �لمسلمين.- 3

على - ٤ �لمسلمين  بين  �لمحّبة  ثمار  بعض  �ستنتاج 
�لفرد و�لمجتمع.

تمثُّل محّبة �لمسلمين سلوكّياً.- ٥

ْرُس لدَّ
ا

: ق�ل رسول الله

)حديث حسن(
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 هّي� بن� نستمع، ونش�هد مقطع فيديو عن الُحّب في اللّه تع�لى.

﴿  ۈ   تعالى:  قال  بينهم،  �لعلاقات  تقّوي  أنّها  ل� �لمسلمين؛  بين  �لمحّبة  على  سلام  �ل�إ حّث 

ٴۇ  ۋ      ﴾. )�لحجر�ت: ١٠(
يَّته�؟ وم� ُصَورُه�؟ فم� المقصود بمحّبة المسلمين؟ وم� اأهمِّ

�لخير،  في  وتعاون  ورحمة،  رفق،  من  بينهم:  �لمتبادلة  �لموّدة  مشاعر  هي  المسلمين:  محّبة 

ونصرتهم، ودفع �لّشرور عنهم، ونحو ذلك مع صفاء �لقلوب، وبذل �لنّصيحة.

يَّة المحّبة بين المسلمين:  اأهمِّ

محّبة �لمسلمين دليل على �إيمانهم بربهم، ومحبتهم لله ولرسوله ، قال تعالى: ﴿   ٱ  - ١

ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  
ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ﴾. )�لفتح: ٢٩(

�لمسلمون �لمتحابّون في �للّه ُيظلّهم �للّه في ظلّه يوم �لقيامة، قال رسول �للّه : "سبعة يظلّهم - ٢

�للّه في ظلّه يوم ل� ِظّل �إل� ظلُُّه.. ورجلان تحابّا في �للّه، �جتمعا عليه، وتفرّقا عليه.." )متَّفق عليه(

 من ُصَورِ المحّبة بين المسلمين:

�أن ُيِحبَّ �لمسلم ل�أخيه ما ُيِحّب لنفسه، قال رسول �للّه : "ل� يؤمن �أَحُدكم حتى - ١

يحبَّ ل�أخيه ما يحبُّ لنفسه" )رو�ه �لبخارّي(

نُصرة �لمسلمين، و�لتّعاطُف معهم، ونصحهم، ودفع �ل�أذى و�لخطر عنهم، و�لّدفاع عنهم - ٢

ِهْم، َوَتر�ُحِمِهْم، َوَتعاُطِفِهْم، َمَثُل �لَْجَسِد �إِذ�  في غيابهم، قال : "َمَثُل �لُْمْؤِمنيَن في َتو�دِّ

�ْشَتكى ِمْنُه ُعْضٌو َتد�عى لَُه سائُِر �لَْجَسِد بِالّسَهِر و�لُْحّمى". )رو�ه مسلم( 

 لماذ� �أِحبُّ صديقي؟
١
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ألبانّي(- 3 تبادل �لّزيار�ت و�لهد�يا بين �لمسلمين: قال : "تهادو� تحابّو�". )رو�ه �لبيهقّي وحّسنه �ل�

�إفشاء �لّسلام بين �لمسلمين: قال رسول �للّه : "�أفشو� �لّسلام بينكم". )رو�ه مسلم(- ٤

فصاح عن محّبة �لمسلم ل�أخيه، قال رسول �للّه : "�إذ� �أحّب �أحُدكم صاحبه، فْلياتِِه - ٥ �ل�إ

في َمْنِزله، فليخبْرُه �أنّه يحبُّه لله، عّز وجّل" )رو�ه �أحمد، باإسناد حسن(

يفسح �لمعلّم �لمجال �أمام �لطّلبة؛ ليعّبرو� عن حّبهم ل�أصدقائهم.
٢

 ثم�ر المحّبة بين المسلمين:

�لفوز برضو�ن �للّه تعالى، ودخول �لجنّة.- ١

�لمحّبة بين �لمسلمين تعين على طاعة �للّه تعالى، و�لبعد عن معصيته.- ٢

�لمحّبة بين �لمسلمين تؤّدي �إلى �لتّر�حم فيما بينهم، وتوحيد صّفهم في مو�جهة �ل�أعد�ء، - 3

أنفال: ٤٦( قال تعالى: ﴿ٻ  ٻ  پ  پ  پ﴾. )�ل�

أّمة لتحرير ِفَلسطين من �ل�حتلال  �أستنتُج �أثر شيوع �لمحّبة بين �لمسلمين في توحيد �ل�

هيونّي. �لصُّ

٣

َقِضيٌَّة للنِّق�ش:

أنّه ُيِحّبه؟ ما ر�أيك فيمن يسكت عن �أخطاء زميله؛ ل�

  
ل�فَِتة: �أنا مسلم، �أِحّب �لمسلمين، و�أدعو لهم بالخير.
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جابة �لّصحيحة فيما ياأتي: �لسؤ�ل �ل�أول �أضُع د�ئرة حول رمز �ل�إ

�أ- من �لسبعة �لذين ُيظلّهم �للّه في ِظلِِّه يوم �لقيامة رجلان:

٢- تجاور�. ١- تحابّا في �للّه.     

٤- ذهبا معاً �إلى �لحّج.  3- تشاركا في تجارة.       

ب- من ُصَور �لمحّبة بين �لمسلمين:

٢- �إفشاء �لّسلام. فصاح عن محّبة �لمسلم ل�أخيه.   ١- �ل�إ

٤- جميع ما ُذِكَر صحيح.  3- تبادل �لّزيار�ت و�لهد�يا.   

ج- مشاعر �لموّدة �لمتبادلة بين �لمسلمين هو تعريف لـ :

٢- �لَوحدة. ١- �ل�أخّوة.      

٤- �لمحّبة. 3- �لّصد�قة.      

ُد ثلاثاً من ثمار �لمحّبة بين �لمسلمين. �لسؤ�ل �لثاني �أَعدِّ

يَّة �لمحّبة بين �لمسلمين. �لسؤ�ل �لثالث �أستدلُّ باآيٍة كريمٍة �أو حديٍث شريٍف على �أهمِّ

آتية:  �أَبيُِّن  و�جب �لمسلم تُجاه �لقضايا �ل�
�لسؤ�ل �لر�بع

هيونّي. ١- وجود �آل�ف �ل�أسرى من �لِفَلسطينّيين في سجون �ل�حتلال �لصُّ

٢- تعرُّض منزل �أحد �لجير�ن للحريق.

3- عودة جار لنا من �أد�ء فريضة �لحّج.

�لسؤ�ل �لخامس �أعلُّل : تَُعدُّ محّبة �لمسلمين فيما بينهم من �أسباب �لنّصر على �ل�أعد�ء.

التــقــــويــــــم 
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ْرُس لدَّ
ا

يث�ر ال�إ

ال�أهداف:

ُيَتَوقَُّع من �لطّلبة في نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على:

يثار.- ١ �لتّعرُّف �إلى مفهوم �ل�إ
يثار.- ٢ �ل�ستدل�ل بدليل شرعّي على ُخلُق �ل�إ
يثار.- 3 �لتمثيل على �ل�إ

يثار على �لفرد و�لمجتمع.- ٤ �ستنتاج بعض ثمار ُخلُق �ل�إ
يثار.- ٥ تقدير ُخلُق �ل�إ
يثار سلوكّياً.- ٦ تمثُّل ُخلُق �ل�إ

يث�ر من القرص المرفق، واأن�قُشُه   هّي� بن� نش�هُد ونستمُع مقطع فيديو عن ال�إ

مع زملائي.

يث�ر؟  يث�ر من اأحسن ال�أخلاق عند اللّه تع�لى، والنّ�س، فم� ال�إ ُيَعّد ال�إ

نسان غيَره على نفسه في َجلب  �ل�إ ُيقّدَم  �أن  يثار: هو  �ل�إ

ّر عنه، كاأن تعطَي غيَرك �لطّعام، و�أنت  �لنّفع له، ودفع �لضُّ

بحاجة �إليه.

 اأَفكِّر: 

يثار؟ ما �لفرق بين �لكرم و�ل�إ
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�أتحّدث عن موقف �آثرُت به صديقاً لي على نفسي.
١

يثار من �أعظم �لُقُربات ثو�باً و�أجر�ً، فقد �أثنى �للّه -عّز وجّل- على �أصحاب هذ� �لُخلُق،  و�ل�إ

نْيا و�ل�آخرة، قال �للّه تعالى: ﴿  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ     �أنّهم �لمفلحون في �لدُّ وبّين 

ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی    
یی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جبَ﴾ )�لحشر: ٩(. وُيقَصد بالخصاصة: �لحاجة. 

يث�ر:  من ُصَور ال�إ

ضيف رسول اللّه، صلى �للّه عليه وسلم: عن �أبي هريرة، رضي �للّه عنه: "�أّن رجلاً �أتى - 1

- �أو  �لنّبّي ، فبعث �إلى نسائه، فقلَن: ما معنا �إلّ� �لماء. فقال رسول �للّه : َمن يضمُّ

�إلى �مر�أته، فقال: �أكرمي ضيف  �أنا. فانطلق به  يضيف- هذ�؟ فقال رجل ِمن �ل�أنصار: 

و�أصبحي  طعامك،  هيِّئي  فقال:  قوت صبياني.  �إلّ�  عندنا  ما  فقالت:   . �للّه  رسول 

و�أصبحت  طعامها،  فهّياأت  عشاء.  �أر�دو�  �إذ�  صبيانك  مي  ونوِّ �أوقديه(،  )�أي  سر�جك؛ 

سر�جها، ونّومت صبيانها، ثّم قامت كاأنّها تصلح سر�جها، فاأطفاأته، فجعلا ُيريانه �أنّهما 

ياأكلان، فباتا طاويْيِن؛ )�أي جائَعْين(، فلّما �أصبح، غد� �إلى رسول �للّه ، فقال: ضحك 

�للّه �للّيلة، �أو عجب ِمن فعالكما، فاأنزل �للّه: ﴿ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی    یی   

ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جبَ﴾ )�لحشر: ٩( ". )رو�ه �لبخارّي( 

معي طعام يكفيني وحدي، و�إلتقيت بصديقي وليس معه طعام، كيف �أتصرف؟
٢
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قّصة المراأة وابنتيه� مع التّمرة: عن �أمُّ �لمؤمنين عائشة، رضي �للّه عنها، قالت: "جاءتني - 2

تمرة.  منهما  و�حدة  كّل  فاأعطت  تمر�ت،  ثلاث  فاأطعمتها  لها،  �بنتين  تحمل  مسكينة 

�إلى فيها تمرة؛ لتاأكلها، فاستطعمتها �بنتاها، فشّقت �لتّمرة �لّتي كانت تريد �أن  ورفعت 

تاأكَلها بينهما، فاأعجبني شاأنها، فذكرت �لّذي صنعْت لرسول �للّه ، فقال: "�إّن �للّه 

قد �أوجب لها بها �لجنّة، �أو �أعتقها بها ِمن �لنّار". )رو�ه مسلم( 

قصة راأس الّش�ة: قال �بن عمر، رضي �للّه عنه: "�أْهِدَي لرجل ِمن �أصحاب رسول �للّه - 3

 ر�أس شاة، فقال: �إّن �أخي فلاناً وعياله �أحوُج �إلى هذ� منّا، فبعث به �إليهم، فلم يزْل 

أّول" )رو�ه �لبيهقّي  يبعث به و�حد �إلى �آخر حتّى تد�ولها �أهل سبعة �أبيات، حتّى رجعت �إلى �ل�

يمان(  في شعب �ل�إ

يث�ر:  من ثم�ر ال�إ

نيل محّبة �للّه تعالى، ودخول �لجنّة، و�لنّجاة من �لنّار.- ١

يثار، وثناؤهم عليه في حياته، وبعد مماته.- ٢ محّبة �لنّاس لَِمْن يتحلّى بخلُق �ل�إ

يثار يجلب �لخير و�لبركة و�لتوفيق لصاحبه في �لدنيا و�ل�آخرة.- 3 �ل�إ

�ل�يثار يؤّدي للتّعاون و�لتّكافل �ل�جتماعّي، وُيْبِعُد �لمجتمع عن �لبغضاء.- ٤

َقِضيٌَّة للنِّق�ش:

يثار في تخفيف �لحصار عن �لّشعب �لِفَلسطينّي؟  كيف يساعد �ل�إ

يثار مع �لمسلمين. ل�فَِتة:�إيماني يدعوني �أن �أتحلّى بُخلُق �ل�إ
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( يميَن �لعبارِة غيِر �لّصحيحة،  ( يميَن �لعبارِة �لّصحيحِة، و�إشارَة ) �لسؤ�ل �ل�أول �أضُع �إشارَة )

            فيما ياأتي: 

يثار. سلام يدعو للكرم، و�ل�إ ( �ل�إ �أ- ) 

يثار يكون من �ل�أغنياء ل� �لفقر�ء. ( �ل�إ ب- ) 

يثار �إلى �لمحّبة بين �لمسلمين. ( يؤّدي �ل�إ ج- ) 

يثار في �لطّعام و�لّشر�ب. ( يقتصر �ل�إ د- ) 

جابة �لّصحيحة فيما ياأتي: �لسؤ�ل �لثاني  �أضُع د�ئرة حول رمز �ل�إ

ّر هو تعريف لـ : نسان نفسه على غيره في جلب �لنّفع، �أو دفع �لضُّ �أ- �أن يقّدم �ل�إ

يثار. ٢- �ل�إ ١- �لتّعاون.     

أنانّية. ٤- �ل� 3- �لكرم.     

آية �لكريمة على خلق: ب- ﴿ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی    ی﴾ تحّث �ل�

دق. ٢- �لصِّ ١- �لجود.      

يثار. ٤- �ل�إ حسان.     3- �ل�إ

يثار للُمْؤثِر �أنّه ينال: ج- من ثمار �ل�إ

١- محّبة �للّه تعالى.                      ٢- محّبة �لنّاس.

٤- جميع ما ُذِكَر صحيح. 3- �لجنّة.     

�لسؤ�ل �لثالث ما مناسبة قول �لنّبّي : "�إّن �للّه قد �أوجب لها بها �لجنّة، �أو �أعتقها بها ِمَن �لنّار"؟

يثار؟ �لسؤ�ل �لر�بع  ما �لثّمار �لّتي يجنيها �لفرد و�لمجتمع من �لتّحلّي بخلق �ل�إ

التــقــــويــــــم 
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ق�ئمُة المص�درِ والمراجع: 

�لقر�آن �لكريم. 	 

د �لجزري، �أْسُد �لغابة في معرفة �لصحابة، د�ر �بن حزم، ط١، ٢٠١٢م.	  أثير، علي بن ُمَحمَّ �بن �ل�

أثري، عبد �للّه بن عبد �لحميد، �لوجيز في عقيدة �لسلف �لصالح، مر�جعة وتقديم صالح بن عبد �لعزيز �آل 	  �ل�

رشاد - �لمملكة �لعربية �لسعودية، ط١، ١٤٢٢هـ. سلامّية و�ل�أوقاف و�لدعوة و�ل�إ �لشيخ، وز�رة �لشؤون �ل�إ

أبر�ر، د�ر �لنفائس–�ل�أردن، �لطبعة �لّسابِعة ١٤١٥هـ – ١٩٩٥.	  �ل�أشقر، عمر سليمان، عالم �لملائكة �ل�

�أنيس، �إبر�هيم ورفاقه، �لمعجم �لوسيط، د�ر �إحياء �لتر�ث �لعربي، بيروت.	 

د بن �إسماعيل، ت)٢٥٦هـ(، َصحيُح �لُبخاِرّي، تحقيق: د. مصطفى ديب �لبغا، د�ر 	  �لبخارّي، �أبو عبد �للّه ُمَحمَّ

�بن كثير، �ليمامة – بيروت، ط3، ١٤٠٧هـ – ١٩٨٧.

د شاكر، �لناشر: شركة مكتبة 	  د بن عيسى، )٢٧٩هـ(، سنن �لتِّرمذّي، تحقيق وتعليق: �أحمد ُمَحمَّ �لتِّرمذّي، ُمَحمَّ

ومطبعة مصطفى �لبابي �لحلبي– مصر، ط٢، ١3٩٥هـ - ١٩٧٥م. 

حسان في تقريب صحيح �بن حبان، ترتيب: 	  د بن حّبان �لتّميمي، ت)3٥٤هـ(، �ل�إ �بُن حّبان، �أبو حاتم ُمَحمَّ

أرناؤوط،  �ل� �أحاديثه وعلّق عليه: شعيب  �لفارسي ت)٧3٩هـ(، حّققه وخّرج  بلبان  �لدين علي بن  أمير علاء  �ل�

�لناشر: مؤسسة �لرسالة، بيروت، ط١، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م.

�بن حجر، �أحمد بن علي �لعسقلاني، فتح �لباري بشرح َصحيُح �لُبخاِرّي، د�ر �بن كثير، بيروت.	 

نّة �لمنشورة ل�عتقاد �لطائفة �لناجية �لمنصورة، تحقيق حازم �لقاضي، 	  �لحكيمّي، حافظ بن �أحمد، �أعلام �لسُّ

رشاد - �لمملكة �لعربية �لسعودية، ط٢ ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م. سلامّية و�ل�أوقاف و�لدعوة و�ل�إ وز�رة �لشؤون �ل�إ

د، ت)٢٤١هـ(، �لعقيدة رو�ية �أبي بكر �لخلال، تحقيق عبد �لعزيز عز 	  �بن حنبل، �أبو عبد �للّه �أحمد بن ُمَحمَّ

�لدين �لسيرو�ن، د�ر قتيبة ١٤٠٨هـ.

أرناؤوط - 	  �ل� �أحمد، �لمحقق: شعيب  مام  �ل�إ د، ت )٢٤١هـ(، مسند  �أحمد بن ُمَحمَّ �للّه  �أبو عبد  �بن حنبل، 

عادل مرشد، و�آخرون، �إشر�ف: د عبد �للّه بن عبد �لمحسن �لتركي، �لناشر: مؤسسة �لرسالة، �لطبعة: �ل�أولى، 

١٤٢١هـ - ٢٠٠١م.

د خالد، رجال حول �لرَّسول، د�ر �لفكر للطباعة و�لنشر، بيروت، ط١، ٢٠٠٠م.	  خالد، ُمَحمَّ
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مام �لمحدث �لشيخ 	  �أبو د�ود، سليمان بن �ل�أشعث �لسجستاني، ت )٢٧٥هـ(، صحيح سنن �أبي د�ود، تاأليف �ل�إ

ألباني، ت )١٤٢٠هـ(. د ناصر �لدين �ل� ُمَحمَّ

أرناؤوط وغيره، �لمكتبة �لتوفيقية.	  د بن �أحمد بن عثمان، ِسَير �أعلام �لنبلاء، �لمحقق: شعيب �ل� �لذهبي، ُمَحمَّ

د بن عبد �للّه �لزركشي، �لبرهان في علوم �لقر�آن، مكتبة د�ر �لتر�ث.	  �لزركشي، �أبو عبد �للّه بدر �لدين ُمَحمَّ

نّة، د�ر �لهجرة – �لثقبة، �لطبعة 	  ّقاف، علوي بن عبد �لقادر، صفات �للّه عز وجل �لو�ردة في �لكتاب و�لسُّ �لسَّ

�لثّانية ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م.

�لسيوطي، جلال �لدين عبد �لرَّحمن بن �أبي بكر �لسيوطي، �لمكتبة �لثقافية، بيروت.	 

د علي �لصابوني، صفوة �لتفاسير، د�ر �لصابوني، �لقاهرة.	  �لصابوني، ُمَحمَّ

�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 علو�ن، عبد�للّه ناصح، تربية �ل�

د، �إحياء علوم �لدين، د�ر �لفكر.	  د بن ُمَحمَّ �لغز�لي، ُمَحمَّ

د �لغز�لي، فقه �لّسيَرة �لنَّبويّة، د�ر �لكتب �لحديثة، ط٨، ١٩٨٥ .	  �لغز�لي، ُمَحمَّ

د بن يعقوب �لشير�زي، �لقاموس �لمحيط، د�ر �لفكر.	  �لفيروز�بادي، مجد �لدين ُمَحمَّ

١٤٢3هـ 	   ، نّة  و�لسُّ �لكتاب  ضوء  في  أول�د  �ل� تربية  في  �لنَّبوّي  �لهدي  وهف،  بن  علي  بن  سعيد  �لقحطاني، 

-٢٠١١م.

د بن �أحمد �ل�أنصاري �لقرطبي، �لجامع ل�أحكام �لقر�آن، د�ر �لحديث، �لقاهرة.	  �لقرطبي، �أبو عبد �للّه ُمَحمَّ

�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.	  �لكحلاني، ُمَحمَّ

�لمباركفوري، صفي �لدين، �لرحيق �لمختوم، د�ر �لوفاء، ط١٢، ٢٠١٠م.	 

د بن عبد �لرَّحمن، تحفة �ل�أحوذّي بشرح جامع �لتّرمذّي، د�ر �لفكر.	  �لمباركفوري، ُمَحمَّ

رشاد 	  سلامّية و�ل�أوقاف و�لدعوة و�ل�إ نّة، وز�رة �لشؤون �ل�إ يمان في ضوء �لكتاب و�لسُّ نخبة ِمَن �لعلماء، كتاب �أصول �ل�إ

- �لمملكة �لعربية �لسعودية، �لطبعة: �ل�أولى: ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م.

�لنووي، �أبو زكريا محيي �لدين يحيى بن شرف، ت )٦٧٦هـ(، رياض �لصالحين من كلام سيد �لمرسلين، مكتبة 	 

�لغز�لي.
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�لنووي، �أبو زكريا محيي �لدين يحيى بن شرف، ت )٦٧٦هـ(، شرح �لنووي على مسلم، د�ر �لخير.	 

�لنووي، �أبو زكريا محيي �لدين يحيى بن شرف، ت )٦٧٦هـ(، �لمجموع شرح �لمهذب ))مع تكملة �لسبكي 	 

و�لمطيعي((، �لناشر: د�ر �لفكر.

د فؤ�د عبد 	  �لنيسابوري، مسلم بن �لحجاج �أبو �لحسن �لقشيري، َصحيُح ُمْسِلم، )ت٢٦١هـ(، �لمحقق: ُمَحمَّ

�لباقي، �لناشر: د�ر �إحياء �لتر�ث �لعربي – بيروت.

�بن هشام، عبد �لملك، سيرة بن هشام، تحقيق: عمر عبد �لسلام تدمري، د�ر �لكتاب �لعربي.	 

مو�قع متعددة ِمَن �لّشبكة �لعنكبوتية.	 



تّم حبمد الّل



لجنة المن�هج الوزارية:

سلامية:  اللجنة الوطنية لوثيقة التربية ال�إ

سلامية للصف الخ�مس ال�أس�سي:  المش�ركون في ورش�ت عمل الجزء الثّ�ني من كت�ب التربية ال�إ

د. صبري صيدم

�أ. �آمال �لفلاح

�أ. زينب ميادمي

�أ. تغريد صلاح 

�أ. عامر �بو سخيل

�أ. باسلة عوض

�أ. سريت شنان 

�أ. ر�أفت مسودة 

�أ. فريال �لشو�ورة

�أ. �أحمد عبد �لغفور 

�أ. سامي بارود

�أ. جمال سلمان 

�أ. عوني كميل 

�أ. تامر �لرملاوي 

�أ. سماح ضبابات

�أ. زياد زبيد�ت 

�أ. محمد �لبد�رين

م. فواز مج�هد

د. بصري ص�لح

اأ. ثروت زيد

اأ. عبد الحكيم اأبو ج�موس

اأ. عزام اأبو بكر

د. شهن�ز الف�ر

م. جه�د دريدي

د. سمية النّخ�لة

�أ. كاميليا عربودي�أ. نجلاء �لخضري �أ. ميسرة ستيتي �أ. مروة شيخ

�أ. وجد�ن �لضبة�أ. هدى يوسف

�أ.د. محمد عساف�أ.د. ماهر �لحولي�أ.د. عبد �لسميع �لعر�بيد�أ.د. �سماعيل شندي

د. خالد ترباند. حمزة ذيبد. جمال �لكيلانيد. �إياد جبور

�أ. رقية عر�ر�أ.جمال زهير�أ. تامر رملاوي�أ. �فتخار �لملاحي

�أ. فريال �لشو�ورة�أ. عمر غنيم�أ. عفاف طهبوب�أ. عبير �لنادي

�أ. نبيل محفوظ

�أ. يوسف تيم 


