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تــقــديــم

صــلاح التربــوي ب�أنــه المدخــل العقلانــي العلمــي الن�بــع مــن ضــرورات الح�لــة، المســتند اإلــى واقعيــة النشــ�أة،  يتصــف ال�إ

أمــر الــذي انعكــس علــى الرؤيــة الوطنيــة المطــورة للنظــ�م التعليمــي الفلســطيني فــي محــ�ك�ة الخصوصيــة الفلســطينية وال�حتي�جــ�ت  ال�

ال�جتم�عيــة، والعمــل علــى اإرســ�ء قيــم تعــزز مفهــوم المواطنــة والمشــ�ركة فــي بنــ�ء دولــة الق�نــون، مــن خــلال عقــد اجتم�عــي ق�ئــم 

آمــ�ل،  علــى الحقــوق والواجبــ�ت، يتف�عــل المواطــن معهــ�، ويعــي تراكيبهــ� واأدواتهــ�، ويســهم فــي صي�غــة برن�مــج اإصــلاح يحقــق ال�

ــو لتحقيــق الغ�يــ�ت وال�أهــداف.    أم�نــي، ويرن ويلامــس ال�

ولمــ� ك�نــت المن�هــج اأداة التربيــة فــي تطويــر المشــهد التربــوي، بوصفهــ� علمــ�آً لــه قواعــده ومف�هيمــه، فقــد جــ�ءت ضمــن خطــة 

عــداد  متك�ملــة ع�لجــت اأرك�ن العمليــة التعليميــة التعلميــة بجميــع جوانبهــ�، بمــ� يســهم فــي تجــ�وز تحديــ�ت النوعيــة بــكل اقتــدار، وال�إ

لجيــل قــ�در علــى مواجهــة متطلبــ�ت عصــر المعرفــة، دون التــورط ب�إشــك�لية التشــتت بيــن العولمــة والبحــث عــن ال�أص�لــة وال�نتمــ�ء، 

وال�نتقــ�ل اإلــى المشــ�ركة الف�علــة فــي ع�لــم يكــون العيــش فيــه اأكثــر اإنســ�نية وعدالــة، وينعــم ب�لرف�هيــة فــي وطــن نحملــه ونعظمــه.   

آً لمــ� يجــب اأن يكــون مــن اإنت�جهــ�، وب�ســتحض�ر واٍع لعديــد  ومــن منطلــق الحــرص علــى تجــ�وز نمطيــة تلّقــي المعرفــة، وصــول�

المنطلقــ�ت التــي تحكــم رؤيتنــ� للط�لــب الــذي نريــد، وللبنيــة المعرفيــة والفكريـّـة المتوّخــ�ة، جــ�ء تطويــر المن�هــج الفلســطينية وفــق رؤيــة 

محكومــة ب�إطــ�ر قوامــه الوصــول اإلــى مجتمــع فلســطيني ممتلــك للقيــم، والعلــم، والثق�فــة، والتكنولوجيــ�، وتلبيــة المتطلبــ�ت الكفيلــة 

بجعــل تحقيــق هــذه الرؤيــة حقيقــة واقعــة، وهــو مــ� ك�ن ليتحقــق لــول� التن�غــم بيــن ال�أهــداف والغ�يــ�ت والمنطلقــ�ت والمرجعيــ�ت، 

فقــد ت�آلفــت وتك�ملــت؛ ليكــون النتــ�ج تعبيــراآً عــن توليفــة تحقــق المطلــوب معرفيــ�آً وتربويــ�آً وفكريــ�آً.

ثّمــة مرجعيــ�ت تؤطـّـر لهــذا التطويــر، بمــ� يعــّزز اأخــذ جزئيــة الكتــب المقــرّرة مــن المنهــ�ج دورهــ� الم�أمــول فــي الت�أســيس لتــوازن 

طــ�ر جــ�ءت المرجعيــ�ت التــي تــم ال�ســتن�د اإليهــ�، وفــي طليعتهــ�  اإبداعــي خــّلاق بيــن المطلــوب معرفيــ�آً، وفكريــ�آً، ووطنيــ�آً، وفــي هــذا ال�إ

ض�فــة اإلــى وثيقــة المنهــ�ج الوطنــي ال�أول؛ لتوّجــه الجهــد، وتعكــس ذاتهــ� علــى  وثيقــة ال�ســتقلال والق�نــون ال�أس�ســي الفلســطيني، ب�ل�إ

مجمــل المخرج�ت.

ومــع اإنجــ�ز هــذه المرحلــة مــن الجهــد، يغــدو اإزجــ�ء الشــكر للطواقــم الع�ملــة جميعهــ�؛ مــن فــرق الت�أليــف والمراجعــة، 

شــراف، والتصميــم، وللجنــة العليــ� اأقــل مــ� يمكــن تقديمــه، فقــد تج�وزنــ� مرحلــة الحديــث عــن التطويــر، ونحــن واثقــون  والتدقيــق، وال�إ

مــن تواصــل هــذه الح�لــة مــن العمــل.     

وزارة التربية والتعليم 

مــركــز الــمـنـاهـج الفلسطينية

كانون ال�أول / ٢٠١٧م



مــقــدمــة
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

َلت: 33(      قال تعالى:     ُّ  مب نب ىب يب رت زت مت نت ىت يت رث زث مث نث        َّ       )ُفصِّ

    الحمد للّه حمدًا كثيرًا مباركًا فيه، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونصلّي ونسلِّم على المبعوث رحمًة 
للعاَلمين، وبعد،

      فانسجامًا مع سياسة وزارة التربية والتعليم الِفَلسطيِنّية، وخطتها في تحسين المناهج وتطويرها جاء العمل في 

ها فريٌق  سلامّية بعد دراسٍة عميقٍة للمنهاج القديم، معتمدًة على الخطوط العريضة التي اأعدَّ تاأليف كتب التربية ال�إ

اأساسها على  في  ترتكز  بنائها مجال�ٍت عدة  في  راعت  والتي  ومعلمين،  تربويين  اأكاديميين ومشرفين  مشكَّل من 

العقيدة السمحة والشريعة الغّراء.

سلامّية تهدف اإلى بناء الطالِب بناًء تربويًا وفكريًا شاملاً لجميع نواحي الحياة؛ لذا اشتمل كتاب الصف      فالتربية ال�إ

الثّاني على عدة مجال�ٍت؛ لتحقيق ذلك، ففي َوحدة القراآن الكريم تناولنا ميزات القراآن  السادس ال�أساسي الجزء 

الكريم بما يتناسب والفئِة العمرية للطلبة، ثم سورة البلد، واآيات من سورة القلم، وكذلك من سورة لقمان )وصايا لقمان 

ل�بنه(، حيث جاء التفسير مجملاً دون الخوض في التفاصيل الدقيقة، وفي مجال العقيدة، جاء التركيز على بعض اآيات 

ضافة اإلى خاَتم ال�أنبياء والمرسلين، ركزنا خلالها على الربط بما مضى من  يمان بالرّسل، بال�إ اللّه تعالى في الكون، وال�إ

ضافة  يمان، بال�إ معلومات، اأما َوحدة الحديث الّشريف، فقد تناولنا فيها ثلاثة اأحاديث شريفة في فضل العلم، واأخوّة ال�إ

اإلى فضل الّصيام، اأما َوحدة السيرة النََّبِوّية، فكانت امتدادًا لدروس الجزء ال�أول، حيث تناولت الهجرة اإلى المدينة، 

ضافة اإلى بناء المسجد النََّبِوّي الّشريف، وفي مجال الفقه، تناولنا اأحكام الّصيام، وصدقة  (، بال�إ واستقبال الرّسول، )

الفطر، وصلاة الجماعة، في صورة محببة للطالب، ركزنا فيها على الربط بالواقع، وقد كان للفكر وال�أخلاق نصيب 

يَّتهما في صقل شخصية اأبنائِنا، ولتوثيق ال�أواصر بين اأفراد ال�أسرة والمجتمع، وقد اشتمل المقرر  من المحتوى؛ ل�أهمِّ

ضافة اإلى تحريم النّفاق. في هذا الجانب على َسعة الصدر، والحياء، والنَّهي عِن التَّخاُصم، بال�إ

    وقد حرصنا في بداية الدروس على تدوين ال�أهداف التربوية، ركزنا خلالها على ال�أهداف السلوكية والوجدانية، 

ضافة اإلى الرسومات التي احتوى عليها المقرر، لتكون بمثابة طريق للتحليل وال�ستنتاج َوْفق المكان الذي  هذا بال�إ

ُعِرضت فيه، وقد حرصنا على تفعيل دور المتعلم، من خلال تضمين الكتاب اأسئلة ومناقشات واأنشطة تدفعه اإلى 

المشاركة الفاعلة، وتنمية مهاراته وقدراته العقلية، بما يخدم ال�أهداف، ويعزز اعتماده على ذاته.

   اأما التقويم، فقد جاء متنوعًا حسب ال�أهداف المرسومة، ومع ذلك للمعلم الخيار في استخدام اأدوات التقويم التي 

يراها مناسبة.

لذلك في  اأشرنا  وقد  المنهاج،  للتكنولوجيا في خدمة  توظيفًا  مرئية ومسموعة  ملفات  اأرفقنا  المعلم،  دليل     ومع 

ال�أنشطة لتحظى باهتمام المعلم، ولتكون فاعلة في خدمة المحتوى.

اإن كان     هذا وقد بذلنا جهدنا في التيسير والتسهيل، فما كان من صواب فمن اللّه وحده، فله الحمد والشكر، و

غير ذلك، فنساأل اللّه تعالى العفو والغفران.

فريق التاأليف



3-٢٧القراآن الكريمالَوحدة ال�أولى

رُس ال�أّول ٥ميزات القـــراآن الكريم الدَّ

رُس الثّ�ني البلد الدَّ ١٠ســـورة 

رُس الثّ�لِث ١٥سورة القلم )قصة اأصح�ب الجنة( )١7-33( الدَّ

رُس الّرابِع 2١سورة لقم�ن )وص�ي� لقم�ن( )١2-١9( الدَّ

سلامّيةالَوحدة الثّانية 2٨-٤٤العقيدة ال�إ

رُس الخ�مس 3٠مـــن اآيـــ�ت اللّه فـــي الكون الدَّ

رُس الس�دس ـــلام الدَّ السَّ عليهـــم  ب�لّرســـل  يمـــ�ن  3٥ال�إ

رُس الس�بع ( الدَّ أنبي�ء والمرسلين محّمد ) ٤٠خ�َتم ال�

ريفالَوحدة الثّالثة ٤٥-٦٤الحديث النَّبوّي الشَّ

رُس الث�من ٤7فضل العلم الدَّ

رُس الت�سع يمـــ�ن الدَّ ال�إ ٥3اأخـــّوة 

رُس الع�شر الّصي�م الدَّ ٥9فضـــل 

٦٥-٨١السيرة النَّبوّيةالَوحدة الّرابعة

رُس الح�دي َعَشر ٦7الهجـــرة اإلـــى المدينة المنـــّورة )يثرب(  الدَّ

رُس الثّ�ني َعَشر ( في المدينـــة المنّورة  الدَّ 73اســـتقب�ل الّرســـول )

رُس الث�لث َعَشر الّشـــريف الدَّ النََّبـــِوّي  المســـجد  77بنـــ�ء 

سلامّيالَوحدة الخامسة ٨2-9٨الِفْقه ال�إ

رُس الرابع َعَشر الّصيـــ�م الدَّ اأحـــك�م  ٨٤مـــن 

رُس الخ�مس َعَشر 9٠صدقة الفطر الدَّ

رُس الس�دس َعَشر 9٤صلاة الجم�عة  الدَّ

سلامّيالَوحدة السادسة 99-١١7الفكر ال�إ

رُس الس�بع َعَشر ١٠١َسعة الصدر )تف�علّي( الدَّ

رُس الث�من َعَشر يم�ن الدَّ ١٠٤الحي�ء من ال�إ

رُس الت�سع َعَشر ١٠9النَّهي عِن التَّخ�ُصم الدَّ

رُس الِعْشرون ١١٤النّف�ق الدَّ

احملتويات
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اإرشادات عامة للمعلم

 يقـــوم المعلـــم بتوزيـــع دروس َوحـــدة القراآن الكريـــم على مدار الفصـــل الث�ني.

 يقـــوم المعلـــم بتوزيع دروس َوحـــدة الفكر والتهذيب على مـــدار الفصل الث�ني.

 يوظِّـــف المعلـــم الدليل، وخ�ّصة م� يتعلق بمق�طـــع الفيديو المرفقة لكل درس.

 الـــدروس التف�علّية هي لتنميـــة قدرات الطلبة على الحوار والمن�قشـــة، والتعبير، 

والكشـــف عن خبراتهم الّســـ�بقة، ول� تخضـــع للاختب�رات اليوميـــة والفصلية.

 توظيـــف الصـــور الـــواردة فـــي الـــدروس، ودليـــل المعلـــم اأثنـــ�ء الحصـــص.



3

الَوحدة ال�أولى

القراآُن الكريم

رُس ال�أّول: ميزات القراآن الكريم. الدَّ

رُس الثّاني: سورة البلد. الدَّ

رُس الثّالِث: سورة القلم )١٧-33(.  الدَّ

رُس الّراِبع: سورة لقمان )وصايا لقمان( )١٢-١٩(. الدَّ



٤

الَوحدة ال�أولى

القراآُن الكريم

القراآن الكريم ربيع قلوبنا

أهداف الوحدة:

ُيَتَوقَُّع من الطلبة في نهاية دروس الَوحدة أن يكونوا قادرين على المواظبة على تالوة 
القرآن الكريم وتمثل ما فيه من عقيدة وأحكام وذلك من خالل:

 ال�عتزاز ب�لقراآن الكريم.

 مس�عدة الفقراء، والمس�كين، وذوي الح�جة.

يَّة الّصدقة في دوام النعم.  اإدراك اأهمِّ

أبن�ء، وتوجيههم. آب�ء في نصيحة ال�  معرفة دور ال�

القراآُن الكريم

القراآن الكريم ربيع قلوبنا

أهداف الوحدة:



٥

رُس ال�أوَُّل  ميزات القراآن الكريمالدَّ

ال�أْهداُف

ُيَتَوقَُّع مَن الطّلبة في نه�يِة الّدرِس اأن يكونوا ق�دين على:

١ تعداد بعض ميزات القراآن الكريم.

2 استنب�ط بعض ِحَكم نزول القراآن الكريم مفّرق�ً.

3 معرفة سبب اإعج�ز القراآن الكريم.

.) ٤ الرد على َمن يدَّعون اأن القراآَن الكريم من كلام النَِّبّي، )



٦

ــلام؛ لهدايــة النـّـ�س، واإخراجهــم مــن     اأنــزل اللـّـه ســبح�نه وتع�لــى الكتــب الّســم�ويّة علــى رســله، عليهــم السَّ

(، للنّ�س  الظلمــ�ِت اإلــى النــور، وك�ن اآخرهــ� القــراآن الكريــم الــذي اأنزله ســبح�نه وتع�لى على ســيدن� محّمــد، )

ك�فـّـة. قــ�ل تع�لــى:    ُّ  ىي يي جئ حئ خئ  مئ هئ        َّ  )ســب�أ: 2٨(

وقد مّيز اللّه سبحانه وتعالى القراآن الكريم بعّدِة ميزات، منها: 

نســ�نية فــي شــتى  ــ�ة؛ فهــو يع�لــج المشــكلات ال�إ اأول�ً- شــمول القــراآن الكريــم لجميــع نواحــي الحي

أنعــ�م: 3٨( مرافــق الحيــ�ة. قــ�ل تع�لــى:    ُّ  رت زت مت نت ىت يترث        َّ     )ال�

ثانيــًا- حفــظ القــراآن الكريــم مــن التّحريــف والّضيــ�ع. قــ�ل تع�لــى:    ُّ  يل ام مم رن زن من 

نن ىن        َّ  )الحجــر: 9(

ثالثًا- خلّو القراآن الكريم من ال�أخط�ء والتن�قض؛ فلا يوجد تع�رض بين اأحك�مه وتشريع�ته.

رابعــًا- تحــّدى اللـّـه تع�لــى العــرب اأن ي�أتــوا بمثــل القــراآن الكريــم، فقــد نــزل القــراآن بلســ�نهم، وهــم 

عجــ�ز، وب�إعجــ�زه ثبتــت  اأربــ�ب الفص�حــة والبيــ�ن، فعجــزوا اأن ي�أتــوا بمثلــه، فثبــت لــه ال�إ

الرســ�لة.

لَِنَتَذكَّر:

 تعريف القراآن الكريم.

أدلة على فضل تلاوة القراآن الكريم.  بعض ال�

 بعض اأسم�ء القراآن الكريم.

 اأسم�ء الكتب الّسم�ويّة.
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 اأرجــع اإلــى الّشــبكة العنكبوتيــة، اأو اإلــى مكتبــة المدرســة، واأوّضــح مراحــل التحــدي نشاط:

فــي القــراآن الكريــم.

خامســًا- نــزول القــراآن الكريــم مفّرقــ�ً فــي ثــلاث وعشــرين ســنًة؛ لِِحَكــم كثيــرة، مــن اأبرزهــ�: تســهيل 

ــ�ل تع�لــى:    ُّ  مك جل حل خلمل  (. ق ــّي، ) ــؤاد النَِّب فهمــه وحفظــه، وتثبيــت ف

هل جمحم        َّ  )الفرقــ�ن:32(

سادسًا- اشتمل القراآن الكريم على حق�ئق علمية، مثل قوله تع�لى: زبo  n  m  l  k  jرب )القي�مة:٤( في 

اإش�رة اإلى اكتش�ف علم البصمة، واأنب�ء غيبية، مثل قوله تع�لى: زب{  ~  ے  ¡  ¢  £  

®رب  )الروم:2-٤(         §   ¦  ¥  ¤

(، وليــس مــن  ــْن يّدعــي اأّن القــراآَن الكريــم مــن عنــد محّمــد ) ــرّّد علــى َم ال

ــه تعالــى: عنــد اللّ

١- تحــّدى القــراآن الكريــم قريشــ�ً اأن ي�أتــوا بســورة، فعجــزوا، علــى الّرغــم مــن اأنـّـه نــزل بلغتهــم، 

وعلــى الّرغــم مــن اأنّهــم  اأهــل البلاغــة، والفص�حــة.

أمــور التــي تتحــدث عــن الم�ضــي الــذي لــم يْعِرْفــه  2- احتــواء القــراآن الكريــم علــى عــدد مــن ال�

ــه اأن ي�أتــي بــكلِّ هــذا؟! (، وكذلــك اأشــي�ء مســتقبلية ل� يعلمهــ�، ف�أنّــى ل محّمــد، )

(، فلــو ك�ن مــن عنــده لمــ� ُوِجــَدت  آيــ�ت التــي فيهــ� مع�تبــة للنّبــّي، ) 3- يوجــد بعــض ال�

آيــ�ت الكريمــة. هــذه ال�

                                             : اأَفكِّر

اأفكّر في دليل  علمي اكُتشف حديث�ً، َوَرَد ِذْكُرُه في القراآن الكريم. 



٨

نشاط:

اأرجع اإلى تفسير سورة )عبس(، واأوّضح سبب نزوله�.

ض�فــة اإلــى العمــل بمــ�  قبــ�ل علــى تلاوةكتــ�ب اللـّـه، وحفظــه، وفهــم مع�نيــه، ب�ل�إ لــذا يتوّجــب علينــ� ال�إ

.) فيــه مــن اأوامــر ونــواٍه؛ حتــى نفــوَز برضــ� اللـّـه تع�لــى، وشــف�عة نبّيــه، )

ر الحضــ�ري  عــي اأّن القــراآَن الكريــم ل� يتن�ســب مــع التّطــوُّ قضّيــة للنِّقــاش: كيــف تــرّد علــى َمــْن يدَّ

الموجــود فــي العصــر الح�ضــر؟
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التَّقويم

ج�بة الّصحيحة فيم� ي�أتي: أّول: اأضع دائرة حول رمز ال�إ ؤاُل ال� السُّ

( مفرق�ً خلال: ١ نزل القراآَن الكريم على النَِّبّي محّمد، )

ب- ثلاث عشرة سنة. اأ- ثلاث سنوات.   

د- ثلاث وثلاثون سنة. ج- ثلاث وعشرون سنة.  

2 القراآن الكريم احتوى على اأموٍر تتحّدث عن:

ب- المستقبل.       اأ- الم�ضي.    

د- اأمور الّدين. ج- الم�ضي، والمستقبل.  

3 القراآن الكريم هو المعجزة الخ�لدة لسّيدن�:

لام. ب- عيسى، عليه السَّ    .) اأ- محّمد، )

لام. د- اآدم، عليه السَّ لام.   ج- موسى، عليه السَّ

٤ يركّز القراآن الكريم في اآي�ته على:

اأ- اأحك�م العب�دات.                   ب- اأحك�م المع�ملات.

ج- جميع من�حي الحي�ة.               د- اأحك�م الفقه.

(؟ ؤاُل الثّ�ني: كيف ترّد على َمْن يّدعي اأنَّ القراآن الكريم من عند النَِّبّي ) السُّ

ــذه  ــدّل ه ــلاَم ت ــى:    ُّ  يل  ام مم رن زن من نن ىن        َّ    )الحجــر (، ع ــ�ل تع�ل ــث: ق ــؤاُل الثّ�لِ السُّ

آيــة الكريمــة؟ ال�

ؤاُل الّرابِع: اأملاأ الفراغ�ت بم� ين�سبه�: السُّ

ه من __________________. ١ من ميزات القراآن الكريم خلوُّ

2 من حكم نزول القراآن الكريم مفرَّق�ً: _______________،______________.

3 من واجبن� تُج�ه القراآن الكريم __________________.

(، للنّ�س ك�فّة. ؤاُل الخ�ِمس: اأذكر دليلاً من القراآن الكريم على اأّن رس�لة سيدن� محّمد ) السُّ



١٠

سورة البلد )تفسير، وحفظ(
رُس الدَّ

الثّاني 

ال�أْهداُف

ُيَتَوقَُّع مَن الطّلبة في نه�يِة الّدرِس اأن يكونوا ق�دين على:

آي�ت الكريمة. ١  تفسير المفردات الجديدة في ال�

آي�ت الكريمة شرح�ً تحليلي�ً. 2 شرح ال�

آي�ت الكريمة تلاوة سليمة. 3 تلاوة ال�

٤ استنب�ط ثلاث عبر ودروس مستف�دة من الّدرس.

٥ استشع�ر مك�نة مكّة المكّرمة.

٦ تلاوة السورة غيب�ً.



١١

مع�ني الُمفردات والتّراكيب

مكّة المكّرمة.رت: 

مقيٌم فيه�.نت ىت يت:

ة.يق: ٌة، َوَمشقَّ ِشدَّ

كثيراً.زن:

الطّريق�ن )الخير، والّشــّر(.جب:

الطّريق الوعرة في الجبل.هت:

مج�عة.خس:

قرابة.مص:

فقر.حط:

اأصح�ب النّ�ر.جم حم:

ُمطبقة، ُمغَلقة.يم:

خل مل ىل يل

ُّ نب ىب يب رت زت مت نت ىت يت رث 

يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث   مث  زث 
ام  يل  ىل  مل   يك  ىك  مك  لك  اك 
ري   ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم 
خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  زي 
مئ هئ  جب حب خب مب هب جت 
حت خت مت هت مث  حج مج جح مح جخ 
حض  جض  مص   خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ 
خض مض حط مظ جع مع جغ مغ جف 
حف  خف مف حق مق جك 
حك خك لك خل مل ىل يل جم 

حم خم مم ىم يم جن   َّ

لَِنَتَذكَّر:

.)  اسم البلد الذي ُولَِد فيه النَِّبّي )

 ثواب ك�فل اليتيم.

 مصير المؤمنين والك�فرين
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بيَن َيَدِي الّسوَرة:

يمــ�ن  ــدة وال�إ ــت العقي ــى تثبي ــة، تهــدف اإل ــد مكي ســورة البل

يمــ�ن  ــز علــى ال�إ فــي النفــس، كغيرهــ� مــن الســور المكيــة، وتركّ

ــ�ر ومصيرهــم. ــرار والُفّج أب ــن ال� ــز بي ب�لحســ�ب والجــزاء، والتّميي

َور التي نزلت قبل الهجرة. َوُر المكّّية: هي السُّ ُصندوُق السُّ
 الَمعرفة:

شرح ال�آيات الكريمة:

قــ�ل تع�لــى:    ُّ  نب ىب يب رت زت مت نت ىت يت رث زث مث نث  ىث يث ىف يف 

 ،) ــّي ) ــَد فيهــ� النَِّب ــَة المكرَّمــة التــي ُولِ ــِة الّســورة الكريمــة بمكّ ــُه تع�لــى فــي بداي ىق يق اك        َّ   يقســُم اللّ
وعــ�ش فيهــ�، وشــرَّفه� اللـّـه تع�لــى ب�لبيــت العتيــق، وجعلهــ� حَرمــ�ً اآمنــ�ً، وجَعــَل ُحْرَمَتهــ� مــذ َخَلــَق الســم�واِت 

يِّتــه الص�لحيــن علــى اأنَّ اللـّـه ســبح�نه  ــلام، وذرِّ وال�أرض، كمــ� ُيقســُم ســبح�نه وتع�لــى بســيِدن� اآدم، عليــه السَّ

آيــ�ت  نــه ل� يــزال يق�ســي اأنــواَع الّشــدائد طــوال ُعُمــره. وفــي هــذه ال� ة، ف�إ نســ�َن فــي َتَعــٍب ومشــقَّ َخَلــَق ال�إ

(؛ لِمــ� ك�ن يلاقيــه مــن كّفــ�ِر مكّــة. ( ، الكريمــة تســلية للنّبــيِّ

ــى:    ُّ  لك مك ىك يك مل  ىل يل ام مم رن زن من نن ىن ين ٰى ري  ــ�ل تع�ل ق

نســ�ن  زي مي ني ىي يي جئ حئ خئ مئ هئ  جب حب        َّ   يبّيــن ســبح�نه وتع�لــى اأّن ال�إ
آيــ�ت الكريمــة لن� طبيعة  الج�حــد بقــدرة اللـّـه تع�لــى يظــّن اأّن اللـّـه ل� يقــدر عليــه؛ لشــّدته وقّوتــه، حيــث تبّيــن ال�

(، اإلّ�  نســ�ن الك�فــر الــذي َيْعَتِبــُر اأنَّ كلَّ شــيء بيــده، فيقــول: اأنفقــت مــ�ل�ً كثيــراً فــي عــداوة محّمــد ) ال�إ

آيــ�ت الكريمــة تَُذكِّــُر هــذا الك�فــر واأمث�لَــُه ببعــِض نَِعــِم اللـّـه عليــه، ومنهــ�: العينــ�ِن، واللّســ�ن، والّشــفت�ن،  اأّن ال�

كمــ� يبّيــن لــه طريــق الخيــِر، وطريــق الّشــّر؛ ليســلك طريــق الّســع�دة، ويتجنـّـب طريــق الّشــق�وة.
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نشاط:

ــد اللّســ�ن،  ــح فوائ ــِة المدرســة، واأوضِّ ــة، اأو اإلــى مكتب ــى الّشــبكِة العنكبوتي اأرجــع اإل

ــفتين. ــن، والّش والعيني

قــ�ل تع�لــى:  ُّ خب مب هب جت حت خت مت هت مث  حج مج جح مح جخ مخ جس حس 

آيــ�ت رد� علــى الك�فــِر الّــذي  خس مس حص خص مص  جض حض خض مض حط مظ        َّ  فــي هــذه ال�
(، فيخ�طبــه ســبح�نه وتع�لــى ق�ئــلاً لــه: هــّلا اأنفقــَت  يقــول: اإنـّـه  اأنفــق المــ�ل الكثيــر فــي عــداوة محّمــٍد )

هــذا المــ�ل فــي اجتيــ�ِز عقبــة يــوم القي�مــة، حيــث يكــون ذلــك بتحريــر العبيــد مــن الــّرّق والعبوديــة، واإطعــ�م 

الفقيــر، واليتيــم، والمســكين.

  قــ�ل تع�لــى:   ُّ جع مع جغ مغ جف حف خف مف حق مق جك حك 

خك لك خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم يم جن        َّ يبّيــن ســبح�نه وتع�لــى 
ــى، والرحمــة  ــه تع�ل ــِر علــى ط�عــة اللّ ــره ب�لّصب ــ�ت  لوجهــه ســبح�نه، واأوصــى غي ــْن عمــل هــذه القرب اأّن َم

ب�لضعفــ�ء والمســ�كين، فهــؤل�ء هــم اأصحــ�ب الجنــة الَّذيــن ي�أخــذون كتبهــم ب�أيم�نهــم، ثــّم ذكــر ســبح�نه 

حــ�ل الَكَفــَرة؛ لبيــ�ن المف�رقــة اله�ئلــة بيــن اأهــل الجنــة واأهــل النــ�ر، حيــث اإّن هــؤل�ء الكفــ�ر جحــدوا نبــّوة 

(، فــك�ن مصيُرهــم نــ�راً مغلَقــة عليهــم، جــزاء مــ� قدمــوا مــن عمــل فــي حي�تهــم الدنيــ�. ســّيدن� محّمــد )
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التَّقويم

ْقَم المن�سب اأم�م الكلمة؛ ليصبح المعنى صحيح�ً: أّول: اأضع الرَّ ؤاُل ال� السُّ

ة، ومشّقة. ١  شدَّ )    ( البلد.  

2 مج�عة. )    ( َكَبد.  

3 مكّة المكرَّمة. )    ( مسغبة.  

٤ اأصح�ب النّ�ر. )    ( مؤصدة.  

٥ ُمْطَبَقٌة ُمْغَلَقة.     

ج�بة الّصحيحة فيم� ي�أتي: ؤاُل الثّ�ني: اأضع دائرة حول رمز ال�إ السُّ

١ ُيقسم اللّه تع�لى في بداية السورة الكريمة بـ:

ب- المدينة المنّورة.     اأ- مكَّة المكّرمة.  

سلامّي. د- الّدين ال�إ ج- القراآن الكريم.  

2 معنى كلمة )لُبداً(:

اأ- قليلاً.        ب- كثيراً .         ج- متفّرق�ً.          د- وسط�ً.

3 واجب المسلم تُج�ه نَِعِم اللّه تع�لى:

ب- ال�فتخ�ر به�. اأ- ذكر هذه النعم.  

د- ترك العمل. ج- شكر اللّه تع�لى. 

ؤاُل الثّ�لِث: بداأت السورة الكريمة بقسم اللّه سبح�نه وتع�لى، فعلاَم ُيقسم؟ السُّ

آيــ�ت  نســ�ن، اأكتــب ال� آيــ�ت الكريمــة بعــض نَِعــِم اللـّـه تع�لــى علــى ال�إ ــؤاُل الّرابـِـع: ذكــرِت ال� السُّ

الكريمــة الّدالـّـة علــى ذلك.

آي�ت الكريمة؟ نس�ن النج�َة من العقبة، كم� ذكرته� ال� ؤاُل الخ�ِمس: كيف يمكن للاإ السُّ

آي�ت الكريمة. ؤاُل الس�دس: اأستنتج ثلاثًة من الّدروس المستف�دة من ال� السُّ

آي�ِت الكريمَة غيب�ً. ؤاُل الس�بع: اأتلو ال� السُّ
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سورة القلم )قّصة اأصحاب الجنّة(
ال�آيات من )١٧ - 33( )تفسير، وحفظ(

رُس الدَّ

الثّالِث

ال�أْهداُف

ُيَتَوقَُّع مَن الطّلبة في نه�يِة الّدرِس اأن يكونوا ق�دين على:

آي�ت الكريمة. ١ تفسير المفردات الجديدة في ال�

آي�ت الكريمة شرح�ً تحليلي�ً. 2 شرح ال�

يَّة الّصدقة في حفظ النَِّعم. 3 استنت�ج اأهمِّ

آي�ت الكريمة غيب�ً. ٤ تلاوة ال�
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مع�ني الُمفردات والتّراكيب
اختبرن�هم.بلون�هم:

لَيْقَطَعنَّ ثم�َره�.لََيصِرُمنَّه�:

لم يقولوا اإن ش�ء ول� يستثنون:

اللّه.

ريم: احترقت، ف�أصبحت ك�لصَّ

واأصبحت رم�داً.

وقت الّصب�ح.مصبحين:

اذهبوا مبكّرين اغدوا على حرثِكم:

اإلى بست�نكم.

ع�زمين.ص�رمين:

على قصد وقدرة َحرٍد ق�درين:

في اأنفسهم.

أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم 

ىم  مم   خم  حم  جم  يل  ىل  مل   ُّ خل 
يم جن حن خن من ىن ين جه مه ىه  
يه جي حي خي مي ىي يي ٰذ ٰر 
ٰى       ٌّ    ٍّ         َّ     ُّ         ِّ          ّٰ رئ زئ مئ 
نئ ىئ يئ رب زب مب نب ىب يب رت 
يث  ىث  نث  مث  زث  رث  يت   ىت  نت  مت  زت 
ىف يف ىق يق اك لك مك  ىك يك مل 
ىل يل ام مم رن زن من نن ىن  ين 
ٰى ري زي مي ني ىي يي جئ حئ خئ مئ  
هئ جب حب خب مب هب جت حت خت مت هت 

مثحج مج جح محجخ مخ جس حس خس   َّ  )القلــم: 

)33-١7

لَِنَتَذكَّر:  واجبن� تُج�ه الفقراء والمس�كين.
 فوائد الّصدقة في الدني� وال�آخرة.
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نذهب اإلى البست�ن في الصب�ح شرح ال�آيات الكريمة: 
الب�كر، ونجني الثم�ر بسرعة ثم نعود 

اإلى بيوتن�

وبذلك لن يران� الفقراء اأبداً، ولن 
ي�أخذو من� شيئ�

لنفكر جيداً قبل تنفيذ الخطة

قــ�ل تع�لــى:    ُّ  خل مل ىل يل 

جم حم خم مم ىم يم 

اللّــه  يذكّــر  من          َّ    خن  حن  جن 

ومــن  قريــش،  علــى  بنعمــه  تع�لــى 

(، فبــدل�ً  اأبرزهــ� بعثــة محّمــٍد )

مــن مق�بلــة الّدعــوة ب�لشــكر ق�بلوهــ� 

ــه  ــض، ف�بتلاهــم اللّ ــب والّرف ب�لتّكذي

تع�لــى ب�لقحــط، والجــوع، كمــ� اختبــر اأصحــ�ب البســت�ن الذيــن ق�بلــوا نعمــة ربهــم بحرمــ�ن الفقــراء 

والمحت�جيــن، حيــث حلــف اأصحــ�ب البســت�ن ليقطَفــّن ثمــر البســت�ن صب�حــ�ً قبــل مجــيء المســ�كين، ولــن 

يبقــوا شــيئ�ً للفقــراء، ولــم يقولــوا اإن شــ�ء اللـّـه، وك�أنهــم يخطّطــون فــي معــِزٍل عــن اإرادة اللـّـه تع�لــى، اإلّ� اأنَّ 

اللـّـه الحكيــم العليــم مطّلــع علــى نّيتهــم، وســيج�زيهم عليهــ�، فمــ� الــذي جــرى لذلــك البســت�ن؟ الجــواب 

فــي قولــه تع�لــى:    ُّ  ىن ين جه مه ىه  يه جي حي خي مي ىي          َّ ف�أرســل اللـّـه تع�لــى 

أبنــ�ء ُيخطّطــون لتنفيــذ مــ� دار  علــى بســت�نِِهم نــ�راً ف�أحرقتــه، واأصبــح رمــ�داً اأســوَد ك�لليــل المظلــم، وك�ن ال�

ــ�ذا جــرى؟ بينهــم، فلننظــر م

    قــ�ل تع�لــى:    ُّ  يي ٰذ ٰر ٰى       ٌّ     ٍّ         َّ     ُّ         ِّ          ّٰ رئ زئ مئ 

نئ ىئ  يئ رب زب مب نب ىب يب رت زت مت نت ىت          َّ فلّم� ك�ن وقت الّصب�ح، 
نــ�دى بعضهــم بعضــ�ً بصــوٍت منخفــض، وذهبــوا مبكِّريــن اإلــى بســت�نهم، وهــم ع�زمــون علــى حرمــ�ن الفقــراء 

هــم، فمــ� موقفهــم عنــد رؤيــة ال�أرض الســوداء  بــدل�ً مــن البســت�ن ال�أخضــر الي�نــع؟ حقَّ

أبن�ء، فم� موقفك؟ : لو كنَت واحداً من هؤل�ء ال� اأَفكِّر

قــ�ل تع�لــى:    ُّ  يت رث زث مث نث ىث يث ىف يف ىق          َّ فلمــ� راأوا بســت�نهم اأســوَد محترقــ�ً 

ق�لــوا: اإنـّـ� ضللنــ� الطّريــق، وليــس هــذا بســت�نن�، ثــّم َتبّيــن لهــم اأنـّـه بســت�نهم، وقــد اأص�بــه عــذاب مــن اللـّـه 
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اأذهــب خيــره، فهــم لــم يضلـّـوا الطّريــق فحســب، بــل هــم محرومــون مــن الثّمــ�ر والخيــرات، عندمــ� اأرادوا 

حرمــ�ن الفقــراء منهــ�.

م  ــدَّ ــ� يتق ــى:    ُّ  يق اك لك مك  ىك يك مل ىل يل ام مم رن زن من نن          َّ وهن ــ�ل تع�ل ق

أنهــم لــو ذكــروا  ــراً اإيّ�هــم بضــرورة تســبيح اللـّـه؛ ل� اأرجحهــم عقــلاً، ذاك الَّــذي نصحهــم منــذ البدايــة، ُمَذكِّ

اللـّـه تع�لــى، وســ�روا علــى ُســنّة اأبيهــم، لمــ� وقــع بهــم هــذا، ف�عترفــوا بذنبهــم، وســّبحوا ربَُّهــْم علــى مــ� صــدر 

منهــم.

: لم�ذا ع�قب اللّه ال�أخ ال�أوسط مع اإخوته، مع اأنّه نصحهم بعدم حرم�ن الفقراء؟ اأَفكِّر

  قــ�ل تع�لــى:    ُّ  ىن  ين ٰى ري زي مي ني ىي يي جئ حئ خئ مئ  هئ جب حب خب 

مب هب جت حت خت مت            َّ فبعــد وقــوع البــلاء والمصيبــة بهــم، اأخــذ كل� منهــم يلــوم ال�آخــر، واعترفــوا بــ�أنَّ 

اللـّـه ســبح�نه وتع�لــى لــم يظلْمهــم، بــل هــم الّذيــن بــ�دروا بظلــم الفقــراء؛ بحرم�نهــم حّقهــم، فــك�ن ع�قبتهــم 

حرم�نهــم مــن جميــع البســت�ن، وق�لــوا: لعــّل اللـّـه يعطينــ� اأفضــل منــه؛ بســبب توبتنــ�، فنحــن راجــون عفــَوه، 

ط�لبــوَن اإحســ�نه وفضلــه.

  قــ�ل تع�لــى:    ُّ  هت مثحج مج 

ف�لعــذاب  خس          َّ  حس  جس  مخ  محجخ  جح 

ل�  البســت�ن  هــذا  ب�أصحــ�ِب  نــزل  الــذي 

ُيقــ�رن بعــذاِب ال�آخــرة، فهــو اأشــّد واأعظــم، 

ــر؟! ــن ُمْعَتِب ــل م فه

نشاط:

 اأرجع اإلى سورة البقرة، اآية )2٦١(، واأستنتج فضل الّصدقة.
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التَّقويم

ج�بة الّصحيحة فيم� ي�أتي: أّول: اأضع دائرًة حول رمز ال�إ ؤاُل ال� السُّ

خوة في وقت الّصب�ح الب�كر اإلى: ١- ذهب ال�إ

ب- منزل ال�أخ ال�أوسط.  اأ- البست�ن.   

د- السوق. ج- المسجد.   

2- ك�ن عق�ب اللّه ل�أصح�ب البست�ن اأن: 

ب- ضربهم بزلزال. اأ- اأهلكهم جميع�ً.  

د- اأرسل عليهم الطّوف�ن. ج- اأحرق بست�نهم.  

آي�ت الكريمة:  3- من الدروس المستف�دة من ال�

اأ- ال�كتف�ء ب�لنصيحة دون مت�بعته� ب�لعمل.

ب- عدم ال�كتف�ء ب�لنصيحة، بل مت�بعته� ب�لعمل.

ج- ال�كتف�ء ب�ل�عتراض ب�لقلب.

د- حّث النّ�س على العمل.

خوة اإلى البست�ن: ٤- ذهب ال�إ

ب- متفرقين نه�راً. اأ- متفرقين ليلاً.     

د- علن�آً واأخذوا معهم عي�لهم. ج- ِسّراً، دون اأن يعلم بهم اأحد.     

ؤاُل الثّ�ني: اأضع الرَّْقم المن�سب اأم�م كّل كلمة؛ ليصبح المعنى صحيح�ً: السُّ

١  ع�زمين. )    ( بلون�هم.  

2 اختبرن�هم. ريم.   )    ( الصَّ

3 وقت الّصب�ح. )    ( ص�رمين.  

٤ اذهبوا اإلى ثم�ركم. )    ( ُمْصِبحين. 

٥ الّرم�د.     
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آي�ت الكريمة الّدالّة على كٍل من: ؤاُل الثّ�لِث: اأكتب ال� السُّ

١ ذه�ب ال�أخوة اإلى بست�نهم سراً.

2 ظنُّ ال�أخوة اأنهم اأخطؤوا الطّريق في بداية ال�أمر.

آي�ت الكريمة. ؤاُل الّرابِع: اأستنتج ثلاثًة من الدروس والعبر المستف�دة من ال� السُّ

آي�ت الكريمة غيب�ً. ؤاُل الخ�ِمس: اأتلو ال� السُّ

للاطلاع فقط:

قّصة اأصحاب الجنّة

   كان لرجــل مؤمــن بصنعــاء بســتان فيــه مــن اأنــواع النّخيــل والــزّروع والثّمــار، وكان اإذا 

كــرام،  ــة ال�إ ــه، واأكرمهــم غاي ــرًا من ــًا واف ــراء، فاأعطاهــم نصيب حــان وقــت الحصــاد، دعــا الفق

ــا اأن نعطــي  ــل، ول� يمكنن ــر، والمــال قلي ــا كثي ــوا: عيالن ــاؤه، فقال ــه اأبن ــا مــات ال�أب، ورث فلّم

المســاكين كمــا كان يفعــل اأبونــا، فتشــاوروا فيمــا بينهــم، وعزمــوا علــى األّ� يعطــوا اأحــدًا مــن 

الفقــراء شــيئًا، واأن يجنــوا ثمرهــا وقــت الّصبــاح ِخفيــة عنهــم، وحلفــوا علــى ذلــك، فاأرســل اللـّـه 

تعالــى نــارًا علــى البســتان ليــلاً اأحرقــت ال�أشــجار، واأتلفــت الثّمــار، فلّمــا اأصبحــوا، ذهبــوا اإلــى 

بســتانهم، فلــم َيــَرْوا فيــه شــجرًا ول� ثمــرًا ، فظنـّـوا اأنّهــم اأخطــؤوا الّطريــق، ثــّم تبّيــن لهــم اأنـّـه 

بســتانهم، وعرفــوا اأّن اللّــه تعالــى عاقبهــم؛ نتيجــة نّيتهــم الّســّيئة. 

ألوسي بتصرف ج29 ص3٠( م�م ال� )تفسير روح المع�ني للاإ



2١

ُسوَرُة ُلۡقَماَن )وصايا لقمان( 
ال�آيات )١٢- ١٩( تفسير، وحفظ

رُس الدَّ

الّراِبع 

ال�أْهداُف

ُيَتَوقَُّع مَن الطّلبة في نه�يِة الّدرِس اأن يكونوا ق�دين على:

آي�ت الكريمة. ١ تفسير المفردات الجديدة في ال�

آي�ت الكريمة شرح�ً تحليلي�ً. 2 شرح ال�

آب�ء في توجيه اأبن�ئهم، واإرش�دهم. 3 توضيح دور ال�

آب�ء. أبن�ء تُج�ه ال� ٤ معرفة واجب ال�

٥ استنب�ط العبر والعظ�ت المستف�دة من الّدرس.

آي�ت الكريمة غيب�ً. ٦ تلاوة ال�
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أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم 

ىم  خممم  حم  جم  يل  ىل  مل    ُّ خل 
مه  جه  ين  ىن  خنمن  حن  جن  يم 
ىه يه جي حي خي  مي ىي يي ٰذ 
ٰر ٰى        ٌّ      ٍَّّ     ُّ        ِّ       ّٰ رئ زئ 
مئ نئ ىئ يئ رب  زب مب 
ىت   نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب 
يت رث زث مث نث ىث يث ىف يف 
ىق يق  اك لك مك ىك يكمل ىل يل 
ري  ينٰى  ىن  نن  من  زن  ممرن   ام 
جئ  يي  ىي  ني   مي  زي 
حئ خئ مئ هئ جب حب خب مب  هب جت 
حت خت مت هت مث حج مج جح مح  جخ 
مخجس حس خس مس حص خص مص جض حض 
جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  خض  
مغ جفحف خف مف  حق مق جك حك خك لك 
مك جل حل خل مل هل  جمحم خم مم جن حن 
خن من هن جه مه ٰه جي  حي 

خي ميهي مئ هئ مب هب متهت  َّ   
ــ�ن: ١2-١9( )لقم

معاني الُمفردات والتّراكيب

ص�بة في القول والعمل.الحكمة: ال�إ

ينصُحُه.َيِعُظُه:

ْعف.الَوْهن: الضَّ

ِفط�مه.ِفص�له:

رجع.اأن�ب:

نب�ت صغير البذور.الخردل:

ر خدَّك للنّ�س: ل� تُِمْل خّدك عنهم ِكبراً ل� تصعِّ

وتع�ظم�ً.

فرح�ً.مرح�ً:

متكّبر مغرور.مخت�ل فخور:

واقصْد في 

مشيك:
تواضْع في مشيك.

اخفْض.اغُضْض:
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سلام. أبن�ء في ال�إ لَِنَتَذكَّر:  بعض حقوق ال�
أبن�ء تُج�ه اآب�ئهم واأمه�تهم.  واجب ال�

سلام.  مك�نة الّصلاة في ال�إ

شرُح ال�آياِت الكريمة:

ق�ل تع�لى:    ُّ  خل مل ىل يل جم حم خممم ىم يم جن  حن خنمن ىن 

ص�بــة  آيــة الكريمــة اأنـّـه اأعطــى لقمــ�ن ال�إ ين جه مه ىه يه جي           َّ يبّيــن اللـّـه تع�لــى فــي هــذه ال�
فــي القــول، والســداد فــي الــراأي والنطــق بمــ� يوافــق الحــّق، وطلــب منــه ســبح�نه شــكر الخ�لــق علــى نعمــه 

أّن اللـّـه تع�لــى ل� ينفعــه شــكر َمــْن شــكر،  نســ�ن نفســه؛ ل� التــي خّصــه بهــ�، والّشــكر دائمــ�ً يرجــع خيــره للاإ

ول� يضــّره كفــر َمــْن كفــر.
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ُصندوُق
 الَمعرفة:

ــ�ً، وك�ن  ــم يكــن نبّي ــى اأّن لقمــ�ن ك�ن حكيمــ�ً، ول ذهــب اأهــل التفســير اإل

ــه ب�لحكمــة. ــنَّ علي ــى، َفَم ــه تع�ل ــه، واأحــبَّ اللّ ــي اآل�ء اللّ ــر ف ــر التّفكُّ كثي

 قــ�ل تع�لــى:     ُّ  حي خي  مي ىي يي ٰذ ٰرٰى        ٌّ      ٍَّّ    ُّ        ِّ      ّٰ رئ زئ          َّ 

نســ�ن، ف�لمشــرك يجعــل للـّـه نــداً يعبــده  أنـّـه اأعظــم ظلــم يرتكبــه ال�إ ــرك؛ ل� بــداأت نص�ئــح لقمــ�ن ل�بنــه ب�لتحذيــر مــن الشِّ

أمــر كلــه، فهــو  وحــده ســبح�نه المســتحّق للعبــ�دة. ويتوجــه اإليــه، بينمــ� اللـّـه تع�لــى هــو الخ�لــق الــّرازق، بيــده ال�

 قــ�ل تع�لــى:    ُّ  مئ نئ ىئ يئ رب  زب مب نب ىب يب رت زت مت 

نت ىت  يت رث زث مث نث ىث يث ىف يف ىق يق  اك لك مك ىك يكمل ىل 

يل ام ممرن  زن من نن ىن ينٰى ري زي مي ني  ىي يي جئ حئ            َّ 

أمّ الّتــي حملــت جنينهــ�  حســ�ن اإليهمــ�، وخ�صــة ال� ــّر الوالديــن، وال�إ آيــ�ت الكريمــة اإلــى وجــوب بِ تشــير ال�

نســ�ن  فــي بطنهــ�، وفــي تلــك الفتــرة، تــزداد كّل يــوم َضعفــ�ً علــى َضْعــف، وبعدهــ� ترضعــه ع�ميــن، فعلــى ال�إ

اأن يشــكر ربـّـه علــى نعمــه عليــه، ويشــكر والديــه علــى تربيتــه، اإلّ� اأّن الوالديــن اإذا اأمــرا ابنهمــ� بمــ� يخ�لــف 

أنّــه ل� ط�عــة لمخلــوق فــي معصيــة الخ�لــق، ومــع كّل  اأوامــر اللّــه تع�لــى، فليــس لهمــ� ط�عــة فــي ذلــك؛ ل�

حســ�ن، حتــى لــو ك�نــ� مشــركين، وفــي النه�يــة، ســيكون الّرجــوع اإلــى  ذلــك، علــى المســلم مع�ملتهمــ� ب�ل�إ

اللـّـه تع�لــى، وســيج�زي كّلاً علــى عملــه.

نشاط:

حســ�ن  آيــ�ت الّدالـّـة علــى وجــوب بــر الوالديــن وال�إ ســراء، واأكتــب ال� اأرجــع اإلــى ســورة ال�إ

ليهم�. اإ

 ق�ل تع�لى:     ُّ  خئ مئ هئ جب حب خب مب  هب جت حت خت مت هت مث حج مج جح 

آيــة الكريمــة اإلــى َســَعِة علــم اللـّـه تع�لــى الـّـذي اأحــ�ط  مح  جخ مخجس حس خس مس حص خص            َّ تشــير هــذه ال�

بــكّل شــيء علمــ�ً، واأحصــى كّل شــيء عــدداً، وب�لتّ�لــي، علــى المســلم اأن يستشــعر مراقبــة اللـّـه تع�لــى فــي 
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أّن اللـّـه ســيج�زيه عليهــ� يــوم القي�مــة. اأقوالــه واأفع�لــه، كبيرهــ� وصغيرهــ�؛ ل�

قــ�ل تع�لــى:    ُّ  مص جض حض خض  مض حط مظ جع مع جغ مغ جفحف خف مف  حق 

آيــ�ت الكريمــة ذكــر الوص�يــ� العظيمــة، وتذكـّـر بضــرورة اإقــ�م الّصــلاة؛ لمــ� لهــ�  مق جك حك          َّ تواصــل ال�

ــة عظيمــة؛ فهــي صلــة بيــن العبــد وربّــه، ثــّم يطلــب منــه ضــرورة اأمــر النّــ�س بــكّل خيــر وفضيلــة،  يَّ مــن اأهمِّ

آيــ�ت الكريمــة اإلــى الصبــر علــى ال�أذى الــذي قــد يلحقــه نتيجــة اأمــره  ونهيهــم عــن كّل شــّر ورذيلــة، وتدعــو ال�

ب�لمعــروف ونهيــه عــن المنكــر.

اأذكر اأمثلة على:  اأَفكِّر:  

ب- النّهي عن المنكر. أمر ب�لمعروف.   اأ- ال�

قــ�ل تع�لــى:    ُّ  خك لك مك جل حل خل مل هل  جمحم خم مم جن حن خن من هن جه مه 

آيــة الكريمــة، ينهــى لقمــ�ن  ٰه جي  حي خي ميهي مئ هئ مب هب مت هت           َّ فــي هــذه ال�

ــر  أّن اللّــه تع�لــى يكــره المتكبِّ ــر علــى النّــ�س، والمشــي بغــرور؛ ل� ابنــه عــن بعــض ال�أخــلاق الذميمــة ك�لتّكبُّ

الـّـذي يفتخــر علــى غيــره، كمــ� ي�أمــره ببعــض ال�أخــلاق الحميــدة، ومنهــ� ال�عتــدال فــي المشــي، وخفــض 

أّن اأقبــح ال�أصــوات صــوت الحميــر. الّصــوت؛ ل�

اأناقش وزملائَِي ظاهرة رفع الصوت في المجتمع.قضّية للنِّقاش:
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التَّقويم

ج�بة الّصحيحة فيم� ي�أتي: أّول: اأضع دائرًة حول رمز ال�إ ؤاُل ال� السُّ

آي�ت الكريمة ك�ن: ١- لقم�ن الذي ُذِكَر في ال�

ب- رجلاً ص�لح�ً.  اأ- حكيم�ً.    

د- ع�لم�ً. ج- نبّي�ً.     

2- يجب ط�عة الوالدين: 

ب- في جميع ال�أمور. اأ- في اأمور الّدني�.    

د- في الخير والشر. ج- بم� ل� يخ�لف ط�عة اللّه تع�لى. 

آي�ت الكريمة موجهة اإلى:  3- وص�ي� لقم�ن الواردة في ال�

أنبي�ء. ب- اأبن�ء ال� اأ- ابنه وحده.    

د- للنّ�س ك�فّة. ج- النّ�س في عصره.   

ْقَم المن�سَب اأم�َم كلِّ كلمٍة؛ ليكوَن المعنى صحيح�ً: ؤاُل الثّ�ني: اأَضُع الرَّ السُّ

١ اخفْض. )    ( الَوْهن.  

2 ِفط�مه. )    ( مرح�ً.  

ْعف. 3 الضَّ )    ( اغُضْض.  

٤ متكبِّر، ومغرور. )    ( ِفص�له.  

٥ فرح�ً.     

آي�ت الكريمة. ؤاُل الثّ�لِث: اأعّدد ثلاث�ً من وص�ي� لقم�ن ل�بنه، وردت في ال� السُّ
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ؤاُل الّرابِع: اأعلِّل م� ي�أتي: السُّ

اأ اأمر اللّه تع�لى ب�لمح�فظة على اإق�م الّصلاة.

ب نهى اللّه تع�لى عن المشي بتكبُّر وغرور.

آي�ت الكريمة. ؤاُل الخ�ِمس: اأستنتج ثلاث�ً من العبر المستف�دة من ال� السُّ

آي�ت الكريمة غيب�ً. ؤاُل الس�دس: اأكتب ال� السُّ

التقويم النّوعّي:

ذاعــة المدرســية ،  ــي ال�إ ــه ف ــ� لقمــ�ن، واألقي ــوم بوص�ي ــ�ء الي أبن ــزام ال� ــ�ً عــن ضــرورة الت ــب موضوع  اأكت

ــوف. ــّرات والّصف ــي المم ــ� ف ــ�، وتعليقه ــة الوص�ي ــك طب�ع وكذل



2٨

الَوحدة الثّانية

سلامّية العقيدُة ال�إ

رُس الخاِمس: من اآيات اللّه في الكون. الدَّ

لام. يمان بالرّسل، عليهم السَّ رُس الّساِدس: ال�إ الدَّ

.) رُس الّساِبع: خاَتم المرسلين محّمد ) الدَّ
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الَوحدة الثّانية
سلامّية العقيدُة ال�إ

ــم ال�أنبيــاء والمرســلين، المبعــوث  ( خاَت لنحــرْص علــى الّصــلاة علــى محمــد )

هدايــة ورحمــة للعالميــن، فهــي نبــع للحســنات، ومحــو للخطايــا والّســيِّئات.

اأهداف الَوحدة: 

يمــ�ن ب�لّرســل،  ــه، وال�إ ــ�ت اللّ ــي اآي ــر ف ــة دروس الَوحــدة التَّفكُّ ــة بعــد نه�ي ــُع مــن الطّلب ُيَتَوقَّ

ــه، وذلــك مــن خــلال: ــى رســول اللّ ــرة الّصــلاة عل وكث

١ الحرص على التَّفكُّر في بعض اآي�ت اللّه في الكون.

يم�ن بهم. لام، وال�إ 2 محّبة الّرسل، عليهم السَّ

( هو خ�َتم المرسلين. يم�ن ب�أّن سيدن� محّمد ) 3 ال�إ

سلامّية سلامّيةالعقيدُة ال�إ العقيدُة ال�إ

ــم ال�أنبيــاء والمرســلين، المبعــوث  ( خاَت لنحــرْص علــى الّصــلاة علــى محمــد )

هدايــة ورحمــة للعالميــن، فهــي نبــع للحســنات، ومحــو للخطايــا والّســيِّئات.

اأهداف الَوحدة: 

يمــ�ن ب�لّرســل،  ــه، وال�إ ــ�ت اللّ ــي اآي ــر ف ــة دروس الَوحــدة التَّفكُّ ــة بعــد نه�ي ــُع مــن الطّلب ُيَتَوقَّ

ــه، وذلــك مــن خــلال: ــى رســول اللّ ــرة الّصــلاة عل وكث

 الحرص على التَّفكُّر في بعض اآي�ت اللّه في الكون.

يم�ن بهم. لام، وال�إ  محّبة الّرسل، عليهم السَّ

يم�ن ب�أّن سيدن� محّمد   ال�إ

لنحــرْص علــى الّصــلاة علــى محمــد 

هدايــة ورحمــة للعالميــن، فهــي نبــع للحســنات، ومحــو للخطايــا والّســيِّئات.

ــم ال�أنبيــاء والمرســلين، المبعــوث  خاَت

هدايــة ورحمــة للعالميــن، فهــي نبــع للحســنات، ومحــو للخطايــا والّســيِّئات.

يمــ�ن ب�لّرســل،  ــه، وال�إ ــ�ت اللّ ــي اآي ــر ف ــة دروس الَوحــدة التَّفكُّ ــة بعــد نه�ي ــُع مــن الطّلب ُيَتَوقَّ

ــه، وذلــك مــن خــلال: ــى رســول اللّ ــرة الّصــلاة عل وكث

 الحرص على التَّفكُّر في بعض اآي�ت اللّه في الكون.

يمــ�ن ب�لّرســل،  ــه، وال�إ ــ�ت اللّ ــي اآي ــر ف ــة دروس الَوحــدة التَّفكُّ ــة بعــد نه�ي ــُع مــن الطّلب يمــ�ن ب�لّرســل، ُيَتَوقَّ ــه، وال�إ ــ�ت اللّ ــي اآي ــر ف ــة دروس الَوحــدة التَّفكُّ ــة بعــد نه�ي ــُع مــن الطّلب ُيَتَوقَّ

ــه، وذلــك مــن خــلال: ــى رســول اللّ ــرة الّصــلاة عل وكث

 الحرص على التَّفكُّر في بعض اآي�ت اللّه في الكون.

يم�ن بهم. لام، وال�إ  محّبة الّرسل، عليهم السَّ

 هو خ�َتم المرسلين.

١

يم�ن بهم. لام، وال�إ 2 محّبة الّرسل، عليهم السَّ

يم�ن ب�أّن سيدن� محّمد   ال�إ
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رُس الدَّ

الخاِمس
من اآيات اللّه في الكون

ال�أْهداُف

ُيَتَوقَُّع مَن الطّلبة في نه�يِة الّدرِس اأن يكونوا ق�دين على:

١ توضيح مفهوم اآي�ت اللّه في الكون.

2 ال�ستدل�ل على اآي�ت اللّه في الكون من القراآن الكريم.

3 ذكر بعض اآي�ت اللّه في الكون.

آي�ت. ٤ استخلاص ف�ئدة التَّفكُّر في هذه ال�

آي�ت الكونّية. ٥ استشع�ر قدرة اللّه تع�لى وعظمته من خلال ال�
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نشاط:

ــة، واأكتــب بعضــ�ً مــن اآيــ�ت اللّــه  اأرجــع وزملائِــَي فــي الصــف اإلــى الّشــبكة العنكبوتّي

ــى فــي الكــون )فــي الّســم�ء، وال�أرض(. تع�ل

بــداع، فــلا يمكــن اإيجــ�د ال�أشــي�ء وخلقهــ� دون خ�لــق، فــكّل  تقــ�ن وال�إ        خلــق اللـّـه الكــون غ�يــة فــي ال�إ

ــر فــي ملكــوت  مــ� فــي الكــون يــدّل علــى وجــود اللـّـه، عــّز وجــّل، وقــد دعــ� اللـّـه عبــ�ده اإلــى النظــر والتَّفكُّ

الســم�وات وال�أرض. قــ�ل تع�لــى: ﴿نث ىث  يث ىف يف ىق يق اك لك  مك 

ىك يك﴾ )اآل عمــران: ١9٠(، والمت�أمــل فــي اآيــ�ت اللّــه فــي الكــون بســم�ئه واأرضــه، يجــد اأّن اللّــه، عــّز 

نســ�ن. قــ�ل تع�لــى: ﴿حن خن من هن جه مه ٰه  جي حي خيمي ﴾ )الج�ثيــة:  وجــّل ســّخره� لخدمــة ال�إ

.)١3

ومــن اآيــ�ت اللـّـه فــي ال�أرض اأنـّـه خلقهــ�، وبســطه�؛ ل�ســتقرار الحيــ�ة عليهــ�، وجعــل الجبــ�ل اأوتــ�داً تثبِّــت 

ال�أرض مــن ال�ضطــراب، وخلــق اللّيــل للّراحــة والنـّـوم، وخلــق النّهــ�ر للّســعي، وطلــب الــّرزق، واأنــزل الغيــث 

أزهــ�ر. أنهــ�ر والبحــ�ر، واأنبــت ال�أشــج�ر وال� مــن الّســم�ء، فكــّوَن ال�

ــ�ر التــي تختلــف األوانهــ� وروائحهــ� ومذاقهــ�، مــع اأّن  ومــن اآيــ�ت اللّــه العظيمــة فــي هــذا الكــون، الثّم

ــ�دة.  ــق المســتحّق للعب ــه الواحــد الخ�ل ــة واحــدة، والمــ�ء والهــواء واحــد، فســبح�ن اللّ التّرب

قــ�ل تع�لــى: ﴿يه جي حي خي 

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

زت مت نت ىت يت رث زث مث نث ىث يث ىف يف ىق يق  اك 
)٦-١٦ )النبــ�أ:  لك﴾ 
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اأَفكِّر: ﴿جب حب خب  مب هب جت حت خت مت هت مث﴾ )القي�مــة: 7-9( ، اأتلــو 

ــي الخســوف، والكســوف. ــن ظ�هرَت ــ�بقة، واأتحــّدث ع ــ�ت الّس آي ال�

ومــن اآي�تــه فــي الّســم�ء اأنـّـه خلــق ســبع ســم�وات طب�قــ�ً، وجعــل الشــمس فيهــّن نــوراً، والقمــر ضيــ�ًء، 

وخلــق النّجــوم والكواكــب تســير بدقـّـة ونظــ�م فــي هــذا الكــون الفســيح، ل� تصطــدم ببعضهــ�، ول� تخــرج عن 

أنبي�ء: 33(. مس�راته�. ق�ل تع�لى:﴿مس حص خص مص جض حض  خضمض حط مظ جع مع جغ﴾ )ال�

فمــن رحمــة اللـّـه بعبــ�ده اأنـّـه جعــل الشــمس تــدور فــي مــداٍر لهــ�، فلــِو اقتربــت مــن ال�أرض، ل�حتــرق كّل 

َمــْن عليهــ�، ولــِو ابتعــدت، لتجّمــدت ال�أرض، واأصبحــت الحيــ�ة عليهــ� مســتحيلة.   

من فوائد التَّفكُّر في اآيات اللّه تعالى في الكون: 

النّ�ظــر اإلــى اآيــ�ت اللـّـه تع�لــى فــي الكــون يســتخلص العبــر والفوائــد، ف�لكــون بمــ� فيــه مــن اإنســ�ن وحيــوان 

رادتــه  نـّـه ل� يحــدث شــيء اإلّ� ب�إ ونبــ�ت وجمــ�د، يــدّل علــى وجــود اللـّـه الخ�لــق ســبح�نه وتع�لــى، كذلــك ف�إ
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وعلمــه، وعندهــ� يستشــعر المؤمــن عظمــة الخ�لــق المســتحّق للعبــ�دة، فتهــون عليــه مص�عــب الحيــ�ة، 

ويســتمّد القــّوة والعــون مــن اللـّـه، عــّز وجــّل، فــلا يخضــع للظّلــم، ول� للظ�لميــن؛ فهــو علــى اتّصــ�ل دائــم 

مــع اللـّـه، عــّز وجــّل، متــوكلاً عليــه، يشــعر ب�لطّم�أنينــة والّراحــة.

نشاط:

آيــ�ت اللـّـه فــي الكــون واألصقهــ� فــي مجلـّـة الح�ئــط الخ�صــة  اأجمــع مــع زملائــي ُصــَوراً ل�

ب�لّصّف*.

* يمكن ال�ستف�دة، والّربط مع مبحث العلوم الع�مة.

اإشراقٌة تربوّية: 

 يقول الّشاعر اأبو العتاهية: 

لَُه اأم َكيـــَف َيجَحُدُه الج�ِحُدفي� َعَجب�ً َكيَف ُيعصى ال�إِ

ــُه الواِحـــُدَوفـــي كُلِّ َشـــيٍء لَـــُه اآَيـــٌة َتـــُدلُّ َعلـــى اأنَـّ

          

                 



3٤

التَّقويم

حيَحــِة  ( َيميــَن الِْعبــ�َرِة َغْيــِر الصَّ حيَحــِة، َواإشــ�َرَة ) ( َيميــَن الِْعبــ�َرِة الصَّ أّول: اأَضــُع اإشــ�َرَة ) ــؤاُل ال� السُّ

ِفيمــ� َي�أْتــي: 

اأ )   ( النظر والتَّفكُّر في مخلوق�ت اللّه، عّز وجّل، يدل على خ�لقه�.

تق�ن. بداع وال�إ ب )   ( خلق اللّه، عّز وجّل، هذا الكون في غ�ية ال�إ

ج )   ( القمر هو مصدر الحرارة للاأرض. 

د )   (  المؤمن على اتّص�ل دائم ب�للّه، عّز وجّل. 

آتيتين: آيتين الكريمتين ال� ؤاُل الثّ�ني: م� المعنى المستف�د من ال� السُّ

١ ق�ل تع�لى:  ﴿زي ميني ىي يي جئ﴾.

2 ق�ل تع�لى: ﴿مث حج مج جح مح جخمخ ﴾.

ؤاُل الثّ�لِث: كيف تدّل حركة النّجوم على وجود اللّه، عّز وجّل؟ السُّ

ح ف�ئدة التَّفكُّر في اآي�ت اللّه في الكون. ؤاُل الّرابِع: اأوضِّ السُّ

ؤاُل الخ�ِمس: اأستنتج واجبن� نحو اللّه، عّز وجّل، الخ�لق. السُّ
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رُس الدَّ

الّسادس
لام  يمان بالرُّسل، عليهم السَّ ال�إ

ال�أْهداُف

ُيَتَوقَُّع مَن الطّلبة في نه�يِة الّدرِس اأن يكونوا ق�دين على:

١ التَّعرُّف اإلى مفهوم كّل من: الّرسول، والنَِّبّي.

2 ِذْكر بعض الرُّسل الّذيَن وردت اأسم�ؤهم في القراآن الكريم.

3 توضيح مه�مّ الرُّسل، ووظ�ئفهم.

أنبي�ء. يم�ن ب�لّرسل، وال� ٤ ال�ستدل�ل ب�آي�ت تدعو اإلى وجوب ال�إ

لام. ٥ بي�ن اأهّم صف�ت الرُّسل، عليهم السَّ



3٦

لَِنَتَذكَّر:

يم�ن.  اأرك�َن ال�إ

نشاط:
لام. أنبي�ء، عليهم السَّ - من خلال معرفتي الّس�بقة، اأذكر اأسم�ء بعض الرُّسل، وال�

- م� الحكمة من اإرس�ل الرُّسل من البشر ل� من الملائكة؟

أنبيــ�ء والرُّســل مبّشــرين ومنذريــن؛ فهــم مبلِّغــون لرســ�لة  مــن رحمــة اللـّـه تع�لــى بعبــ�ده اأن اأرســل لهــم ال�

اللـّـه، عــّز وجــّل، اإلــى عبــ�ده.

الفرق بين النَِّبّي والرّسول: 

ق�َل تع�لى:﴿خض مض حط مظ جع مع جغ مغ  جف حف خف مفحق ﴾ )ال�أحزاب: ٤٠(.

(، فَمــْن  آيــة الكريمــة لفظــي الّرســول والنَِّبــّي فــي حــق رســولن� ونبّينــ� محّمــد ) لقــد جمعــت هــذه ال�

هــو الرّســول؟ وَمــْن هــو النَِّبــّي؟

الرّسول: هو رجل حّر اأوحى الله اإليه بشرع جديد، واأمَر بتبليغه لقوم كف�ر مكذبين.

ــّي: فهــو رجــٌل حــّر اأرســله اللــه تع�لــى اإلــى قــوم مؤمنيــن واأوحــى اإليــه بشــريعة رســول قبلــه  ــا النَِّب اأمَّ

ــّي رســول. ــّي، وليــس كّل نَِب ــكّل رســول نب ــّي، ف يعلمهــم ويحكــم بينهــم. ف�لّرســول اأعــّم مــن النَِّب

أنبيــ�ء واجــب، وهــو ركــن مــن اأرك�ن ال�يمــ�ن، فَمــْن كفــر بواحــد منهــم، فقــد كفــر  يمــ�ن ب�لّرســل وال� ال�إ

أنبيــ�ء  بهــم جميعــ�ً. قــ�ل تع�لــى: ﴿يي جئ حئ خئ مئ هئجب﴾ )البقــرة: 2٨٥(، ول� يعلــم عــدد الّرســل وال�
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اإلّ� اللّه تع�لى. ق�ل تع�لى: ﴿          ٌّ    ٍّ                َّ          ُّ      ِّ      ّٰ رئزئ مئ نئىئ﴾ )النس�ء: 

أنبيــ�ء.     ١٦٤(، ولقــد ذكــر القــراآن الكريــم خمســًة وعشــرين اســم�ً مــن اأســم�ء الّرســل وال�

نشاط:

أنبي�ء الواردة فيه�. أنع�م )٨٤-٨٦(، واأكتب اأسم�ء الرسل وال� آي�ت الكريمة في سورة ال� اأقراأ ال�

مهاّم الرّسل ووظائفهم:

أنبي�ء ب�لبين�ت والهدى اإلى اأقوامهم. ق�ل تع�لى: ﴿خل مل هل جم حمخم ﴾  بعث اللّه الّرسل وال�

)ال�أعراف: ٤3(. فمن وظ�ئفهم تبليغ النّ�س بم� اأنزل اللّه عّز وجّل اإليهم؛ من دعوة لتوحيده وعب�دته سبح�نه 

وتع�لى، وكذلك تبليغهم الشرائع وال�أحك�م، ودعوتهم اإلى الّدين الحّق، ببي�ن م� يجب عليهم، فهم يبّشرون 
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َمْن اأط�ع اللّه ب�لخيرات، وب�لفوز ب�لجنة، وينذرون َمْن خ�لف اأمر اللّه تع�لى ب�لعذاب والعق�ب. ق�ل تع�لى: 

الخير،  طريق  اإلى  فيهدونهم  بخ�لقهم  النّ�س  ُيعرِّفون  فهم   ،)١٦٥ )النس�ء:  رت﴾  يب  ﴿ىب 
ويعلِّمون القيم الّصحيحة والتّوازن بين الّدني� وال�آخرة، وي�أمرون ب�لمعروف، وينَهون عن المنكر.

اأَفكِّر:  اأذكُُر بعض المعجزات التي اأجراه� اللّه، عّز وجّل، على يد بعض الّرسل -عليهم السلام-.

صفات الرّسل:

الّرســل رجــ�ل اخت�رهــم اللـّـه تع�لــى؛ لحمــل رســ�ل�ته، وتبليغهــ� للنـّـ�س، فهــم يتصفــون بصفــ�ت البشــر، 

وخص�ئصهــم، مــن حيــث الَخلــق والهيئــة، والح�جــ�ت الفطريــة، في�أكلون، ويشــربون، ويت�ألّمــون، ويجوعون، 

ــى، اصطف�هــم  ــه تع�ل ــون، ول� يعلمــون الغيــب اإلّ� مــ� علّمهــم اللّ ويمرضــون، وين�مــون، ويتزّوجــون، ويموت

وخّصهــم اللـّـه ب�لوحــي دون بقيــة النـّـ�س.

نشاط:

اأقراأ قوله تع�لى ﴿يك مل ىل يل  ام مم رن زن ﴾ )يوسف: ١٠9(، واأستخرج 

أنبي�ء. صفة من صف�ت الرسل وال�

اإليهم، فهم  اأوحي  تبليغ م�  اأمن�ء في  اللّه، ل� يخطئون،  يبلّغون عن  أنبي�ء والّرسل معصومون فيم�  وال�

اأصدق النّ�س قبل البعثة وبعده�، عندهم الفطنة، ورج�حة العقل، يدركون م� يدور من حولهم من ال�أمور، 

وق�درون على اإقن�ع َمْن يّدعون، اأجرى اللّه، عّز وجّل، على اأيديهم معجزات خ�رقة ليس بمقدور البشر 

تي�ن بمثله�. ال�إ

ُصندوُق
 الَمعرفة:

- اأولــو العــزم مــن الّرســل هــم: نــوح، واإبراهيــم، وموســى، وعيســى، ومحّمــد، عليهــم 

ــلام، وقــد ُســّموا اأولــي العــزم؛ لِمــ� اأعط�هــم اللّــه مــن قــّوة وعزيمــة  الّصــلاة والسَّ

فــي مواجهتهــم ال�بتــلاءات، فصبــروا عليهــ�، واســتمّروا ب�لّدعــوة اإلــى اللـّـه تع�لــى.
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التَّقويم

( َيميــَن الِْعبــ�َرِة  حيَحــِة، َواإشــ�َرَة ) ( َيميــَن الِْعبــ�َرِة الصَّ أّول: اأَضــُع اإشــ�َرَة ) ــؤاُل ال� السُّ

حيَحــِة ِفيمــ� َي�أْتــي:  َغْيــِر الصَّ

أنبي�ء والّرسل محصور بخمسة وعشرين مذكورين في القراآن الكريم. اأ )   ( عدد ال�

أنبي�ء بميزات ليست في غيرهم من البشر. ب )   ( مّيز اللّه ال�

لام، من اأولى العزم من الّرسل.  ج )   ( النَِّبّي اإسم�عيل، عليه السَّ

أنبي�ء والّرسل هم اأصدق النّ�س قبل البعثة، وبعده�.  د )   (  ال�

ؤاُل الثّ�ني: اأكمل الفراغ�ت فيم� ي�أتي: السُّ

١ اخت�ر اللّه، عّز وجّل، الّرسل من......................

2 ِمْن اأولي العزم من الّرسل.........................،.....................

يم�ن ب�لّرسل ركن من اأرك�ن........................... 3 ال�إ

ج�بة الّصحيحة فيم� ي�أتي: ؤاُل الثّ�لِث: اأضع دائرة حول رمز ال�إ السُّ

أنبي�ء والّرسل: ١ عدد ال�

ج- ١2٥٠.            د- ل� يعلمه اإلّ� اللّه تع�لى. اأ- 2٥.                  ب- ١2٠. 

2 واحدة مّم� ي�أتي ليست من صف�ت الّرسل:

أنوثة )من النس�ء(. ب- ال� اأ- تبليغ رس�لة اللّه اإلى البشر.      

د- الجوع، والمرض. ج- الّزواج.                       

ؤاُل الّرابِع: م� المعنى المستف�د من قوله تع�لى: ﴿ىب يب رت﴾ )النس�ء: ١٦٥(؟ السُّ

لام. ؤاُل الخ�ِمس: اأذكر اأربع�ً من مه�مّ الّرسل، عليهم السَّ السُّ

ؤاُل الس�دس: اأفرق بين النَِّبّي والّرسول. السُّ
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رُس الدَّ

الّساِبع
خاَتم  ال�أنبياء والمرسلين

))  )محّمد )

ال�أْهداُف

ُيَتَوقَُّع مَن الطّلبة في نه�يِة الّدرِس اأن يكونوا ق�دين على:

.) ١ تبي�ن مفهوم خ�َتم المرسلين محمد )

( مــن القــراآن  2 ال�ســتدل�ل علــى خ�تــم المرســلين محمــد )

ــنّة. والسُّ

.) 3 تحديد واجبن� تُج�ه خ�َتم المرسلين محمد )

( خ�تم المرسلين. ٤ ذكر ميزات رس�لة محمد )

( خ�َتم المرسلين، ول� رسول بعده. يم�ن ب�أّن محمد ) ٥ ال�إ

من أسامء 

أنبياء الله ورسله
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لَِنَتَذكَّر:
 اأسم�ء اأولي العزم من الّرسل -عليهم السلام-.

 بعض معجزات الّرسل -عليهم السلام-.

نشاط:

ــّر بهــ�  ــي م ــب الســيرة، اأســرد اأهــّم المراحــل الت ــة، وكت ــبكة العنكبوتي مــن خــلال الّش

ــه. ــي حي�ت ( ف الّرســول )

ــّي بعــده، وبهــ�  ــلا نَِب ــ�ء والّرســل ب�لرســ�لة الخ�تمــة ف أنبي ( مــن بيــن ال� ــداً ) ــه رســوله محّم خــّص اللّ

اأكمــل الّديــن، وتّمــت النّعمــة الّربّ�نّيــة علــى البشــريّة. قــ�ل تع�لــى: ﴿زب مب نب ىب يب  رت 

زت مت نت ىت يترث﴾ )الم�ئــدة: 3(. فــلا يصــح اإيمــ�ن عبــد حتـّـى يؤمــن برســ�لته، ويشــهد بنبّوتــه، 

واأنـّـه قــد بلَّــغ الّرســ�لة علــى اأكمــل وجــه.

ال�أدلّة على خاَتم المرسلين: 

ق�ل تع�لى: ﴿خض مض حط مظ جع مع جغ مغ  جف حف خف مفحق﴾ )ال�أحزاب: ٤٠(.

ــم  (، خ�َت (، اآخــر الّرســ�ل�ت، وخ�تمتهــ�، واأنّــه، ) آيــة الكريمــة اأّن رســ�لة محّمــد ) صّرحــت ال�

ــيَّ َبْعــِدي( )رواه التّرمــذّي، حســن صحيــح(. ــُم النَِّبيِّيــَن، ل�َ َنِب ــا َخاَت (: )َواأَن النَِّبّييــن. قــ�ل الّرســول )



٤2

واجبنا تُجاه خاَتم المرسلين: 

(، واأّن الّشــريعة الّتــي جــ�ء بهــ� خ�لــدٌة  يمــ�ن والتّصديــق بــه ) مــن واجبنــ� تُجــ�ه خ�َتــم المرســلين ال�إ  

وص�لحــٌة لــكّل زمــ�ٍن ومــك�ن اإلــى قيــ�م الّســ�عة، وعــدم تصديــق كّل َمــْن يّدعــي النّبــّوة والّرســ�لة بعــده، عليــه 

ــه،  ــ� يحّب ــة م ــه، ومحّب ــره، وتعظيم (، وتوقي ــه، ) ــك حّب ــلام، كمســيلمة الكــّذاب، وكذل ــلاة والسَّ الّص

(، وتمنـّـي رؤيتــه،  كثــ�ر مــن الّصــلاة عليــه ) وُبغــض مــ� ُيبغضــه، فمــن علامــ�ت محّبتــه تطبيــق ســنّته، وال�إ

 :) أمــره، واإيثــ�ره علــى مــ� ســواه. قــ�ل رســول اللـّـه ) والّشــوق اإلــى لق�ئــه، والّرضــ� بحكمــه، والتّســليم ل�

ــاِس اأْجَمِعيــَن( )رواه مســلم(. ــِدِه َوَوالِــِدِه َوالنَّ ــِه ِمــْن َوَل ــى اأُكــوَن اأَحــبَّ اإَِلْي )ل�َ ُيْؤِمــُن اأَحُدُكــْم َحتَّ

ميزات خاَتم المرسلين وخصائصه:

أنبيــ�ء الّســ�بقين،  (، اأنـّـه ُبعــث للنـّـ�س ك�فـّـة، بخــلاف ال� أنبيــ�ء والمرســلين محّمــد ) امتــ�ز خ�َتــم ال�  

فقــد ُبِعــَث كّل رســول اإلــى قومــه خ�ّصــة. قــ�ل تع�لــى: ﴿ىي يي جئ حئ خئ  مئ هئ﴾ 

)ســب�أ: 2٨(، وقــد اأيـّـده اللـّـه، عــّز وجــّل، بمعجــزة خ�لــدة اإلــى يــوم القي�مــة، وهــي القــراآن الكريــم الـّـذي تحــّدى 

ــى: ﴿حن خن من ىن ين جه مه  ــ�ل تع�ل ــه، فعجــزوا. ق ــوا بســورة مــن مثل ــ�س اأن ي�أت ــه النّ ــه ب اللّ

أنبيــ�ء الّســ�بقين، ك�نــت معجزاتهــم  ســراء: ٨٨(، بخــلاف ال� ىه يه جي حي  خي مي ىي﴾ )ال�إ

( يشــفع للمؤمنيــن يــوم القي�مــة، فيتجــ�وز اللـّـه  مؤقّتــة، انتهــت بموتهــم عليهــم الصــلاة والســلام، واأنــه )

، َصلَّــى اللَّــُه  تع�لــى عــن ســيئ�تهم، ويدخلهــم الجنـّـة ب�أمــره ســبح�نه، فعــن َج�بـِـِر ْبــِن َعْبــِد اللـّـِه: »اأنَّ النَِّبــيَّ

ــْهٍر،  ــيَرَة َش ــِب َمِس ــْرُت ِبالرُّْع ــي: نُِص ــٌد َقْبِل ــنَّ اأَح ــًاآ َلْم ُيْعَطُه ــُت َخْمس ــلََّم، َقاَل: اأْعِطي ــِه َوَس َعَلْي

، َواأِحلَّــْت  ــَلاُة، َفْلُيَصــلِّ َوُجِعَلــْت لـِـَي اْل�أْرُض َمْســِجدًاآ َوَطُهــورًاآ، َفاأيَُّمــا َرُجــٍل ِمــْن اأمَِّتــي اأْدَرَكْتــُه الصَّ

ــًة،  ــَفاَعَة، َوَكاَن النَِّبــيُّ ُيْبَعــُث اإَِلــى َقْوِمــِه َخاصَّ أَحــٍد َقْبِلــي، َواأْعِطيــُت الشَّ لـِـَي اْلَمَغانـِـُم، َوَلــْم َتِحــلَّ لِ�

ــًة« )متّفــق عليــه( َوُبِعْثــُت اإَِلــى النَّــاِس َعامَّ
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نشاط:

ــة، واأشــرح  ــبكة العنكبوتي ــة المدرســة، اأو الّش ــى مكتب ــّف اإل ــي الّص ــَي ف اأرجــع وزملائِ

ــ�ً...«. ــُت خمس ــ�بق: »اأعطي ــوّي الّس ــث النّب الحدي

ُصندوُق
 الَمعرفة:

ــلام،  ــه السَّ ــزول عيســى، علي ــ�ء ل� يتعــ�رض مــع ن أنبي ــم ال� (، خ�َت ــه ) - كون

(، وينــزل مؤمنــ�ً بنبّينــ�  ّن نبّوتــه ك�نــت قبــل نبــّوة محّمــد ) اآخــر الزمــ�ن، فــ�إ

( ح�كمــ�ً ب�لقــراآن، ل� يوحــى اإليــه بشــيء جديــد. محّمــد، )
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التَّقويم

حيَحــِة  ( َيميــَن الِْعبــ�َرِة َغْيــِر الصَّ حيَحــِة، َواإشــ�َرَة ) ( َيميــَن الِْعبــ�َرِة الصَّ أّول: اأَضــُع اإشــ�َرَة ) ــؤاُل ال� السُّ

ِفيمــ� َي�أْتــي: 

.) اأ )   ( يجب عدم تصديق كل من يدعي النبوة والرس�لة بعد النبي )

أنبي�ء الّس�بقين خ�لدة. ب )   ( ك�نت معجزات ال�

(، متّبع�ً له.  لام، مصّدق�ً بنبّوة محّمد ) ج )   ( ينزل عيسى، عليه السَّ

 .) د )   (  اكتملت الّرس�ل�ت الّسم�ويّة، بنبّوة محّمد )

ؤاُل الثّ�ني: اأذكر ميزات خ�َتم المرسلين. السُّ

.) ؤاُل الثّ�لِث: اأعّدد ثلاث�ً من علام�ت محّبة الّرسول ) السُّ

ــؤاُل الّرابِــع: مــ� المعنــى المســتف�د مــن قولــه تع�لــى: ﴿ىي يي جئ حئ خئ  مئ  السُّ

.)2٨ )ســب�أ:  هئ﴾؟  
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الَوحدة الثّالثة

ريف الحديث النََّبِوّي الشَّ

رُس الثّاِمن: فضل العلم.  الدَّ

يمان.  رُس التّاِسع: اأخوّة ال�إ الدَّ

رُس العاِشر: فضل الّصيام.     الدَّ
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الَوْحَدُة الثّالثة 

ريف الحديث النَّبوّي الشَّ

 
يمان، والِعلم، والعمل، والّصبر، نُْرضي الرّحمن، َونبني ال�أوطان بال�إ

اأهداف الَوحدة: 

ــي تضّمنتهــا  ــة الّت ــزام التوجيهــات النّبوّي ــة دروس الَوحــدة الت ــة بعــد نهاي ــُع مــن الّطلب ُيَتَوقَّ

ــة، وذلــك مــن خــلال: ال�أحاديــث النّبوّي

١ الحرص على طلب العلم، والت�أدُّب ب�آدابه.

يم�ن، كم� تضّمنه� الحديث النّبوّي الّشريف. ك بمظ�هر اأخّوة ال�إ 2 التّمسُّ

قه� عب�دة الّصي�م للفرد، والمجتمع. 3 التّحلي ب�لقيم المحمودة التي تحقِّ

الَوْحَدُة الثّالثة 

ريف ريفالحديث النَّبوّي الشَّ الحديث النَّبوّي الشَّ

يمان، والِعلم، والعمل، والّصبر، نُْرضي الرّحمن، َونبني ال�أوطان بال�إ

اأهداف الَوحدة: 

ــي تضّمنتهــا  ــة الّت ــزام التوجيهــات النّبوّي ــة دروس الَوحــدة الت ــة بعــد نهاي ــُع مــن الّطلب ُيَتَوقَّ

ــة، وذلــك مــن خــلال: ال�أحاديــث النّبوّي

 الحرص على طلب العلم، والت�أدُّب ب�آدابه.

اأهداف الَوحدة: 

ــي تضّمنتهــا  ــة الّت ــزام التوجيهــات النّبوّي ــة دروس الَوحــدة الت ــة بعــد نهاي ــُع مــن الّطلب ُيَتَوقَّ

ــة، وذلــك مــن خــلال: ال�أحاديــث النّبوّي

ــي تضّمنتهــا  ــة الّت ــزام التوجيهــات النّبوّي ــة دروس الَوحــدة الت ــة بعــد نهاي ــُع مــن الّطلب ــي تضّمنتهــا ُيَتَوقَّ ــة الّت ــزام التوجيهــات النّبوّي ــة دروس الَوحــدة الت ــة بعــد نهاي ــُع مــن الّطلب ُيَتَوقَّ

ــة، وذلــك مــن خــلال: ال�أحاديــث النّبوّي

 الحرص على طلب العلم، والت�أدُّب ب�آدابه.

يم�ن، كم� تضّمنه� الحديث النّبوّي الّشريف. ك بمظ�هر اأخّوة ال�إ  التّمسُّ

ــة، وذلــك مــن خــلال: ال�أحاديــث النّبوّي

 الحرص على طلب العلم، والت�أدُّب ب�آدابه.
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رُس الدَّ

الثّاِمن
فضُل الِعلم )شرح، وحفظ(

ال�أْهداُف

ُيَتَوقَُّع مَن الطّلبة في نه�يِة الّدرِس اأن يكونوا ق�دين على:

١ قراءة الحديث النبوّي الشريف.

يَّته. 2 تبي�ن فضل العلم، واأهمِّ

3 تعريف المع�ني المستف�دة من الحديث الشريف.

٤ توضيح مفهوم الِعلم.

٥ تمثُّل بعض ُصَور طلب الِعلم.

٦ استنت�ج م� يرشد اإليه الحديث الشريف.

7 الحرص على الّسعي في طلب الِعلم.

٨ حفظ الحديث الشريف غيب�ً.

:) َلَتَضــُع قال النبي ) الملائَِكــَة  اإنَّ  "َو  :) ( النبــي  قــال 

اإنَّ  ــُع، َو ــا َيْصَن ــًا ِبم ــِم رِض ــب اْلِعْل ــا لِطال اأْجِنَحَتَه

ــَمواِت ومــْن فِــي  اْلعالِــم َلَيْســَتْغِفُر َلــُه مــْن فــي السَّ

ــو  ــاِء،..." )رواه اأب ــي الم ــاُن ف ــى الِحيت ال�أْرِض حتَّ

والترمــذي( داود 
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( َيُقــوُل: »َمــْن َســَلَك َطِريقــ�آً  ( قــ�ل: اإِنِّــي َســِمْعُت َرُســوَل اللَّــِه ) ْرَداء ) َعْن اأبِــي الــدَّ

ــِة، َواإِنَّ الَْمَلائَِكــَة لََتَضــُع اأْجِنَحَتَهــ� لَِط�لِــِب  ــى الَْجنَّ ــُه بِِه َطِريق�آً اإِلَ ــُه لَ َل اللَّ َيْلَتِمُس ِفيــِه ِعْلمــ�آً، َســهَّ

ــ�َن ( َحُه اْبــُن ِحبَّ ، َواْبــُن َم�َجــْه، َوَصحَّ الِْعْلــِم ِرضــ�آً بَِمــ� َيْصَنــُع.....« )رواه اأُبــو َداُوَد، َوالتِّْرِمــِذيُّ

نش�ط:

م�م الّش�فعي، رحمه اللّه تع�لى:  يقول ال�إ

اأخي لن تن�ل العلم اإل� بستٍّة         س�أنبيك عن تفصيله� ببي�ِن

ذك�ٌء وحرٌص واجته�ٌد وُبلغٌة          وصحبُة اأست�ٍذ وطوُل زم�ِن

ــة،  ــبكة العنكبوتي ــة المدرســية، اأو الّش ــى المكتب ــد الّرجــوع اإل ــ�بقة، وبع ــ�ت الّس أبي ــراأ ال� اأق

ــي: ــي المجموعــة عمــ� ي�أت ــَي ف اأجيــب وزملائِ

 م� الموضوع الع�مّ للاأبي�ت؟

أبي�ت من اأمور سّت.  اأفّسر م� تضّمنته ال�

 اأستنتج عنوان�ً لهذه ال�أمور.

م�م الّش�فعّي.  اأذكر البلد الّتي ولد فيه� ال�إ

   

ــة العلــم،  يَّ اإّن النّــص المتقــدم جــزٌء مــن حديــث نبــوّي شــريف فــي فضــل الِعلــم، وشــرف اأهلــه، ول�أهمِّ

ــى:      ــ�ل تع�ل ــلام، وتكريمــه.  ق ــه السَّ ــل اآدم، علي ــي تفضي ــى، ســبب�ً ف ــه، ســبح�نه وتع�ل ــه اللّ ــه، جعل ومك�نت

﴿@  C  B  A ﴾ )البقــرة: 3١(.
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ُصندوُق
 الَمعرفة:

رداء( هــو: ُعويمــر بــن زيــد بــن قيــس ال�أنصــ�رّي   راوي الحديــث )اأبــو الــدَّ

الخزرجــّي، مــن اآخــر ال�أنصــ�ر اإســلام�ً، حيــث اأســلم يــوم بــدر، وشــ�رك فــي غــزوة 

اأُحــد، وك�ن يومئــٍذ حســن البــلاء، روى العديــد مــن ال�أح�ديــث النبويــة، وتفــّرغ 

للعبــ�دة. تُوفـّـي ســنة 32هـــ فــي دمشــق.  

شرح الحديث النََّبِوّي الّشريف: 

الِعلُم عكس الجهل، ويراد به: اإدراك الّشيء بحقيقته، وهو يشمل الِعلم الّدينّي والّدنيوّي.

اأذكر اأمثلًة على:  اأَفكِّر:  

- الِعلم الّدنيوّي.    - الِعلم الّدينّي.   

يَّة الِعلم: اأهمِّ

الِعلــم ضــرورة وح�جــة دينّيــة ودنيويّــة، ل� بــّد 

مــن التّمســك بهــ�؛ للقيــ�م بواجبــ�ت ال�ســتخلاف 

تع�لــى،  اللّــه  اأراد  ومه�ّمــه، كمــ�  ال�أرض،  فــي 

ــى  ــة اإل ــّس الح�ج ــي اأم ــذه ف ــ� ه ــي اأيّ�من ونحــن ف

الحيــ�ة،  اأســ�س  فهــو  الواســعة؛  بفروعــه  الِعلــم 

الحيــ�ة  ظلمــة  فــي  بــه  ُيســَتض�ء  الّــذي  والنّــور 

البشــريّة، ومشــكلاته� المتعــّددة، وهــو المنــ�رة الّتــي تســتنير بهــ� العقــول؛ لتســتدلَّ علــى الطّريــق الّصحيــح، 

ــم  أم ــّي ب�ل� ق ــ�ر والرُّ ــور وال�زده ــق التّط ــدُّن، وتحقي ــو اأســ�س التّم ــل، وه ــلال والجه ــق الّض ــن طري ــد ع وتبتع

ــم،  ــم، والتّعلي ــى الِعل ــ�س عل ســلامّية جــ�ءت لتحــثَّ النّ ــريعة ال�إ ــه اأّن الّش ــ� ل� شــّك في والحضــ�رات، ومّم

ــى: ﴿مف حق مق جك حك خك لك مكجل حل خل مل هل جم﴾  ــ�ل تع�ل ــة. ق والمعرف

مــر: 9(.  )الزُّ
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فضل طلب الِعلم: 

آيــ�ت الكريمــة فــي القــراآن الكريــم، وال�أح�ديــث النََّبِويـّـة الّشــريفة الّتــي تــدّل علــى فضــل  ورد عــدد مــن ال�

الِعلــم، ومــن هــذه الفض�ئــل: 

 :) ــة كمــ� تضّمــن الحديــث الّشــريف. قــ�ل رســول اللّــه ) اأول�ً- اأّن الِعلــم مــن اأســب�ب دخــول الجنّ

»َمــْن ســلك طريقــ�ً يلتمــس فيــه علمــ�ً ســّهل اللّــه لــه بــه طريقــ�ً اإلــى الجنّــة«.

ثانيــًا- اأنّــه مــن اأســب�ب الّرفعــة. قــ�ل تع�لــى:﴿مه ٰه جي حي  خي مي هي مئ هئمب﴾ 

)المج�دلــة: ١١(. 

( ب�ل�ســتزادة مــن الِعلــم. قــ�ل تع�لــى: ﴿ين جه مه ىه يه﴾ )طــه:  ثالثــًا- اأمــر اللــه تع�لــى نبيــه )

 .)١١٤

ــى: ﴿يه جي  ــ�ل تع�ل ــى  قــرن شــه�دة العلمــ�ء  بشــه�دته، وشــه�دة الملائكــة. ق ــه تع�ل ــًا- اأّن اللّ رابع

آيــة  حي خي مي ىي يي ٰذ ٰر ٰى       ٌّ             ٍَّّ﴾ )اآل عمــران: ١٨(، فهــذه ال�

أدلـّـة علــى فضــل الِعلــم، وشــرف العلمــ�ء، حيــث قرنهــم، ســبح�نه وتع�لــى، ب�ســمه،  مــن اأعظــم ال�

واســم ملائكتــه.

(: »واإّن الملائكــة لتضــع اأجنحتهــ�  ــ�ل ) ــم. ق ــب العل خامســًا- اأّن الملائكــة تضــع اأجنحتهــ� لط�ل

لط�لــب العلــم رضــ�آً بمــ� يصنــع«، ووضــع الملائكــة اأجنحتهــ� لــه، تواضعــ�ً لــه، وتوقيــراً، واإكرامــ�ً؛ 

لمــ� يحملــه مــن الِعلــم.

نشاط:

 اأستنتج ثلاث فض�ئل اأخر لطلب الِعلم.
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من صور طلب العلم:

١ التّعلُّم في دور الِعلم: من مدارس، ومع�هد، وج�مع�ت على اأيدي معلّمين، واأس�تذة.

2 حضــور حْلقــ�ت الِعلــم، والمح�ضــرات، والــّدروس، والنَّــَدوات الّتــي تُعقــد فــي المســ�جد، 

أنديــة، والمراكــز الثّق�فّيــة. وال�

عــلام المختلفــة: المرئيــة، والمســموعة، والمقــروءة، والّشــبكة العنكبوتيــة،  3 التّعلُّــم مــن وســ�ئل ال�إ

فــ�دة منهــ�. وال�إ

٤ القراءة والمط�لعة في المكتب�ت الع�ّمة، والخ�ّصة.

اآداب طالب الِعلم: 

ينبغــي علــى ط�لــب الِعلــم اأن يتــ�أّدب ويتخلـّـَق ب�لّصبــر والمن�فســة، ف�لِعلــم ل� ُينــ�ل براحــة الجســم، بــل 

خــلاص للـّـه تع�لــى، فيكــون علمــه وعملــه  ل� بــّد مــن الِجــّد وال�جتهــ�د، والتّعــب والمشــّقة، كمــ� اأّن عليــه ال�إ

لوجهــه ســبح�نه، ويراقــب اللـّـه فــي جميــع شــؤونه، ويتواضــع لعبــ�د اللـّـه تع�لــى؛ فــلا يتكّبــر عليهــم بمــ� اأعطــ�ه 

اللـّـه مــن الِعلــم، وليشــكِر اللـّـه، وليعمــْل علــى نشــره بيــن النـّـ�س، ول� يكتمــه، واأن يقّيــده ب�لكت�بــة، واأن يكــوَن 

متعلّمــ�ً ومعلِّمــ�ً، واأن يجمــَع بيــن الِعلــم والُخلـُـق، وبيــن الفطنــة والطّيــب.
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التَّقويم

حيَحــِة  ( َيميــَن الِْعبــ�َرِة َغْيــِر الصَّ حيَحــِة، َواإشــ�َرَة ) ( َيميــَن الِْعبــ�َرِة الصَّ أّول: اأَضــُع اإشــ�َرَة ) ــؤاُل ال� السُّ

ِفيمــ� َي�أْتــي: 

لام، وكرَّمه ب�لِعلم. َل اللّه تع�لى اآدم، عليه السَّ اأ )   ( فضَّ

ب )   ( اأسلم اأبو الّدرداء في يوم غزوة اأُحد.

ج )   ( فضُل الِعلم يشمل الِعلم الّدينّي، والّدنيوّي. 

( ب�ل�ستزادة من مت�ع الّدني�.  د )  ( اأمر اللّه تع�لى رسوله محّمداً )

هـ )  ( الِعلم بح�جة اإلى الّصبر، ول� ُين�ل براحة الجسم. 

ؤاُل الثّ�ني: اأبّين المقصود ب�لِعلم. السُّ

ؤاُل الثّ�لِث: اأعّدد اأربع�ً من فض�ئل الِعلم، واأهله. السُّ

ج�بة الّصحيحة فيم� ي�أتي: ؤاُل الّرابِع: اأضع دائرة حول رمز ال�إ السُّ

آتية ليس من اآداب ط�لب العلم: ١ واحد من ال�

خلاص. ب- التّواضع، وال�إ اأ- الّصبر، والمن�فسة.                            

د- كتم�ن الِعلم. ج- القراءة، وتقييد العلم ب�لكت�بة.             

( ب�ل�ستزادة من: 2 اأمر اللّه تع�لى نبيه محّمداً )

د- الّسفر، والتّرح�ل. أول�د.  ج- ال� ب- الِعلم.  اأ- الم�ل. 

ؤاُل الخ�ِمس: اأذكر ثلاث ُصَور لطلب الِعلم. السُّ

يَّة الِعلم في سطرين، اأدّونهم� في دفتري. ؤاُل الّس�ِدس: األّخص اأهمِّ السُّ

ــؤاُل الّس�بِـــع: )التّقويــم النّوعــّي( مــن خــلال ملاحظتــي لزملائــي طــّلاب الّصــّف، اأرصــد مــدى تمثلهــم  السُّ

اآداب ط�لــب الِعلــم الّتــي وردت فــي الــّدرس.
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رُس الدَّ

التّاِسع
يمان )شرح، وحفظ( اأخوّة ال�إ

ال�أْهداُف

ُيَتَوقَُّع مَن الطّلبة في نه�يِة الّدرِس اأن يكونوا ق�دين على:

١ قراءة الحديث الّشريف.

2 توضيح المع�ني المستف�دة من الحديث الشريف.

يم�ن. 3 تبي�ن معنى اأخّوة ال�إ

يم�ن على غيره� من الّروابط. ٤ توضيح فضل رابطة ال�إ

يم�ن. ٥ ذكر بعض مظ�هر اأخّوة ال�إ

٦ استنت�ج م� يرشد اإليه الحديث الشريف.

يم�ن. 7 الحرص على ال�رتب�ط بين المسلمين على اأس�س اأخوة ال�إ

٨ حفظ الحديث الشريف غيب�ً.
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( قــ�َل: »الُْمْســِلُم اأُخو الُْمْســِلِم، َل�  ـِه ) ( اأنَّ َرُســوَل اللَـّ ـِه ْبــِن ُعَمــَر ) َعــْن َعْبــِد اللَـّ

َيْظِلُمــُه، َوَل� ُيْســِلُمُه، َوَمــْن َك�َن ِفــي َح�َجــِة اأِخيــِه َك�َن اللَّــُه ِفــي َح�َجِتــِه، َوَمــْن َفرََّج َعْن ُمْســِلٍم كُْرَبًة 

َفرََّج اللَُّه َعْنُه كُْرَبًة ِمْن كُُرَب�ِت َيْوِم الِْقَي�َمِة، َوَمْن َســَتَر ُمْســِلم�آً َســَتَرُه اللَُّه َيْوَم الِْقَي�َمِة«. )رواه البخ�رّي( 

نشاط:

- مــن خــلال العمــل فــي مجموعــ�ت، نبحــث فــي المكتبــة المدرســية، اأو الّشــبكة   

آتيــة اأســم�ؤهم: )حمــزة، ســلم�ن، صهيــب، بــلال(  العنكبوتيــة عــن نســب الّصح�بــة ال�

ــه عنهــم-. -رضــي الل

يَّته�، وفضله�؟ - م� الّرابطة الّتي جمعت هؤل�ء الّصح�بة؟ وم� اأهمِّ

المفردات: 

نس�ن، ويطلبه.  ُيْسِلمه: يتركه مع َمْن يؤذيه.    ح�جة: م� يفتقر اإليه ال�إ

 فّرج: كشَف الغّم.     كُْربة: ُحْزن، وَغّم. 

 الظُّلم: هو وضع الّشيء في غير موضعه.                 

ُصندوُق
 الَمعرفة:

(، اأســلم صغيــراً  - راوي الحديــث هــو عبــد اللّــه بــن عمــر بــن الخطّــ�ب )

ثــ�ً وفقيهــ�ً، وابــن الخليفــة الثّ�ني عمــر بــن الخطـّـ�ب، واأحــد  بمكّــة، ك�ن محدِّ

الُمكثريــن فــي الفتــوى، وروايــة الحديــث النََّبــِوّي، شــهَد عــدداً من الغــزوات 

.) مــع النَِّبــّي محّمــد )

ــة علاقتهــم ببعضهــم بعضــ�ً، وســلامته�؛ مــ� يســهم  ســلام علــى تم�ســك المســلمين، ومت�ن حــرص ال�إ

فــي اإيجــ�د مجتمــع قــوّي، واأمــة قويــة ُمه�بــة الج�نــب، مَوّحــدة بعيــدة عــن التّفرقــة، والتّنــ�ُزع. قــ�ل تع�لــى:         

﴿GF E D C B A ﴾ )اآل عمــران: ١٠3(، ولتحقيــق مــ� تقــّدم، جــ�ء هــذا التّوجيــه النََّبِوّي.
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شرح الحديث الّشريف:  

ــن  ــة بي ــ�م العلاق ــلام اأق س ــى اأن ال�إ ــداً عل ــلم «:  ت�أكي ــو المس ــلم اأخ ــه الصــلاة والســلام: » المس ــه  علي قول

أفــراد واأشــمله�، فهــي  المســلمين علــى اأســ�س اأخــّوة الّديــن الّتــي تَُعــّد مــن اأقــوى الروابــط والعلاقــ�ت بيــن ال�

يمــ�ن، وقــد بــ�رك اللّــه تع�لــى هــذه ال�أخــّوة واأكَّدهــ�. قــ�ل تع�لــى: ق�ئمــة علــى اأســ�س الّديــن والعقيــدة وال�إ

﴿ ۈ  ٴۇ  ۋ ﴾ )الحجرات: ١٠(.

اأَفكِّر:  هل تتع�رض اأخّوة الّدين مع غيره� من الّروابط ال�جتم�عية، ك�لعشيرة، والحمولة، والقبيلة.

يَّتها:  يمان واأهمِّ فضل اأخوّة ال�إ

ــنّة النََّبِويـّـة  يمــ�ن اأيَّمــ� اهتمــ�م، مــن خــلال عــدد مــن اآيــ�ت القــراآن الكريــم، والسُّ ســلام ب�أخــّوة ال�إ اهتــّم ال�إ

ســلامّية فــي اأرجــ�ء الع�لــم، وبهــذه ال�أخــّوة، يشــعر  ــرة، وبفضــل هــذه ال�أخــّوة، انتشــرِت الّدعــوة ال�إ المطّه

أنســ�ب،  ألــوان، وال�أجنــ�س، وال� أقطــ�ر، واختلفــت اللّغــ�ت، وال� كّل مســلم ب�أخيــه المســلم مهمــ� تب�عــدت ال�

يمــ�ن(، وبهــذه ال�أخــّوة، اســتقبل ال�أنصــ�ر  فهــذه الفروقــ�ت ل� اعتبــ�ر لهــ� فــي هــذه الّرابطــة )اأخــّوة ال�إ

ــلام عــن ســلم�ن الف�رســّي: »ســلمان  المه�جريــن، وت�آَخــوا معهــم، وبهــذه ال�أخــّوة قــ�ل عليــه الّصــلاة والسَّ

ــا اأهــَل البيــت«. )رواه التّرمــذّي وحســنه(  منّ

)الروم: 22(

)الحجرات: ١٠(
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يمان:  من مظاهر اأخوّة ال�إ

ج�ء في نّّص الحديث ومتنه بعض من هذه المظ�هر: 

ــم  ــريف اأّن ظل ــث الّش ــن الحدي ــِلُمُه«: بّي ــُه، َوَل� ُيْس ــلام: »َل� َيْظِلُم ــلاة والسَّ ــه الّص ــه علي ١ قول

المســلم للمســلم حــرام؛ فــلا  يعتــدي عليــه، فيؤذيــه فــي جســده ونفســه، اأو ي�أخــذ م�لــه، ويتلفــه، 

ــك ل� يســمح المســلم للاأعــداء، اأو  وهــذه ليســت مــن ســم�ت اأخــّوة المســلم للمســلم، وكذل

غيرهــم اأن يــؤذوا اأخــ�ه المســلم، وهــو قــ�در علــى حم�يتــه، ودفــع ال�أذى عنــه. 

ــُه فِــي َحاَجِتــِه«: هــي  ــلام: »َوَمــْن َكاَن فِــي َحاَجــِة اأِخيــِه َكاَن اللَّ 2 قولــه عليــه الّصــلاة والسَّ

دعــوٌة ل�أن يســ�عد المســلم اأخــ�ه المســلم فــي تحقيــق مص�لحــه، وقضــ�ء ح�ج�تــه. 

ــْن  ــًة ِم ــُه ُكْرَب ــُه َعْن ــرََّج اللَّ ــًة َف ــِلٍم ُكْرَب ــْن ُمْس ــرََّج َع ــْن َف ــلام: »َوَم ــلاة والسَّ ــه الّص ــه علي 3 قول

ُكُرَبــاِت َيــْوِم اْلِقَياَمــِة«: المســلم يشــعر مــع اأخيــه المســلم، ويتحّســس مــ� يغّمــه ويصيبــه، ومــ� 

ينــزل بــه مــن ابتــلاءات، فيســ�رع فــي دفعهــ� عنــه، ويخفــف مــن اأضرارهــ�، ويقــف اإلــى ج�نبــه؛ 

ليحّقــق هــذه ال�أخــّوة.

ــه  ــن علي ــِة«: يبّي ــْوَم اْلِقَياَم ــُه َي ــَتَرُه اللَّ ــِلمًاآ َس ــَتَر ُمْس ــْن َس ــلام: »َوَم ــلاة والسَّ ــه الّص ــه علي ٤ قول

ــر  ــة، فيظه ــ�ت خطــ�أ، اأو معصي أوق ــن ال� ــٍت م ــي وق ــد يرتكــب ف ــلام اأّن المســلم ق ــلاة والسَّ الّص

فــي موضــٍع، اأو هيئــٍة ل� يليــُق اأن ُيــرى فيهــ�. فعليــك اأيُّهــ� المســلم اأن تبــ�دَر لســتره ونصحــه فــي 

ــّر علــى انفــراد، فبذلــك تعينــه علــى التّوبــة، والّرجــوع اإلــى اللـّـه تع�لــى، بعكــس التّشــهير بــه،  السِّ

ــ�د لوســ�وس الّشــيط�ن. ــة، وال�نقي ــى المعصي صــرار عل نّــه يدفعــه للاإ والمج�هــرة بنصحــه، ف�إ

قضّية للنِّقاش:
ــلال  ــم ال�حت ــن ظل ــون م ــن يع�ن ــل فلســطين الّذي ــ�ه اأه ــ� واجــب المســلمين تُج م

هيونــّي؟ الصُّ
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الجزاء من جنس العمل: 
ــر ق�عــدة، مف�دهــ�: اأّن الجــزاء مــن  ــ�بقة تقري ــريف الّس ــث الّش ــ�رات الحدي نلاحــظ مــن خــلال عب  

جنــس العمــل، فمــن ك�ن فــي ح�جــة مســلم ك�ن اللـّـه فــي ح�جتــه، ومــن فــّرج كربــة مســلم فــّرج اللـّـه عنــه، 

حســ�ن. قــ�ل تع�لــى: ﴿حج  حســ�ن ب�ل�إ ومــن ســتر مســلم�ً ســتره اللـّـه فــي الدنيــ� وال�آخــرة، وهكــذا يق�بــل ال�إ

مج  جح مح جخ مخ﴾ )الرحمــن: ٦٠(.

اإشراقٌة تربوّية: 

ــه حمــزة وزيــِد بــن ح�رثــة،  ( بينــه وبيــن علــّي بــن اأبــي ط�لــب، واآخــى بيــن عمِّ ــّي ) اآخــى النَِّب

ــّدرداء -رضــي اللــه عنهــم-، وغيرهــم. وســلم�ن الف�رســّي واأبــي ال
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التَّقويم

حيَحِة ِفيم� َي�أْتي:  ( َيميَن الِْعب�َرِة َغْيِر الصَّ حيَحِة، َواإش�َرَة ) ( َيميَن الِْعب�َرِة الصَّ أّول: اأَضُع اإش�َرَة ) ؤاُل ال� السُّ

يم�ن. اأ )   ( اأخّوة النَّسب اأقوى واأشمل من اأخّوة ال�إ

يم�ن. ب )   ( ليس للَّون، اأو الجنس، اأو اللغة اعتب�ر في اأخّوة ال�إ

رِّ دون الجهر.  ج )   ( النّصيحة الحّقة هي الّتي تكون في السِّ

آتية اأم�م كلِّ عب�رة تن�سبه�: ؤاُل الثّ�ني: اأضع المفردة ال� السُّ

   )الظُّلم، ُيسلمه، ح�جة، كربة، فّرج(

  )     ( يتركه مع َمْن يؤذيه.

نس�ن، ويطلبه.   )     ( م� يفتقر اإليه ال�إ

  )     ( ُحْزٌن، َوَغّم.                  

  )     ( وضُع الّشيء في غير موضعه.

ج�بة الّصحيحة فيم� ي�أتي: ؤاُل الثّ�لِث: اأضع دائرة حول رمز ال�إ السُّ

(، بينه وبين: ١ اآخى النَِّبّي، )

ب- زيد بن ح�رثة.     اأ- حمزة بن عبد المطلب.  

د-  اأبي الّدرداء. ج- علّي بن اأبي ط�لب.  

2 راوي الحديث النََّبِوّي الّشريف: »الُْمْسِلُم اأُخو الُْمْسِلِم« هو:

ب- عبد اللّه بن عمر. اأ- اأبو هريرة.    

د- عمر بن الخطّ�ب. ج- عبد اللّه بن عمرو.  

يم�ن، وردت في الحديث الّشريف. ؤاُل الّرابِع: اأذكر ثلاثة مظ�هر ل�أخّوة ال�إ السُّ

ؤاُل الخ�ِمس: اأشرح عب�رة )الجزاء من جنس العمل(، في ضوء فهمي للحديث الّشريف. السُّ

ؤاُل الّس�ِدس: اأكتب الحديث النََّبِوّي الّشريف غيب�ً )المسلم اأخو المسلم......(. السُّ
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فضل الّصيام )شرح، وحفظ(
رُس الدَّ

العاشر

ال�أْهداُف

ُيَتَوقَُّع مَن الطّلبة في نه�يِة الّدرِس اأن يكونوا ق�دين على:

١ قراءة مفردات الحديث الّشريف.

2 ذكر المع�ني المستف�دة من الحديث الّشريف.

3 تبي�ن معنى الّصي�م.

٤ توضيح فضل الّصي�م.

ع. ٥ تعداد بعض اأي�م صي�م التَّطوُّ

٦ استنت�ج بعض م� يرشد اإليه الحديث الّشريف.

7 الحرص على اأداء عب�دة الّصوم.

٨ حفظ الحديث الّشريف غيب�ً.



٦٠

ــُه  (: »َقــ�َل اللَّــُه: كُلُّ َعَمــِل اْبِن اآَدَم لَ ( قــ�َل: َقــ�َل َرُســوُل اللَّــِه ) عــن اأَبــي ُهَرْيــَرَة )

َيــ�ُم ُجنَّــٌة، َواإَِذا َك�َن َيــْوُم َصــْوِم اأَحِدكُــْم، َفــَلا َيْرفـُـْث،  نَّــُه لـِـي، َواأنَــ� اأْجــِزي بـِـِه، َوالصِّ َي�َم َف�إِ اإِلَّ� الصِّ

ــٍد بَِيــِدِه،  ْن َســ�بَُّه اأَحــٌد، اأْو َق�َتَلــُه، َفْلَيُقــْل: اإِنِّــي اْمــُرٌؤ َص�ئـِـٌم، َوالَّــِذي نَْفــُس ُمَحمَّ َوَل� َيْصَخــْب، َفــ�إِ

�ئـِـِم َفْرَحَتــ�ِن َيْفَرُحُهَمــ�: اإَِذا اأْفَطــَر  �ئـِـِم اأْطَيــُب ِعْنــَد اللَّــِه ِمــْن ِريــِح الِْمْســِك. لِلصَّ لَُخلـُـوُف َفــِم الصَّ

َفــِرَح، َواإَِذا لَِقــَي َربَّــُه َفــِرَح بَِصْوِمــِه« )رواه البخــ�رّي ومســلم(.

نشاط:

من خلال العمل في مجموعات، اأتذّكر واأفراَد مجموعتي ال�آتي:

 معنى الّصي�م.     

 اسم راوي الحديث، والتّرجمة لحي�ته. 

 اأذكر اأيّ�م�ً ُيستحّب صي�مه�، له� علاقة بهلال القمر.

معنى مفردات الحديث الّشريف: 

 ُجنّة: وق�ية، وحم�ية.    

 الرَّفث: كلام ُيستقَبح ِذكره.

 يصخب: يرفع الّصوت ب�لّصي�ح والمخ�صمة.

 قاتله: ن�زعه، ودافعه.

ألف�ظ.  سابَُّه: شتمه، اأِو اعتدى عليه ب�لقبيح من ال�

 الُخلوُف: تغيير رائحة الفّم.

ُصندوُق
 الَمعرفة:

 كّل حديــث يبــداأ بعبــ�رة: )فيمــ� يرويــه عــن ربــه(، اأو )قــ�ل اللـّـه تع�لــى( 

ُيســّمى حديثــ�ً قدســّي�ً.
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يَّة الّصيام:  اأهمِّ

ــم،  أم ــل، وال� ــى اأهــل الِمَل ــ� عل ســلامّية، كمــ� فرضه ــة ال�إ أّم ــى ال� ــى عل ــه تع�ل ــ� اللّ ــ�دة فرضه ــوم عب الّص

ــى: ﴿ىه يه جي حي  خي مي ىي يي ٰذ ٰر ٰى                  ــ�ل تع�ل ــ�بقة. ق ــوام الّس أق وال�

      ٌّ            ٍّ           َّ    ُّ﴾ )البقرة: ١٨3(.
أنـّـه مــن اأقــوى العبــ�دات واأعظمهــ�، وقــد فرضــه اللـّـه تع�لــى؛ لِمــ� فيــه مــن    فهــو ركــن مــن كّل ديــن؛ ل�

ــَهوات، والتّفــرُّغ لعبــ�دة اللـّـه، ولتكثيــف العبــ�دات التــي ترافــق الّصيــ�م  فوائــد روحيــة؛ لتنقيــة النَّفــس مــن الشَّ

ــ�م  ــن، ف�لّصي ــون للمحت�جي ــم الع ــ�م، وتقدي ــة ال�أرح ــراآن، وِصل ــلاوة الق ــلاة، وت ــن الّص ــ�ر م كث نفســه، ك�ل�إ

ــ�ت  ــط الح�ج ــى ضب ــة عل ــة عملّي ــة، وتربي ــم التّربوي ــن القي ــدد م ــى ع ــم عل ــراد وتدريبه أف ــة لتعليم ال� مدرس

ــل، ويعلـّـم قــوة  ــَهوات، والّســيطرة عليهــ�، وهــو جهــ�د شــ�ّق يعــّود النّْفــَس علــى الّصبــر والتَّحمُّ الفطريــة والشَّ

رادة، وَمضــ�ء العزيمــة. ال�إ

شرح الحديث النََّبِوّي الّشريف: 

ــة مــن  ــى جمل ــوّي- عل ــى شــقٍّ قدســّي، وشــقٍّ نب ــوي عل ــذي يحت ــم -ال ــث العظي   اشــتمل هــذا الحدي

ــي:  ــ�م، نجملهــ� فيمــ� ي�أت ــل الّصي فض�ئ

ــِه«  ــا اأْجــِزي ِب ــُه لِــي، َواأَن نَّ َياَم َفاإِ ــُه اإِلَّ� الصِّ قولــه عليــه الصــلاة والســلام: »ُكلُّ َعَمــِل اْبِن اآَدَم َل

يــُدلُّ علــى فضيلــِة الّصــوِم مــن وجــوٍه عــّدة، هــي: 

ــه،  ــِه ل ــه اختــصَّ لنفســه الّصــوم مــن بيــن ســ�ئِر ال�أعمــ�ل؛ لِشــرِفِه عنــده، ومحبَّت الوجــه ال�أّول: اأّن اللّ

أنـّـه ِســرُّ َبْيــن العبــِد وربِّــه، ل� يطَّلــُع عليــه اإلّ� اللـّـه. خــلاِص لــه ســبح�نه فيــه؛ ل� وتحقيــق ال�إِ

فــلا يقــع فيــه الّريــ�ء، كمــ� يقــع فــي غيــره من العبــ�دات.  

ــ� اأْجــزي بــه«، ف�أضــ�َف الجــزاَء اإلــى نفســه الكريمــِة؛  الوجــه الثّانــي: اأن اللّــه قــ�ل فــي الّصــوم: »واأنَ

أنَّ ال�أعمــ�َل الص�لحــَة يض�َعــُف اأجرهــ� ب�لَْعــدد، والحســنُة بَعْشــِر اأمث�لهــ� اإلــى َســْبِعمئة  ل�

ــوم، فــ�إِنَّ اللـّـَه اأضــ�َف الجــزاَء عليــه اإلــى نفســه مــن  ــ� الصَّ ضعــٍف اإلــى اأضعــ�ف كثيــرٍة، اأمَّ
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غيــر اعتبــ�ر َعــدٍد، فيكــوُن اأجــُر الص�ئــِم عظيمــ�ً كثيــراً بـِـلا حســ�ب. والّصيــ�ُم صْبــٌر علــى 

ــَدِن  ــٌر علــى الُجــوِع والَعَطــِش، وضعــِف الَب ــه، وَصْب ــٌر عــن َمحــ�ِرم اللّ ــه، وصب ط�عــِة اللّ

ــَق اأن يكــون الّص�ئــُم مــن الّص�بِريــن.  والنَّْفــِس، َفَقــِد اْجتمعــْت فيــه اأنْــواُع الّصبــر، َوتحقَّ

مــر: ١٠(. قــ�ل تع�لــى: ﴿مب هب مت هت مث هث مس﴾ )الزُّ

آثــ�م، اأو مــن النّــ�ر، اأو  )الّصيــام ُجنّــة(: اأي وق�يــة، وحم�يــة، والمعنــى: اأّن الّصيــ�م ســترة مــن ال�

مــن جميــع ذلــك. 

ــْث، َوَل� َيْصَخــْب،  ــَلا َيْرُف ــْم، َف ــْوِم اأَحِدُك ــْوُم َص اإَِذا َكاَن َي ــه الصــلاة والســلام: »َو ــه علي وفــي قول

َفــاإِْن َســابَُّه اأَحــٌد، اأْو َقاَتَلــُه، َفْلَيُقــْل: اإِنِّــي اْمــُرٌؤ َصائـِـٌم« نهــي عــن الرَّفــث، وهــو الــكلام الف�حــش، وعــن 

ْخــب، وهــو مــن اأفعــ�ل اأهــل الجهــل، ك�لّصيــ�ح، والمخ�صمــة، ونحــو ذلــك.  الصَّ

ائـِـِم اأْطَيــُب ِعْنــَد اللَّــِه  ــٍد ِبَيــِدِه َلُخُلــوُف َفــِم الصَّ وقولــه عليــه الصــلاة والســلام: »َوالَّــِذي َنْفــُس ُمَحمَّ

ِمــْن رِيــِح اْلِمْســِك«: فمــن المعلــوم اأنَّ اأطيــب مــ� عنــد النّــ�س مــن الّرائحــة رائحــة المســك، فمثَّــل النَِّبــّي 

(، هــذا الُخلــوف عنــد اللـّـه تع�لــى بطيــب رائحــة المســك. (

ــُه  ــَي َربَّ اإَِذا َلِق ــِرَح، َو ــَر َف ــا: اإَِذا اأْفَط ــاِن َيْفَرُحُهَم ــِم َفْرَحَت ائِ ــه الصــلاة والســلام: »لِلصَّ ــه علي  وقول

َفــِرَح ِبَصْوِمــِه«: ففــرح الص�ئــم عنــد فطــره يكــون بمــ� اأنعــم اللـّـه عليــه مــن القيــ�م بعبــ�دة الّصيــ�م الـّـذي هــو 

ــ�م والّشــراب الّــذي ك�ن ُمَحرَّمــ�ً عليــه حــ�ل  مــن اأفضــل ال�أعمــ�ل الّص�لحــة، وبمــ� اأبــ�ح اللّــه لــه مــن الطّع

الّصيــ�م، واأّمــ� فرحــه عنــد لقــ�ء ربّــه، فيفــرح بصومــه حيــن يجــد جــزاءه عنــد اللـّـه تع�لــى ُمَوفَّــراً ك�مــلاً، فــي 

يـّـ�ن الـّـذي ل�  وقــٍت هــو اأحــوج مــ� يكــون اإليــه، حيــن ُيقــ�ل: اأيــن الّص�ئمــون؟؛ ليدخلــوا الجنــة مــن بــ�ب الرَّ

يدخلــه اأحــد غيرهــم.

نشاط:
١ اأرجــع اإلــى مكتبــة المدرســة اأو الّشــبكة العنكبوتيــة واأبحــث فــي كتــب الحديــث 

الّشــريف عــن اأثــر الغيبــة والنميمــة علــى الّصيــ�م واأكتبــه فــي دفتــري.

2 اأستنتج ثلاثة اأمور يرشد اإليه� الحديث النََّبِوّي الّشريف. 
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التَّقويم

حيَحــِة  ( َيميــَن الِْعبــ�َرِة َغْيــِر الصَّ حيَحــِة، َواإشــ�َرَة ) ( َيميــَن الِْعبــ�َرِة الصَّ أّول: اأَضــُع اإشــ�َرَة ) ــؤاُل ال� السُّ

ِفيمــ� َي�أْتــي: 

اأ )   ( الّصيــ�م عبــ�دة فرضهــ� اللّــه تع�لــى علــى المســلمين، كمــ� فرضهــ� علــى 

أمــم الّســ�بقة. ال�

ب )   ( اشتمل هذا الحديث على شّق قدسّي، وشّق نبوّي.

ج )   ( يمكن للنّ�س ال�طّلاع على حقيقة صي�م المسلم. 

آث�م في الدني�، ومن النّ�ر يوم القي�مة.  د )   ( الّصي�م وق�ية من ال�

آتية اأم�م كّل عب�رة تن�سبه�: ؤاُل الثّ�ني: اأضع المفردة ال� السُّ

)ُخلوف، يصخب، ُجنّة، يرفث، ق�تله(.

  )     ( وق�ية.

  )     ( يرفع الّصوت.

  )     ( كلام ُيستقَبح ِذكره.                  

  )     ( تغيير رائحة الفم.
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ؤاُل الثّ�لِث: اأملاأ الفراغ�ت فيم� ي�أتي: السُّ

١ الّصي�م جه�د يعود على ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

2 من العب�دات التي ترافق الّصي�م نفسه: ــــــــــــــــــــــــــ، ــــــــــــــــــــــــــــ، ــــــــــــــــــــــــــــ.

3 للّص�ئم فرحت�ن يفرحهم�: اإذا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، واإذا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

ؤاُل الّرابِع: اأستخلص ثلاث فض�ئل للّصي�م. السُّ

ج�بة الّصحيحة فيم� ي�أتي: ؤاُل الخ�ِمس: اأضع دائرة حول رمز ال�إ السُّ

١ العب�دة التي اختّصه� اللّه سبح�نه لنفسه ب�لجزاء هي:

د- الّصي�م. ج- الحّج.  ب- الّزك�ة.  اأ- الّصلاة. 

2 ب�ب الرَّيّ�ن في الجنة يدخل منه:

د- جميع النّ�س. ج- الُحّج�ج.  ب- الّص�ئمون.  اأ- الّشهداء. 

ؤاُل الّس�ِدس: اأكتب الحديث النََّبِوّي الّشريف: »كُلُّ َعَمِل اْبِن اآَدَم...« غيب�ً. السُّ

ــؤاُل الّس�بِـــع: )التّقويــم النّوعــّي( األ�حــظ ســلوك ُطــّلاب المدرســة اأثنــ�ء الّصيــ�م، فــي ضــوء هــذا  السُّ

الّشــريف. الحديــث 
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الَوحدة الّرابعة

الّسيَرُة النََّبِويَّة

رُس الحادي َعَشر: الهجرة اإلى المدينة المنوّرة. الدَّ

( في المدينة المنوّرة. رُس الثّاني َعَشر: استقبال الرّسول ) الدَّ

رُس الثّالَِث َعَشر: بناء المسجد النََّبِوّي الّشريف. الدَّ
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الَوحدة الّرابعة

الّسيَرُة النََّبِويَّة

 
قال الشاعر التونسي اأبو القاسم الشابي:

َيِعْش اأبدا الّدْهِر بين الُحفر ومن ل� ُيحَب صعوَد الجباِل  

ويقال: ربَّ ضارة نافعة.

اأهداف الَوحدة: 

ُيَتَوقَّــُع مــن الّطلبــة بعــد نهايــة دروس الَوحــدة تمثــل الــدروس والعبــر التي تضمنهــا المحتوى 

التعليمــي فــي دروس الوحــدة، وذلــك من خلال:

( والصح�بة الكرام في حمل الدعوى والتضحية في سبيله�. ١ تقدير دور النبي )

( وتمســكهم  ــة رضــوان اللــه عليهــم فــي محبتهــم واحترامهــم للنبــي ) 2 ال�قتــداء ب�لصح�ب

ســلامية. ب�لقيــم ال�إ

3 ال�هتم�م ب�لمس�جد ورس�لته� في توحيد ال�أمة وتوعيته� للمح�فظة على عقيدته�.

الّسيَرُة النََّبِويَّةالّسيَرُة النََّبِويَّة

قال الشاعر التونسي اأبو القاسم الشابي:

َيِعْش اأبدا الّدْهِر بين الُحفر ومن ل� ُيحَب صعوَد الجباِل  

ويقال: ربَّ ضارة نافعة.

اأهداف الَوحدة: 

ُيَتَوقَّــُع مــن الّطلبــة بعــد نهايــة دروس الَوحــدة تمثــل الــدروس والعبــر التي تضمنهــا المحتوى 

التعليمــي فــي دروس الوحــدة، وذلــك من خلال:

( والصح�بة الكرام في حمل الدعوى والتضحية في سبيله�.  تقدير دور النبي )

قال الشاعر التونسي اأبو القاسم الشابي:

ويقال: ربَّ ضارة نافعة.

اأهداف الَوحدة: 

ُيَتَوقَّــُع مــن الّطلبــة بعــد نهايــة دروس الَوحــدة تمثــل الــدروس والعبــر التي تضمنهــا المحتوى ُيَتَوقَّــُع مــن الّطلبــة بعــد نهايــة دروس الَوحــدة تمثــل الــدروس والعبــر التي تضمنهــا المحتوى ُيَتَوقَّــُع مــن الّطلبــة بعــد نهايــة دروس الَوحــدة تمثــل الــدروس والعبــر التي تضمنهــا المحتوى 

التعليمــي فــي دروس الوحــدة، وذلــك من خلال:

 والصح�بة الكرام في حمل الدعوى والتضحية في سبيله�.

ُيَتَوقَّــُع مــن الّطلبــة بعــد نهايــة دروس الَوحــدة تمثــل الــدروس والعبــر التي تضمنهــا المحتوى 

التعليمــي فــي دروس الوحــدة، وذلــك من خلال:

ُيَتَوقَّــُع مــن الّطلبــة بعــد نهايــة دروس الَوحــدة تمثــل الــدروس والعبــر التي تضمنهــا المحتوى 

التعليمــي فــي دروس الوحــدة، وذلــك من خلال:

 والصح�بة الكرام في حمل الدعوى والتضحية في سبيله�.١ تقدير دور النبي 

المسجد النبوي الشريف
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الهجرة اإلى المدينة المنوّرة 
)يثرب(

رُس الدَّ

الحادي َعَشَر

ال�أْهداُف

ُيَتَوقَُّع مَن الطّلبة في نه�يِة الّدرِس اأن يكونوا ق�دين على:

١ ذكر سبب الهجرة اإلى المدينة )يثرب(.

2 تبي�ن اأثر التّخطيط في اإنج�ح الهجرة.

3 توضيح مواقف التّضحية والفداء في الهجرة.

( في هجرته. ٤ شرح خّط سير النَِّبّي )

٥ استنب�ط اأهّم الّدروس والِعَبر من الهجرة.
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لَِنَتَذكَّر:
ــة الثّ�نيــة  ( فــي بيعــة العقب ــّي )  ب�يــع جم�عــة مــن ال�أوس والخــزرج النَِّب

علــى حم�يتــه، والّدفــ�ع عنــه اإْن هــو ه�جــر اإليهــم.

سلام في يثرب انتش�راً واسع�ً بعد بيعة العقبة الثّ�نية.  انتشر ال�إ

( بوجــود قــّوة مــن المســلمين فــي يثــرب، قــ�درة علــى  بعــد بيعــة العقبــة الثّ�نيــة، واطمئنــ�ن النَِّبــّي )

يَّة  حمــل الّدعــوة، وحم�يتهــ�، اأِذَن ل�أصح�بــه ب�لهجــرة، فبــداأ الّصح�بــة يه�جــرون فــرادى وجم�عــ�ت، وبســرِّ

ح�بــّي صهيــب بــن  ت�ّمــة؛ حتــى ل� تعتــرض قريــٌش طريقهــم، وتمنعهــم مــن الهجــرة، كمــ� فعلــت مــع الصَّ

ذن ب�لهجــرة مــن اللّــه تع�لــى. (، ينتظــر ال�إ ــّي، ) ســن�ن الّرومــّي، وغيــره، وبقــي النَِّب

نشاط:

اأرجع اإلى اأحد كتب الّسيرة، واأكتب قّصة هجرة صهيب الّرومي -رضي الله عنه-.

:) تاآمر المشركين على رسول اللّه )

(، وبعــض  لّمــ� راأت قريــش اأّن معظــم الّصح�بــة ه�جــروا اإلــى يثــرب، ولــم يبــَق فــي مكّــة اإلّ� الّرســول )

الّصح�بــة، منهــم: اأبــو بكــر الّصّديــق، وعلــّي بــن اأبــي ط�لــب، رضــي اللـّـه عنهمــ�، خ�فــت قريــٌش اأن يلحــَق 

(، مــن الهجــرة،  (، ف�جتمــع زعم�ؤهــ� فــي دار النـّـدوة؛ ليتّخــذوا قــراراً لمنــع رســول اللـّـه ) بهــم النَِّبــّي )

(، ضربة  أمــر، واســتقّر قرارهــم علــى اأن ي�أخــذوا مــن كّل قبيلــة شــ�بّ�ً قويـّـ�ً يضربــون رســول اللـّـه ) فتدارســوا ال�

  ji     h  g     f   e  d   c  b   a  `﴿ :رجــل واحــد، فيتفــّرق دمــه بيــن القب�ئــل قــ�ل تع�لــى

أنف�ل(. r  q  p  o  nm   l  k  ﴾ )ال�

ــلام، األّ�  ( عــن طريــق الوحــي بمــ� قــررت قريــش، واأمــره جبريــل، عليــه السَّ اأخبــر اللـّـه تع�لــى نبّيــه )

 ،) ــّي ) ــداأ النَِّب ــرب، فب ــى يث ــه ب�لهجــرة اإل ــى ل ــه ســبح�نه وتع�ل ــة، واأذن اللّ ــك الليل ــي فراشــه تل ــَت ف يبي

عــداد لهــ�. ــط، وال�إ ب�لتّخطي
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خّطة الهجرة:

بكـر  اأبـي  بيـت  اإلـى   ) ( اللّـه  رسـول  جـ�ء 

ّديـق، رضـي اللّـه عنـه، واأخبره ب�إذن اللّه سـبح�نه  الصِّ

اللّـه  رضـي  بكـر،  اأبـو  وك�ن  ب�لهجـرة،  لـه  وتع�لـى 

طلـب  ب�لهجـرة   ) ( النَِّبـيَّ  اسـت�أذن  كلمـ�  عنـه، 

اأبـو  ـل، عسـى اأن يكـوَن رفيقـه، ف�أحضـر  منـه التَّمهُّ

ّديـق، رضـي اللّـه عنـه، راحلتيـن، ك�ن قـد  بكـر الصِّ

اأريقـط،  بـن  اللّـه  للّهجـرة، واسـت�أجر عبـد  جّهزهمـ� 

وك�ن ل� يزال مشـرك�ً؛ ليدلَّهم� على الطّريق؛ لخبرته 

( يومـه ك�لمعتـ�د؛ حتّـى ل� تنكشـَف خطّـة الهجـرة لقريـش. بهـ�، واأمضـى النَِّبـّي )

( علــيَّ بــن اأبــي ط�لــب، رضــي اللـّـه عنــه، اأن ينــ�م فــي فراشــه ليلــة الهجــرة؛ ليــردَّ  اأمــر رســول اللـّـه )

ــي  ــى يخــدع قريشــ�ً، فتمضــي فــي خطّتهــ� الت ــلام، ل�أهلهــ�، وحتّ ــه السَّ ــده، علي ــي ك�نــت عن ــ�ِت الّت أم�ن ال�

.) كشــفه� اللّــه تع�لــى لنبّيــه )

 ) اأَفكِّر:    عــلام يــدل اإيــداع كفــ�ر مكــة ومشــركيه� اأم�ن�تهــم عنــد رســول اللــه )

رغــم تكذيبهــم لرســ�لته.

(، يترقّبــون خروجــه؛ لتنفيــذ خطّتهــم، لكــّن رســول اللـّـه  ليلــة الهجــرة، اأحــ�ط الشــب�ن ببيــت النَِّبــّي )

(، خــرج مــن بينهــم ســ�لم�ً برع�يــة اللـّـه تع�لــى وحفظــه لــه، بعدمــ� ذّر حفنــة مــن التـّـراب علــى رؤوســهم،  (

وهــو يتلــو قولــه تع�لــى: ﴿مم رن زن من نن  ىن ين ٰى ري زي مي ني ىي﴾ 

.) )يــس: 9(، ولــم يدركــوا خيبتهــم اإل� بعدمــ� قــ�م علــّي بــن اأبــي ط�لــب مــن فــراش رســول اللـّـه )

ّديــق، رضــي اللـّـه عنــه، ليــلاً، وخرجــ� ِســّراً ب�تِّجــ�ه غــ�ر ثــور،  (، اإلــى بيــت اأبــي بكــر الصِّ وصــل النَِّبــّي )

ّديــق، رضــي اللـّـه  الواقــع جنــوب مكَّــة المكَرمــة، بخــلاف طريــق يثــرب المعتــ�د شــم�ل�ً، ودخــل اأبــو بكــر الصِّ

.) (، مــن َســْبٍع، اأو َحيَّــٍة، اأو اأّي شــيء قــد يــؤذي رســول اللـّـه ) عنــه، الغــ�ر، يتفقــّده خوفــ�ً علــى النَِّبــّي )
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ــ� خــّف الطّلــب عليهمــ�، خرجــ� ب�تجــ�ه  ــور، ولّم ــ�م فــي غــ�ر ث ــة اأي ــه ثلاث ( وص�حب ــّي ) مكــث النَِّب

يثــرب، ســ�لك�ً بهمــ� دليلهمــ� عبــد اللّــه بــن اأريقــط طريــق الســ�حل، وهــي طريــق غيــر معتــ�دة ل� يســلكه� 

ــ�دراَ. اأحــٌد اإلّ� ن

قريش تعلن عن جائزة: 
( وص�حبــه، وفتشــت فــي الجبــ�ل القريبــة حتــى  بذلــت قريــٌش كّل الســبل للعثــور علــى رســول اللـّـه )

وصــل رج�لهــ� بــ�ب غــ�ر ثــور لكــن قــدرة اللّــه تع�لــى تدخلــت فحمــت رســول اللّــه وص�حبــه قــ�ل تع�لــى: 

﴿ىي يي جئ حئ خئ مئ هئ  جب حب خب مب هب جت حت خت مت  هت 
مث حج مج جح مح جخمخ﴾ )التوبــة: ٤٠(.

بــل لمــن ي�أتــي ب�لّرســول  ولمــ� فشــلت فــي العثــور عليهمــ� اأعلنــت عــن ج�ئــزة قيمــة مقدارهــ� م�ئــة مــن ال�إ

( وص�حبــه حييــن اأو ميتيــن، فتســ�بق الفرســ�ن للحصــول علــى الج�ئــزة وفــي مقدمتهــم ســراقة بــن م�لــك  (

( وص�حبــه لــول� عن�يــة اللـّـه تع�لــى فــك�ن كلمــ� اقتــرب منهمــ� تعثــرت  الــذي ك�د اأن يصــل لرســول اللـّـه )

فرســه وســقط عنهــ�.

ّديق، رضي اللّه عنه: تضحيات اأسرة اأبي بكر الصِّ
ّديــق، رضــي اللـّـه عنــه، دور فّعــ�ل ومهــّم فــي الهجــرة يــدّل علــى تضحي�تهــم  ك�ن ل�أســرة اأبــي بكــر الصِّ

فــي ســبيل اللـّـه تع�لــى، ف�أبــو بكــر هــو ص�حــب رســول اللـّـه فــي الهجــرة، وك�ن قــد اأعــّد الّراحلتْيــِن والّدليــل، 

ــي  ــه اأســم�ء ت�أت ــت ابنت ــ�ر، وك�ن ــي الغ ( ف ــّي ) ــ�ر قريــش، وينقلهــ� للنّب ــه يتســّمع اأخب ــد اللّ ــه عب وك�ن ابن

( وص�حبــه مــن  ــّي ) ــ�م والّشــراب لهمــ�، وك�ن مــول�ه ع�مــر بــن فهيــرة ي�أتــي ب�لغنــم؛ ليشــرب النَِّب ب�لطّع

حليبهــ�، ويمحــو اآثــ�ر اأقــدام عبــد اللـّـه، واأســم�ء.

( يثــرب، نــزل بُقبــ�ء، وهــي قريبــة منهــ�، وبنــى فيهــ� مســجداً، ُيَعــدُّ اأول مســجد   قبــل وصــول النَِّبــّي )

ســلام. ُبِنــَي فــي ال�إ
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ُصندوُق
 الَمعرفة:

١ دار النــدوة هــي دار قصــّي بــن كلاب، ك�نــت قريــش تجتمــع فيهــ�؛ لتــدارس 

اأحوالهــ�، واتخــ�ذ القــرارات.

( كب�قــي الّصح�بــة -رضــوان  2 ه�جــر الّصح�بــّي الجليــل عمــر بــن الخطـّـ�ب )

اللــه عليهــم- ِســّراً.

3 لم تثبْت قّصة العنكبوت والحم�مة في غ�ر ثور.

نشاط:
اأرجــع اإلــى اأحــد كتــب الّســيرة، واأكتــب قّصــة اأمّ معبــد، اأو قّصــة ســراقة 

ابــن م�لــك.

يثرب، نقاش: اإلى  س�لم�ً  توصله  التي  ب�ل�أسب�ب  النبوية  الهجرة  في   ) ( النّبي  اأخذ 
البراق،  على  يحمله  اأن  على  ق�دٌر  الله  اأّن  حين  في  المن�سبة،  الخطط  فوضع 

سراء. ويوصله س�لم�ً، كم� صنع معه في ح�دثة ال�إ
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التَّقويم

ج�بة الّصحيحة فيم� ي�أتي:  أّول: اأضع دائرة حول رمز ال�إ ؤاُل ال� السُّ

(، في الهجرة هو: ١ ك�ن ص�حب رسول اللّه، )

.) ب- عمر بن الخطّ�ب )    .) اأ- علّي بن اأبي ط�لب )

) د- عثم�ن بن عّف�ن )     .) ّديق ) ج- اأبو بكر الصِّ

( في الهجرة: (، وص�حبه اأبو بكر الصديق ) 2 ك�ن دليل الّرسول، )

ب- عبد اللّه بن اأريقط. اأ- عبد اللّه بن اأبي بكر.    

د- سراقة بن م�لك. ج- ع�مر بن فهيرة.     

( وص�حبه، وك�د اأن يصَل اإليهم�، هو: 3 الف�رس الذي لحق ب�لنَِّبّي )

اأ- عكرمة بن اأبي جهل.                       ب- سراقة بن م�لك.

د- خ�لد بن الوليد. ج- ع�مر بن فهيرة.                            

آتية اأسم�ؤهم في الهجرة النََّبِويّة: ؤاُل الثّ�ني: م� دور كلٍّ من ال� السُّ

.) 2 اأسم�ء بنت اأبي بكر )    .) ١ عبد اللّه بن اأبي بكر )

.) ٤ عبد اللّه بن اأريقط )     .) 3 علّي بن اأبي ط�لب )

آتية: ؤاُل الثّ�لِث: اأعلّل المواقف ال� السُّ

( اأن ين�َم في فراشه ليلَة الهجرة. ( عليَّ بن اأبي ط�لب ) ١ اأمر النَِّبّي )

.) ( غ�ر ثور قبل النَِّبّي ) ّديق ) 2 دخول اأبو بكر الصِّ

( وص�حبه جنوب�ً، على الّرغم من اأّن يثرب تقع شم�ل مكَّة المكّرمة. 3 اتّج�ه النَِّبّي )

ؤاُل الّرابِع: اأستنتج عبرتْيِن من الهجرة النََّبِويّة. السُّ
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 ) استقباُل الرسول )

في المدينة المنوّرة

رُس الدَّ

الثّاني َعَشر

ال�أْهداُف

ُيَتَوقَُّع مَن الطّلبة في نه�يِة الّدرِس اأن يكونوا ق�دين على:

.) ١ تبي�ن دور المه�جرين في تهيئة اأهل المدينة ل�ستقب�ل النَِّبّي )

.) 2 توضيح شّدة شوق اأهل المدينة لهجرة النَِّبّي )

.) 3 ترداد اأنشودة استقب�ل النَِّبّي )

.) ٤ تبي�ن تس�بق ال�أنص�ر ل�ستض�فة النَِّبّي )

.) ٥ استنب�ط الّدروس والِعَبر من استقب�ل النَِّبّي )
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( اإليه�. لَِنَتَذكَّر:  وصل كثير من الّصح�بة للمدينة قبل وصول النَِّبّي )

مسجد قباء: 

( اإلــى المدينــة، ف�جتهــدوا فــي  ك�ن معظــم الّصح�بــة، رضــي اللـّـه عنهــم، قــد ســبقوا رســول اللـّـه )

ســلام، وك�نــون ُيكثــرون مــن الحديــث عــن  ســلام، فلــْم يبــَق بيــت مــن بيــوت المدينــة اإل� ودخلــه ال�إ نشــر ال�إ

ســلام الق�ئــم علــى العــدل، ورفــع الظّلــم؛ مــ� جعــل  (، واأوص�فــه، وبيــ�ن جوهــر رســ�لة ال�إ صفــ�ت النَِّبــّي )

.) اأهــل المدينــة يــزدادون شــوق�ً للقــ�ء رســول اللـّـه )

( مــن مكـّـة مه�جــراً، ك�نــوا يخرجــون كّل يــوم، يصعــدون  عندمــ� َعِلــَم اأهــل المدينــة بخــروج النَِّبــّي )

المرتفعــ�ت وال�أشــج�ر، يترقّبــون وصولــه، وينتظــرون حتـّـى يشــتدَّ الحــّر، فيرجعــون اإلــى من�زلهــم، ثــّم يعــ�ودون 

الَكــّرة فــي اليــوم التّ�لــي.

( قبــ�ء ب�تّجــ�ه المدينــة، خرجــت جمــوع المه�جريــن وال�أنصــ�ر؛ ل�ســتقب�له،  لّمــ� غــ�در النَِّبــّي )

والتّرحيــب بــه، فخــرج الّرجــ�ل والنّســ�ء وال�أطفــ�ل، وهــم ُينشــدون:

َطَلـــــَع الَبــــْدُر َعَلْينــا        ِمــــْن َثِنّيـــاِت الَوداع

ْكــُر َعَلْينا        ما َدعـــــــــــا للّه داع َوَجـــَب الشُّ

اأيُّهـــا الَمبعـــوُث فينـا        ِجْئـَت ِبال�أْمِر الُمطاع

ْفَت الَمدينة         َمْرحبًا يا َخْيــــَر داع ِجْئَت َشرَّ
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فــك�ن كلّمــ� مــرَّ علــى حــيٍّ مــن اأحيــ�ء المدينــة، تســ�بق النّــ�س ل�ســتض�فته طمعــ�ً فــي الحصــول علــى 

نّهــ�  ( لــكّل ط�مــٍع فــي شــرف الضي�فــة: »دعوهــ� ف�إ هــذا الشــرف العظيــم، لكــْن ك�ن جــواب رســول اللـّـه )

م�أمــورة«، ويقصــد بذلــك ن�قتــه الّتــي َيركــب عليهــ�.

( وص�حبــه، حتـّـى َبَرَكــْت فــي مربــٍد  ظلـّـِت النّ�قــة تشــّق طريقهــ� بيــن الجمــوع الّتــي اأح�طــت ب�لنَِّبــّي )

لغلامْيــِن يتيمْيــِن مــن بنــي النّجــ�ر، ب�لقــرب مــن دار الّصح�بــّي اأبــي اأيـّـوب ال�أنصــ�رّي الـّـذي ك�ن لــه شــرف 

.) اســتض�فة رســول اللـّـه )

ْفل  ( في بيتي، نزل في السَّ يقول اأبو اأيّوب ال�أنص�ري -رضي الله عنه-: »لّم� نزل عليَّ رسول اللّه )

)الط�بــق ال�أرضــّي(، واأنــ� واأمّ اأيـّـوب فــي العلــّو )الطّ�بــق الُعلوّي(، فقلت له: ي� نَِبّي اللّه: ب�أبي اأنت، واأمي، اإنّي 

ْفل، فق�ل: اأْن اأرِفْق  ل�أكره، واأْعِظم اأن اأكوَن فوقك، وتكوَن تحتي، ف�ظهْر اأنت في الُعلُّو، وننزل نحن في السَّ

بن� وبَِمْن يغشــ�ن� اأن نكوَن في َســْفل البيت، ق�ل: لقد انكســر ُحب� )وع�ء( لن� فيه م�ء، فقمُت اأن� واأمّ اأيّوب 

ــف بهــ� المــ�ء تخّوفــ�ً اأن يقُطــَر على رســول اللّه شــيء، فيؤذيه. بقطيفــة )قُمــ�ش( لنــ� مــ� لنــ� لحــ�ف غيرهــ� ننشِّ

ُصندوُق
 الَمعرفة:

ــ�ء  ــي مســجد قب (: »صــلاة ف ــّي ) ــول النَِّب ــ�ء ق ــي فضــل مســجد قب ١ ورد ف

كعمــرة«. )رواه اأحمــد، وحّســنه التّرمــذّي(

2 الَمْرَبد: المك�ن الّذي ُيجفَّف فيه التّمر.

ســلام، ف�أصبحــت -بحــّق- المدينــة المنــّورة، وبــداأ  ( ليثــرب، ســطع فيهــ� نــور ال�إ فــور وصــول النَِّبــّي )

ســلامّية الن�شــئة، وقواعدهــ�، فشــرع ببنــ�ء المســجد النََّبــِوّي، واأعلــن  ( بتثبيــت اأســس الّدولــة ال�إ النَِّبــّي )

عــن المؤاخــ�ة بيــن المه�جريــن وال�أنصــ�ر، كمــ� نظـّـم العلاقــة بيــن ســكّ�ن المدينــة ب�إعــلان الوثيقــة.

اأتعلّم:
( بعد الهجرة في المدينة المنّورة بن�ء المسجد.   اأّول م� ق�م به النّبي )  
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التَّقويم

أّول: اأملاأ الفراغ�ت فيم� ي�أتي: ؤاُل ال� السُّ

( في َمْرَبٍد لـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. اأ َبَرَكْت ن�قة رسول اللّه )

ب كلمة َمْرَبد تعني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

(؛ ليكون لهم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.  ج تس�بق ال�أنص�ر ل�ستض�فة رسول اللّه )

ســلامّية الّتــي ســعى لتثبيتهــ�، فشــرَع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( الّدولــة ال�إ د اأّســس رســول اللـّـه )

َو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  َو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 

.) ؤاُل الثّ�ني: اأوّضح دور المه�جرين في تهيئة اأهل المدينة ل�ستقب�ل رسول اللّه ) السُّ

(؟ ؤاُل الثّ�لِث: كيف عّبر اأهل المدينة عن شوقهم لِِلق�ء رسول اللّه ) السُّ

.) ؤاُل الّرابِع: اأكتب النّشيد الّذي رّدده المستقبلون لرسول اللّه ) السُّ

( من المستقبلين اأن ُيَخلّوا سبيل النّ�قة. ؤاُل الخ�ِمس: اأعلّل طلب رسول اللّه ) السُّ

.) ؤاُل الس�دس: اأستنتج عبرتْيِن من حف�وة استقب�ل اأهل المدينة لرسول اللّه ) السُّ
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بناء المسجد النََّبِوّي الّشريف
رُس الدَّ

الثّالَِث َعَشر

ال�أْهَداُف

ُيَتَوقَُّع مَن الطّلبة في نه�يِة الّدرِس اأن يكونوا ق�دين على:

١ تبي�ن فضل مسجد قب�ء.

( ببن�ء المسجد ك�أّول اأعم�له بعد وصوله المدينة. 2 تعليل قي�م النَِّبّي )

.) 3 وصف المسجد النََّبِوّي في عهد النَِّبّي )

٤ الربط بين المسجد النََّبِوّي، والمسجد ال�أقصى.

( في بن�ء المسجد. ٥ استنت�ج الحكمة من مش�ركة الّرسول )

المسجد النبوي الشريف حديث�ً
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سلام هو مسجد ِقب�ء. لَِنَتَذكَّر:  اأّول مسجٍد ُبِنَي في ال�إ

ــ�ء  ــ�م ببن ســلامّية النّ�شــئة، فق ــة ال�إ ــت اأرك�ن الّدول ــداأ بتثبي ــة، ب ــى المدين ( اإل ــّي ) ــ� وصــل النَِّب عندم

المســجد، واآخــى بيــن المه�جريــن وال�أنصــ�ر، ونَظَّــم العلاقــة بيــن ســكّ�ن المدينــة مــن المســلمين، 

والمشــركين، واليهــود ب�لوثيقــة التــي حــّددت واجبــ�ت جميــع ســكّ�نه�، وحقوقهــم.

( في  علمنــ� ســ�بق�ً اأنَّ النّ�قــة الم�أمــورة بركــت فــي َمْرَبــٍد لغلامْيــِن يتيمْيــِن مــن بنــي النّجــ�ر، ونــزل النَِّبــّي )

( يصلـّـي حيــُث اأدركتــه الّصــلاة، لكنـّـه اأراد اأن يبنــَي مســجداً يجتمــع  دار اأبــي اأيـّـوب ال�أنصــ�رّي، وك�ن )

فيــه المســلمون، يتشــ�ورون فــي شــؤونهم، ويصلـّـون فيــه صلاتهــم بــلا خــوف اأو قلــق، وتُْلقــى فيــه الــّدروس 

ــ�أوي اإليــه المســ�كين، ويســتريح فيــه المتعبــون  ــى فيــه ال�أجيــ�ل، وي ــز فيــه الجيــوش، وتُربّ والمواعــظ، وتُّجهَّ

ِمــَن الفقــراء، واأصحــ�ب الح�جــة.

(، الغلامِيــْن؛ ليشــترَي منهمــ� الَمْرَبــد؛ ليبنــَي عليــه المســجد، فقــ�ل� لــه: بــل نََهُبــُه لــك  دعــ� النَِّبــّي )

َيْت؛ لِتكــوَن  (، بــ�ل�أرض، فُســوِّ يــ� رســول اللـّـه، ف�أبــى اأن يقبَلــه منهمــ� حتـّـى يدفــَع ثمنــه، ف�أمــر النَِّبــّي، )

ص�لحــًة للبنــ�ء عليهــ�.

ــه  ــَم علي ــذي اأقي ــد الّ ــع ثمــن الَمْرَب ــى دف ( عل ــّي ) ــن اإصــرار النَِّب ــ� الحكمــة م اأَفكِّر:   م

ــن؟ ــِوّي للغلامْي المســجد النََّب

 صفة المسجد:

ك�ن البنــ�ء علــى اأبســط صــورة، فك�نــت جــدران المســجد مــن اللَِّبــن، واأعمدتــه مــن جــذوع النّخــل، 

وســقفه مــن الجريــد، واأرضــه مــن الّرمــل والحصبــ�ء، وك�ن طولــه مئــة ذراع، وعرضــه نحــو ذلــك، اأو اأقــل 

بقليــل، وك�نــت لــه ثلاثــة اأبــواب، اأمــ� ِقْبلتــه فك�نــت اإلــى بيــت المقــدس، حيــث ك�ن المســلمون يصلـّـون 

ســراء والمعــراج. ب�تّجــ�ه بيــت المقــدس منــذ اأن فُِرَضــْت عليهــم الّصــلاة ليلــَة ال�إ
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 ) المسجد النبوي الشريف زمن النبي )

ُصندوُق
 الَمعرفة:

الَجريد: ورق النّخل.  اللَِّبن: الطّين الُمَجفَّف.  

راع: حوالَي 7٠ سنتمتر. الذِّ  الحصب�ء: الحج�رة الّصغيرة. 

 

نشاط:

اأرجع اإلى كتب الحديث، واأكتب اأح�ديث نبويّة شريفة تدّل على فضل المسجد النََّبِوّي.

( في بناء المسجد: مشاركة النَِّبّي )

( اأصح�به في البن�ء، فك�ن ينقل معهم اللَِّبن والحج�رة بنفسه، وهو يردد: ش�رك النَِّبّي )

أنْص�َر َوالُمه�ِجَرة آِخَرة        َف�ْرَحِم ال�  اللُّهمَّ ل� َعْيَش اإِلّ� َعْيُش ال�



٨٠

( يعمل معهم، ق�ل ق�ئلهم: فلّم� راأى الّصح�بة رسول اللّه )

لَِئْن َقَعْدن� َوالرَّسوُل َيْعَمُل        لَذاَك ِمنّ� الَعَمُل الُمَضلَُّل

( يشــّجع اأصح�بــه علــى العمــل، فيقــّدُم فــي العمــل َمــْن يجيــد ج�نبــ�ً منــه، فقــ�ل فــي  ك�ن النَِّبــّي )

نـّـه اأحســنكم لــه َمّســ�ً، واأشــّدكم  مــوا اليم�مــّي مــن الطّيــن، ف�إ حــّق اأحــد الّصح�بــة، يتقــن خلــط الطّيــن: »قدِّ

ب�أســ�ً«. )رواه اأحمــد فــي مســنده، وابــن حّبــ�ن فــي صحيحــه(

 ) اســتغرق بنــ�ء المســجد اثنــي عشــر يومــ�ً، وبعدهــ� بنــى الّصح�بــة حجــرات زوجــ�ت النَِّبــّي )

(، للّســكن فيهــ� مــن دار اأبــي اأيّــوب  بج�نبــه، وبعــد اكتمــ�ل بنــ�ء المســجد والحجــرات، انتقــل النَِّبــّي )

.) ال�أنصــ�رّي )

( يخطــب النـّـ�س فــي المســجد مســتنداً اإلــى جــذع نخلــة، فلّمــ� َكثُــَر النـّـ�س، قــ�ل لــه  بقــي النَِّبــّي )

اأصح�بــه: »لــِو اتّخــذَت منبــراً تقــوم عليــه اإذا خطبــت؛ حتّــى يــراك النّــ�س«، ف�أمــر ببنــ�ء المنبــر، ولّمــ� قــ�م 

(، فمســح  ( حــنَّ الجــذع اإليــه، وُســِمَع لــه صــوٌت كصــوت الِعشــ�ر*، حتـّـى اأتــ�ه النَِّبــّي ) عليــه النَِّبــّي )

عليــه، َفَســَكْن. )رواه البخــ�رّي(.

اإشراقٌة تربوّية: 

مكث المسلمون يصلّون ب�تّج�ه بيت المقدس حوالَي ستَّة عشَر شهراً بعد الهجرة النََّبِويّة.

* العش�ر: النوق الحوامل.



٨١

التَّقويم

حيَحــِة  ( َيميــَن الِْعبــ�َرِة َغْيــِر الصَّ حيَحــِة، َواإشــ�َرَة ) ( َيميــَن الِْعبــ�َرِة الصَّ أّول: اأَضــُع اإشــ�َرَة ) ــؤاُل ال� السُّ

ِفيمــ� َي�أْتــي: 

سلام هو المسجد النََّبِوّي. اأ )   ( اأّول مسجد ُبِنَي في ال�إ

.) ( في المدينة عند الّصح�بّي اأسعَد ْبِن زرارَة ) ب )   ( نزل النَِّبّي )

( على شراء مك�ن المسجد من الغلامْين.  ج )   ( اأصّر النَِّبّي )

د )   ( ك�نت ِقبلة المسجد النََّبِوّي عندم� بن�ه الّصح�بة ب�تّج�ه البيت الحرام. 

هـ )   ( ك�ن طول المسجد النََّبِوّي خمسين ِذراع�ً. 

( في بن�ء المسجد تشجيَع الّصح�بة على العمل. و )   ( اقتصر دور النَِّبّي )

ؤاُل الثّ�ني: اأعّدد ثلاث وظ�ئف للمسجد، غير اأداء الّصلاة فيه. السُّ

( واأصح�به )رضوان اللّه عليهم(. ؤاُل الثّ�لِث: اأِصُف المسجد النََّبِوّي، كم� بن�ه النَِّبّي ) السُّ

( صح�بته في بن�ء المسجد؟ ؤاُل الّرابِع: علاَم تدّل مش�ركة النَِّبّي ) السُّ

ؤاُل الخ�ِمس: م� العلاقة بين المسجد النََّبِوّي، والمسجد ال�أقصى؟ السُّ



٨2

الَوحدة الخامسة

سلامّي الِفْقُه ال�إ

رُس الّراِبَع َعَشر: من اأحكام الّصيام. الدَّ

رُس الخاِمَس َعَشر: صدقة الفطر. الدَّ

رُس الّساِدَس َعَشر: صلاة الجماعة. الدَّ
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الَوحدة الخامسة

سلامّي الِفْقُه ال�إ
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اأهداف الَوحدة: 

ُيَتَوقَّــُع مــن الّطلبــة بعــد نهايــة دروس الَوحــدة الحــرص علــى اأداء الصــلاة جماعــة، واأداء 

الصيــام فريضــة ونافلــة، وحــب التصــدق فــي ســبيل اللــه، وذلــك مــن خــلال:

١ التعرف اإِلى صلاة الجم�عة واأحك�مه�.

2 فهم اأحك�م الصي�م والقي�م بهذا الركن فريضة ون�فلة.

3 الجود  والتصدق بم� يحقق زك�ة النفس والتك�فل ال�جتم�عي.

سلامّي سلامّيالِفْقُه ال�إ الِفْقُه ال�إ
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اأهداف الَوحدة: 

ُيَتَوقَّــُع مــن الّطلبــة بعــد نهايــة دروس الَوحــدة الحــرص علــى اأداء الصــلاة جماعــة، واأداء 

الصيــام فريضــة ونافلــة، وحــب التصــدق فــي ســبيل اللــه، وذلــك مــن خــلال:

 التعرف اإِلى صلاة الجم�عة واأحك�مه�.

تعالــى:  اللــه  à    قــال    ß     Þ   Ý   Ü   Û   Ú    Ù   Ø   ×   Ö   Õ   Ô

 ﴾5   4   3   2

اأهداف الَوحدة: 

ُيَتَوقَّــُع مــن الّطلبــة بعــد نهايــة دروس الَوحــدة الحــرص علــى اأداء الصــلاة جماعــة، واأداء ُيَتَوقَّــُع مــن الّطلبــة بعــد نهايــة دروس الَوحــدة الحــرص علــى اأداء الصــلاة جماعــة، واأداء ُيَتَوقَّــُع مــن الّطلبــة بعــد نهايــة دروس الَوحــدة الحــرص علــى اأداء الصــلاة جماعــة، واأداء 

الصيــام فريضــة ونافلــة، وحــب التصــدق فــي ســبيل اللــه، وذلــك مــن خــلال:

 التعرف اإِلى صلاة الجم�عة واأحك�مه�.

ُيَتَوقَّــُع مــن الّطلبــة بعــد نهايــة دروس الَوحــدة الحــرص علــى اأداء الصــلاة جماعــة، واأداء 

الصيــام فريضــة ونافلــة، وحــب التصــدق فــي ســبيل اللــه، وذلــك مــن خــلال:

ُيَتَوقَّــُع مــن الّطلبــة بعــد نهايــة دروس الَوحــدة الحــرص علــى اأداء الصــلاة جماعــة، واأداء 

الصيــام فريضــة ونافلــة، وحــب التصــدق فــي ســبيل اللــه، وذلــك مــن خــلال:

١ التعرف اإِلى صلاة الجم�عة واأحك�مه�.

 فهم اأحك�م الصي�م والقي�م بهذا الركن فريضة ون�فلة.



٨٤

من اأحكام الّصيام
رُس الدَّ

الّراِبَع َعَشر

أْهداُف ال�

ُيَتَوقَُّع مَن الطّلبة في نه�يِة الّدرِس اأن يكونوا ق�دين على:

١ التعرُّف اإلى مفهوم الّصي�م.

2 المق�رنة بين صي�م الفريضة، وصي�م النّ�فلة.

3 ذكر ركن� الّصي�م.

٤ تعداد مبطلات الّصي�م.

٥ استخراج المعنى المستف�د من النّصوص.

٦ تعليل اعتب�ر الّصوم للّه تع�لى.

7 الحرص على الّصي�م.

فط�ر. ٨ ذكر ال�أعذار المبيحة للاإ

فط�ر في شهر رمض�ن بغير عذر. 9 توضيح حكم ال�إ



٨٥

لَِنَتَذكَّر:
 شروط الّصي�م.

 الّشهر الّذي يجب الّصوم فيه على المسلم.

الّصيــ�م عبــ�دة مــن اأجــلِّ العبــ�دات، وقربــة مــن اأعظــم الُقُربــ�ت، وهــو داأب الّص�لحيــن، وشــع�ر المتّقيــن، 

يزكّــي النّْفــس ويهــّذب الُخلُــق، وهــو مدرســة التّقــوى، ودار الهــدى، َمــْن َدَخَلــه بنّيــة ص�دقــة، واتّبــ�ع 

صحيــح، خــرج منــه بشــه�دة ال�ســتق�مة، وك�ن مــن النّ�جيــن فــي الّدنيــ� وال�آخــرة، وصــوم رمضــ�ن ركــن مــن 

سلام الخمسة. ق�ل تع�لى: ﴿ىه يه جي حي  خي مي ىي يي ٰذ ٰر  اأرك�ن ال�إ

ٰى            ٌّ            ٍّ           َّ    ُّ﴾ )البقــرة: ١٨3(.

اأَفكِّر:    اأستنتج الحكمة من مشروعّية الّصوم.

ما الّصوم؟ 

الّصــوم: هــو ال�متنــ�ع عــن تنــ�ول الطّعــ�م والّشــراب وســ�ئر الُمفطــرات، مــن طلــوع الفجــر اإلــى غــروب 

الّشــمس؛ بنّيــة التّقــرُّب اإلــى اللـّـه تع�لــى. قــ�ل تع�لــى: ﴿           ّٰ رئ زئ مئ نئ  ىئ يئ 

رب زب مب نب ىبيب رت زت مت  نت ىتيت﴾ )البقرة: ١٨7(.

ركنا الّصيام: 
ال�أّول: النّّية، ول� بّد اأن تكوَن قبل الفجر.

مس�ك عن المفطّرات من طلوع الفجر اإلى غروب الّشمس. الثّاني: ال�إ



٨٦

مبطلات الّصوم: 

من مبطلات الّصوم ما ياأتي: 

ــرُب، وتنــ�ول الــّدواء، اأو مــ� يدخــُل الجــوف بصــورة ُمتعّمــَدة، اأّمــ� اإذا فعــل المســلم  ١ ال�أكُل، والشُّ

(: »مــن نســَي، وهــو ص�ئــم، فــ�أكل، اأو  ذلــك ن�ســي�ً، فــلا يبُطــُل صوُمــه؛ لقــول الّرســول )

نّمــ� اأطعمــه اللـّـه، وســق�ه« )متّفــق عليــه(. شــرب، فلُيتــمَّ صومــه، ف�إ

2 القيء عمداً، اأّم� َمْن غلبه القيء، فلا يبُطُل صوُمه.

3 الحيض، والنَّف�س.

فطار:  ال�أعذار المبيحة للاإ

فط�ر في ح�ل�ت، منه�:  سلام ال�إ اأب�ح لن� ال�إ

١ الّسفر لمس�فة تزيد عن )٨١( كيلومتر ب�أّي وسيلة ك�نت.

ــرة، بحيــث ُيؤّخــر شــف�ء المريــض، اأو يزيــد  2 المــرض الّــذي قــد يُشــقُّ معــه الّصــوم مشــّقة كبي

المــرُض بســببه.

3 الحمل اأو الرَّض�ع اللّذان تخ�ف منهم� الح�مل اأو المرضع على نفسه�، اأو ولده� الّضرر.

نِّ الّصوم، اأو يسّبب له ضرراً واضح�ً. نِّ الّذي َيمنع كبير السِّ ٤ ِكَبُر السِّ

وعليــه، مــن اأفطــر فــي رمضــ�ن لعذر،ك�لّســفر، اأو المــرض، اأو الحمــل، وجــب عليــه قضــ�ء مــ� ف�تــه مــن 

ــى: ﴿مئ هئ جب حب خب مب هب جت   ــه تع�ل ــة؛ لقول ــنة التّ�لي ــي السَّ ــول رمضــ�ن ف ــل حل ــ�م قب اأي

ــرة: ١٨٥(. حت ختمت ﴾ )البق

ــنِّ الـّـذي يعجــز عــن الّصــوم، اأو المريــض مرضــ�ً مزمنــ�ً ل� ُيرجــى شــف�ؤه، فعليهمــ� اإخــراج  اأّمــ� كبيــر السِّ

فديــة بــدل الّصــوم، وهــي اإطعــ�م مســكين وجبتْيــِن مشــبعتْيِن عــن كلِّ يــوم اأفطــراه، علــى األّ� َتِقــلَّ قيمــة الفديــة 

عــن قيمــة صدقــة الفطــر. قــ�ل تع�لــى: ﴿ ڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  ڎڎ ﴾ )البقــرة: ١٨٤(.



٨7

فطار في رمضان بغير عذر:  حكم ال�إ

فطــ�ر فــي رمضــ�ن بغيــر عــذر، وتوّعــد َمــْن يفعــل ذلــك ب�لعــذاب الّشــديد، وعلــى َمــْن  ســلام ال�إ حــّرم ال�إ

ــدا فــي رمضــ�ن اأن يتــوَب اإلــى اللـّـه تع�لــى، وينــدَم علــى فعلــه، ويجــب عليــه اأن يصــوَم يومــ�ً مق�بــل  اأفطــر متعمِّ

كّل يــوم اأفطــره.

نشاط:

 اأرجع الى مكتبة المدرسة، واأبّين فوائد الّصوم على الفرد والمجتمع.

اآداب الّصوم )من سنن الّصوم(:         

ُيســتحّب للص�ئــم اأن يراعــَي فــي صي�مــه اآدابــ�ً، 

: منه�

(: »تسّحروا،  حور: ق�ل الّرسول ) ١ السَّ

ـــحور بركة«. )متّفـــق عليه( ّن فـــي السَّ ف�إ

فط�ر. 2 التَّعجيل في ال�إ

كث�ر من الّدع�ء، وال�ستغف�ر. 3 ال�إ

كث�ر من تلاوة القراآن الكريم. ٤ ال�إ

ُصندوُق
 الَمعرفة:

فطــ�ر: »ذهــب الظّمــ�أ،  ( عنــد ال�إ  مــن ال�أدعيــة  الــواردة عــن الّرســول )

وابتلّــِت العــروق، وثبــت ال�أجــر اإن شــ�ء اللّــه«. )حديــث حســن، رواه اأبــو داود(
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صيام التَّطوُّع: 

بــ�ً اإلــى اللّــه -ســبح�نه وتع�لــى-،  ــ�م زيــ�دًة علــى شــهر رمضــ�ن، تقرُّ ( فــي صيــ�م اأيّ ــب الّرســول ) رغَّ

ع مــ� ي�أتــي:  أمثلــة علــى صيــ�م التَّطــوُّ وطمعــ�ً فــي نيــل رضــ�ه، ومــن ال�

١ صي�م ستّة اأيّ�م من شّوال.

ثنين والخميس من كّل اأسبوع. 2 صوم يوَمي ال�إ

ــ�م )الثّ�لــث عشــر، والّرابــع عشــر، والخ�مــس عشــر( مــن  ــ�م البيــض، وهــي ثلاثــة اأيّ أيّ 3 صيــ�م ال�

كّل شــهر قمــرّي.

٤ صوم يوم عرفة لغير الح�ّج.

٥ صوم يوَمي التّ�سع والع�شر من شهر محّرم )ت�سوع�ء، وع�شوراء(.

اأَفكِّر:    اأفّرق بين صي�م الفرض، وصي�م النّ�فلة.
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التَّقويم

أّول: اأملاأ الفراغ�ت فيم� ي�أتي: ؤاُل ال� السُّ

اأ الّصوم ركن من اأرك�ن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

ب اأدعو الله تع�لى عند ال�فط�ر بدع�ء :  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .

أيّ�م البيض التي ُيَسنُّ فيه� الّصي�م هي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.  ج ال�

فط�ر في رمض�ن بغير عذر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.  د حكم ال�إ

ؤاُل الثّ�ني: اأعرِّف الّصوم. السُّ

ؤاُل الثّ�لِث: اأذكر ركَني الّصوم. السُّ

ؤاُل الّرابِع: اأعّدد ثلاث ح�ل�ت َيْبُطُل فيه� الّصوم. السُّ

ؤاُل الخ�ِمس: اأبّين ثلاث�ً من ُسَنِن الّصي�م. السُّ

ؤاُل الّس�ِدس: اأوّضح ثلاثة اأيّ�م ُيَسنُّ فيه� الّصي�م. السُّ

فط�ر في شهر رمض�ن. ؤاُل الّس�بِـع: اأذكر ثلاث ح�ل�ت ُيب�ُح فيه� ال�إ السُّ
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رُس الدَّ

الّخاِمَس َعَشر
صدقة الفطر

ال�أْهداُف

ُيَتَوقَُّع مَن الطّلبة في نه�يِة الّدرِس اأن يكونوا ق�دين على:

١ التعرُّف اإلى مفهوم صدقة الفطر.

2 التّدليل على مشروعّية صدقة الفطر.

3 تعداد مص�رف صدقة الفطر.

٤ المق�رنة بين صدقة الفطر، والّصدق�ت ال�أخرى.

٥ استخلاص فضل صدقة الفطر.

٦ تبي�ن اأحك�م صدقة الفطر.
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لَِنَتَذكَّر:
 تعريف الّزك�ة.

 دليل من القراآن الكريم على وجوب الّزك�ة.

ــ�  ــ�دات، ومنه ــن العب ــر م ــه كثي ــرعت في ــه، ُش ــى اللّ ــرب اإل ــر والعطــ�ء والبركــة والتق رمضــ�ن شــهر الخي

ــ�؟ ــة الفطــر، فمــ� تعريفه صدق

ــة  ــي شــهر رمضــ�ن؛ بنّي ــراء ف ــه المســلم للفق ــ�ل، يعطي ــن الم د م ــدار محــدَّ ــي مق ــر: ه ــة الفط صدق

التَّقــرُّب للّــه تع�لــى، وتُســّمى زك�ة الفطــر.

حكم صدقة الفطر )زكاة الفطر(: 

صدقــُة الفطــر واجبــة علــى كّل فــرد مــن المســلمين، صغيــر اأو كبيــر، ذكــر اأو اأنثــى، ُحــّر اأو عبــد، غنــّي 

(: »اأنَّ َرُســوَل اللـّـِه، َصلَّــى اللـّـُه َعَلْيــِه َوَســلََّم، َفــَرَض َزَك�َة الِْفْطــِر ِمــْن  اأو فقيــر. َعــْن َعْبــِد اللـّـِه ْبــِن ُعَمــَر )

، اأْو َعْبــٍد، اأْو َرُجــٍل، اأِو اْمــَراأٍة، َصِغيــٍر اأْو َكِبيــٍر، َص�عــ�آً ِمــْن َتْمــٍر،  َرَمَضــ�َن َعَلــى كُلِّ نَْفــٍس ِمــَن الُْمْســِلِميَن ُحــرٍّ

اأْو َص�عــ�آً ِمــْن َشــِعيٍر«. )صحيــح مســلم(

ُصندوُق
 الَمعرفة:

 ُيخــرج المســلم صدقــة الفطــر عــن نفســه، وعــن كّل َمــْن َتِجــُب عليــه نفقتــه، 

أبنــ�ء، والوالدْيــِن الفقيرْين. ك�لّزوجــة، وال�

سلامّية الِفَلسطيِنّية بتحديد قيمة صدقة الفطر كّل ع�م. فت�ء ال�إ  تقوم دار ال�إ

مقدار صدقة الفطر: 

ــنَّة النََّبِويـّـة الّشــريفة اأّن صدقــة الفطــر ب�لكيــل هــي صــ�ع واحــد بصــ�ع المدينــة المنــّورة عــن كّل  بّينــت السُّ

أقــل،  شــخص، ويــرى جمهــور الفقهــ�ء اأّن مقدارهــ� وزنــ�ً )2١7٦ غــم(؛ اأي )2 كغــم، ١7٦ غــم( علــى ال�
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أُرّز، واأجــ�ز الحنفّيــة )المذهــب الحنفــي(  مــن غ�لــب قــوت البلــد، ك�لقمــح، والخبــز، والطّحيــن، والتّمــر، وال�

اإخراجهــ� نقــداً اإذا ك�ن ذلــك اأيســر للمُعطــي، واأنفــع للاآخــذ، ول� ُيشــترط لوجــوب صدقــة الفطــر الِغنــى، اأو 

النّصــ�ب، بــل َتِجــُب علــى الـّـذي يملــك مــ� يزيــد عــن قوتــه، وقــوت عي�لــه يومــ�ً وليلــة.

اأَفكِّر:     اأفّرق بين صدقة الفطر، والّزك�ة.

وقت اإخراج صدقة الفطر: 

يجــوز اإخراجهــ� وتعجيلهــ� فــي اأّي وقــت مــن اأيـّـ�م شــهر رمضــ�ن المبــ�رك؛ ليتســنّى للفقــراء والمســ�كين 

ســّد ح�ج�تهــم الّضروريـّـة، اأّمــ� وقــت وجوبهــ�، فيبــداأ مــن غــروب شــمس اآخــر يــوم مــن رمضــ�ن اإلــى مــ� قبــل 

صــلاة عيــد الفطــر، ول� يجــوز شــرع�ً ت�أخيرهــ� اإلــى مــ� بعــد اأداء صــلاة عيــد الفطــر، فَمــْن لــْم ُيخرْجهــ� فــي 

تــه، وعليــه اإخراجهــ� بعــد ذلــك، وتكــون صدقــة مــن الّصدقــ�ت.  نّهــ� تبقــى فــي ِذمَّ الوقــت المشــ�ر اإليــه، ف�إ

(: »مــن اأّداهــ� قبــل الّصــلاة، فهــي زك�ة مقبولــة، وَمــْن اأّداهــ� بعــد الّصــلاة، فهــي صدقــة  يقــول الّرســول )

مــن الّصدقــ�ت«. )متّفــق عليــه(

حكمة مشروعّية صدقة الفطر: 

صدقــة الفطــر تطهيــر للّص�ئــم مــن اللّغــو والُفحــش مــن الــكلام، وســّد ح�جــة للفقــراء والمســ�كين. قــ�ل 

( زك�ة الفطــر ُطهــرًة للّص�ئــم مــن اللَّغــو  عبــد اللـّـه بــن عبــ�س، رضــى اللـّـه عنهمــ�: »فــرض رســول اللـّـه )

والّرفــث، وُطعمــة للمســ�كين«. )رواه اأبــو داود، حديــث حســن(

وصدقة الفطر عب�دة م�لّية، يس�عد اإخراُجه� في اإيج�د مجتمع ُمتك�ِفل، ُمتع�ِون، ُمتح�ّب.

نشاط:

فتــ�ء الِفَلســطيِنّية علــى الّشــبكة العنكبوتّيــة؛ لمعرفــة مقــدار   اأرجــع اإلــى موقــع دار ال�إ

صدقــة الفطــر نقــداً لهــذا العــ�م.
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التَّقويم

حيَحــِة  ( َيميــَن الِْعبــ�َرِة َغْيــِر الصَّ حيَحــِة، َواإشــ�َرَة ) ( َيميــَن الِْعبــ�َرِة الصَّ أّول: اأَضــُع اإشــ�َرَة ) ــؤاُل ال� السُّ

ِفيمــ� َي�أْتــي: 

اأ )   ( صدقة الفطر ُيخرجه� المسلم في شهر رمض�ن.

ب )   ( يبداأ وجوب اإخراج صدقة الفطر من اأّول شهر رمض�ن.

ج )   ( مقدار صدقة الفطر )٥ كغم( من القمح. 

د )   ( تُعطى صدقة الفطر للفقراء والمس�كين. 

ؤاُل الثّ�ني: اأعّرف صدقة الفطر. السُّ

ؤاُل الثّ�لِث: اأذكر ُحكم صدقة الفطر، وعلى َمْن تجب؟ السُّ

ؤاُل الّرابِع: اأبّين حكمة مشروعّية صدقة الفطر. السُّ

آتية: سلام في ال�أمور ال� ؤاُل الخ�ِمس: اأفكِّر، ثّم اأبّين حكم ال�إ السُّ

اأ اأخرج مسلم صدقة الفطر نقداً.

ب اأخرج مسلم صدقة الفطر عن والده الفقير.

ج اأخرج مسلم صدقة الفطر بعد صلاة العيد. 
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صلاة الجماعة
رُس الدَّ

الّساِدَس َعَشر

ال�أْهداُف

ُيَتَوقَُّع مَن الطّلبة في نه�يِة الّدرِس اأن يكونوا ق�دين على:

١ التعرُّف اإلى مفهوم صلاة الجم�عة.

2 التّدليل على صلاة الجم�عة.

3 تبي�ن فضل صلاة الجم�عة.

٤ المق�رنة بين صلاة الجم�عة، وصلاة الفرد.

٥ توضيح بعض ِحكم مشروعّية صلاة الجم�عة.

٦ الحرص على اأداء صلاة الجم�عة.
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سلام.  لَِنَتَذكَّر:  اأرك�ن ال�إ

ــه بعــد وصــول  ــ�م ب ( علــى جمــع المســلمين فــي المســجد، فــك�ن اأّول عمــل ق حــرص الّرســول )

ــلام، اأّن المســجد هــو مركــز ترابط المســلمين،  دراكــه، عليــه الّصــلاة والسَّ المدينــة المنــّورة بنــ�ء المســجد؛ ل�إ

ســلام؛ فقــد ذهــب علمــ�ء  أداء صــلاة الجم�عــة، فصــلاة الجم�عــة مــن اأعظــم شــع�ئر ال�إ ــه ل� يجتمعــون في

المســلمين اإلــى اأّن اأداء الّصلــوات الخمــس المفروضــة جم�عــًة فــي المســ�جد ُيَعــدُّ مــن اأفضــل الطّ�عــ�ت، 

واأعظــم  الُقُربــ�ت للـّـه تع�لــى.

آتية:  اأَفكِّر:    اأعطي اأمثلة على اجتم�ع المسلمين في الح�ل�ت ال�

 في اليوم واللّيلة.   في ال�أسبوع.  

نة.  في وقت الح�جة.   في السَّ

فصــلاة الجماعــة: هــي الّصــلاة التــي يؤّديهــ� المســلم مــع جم�عــة، اأقلّهــ� اثنــ�ن فــي اأّي مــك�ٍن تصحُّ فيه 

الّصــلاة، ويــؤم الّرجــل الّرجــ�ل، والنّســ�ء، وال�أطفــ�ل، وتــُؤم المــراأة النّســ�ء، ويجــوز 

للنّســ�ء اأْن يشــهْدَن صــلاة الجم�عــة، والجمعــة فــي المســجد خلــف الّرجــ�ل.

حكم صلاة الجماعة: 

ـدة علــى الفــرد المســلم، وفــرض كف�يــة علــى جم�عــة  اأداء الّصــلاة المفروضــة جم�عــًة ُســنّة مؤكَـّ

نـّـه ُيَســّن للنـّـ�س  المســلمين، مــ� عــدا صــلاة الجمعــة، فحكــم صلاتهــ� فــرض عيــن علــى الرجــ�ل، وعليــه، ف�إ

ــر، ومــن  ــر كثي ــم يشــهدوا صــلاة الجم�عــة، فقــد ُحِرمــوا مــن خي ْن ل ــ�إ ــى صــلاة الجم�عــة، ف ــ�دروا اإل اأن يب

ــم.  فضــل عظي



9٦

ُصندوُق
 الَمعرفة:

 فرض العين: يجب على كّل مسلم القي�م به.

ثم عن الب�قين.  فرض الكفاية: اإذا ق�م به البعض، سقط ال�إ

نشاط:

اأمثُّل لكلٍّ من: فرض العين، وفرض الكف�ية.

فضل صلاة الجماعة:

لصلاة الجماعة فضائل عديدة، منها: 

( اأّن صــلاة  ١ مضاعفــة ال�أجــر والثــواب: بّيــن النَِّبــيُّ )

الجم�عــة فضلهــ� عظيــم، وثوابهــ� كبيــر، وتزيــد علــى صــلاة 

(: »صــلاة الجم�عــة َتْفُضُل  المنفــرد بدرجــ�ت؛ لقولــه )

صــلاة الفــذ )الفرد( بســبع وعشــرين درجــة«. )رواه البخ�رّي(                 
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ــى صــلاة  ــواب المشــي اإل (، ث ــّي ) ــ� النَِّب ــن لن ــى المســجد: يبّي ــائين اإل ــع درجــة المّش 2 رف

أداء فرائــض اللـّـه،  الجم�عــة، واأّن الدرجــ�ت فــي الجنـّـة بكثــرة الّذهــ�ب، والغــدّو اإلــى المســ�جد؛ ل�

ــر فــي  (: »َمــْن تطهَّ عــّز وجــّل. عــن اأبــي هريــرة، رضــي اللـّـه عنــه، قــ�ل: قــ�ل رســول اللـّـه )

بيتــه، ثــّم مشــى اإلــى بيــت مــن بيــوت اللّــه؛ ليقضــَي فريضــة مــن فرائــض اللّــه، كانــت 

خطوتــاه، اإحداهمــا تحــّط خطيئــة، وال�أخــرى ترفــع درجــة«. )رواه مســلم(

يَّــة صــلاة الجم�عــة، وِعظــم فضلهــ�،  3 التّرغيــب فــي صلاَتــي العشــاء والفجــر جماعــة: مــن اأهمِّ

(، رّغــب فــي اأدائهــ� جم�عــًة، ل� ســّيم� صــلاة الفجــر، وصــلاة العشــ�ء. عــن عثمــ�ن  اأّن النَِّبــّي )

ــى العشــاء  ــْن صلّ ( يقــول: »َم ابــن عّفــ�ن، رضــي اللّــه عنــه، قــ�ل: ســمعُت رســول اللّــه )

ْبــح فــي جماعــة، فكاأنّمــا صلـّـى  فــي جماعــة، فكاأنّمــا قــام نصــف اللّيــل، وَمــْن صلـّـى الصُّ

اللَّيــل كلَّــه(. )رواه مســلم(

من ِحَكم مشروعّية صلاة الجماعة: 
؛ مــن اأجــل المــوّدة، والتّ�آلــف بيــن  ١ تحقيــق التّلاقــي والتّواصــل بيــن المســلمين بشــكٍل دوريٍّ

القلــوب. 

ــداأ  ــق مب ــل تحقي ــن اأج ــم؛ م ــة اأخب�ره ــم بعضــ�ً، ومعرف ــلمين بعضه ــوال المس ــى اأح ــرُّف عل 2 التَّع

التّك�فــل ال�جتم�عــّي: مــن زيــ�رة المرضــى، ومســ�عدة الفقيــر والمحتــ�ج، ومواســ�ة الُمبتلــى.               

3 القضــ�ء علــى الخلافــ�ت، والّضغ�ئــن بيــن المســلمين، وحــّل المشــكلات قبــل تف�قمهــ�، وتعزيــز 

ســلامّي الّداخلّيــة. قــّوة المجتمــع ال�إ

عــّي، وذلــك عندم� ُيشــ�هد المســلم اإخوانه المســلمين  ٤ التّحفيــز علــى العمــل الص�لــح، والعمــل التَّطوُّ

أمــور؛ فيقتــدي بهم. يقومــون بِفعــل هــذه ال�

ــّي       ــداء ب�لنَِّب ــوات الخمــس فــي المســجد اقت ــى اأداء الّصل ــى المســلم اأن يحــرص عل ّن عل ــ�إ ــه، ف    وعلي

ــه تع�لــى. ــى اللّ (، فصــلاة الجم�عــة مــن اأحــبِّ ال�أعمــ�ل اإل (
 

نشاط:
اأذهب اإلى المسجد، واأصلّي جم�عًة، واأكتب شعوري بعد ت�أدية الّصلاة.
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التَّقويم

أّول: اأكمل الفراغ�ت فيم� ي�أتي:  ؤاُل ال� السُّ

. اأ صلاة الجم�عة هي: 

. ( بعد وصوله المدينة المنّورة هو:  ب اأّول عمل ق�م به الّرسول )

. ، وتؤمّ المراأة  ج يؤمّ الرجل:  و

د فرض الكف�ية هو: 

نَّة النََّبِويّة على فضل صلاة الجم�عة. ؤاُل الثّ�ني: اأستدل بدليل من السُّ السُّ

ؤاُل الثّ�لِث: اأوازن بين صلاَتي الجمعة والجم�عة، من حيُث حكُم كلٍّ منهم�. السُّ

ؤاُل الّرابِع: اأبّين ثلاث فض�ئل لصلاة الجم�عة. السُّ

ؤاُل الخ�ِمس: اأذكر ثلاث ِحَكم لمشروعّية صلاة الجم�عة. السُّ

آث�ر المترتّبة على صلاتي في المسجد جم�عًة. ؤاُل الّس�ِدس: اأن�قش مع معلمي ال� السُّ
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الَوحدة السادسة

سلامّية ال�أخلاُق ال�إ

در )تفاعلّي( رُس الّساِبَع َعَشر: َسَعة الصَّ الدَّ

يمان رُس الثّاِمَن َعَشر: الحياء من ال�إ الدَّ

رُس التّاِسع َعَشر: النَّهي عِن التَّخاُصم الدَّ

رُس الِعْشرون: النّفاق. الدَّ



١٠٠

الَوحدة السادسة
سلامّي الفكِر ال�إ

ق�ل اللّه تع�لى: ﴿زن من نن ىن ين﴾ )القلم: ٤(.

َم مك�رم ال�أخلاق«. )الّسلسلة الّصحيحة للاألب�نّي( أتمِّ (: »اإنّم� ُبِعْثُت ل� وق�ل )

وق�ل الّش�عر معروف الرُّص�فّي:

أْخلاُق َتْنُبُت َك�لنَّب�ِت          اإِذا ُسِقَيْت بِم�ِء الَمْكُرم�ِت     ِهَي ال�

اأهداف الَوحدة: 

ُيَتَوقَّــُع مــن الّطلبــة فــي نهايــة دروس الَوحــدة تخلُّقهــم بخلــق َســَعة الّصــدر، والحيــاء، وتجنـّـب 

التّخاصــم، والنّفــاق، مــن خلال:

- الحرص على التّخلُّق بخلق َسَعة الّصدر، وتجنُّب الغضب في التّع�مل.

- تمثُّل خلق الحي�ء في الحي�ة والتّع�مل.

صلاح بين النّ�س. - تجنُّب التّخ�صم، وتمثُّل خلق ال�إ

يم�ن.  - الحذر من النّف�ق، وال�لتزام ب�ل�إ

:) قال النبي )



١٠١

در )تفاعلّي( َسَعة الصَّ
رُس الدَّ

الّساِبع َعَشَر

ال�أْهَداُف

ُيَتَوقَُّع مَن الطّلبة في نه�يِة الّدرِس اأن يكونوا ق�دين على:

در. ١ التعرَّف اإلى مفهوم َسَعة الصَّ

در. 2 ذكر مج�ل�ت َسَعة الصَّ

در. 3 تلاوة اآية قراآنية تحّث على َسَعة الصَّ

در. ٤ التمثيل على َسَعة الصَّ

٥ التَّعرُّف اإلى طرق الوق�ية من الغضب.

٦ ذكر طرق علاج الغضب.

در على الفرد والمجتمع. 7 استنت�ج بعض ثم�ر َسَعة الصَّ

در في التّع�مل. ٨ الحرص على َسَعة الصَّ

ّف�فّية. در، والنّزاهة والشَّ 9 المق�رنة بين َسَعة الصَّ



١٠2

يناقُش المعلُم الطلبَة، ويحاورُهم في المواضيِع وال�أفكارِ والمفاهيِم والمعارِف ال�آتية: 

در، واأهم مج�ل�ته.−  مفهوم َسَعة الصَّ

در.−  ال�ستدل�ل ب�أدلة شرعّية على َسَعة الصَّ

در.−  ( على َسَعة الصَّ مواقُف من سيرة النَِّبّي )

در.−  طرح اأمثلة من سيرة الّصح�بة -رضوان الله عليهم- والسلف الّص�لح على َسَعة الصَّ

التَّعرُّف على طرق الوق�ية من الغضب، وطرق علاجه.− 

در، والنّزاهة والّشّف�فّية.−  العلاقة بين َسَعة الصَّ

  

نصــوص 
شــرعّية

ق�َل تع�لى: ﴿زئ مئ نئ  ىئ يئ رب زب مب﴾ )ال�أعراف: ١99(.

وقــ�َل تع�لــى: ﴿ىه يه جي حي خيمي ىي يي ٰذ ٰر﴾ )اآل 

عمــران: ١3٤(.

وق�َل تع�لى: ﴿اك لك مك ىك يك مل ىل يل ام مم  رن زن من﴾ 

لت: 3٤(. )فُصِّ

خوتــه عندمــ� اأظهــره اللـّـه عليهــم،  وقــ�ل تع�لــى علــى لســ�ن نبــّي اللـّـه يوســف - عليــه الســلام- ل�إ

واأَتــْوه ص�غريــن: ﴿خب مب هب جت  حتخت مت هت مثحج مج جح مح جخ﴾ 

)يوســف: 92(.
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وقــ�َل تع�لــى: ﴿حت خت مت هت مث حج  مج جح مح جخ مخ 

جس حس﴾ )الفرقــ�ن: ٦3(.
(: »اأْوِصنــي«، قــ�ل: )ل� تغضــْب(، فــرّدد،  (، اأّن رجــلاآً قــ�ل للنّبــّي ) عــن اأبــي هريــرة )

قــ�ل: )ل� تغضــْب(. )رواه البخــ�رّي(

ــِديُد  َرَعــِة، اإِنََّمــ� الشَّ ــِديُد بِ�لصُّ ( َقــ�َل: »لَْيــَس الشَّ (، اأنَّ َرُســوَل اللَّــِه ) وعــْن اأبـِـي ُهَرْيــَرَة )

الَّــِذي َيْمِلــُك نَْفَســُه ِعْنــَد الَغَضــِب«. )رواه البخــ�رّي(

( قــ�ل: »َمــن كظــَم غيظــ�آً، وهــو  (، اأّن رســول اللـّـه ) وعــن معــ�ذ بــن اأنــس الجهنــي )

يقــدُر علــى اأن ُينفــَذه، دعــ�ه اللّــُه علــى رؤوِس الخلائــِق يــوَم القي�مــِة حتّــى ُيخيــَره فــي اأيِّ الحــوِر 

ألب�نــّي( شــ�ء«. )رواه التّرمــذّي، وحّســنه ال�

ــ�ُر  ــْم بمــن تحــُرُم عليــه النّ ( قــ�ل: »اأَل� اأْخِبُركُ       وعــن ج�بــر بــن عبــد اللّــه، اأّن رســول اللّــه )

ألب�نــّي( ــٍن، قريــٍب، ســهٍل«. )صحيــح الج�مــع الصغيــر، ال� ــٍن، ليِّ غــداآً؟ علــى كلِّ هيِّ

نشاط:
بالتّعاون مع زملائي في المجموعة:

در على الفرد والمجتمع. ١ اأستنتج ثلاث�ً من ثم�ر َسَعة الصَّ

ّف�فّية في المجتمع. 2 اأستنتج اأثر ال�لتزام ب�لنّزاهة والشَّ



١٠٤

رُس الدَّ

الثّاِمَن َعَشر
يمان الحياء من ال�إ

ال�أْهداُف

ُيَتَوقَُّع مَن الطّلبة في نه�يِة الّدرِس اأن يكونوا ق�دين على:

١ التَّعرُّف اإلى مفهوم الحي�ء.

سلام. 2 تبي�ن مك�نة خلق الحي�ء في ال�إ

3 ال�ستشه�د بحديث يحّث على ضرورة ال�لتزام ب�لحي�ء.

٤ تعداد بعض ُصَور الحي�ء.

٥ التّمثيل بُصَور على التّحلي بخلق الحي�ء.

٦ استنت�ج بعض ثم�ر ال�لتزام بخلق الحي�ء على الفرد والمجتمع.

7 تمثُّل خلق الحي�ء.
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نشاط:

مــن خــلال العمــل فــي مجموعــات، وبالتعاون مع اأفــراد مجموعتي، اأجيــب عّما ياأتي:

سلامّية الف�ضلة.  اأذكر بعض ال�أخلاق ال�إ

 اأستنتج اأبرز صف�ت المجتمع المسلم.

الحيــاء: خلــق اإســلامّي رفيــع، يحمــل المســلم علــى اإتيــ�ن الحميــد، وتــرك القبيــح، وهنــ�ك فــرق بيــن 

حســ�س برفعــٍة وعظمــٍة فــي النّفس،  يمــ�ن، ون�بــع عــن ال�إ الحيــ�ء والخجــل، ف�لحيــ�ء جــزء مــن ال�إ

فكلّمــ� ك�نــِت النّفــس رفيعــة وع�ليــة، اســتحيت اأن تضَعهــ� فــي الّدن�يــ�، بينمــ� الخجــل شــعور 

نســ�ن؛ فهــو يشــعر اأنـّـه اأضعــف مــن ال�آخريــن، ول� يســتطيع مواجهتهــم،  ب�لنّقــص فــي نفــس ال�إ

ولــو لــم يفعــْل شــيئ� خطــ�أً.

(: »الحيــ�ء  يَّــة الحيــ�ء، منهــ� قولــه، )   وقــد ورد عــدد مــن ال�أح�ديــث الّشــريفة التــي تشــير اإلــى اأهمِّ

(: »الحيــ�ء خيــر كلُّــه،  يمــ�ن، ول� اإيمــ�ن لَمــْن ل� حيــ�ء لــه« )رواه مســلم(، وكذلــك قولــه ) شــعبة مــن ال�إ

(، وصح�بتــه الكــرام من  ول� ي�أتــي اإلّ� ب�لخيــر« )رواه مســلم(، كمــ� اأّن الحيــ�ء مــن اأعظــم اأخــلاق الّرســول، )

(: »اإّن مّمــ� اأدرك النّــ�س  بعــده، وقــد اأكـّـدت الّرســ�ل�ت الّســم�ويّة علــى ال�لتــزام بخلــق الحيــ�ء. قــ�ل )

أولــى اإذا لــم تســتِح، ف�صنــع مــ� شــئت«. )رواه البخــ�رّي( مــن كلام النّبــّوة ال�

اأَفكِّر:     اأذكــر اأمثلــة مــن الواقــع علــى ظ�هــرة الحيــ�ء المحمــودة، واأخــرى علــى ظ�هــرة 

الخجــل المذمومــة.

(، ك�ن  ل� ينبغــي اأن يكــون الحيــ�ء م�نعــ�ً للمســلم مــن اأن يتعلَّــَم اأمــور دينــه ودنيــ�ه، حيــث اإّن النَِّبــّي )

يعلِّــم الّصح�بــة الكــرام كّل مــ� يعنيهــم فــي اأمــور دينهــم ودني�هــم، ويحثّهــم علــى الّســؤال، حيــث امتــدح نســ�ء 

ْهــَن فــي الّديــن«. )متّفــق عليــه( ال�أنصــ�ر ق�ئــلاً: »نِْعــم النّســ�ُء نســ�َء ال�أنصــ�ر، لــْم يمنْعُهــنَّ الحيــ�ء مــْن اأْن يتفقَّ
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مجال�ت الحياء )ُصَور الحياء(:

أنـّـه يحمــل علــى اأداء العبــ�دات، وتــرك المع�صــي،   الحيــاء مــن اللـّـه تعالــى، وهــو اأعلــى المراتــب؛ ل�

وذلــك بــ�أن المســلم يســتحيي مــن اللّــه تع�لــى اأن يــراه مقّصــراً فــي فريضــة. قــ�ل تع�لــى: ﴿حم خم 

مم ىم يم جن ﴾ )العلــق: ١٤(. 

 الحيــاء مــن النـّـاس، بحيــث يكــون حيــ�ء المســلم حكمــ�ً علــى اأفع�لــه، ض�بطــ�ً، وميزانــ�ً لــه؛ فهــو 

يطّهــر لســ�نه عــن الُفحــش والــّزلّ�ت.

 الحيــاء مــن النّفــس: ف�لــذي يمنعــه مــن الظّهــور ب�لّرذيلــة اأمــ�م النـّـ�س خلــق الحيــ�ء ل� يــزال فيــه بقيــة 

خيــر، وب�لتّ�لــي، يترتـّـب علــى المســلم ال�بتعــ�د عــن المع�صــي مــ� ظهــر منهــ�، ومــ� بطــن، ســواء خــلا 

بنفســه، اأو ظهــر للنـّـ�س.

نشاط:

((، واأوّضــح قّصــة عثمــ�ن بــن عّفــ�ن،   اأرجــع اإلــى كتــ�ب )رجــ�ل حــول الّرســول )

(، التــي تتحــّدث عــن شــّدة حي�ئــه. (

ال�آثار المترتبة على الحياء:           

 كسب رض� اللّه تع�لى، ونيل الجنّة.

 تهذيب النّفس، وضبطه�.

 كسب محّبة النّ�س، وزي�دة احترامهم، وتقديرهم له.

 نق�ء المجتمع من المع�صي، وال�أمراض ال�جتم�عّية.

 ال�لتزام ب�ل�أحك�م الّشرعّية، والقي�م ب�لعب�دات، كم� اأراده� اللّه تع�لى.
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اأَفكِّر:     اأذكر اأمثلة من الواقع تدّل على التّحلّي بخلق الحي�ء.

اإشراقٌة تربوّية: 

م�م الّش�فعّي في الحي�ء: يقول ال�إ

اإِذا لَْم َتْخَش ع�ِقَبَة اللَّي�لـــي           َولَْم َتْسَتْحِي َف�ْفَعْل م� َتش�ُء

نْي� اإِذا َذَهَب الَحيـ�ُء َفلا َواللِّه م� في الَعْيِش َخْيٌر           َول� الدُّ

َيعيُش الَمْرُء م� اْسَتْحي� بَِخْيٍر          َوَيْبقى العوُد م� َبِقَي اللِّحـ�ُء
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التَّقويم

حيَحــِة  ( َيميــَن الِْعبــ�َرِة َغْيــِر الصَّ حيَحــِة، َواإشــ�َرَة ) ( َيميــَن الِْعبــ�َرِة الصَّ أّول: اأَضــُع اإشــ�َرَة ) ــؤاُل ال� السُّ

ِفيمــ� َي�أْتــي: 
اأ )   ( الحي�ء ل� يمنع من قول الحّق.

أنبي�ء دون غيرهم. ب )   ( الحي�ء مختّص ب�ل�

ج )   ( من ثم�ر الحي�ء ال�لتزام ب�لبيت دون مخ�لطة ال�آخرين. 

ؤاُل الثّ�ني: اأملاأ الفراغ�ت فيم� ي�أتي: السُّ

. اأ الحي�ء شعبة من 

. ، وترك  ب الحي�ء يدفع ص�حبه اإلى فعل 

. ج اأعلى ُصَور الحي�ِء الحي�ُء من 

ج�بة الّصحيحة فيم� ي�أتي:  ؤاُل الثّ�لِث: اأضع دائرة حول رمز ال�إ السُّ

١ الذي يكون حكم� على اأفع�ل المسلم، وض�بط� وميزان� في حديثه في المج�لس هو:

ب- الحي�ء من النّ�س. اأ- الحي�ء من اللّه تع�لى.   

د- الحي�ء الّذي يخجل من الظّهور. ج- الحي�ء من النّفس.   

آتية ليس من اآث�ر الحي�ء: 2 واحد من ال�

اأ- تهذيب النفس وضبطه�.

ب- نق�ء المجتمع من المع�صي، وال�أمراض ال�جتم�عية.

ج- الّشعور ب�أنّه اأفضل من ال�آخرين.

د- ال�لتزام ب�ل�أحك�م الّشرعّية، والقي�م ب�لعب�دات.

ؤاُل الّرابِع: اأعّدد ُصَور الحي�ء.           السُّ

ؤاُل الخ�ِمس: م� الفرق بين الخجل والحي�ء؟ السُّ

ؤاُل الس�دس: هل تحب اأن تكوَن حيّي�ً اأم خجول�؟ ولم�ذا؟ السُّ
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رُس الدَّ

التّاِسَع َعَشر
النَّهي عِن التَّخاُصم

ال�أْهَداُف

ُيَتَوقَُّع مَن الطّلبة في نه�يِة الّدرِس اأن يكونوا ق�دين على:

١ تعريف مفهوم التَّخ�ُصم.

2 تعداد بعض اأسب�ب التَّخ�ُصم.

3 التّدليل بدليل شرعّي ينهى عِن التَّخ�ُصم.

٤ ذكر ُصَور من التَّخ�ُصم بين النّ�س.

سلام من التَّخ�ُصم. ٥ توضيح موقف ال�إ

٦ استنت�ج بعض اآث�ر التَّخ�ُصم على الفرد والمجتمع.

صلاح بين النّ�س. 7 الحرص على التَّمثُّل بخلق ال�إ
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ونناقــش  نتاأمَّلهــا،  ثــّم  النََّبِوّيــة،  وال�أحاديــَث  الكريمــَة،  ال�آيــاِت  نقــراأ 
تليهــا: الّتــي  التّســاؤل�ت 

أنف�ل: ٤٦(.  ق�ل تع�لى: ﴿يل جم حم خم ممىم﴾ )ال�

 ق�ل تع�لى: ﴿           ُّ        ِّ     ّٰ رئ زئ مئنئىم﴾ )اآل عمران: ١٠3(.

ــ�ن،  ــ�ٍل يلتقي ــلاث لي ــوق ث ــلام: »ل� يحــل لمســلم اأن يهجــر اأخــ�ه ف ــلاة والسَّ ــه الّص ــ�ل علي  ق

ــه( ــق علي ــلام«. )متّف ــداأ ب�لسَّ ــذي يب ــ� الّ ــذا، وخيرهم ــرض ه ــذا، ويع ــرض ه فيع

ألب�نّي( لام: »من هجر اأخ�ه سنة، فهو كسفك دمه«. )رواه اأبو داود، وصّححه ال�  ق�ل عليه الّصلاة والسَّ

- م� المعنى الذي تضّمنه كّل نصٍّ شرعيٍّ مّم� تقّدم؟

- م� المعنى المشترك بين هذه النّصوص الّشرعّية؟ 

ألفــة والمحّبــة، بعيــداً عــن ال�ختــلاف والفرقــة  ســلام علــى تكويــن مجتمــع متعــ�ون، تســوده ال� َحــَرَص ال�إ

أّن الفرقــة والتَّخ�ُصــم بيــن المســلمين تضعــف قّوتهــم، وتُذهــب هيبتهــم مــن نفــوس اأعدائهــم.  والتنــ�زع؛ ل�

أنفــ�ل: ٤٦(. قــ�ل تع�لــى: ﴿يل جم حم خم ممىم﴾ )ال�

من اأسباب التَّخاُصم:

ســ�ءة  ١ الغضــب: الغضــب مفتــ�ح كّل شــّر؛ فهــو طريــق اإلــى ال�إ

للنّــ�س، والســخرية منهــم، واإيذائهــم، والتّطــ�ُول عليهــم؛ مــ� 

يولـّـد البغضــ�ء، والّشــحن�ء، والفرقــة بينهــم.

2 النّميمــة: تَُعــّد النّميمــة مــن ال�أســب�ب التــي تــؤّدي اإلــى اإفســ�د 

ــ�س، واإشــ�عة الفتــن بينهــم. قــ�ل تع�لــى:  العلاقــ�ت بيــن النّ

﴿حص خص مص جض﴾ )القلــم: ١١(، وقــ�ل عليــه الّصــلاة 
ــلام: »ل� يدخــُل الجنَّــة نّمــ�م«. )رواه مســلم( والسَّ
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ــم، ونشــر البغضــ�ء،  ــي زوال النّعمــة عــن ص�حبهــ�، ف�لحســد يســّبب الظّل 3 الحســد: وهــو تمنّ

والحقــد بيــن النـّـ�س، وقــد اأمرنــ� اللـّـه تع�لــى اأن نســتعيَذ مــن الحســد والح�ســدين. قــ�ل تع�لــى:  

ــق: ٥(. ﴿رب زب مب نب ىب يب﴾ )الفل
ــرة المــزاح، ومــ� يرافقــه مــن ســخرية، واســتهزاء، وكــذب؛ بقصــد  ــزاح: تــؤّدي كث ــرة الُم ٤ كث

ــ�س، واإحــداث المشــكلات بينهــم.  ــى التَّخ�ُصــم بيــن النّ ــن اإل اإضحــ�ك ال�آخري

نشاط:

 اأذكر اأسب�ب�ً اأخرى تؤّدي اإلى التَّخ�ُصم بين النّ�س.

ويظهر التَّخاُصم بين النّاس بُصَورٍ، منها:

أق�رب وذوي ال�أرح�م.  القطيعة بينهم، خ�ّصة بين ال�

 الخلاف�ت الّتي تحصل بين النّ�س ل�أهون ال�أسب�ب.

 المشكلات التي تحصل بين الشرك�ء، والجيران، وال�أصدق�ء.

 الخلاف�ت التي تنشب بين الّزملاء.

ــيِّئة علــى الفــرد والمجتمــع، ف�لمتخ�صميــن ل� ين�لــون رحمــة  آثــ�ره السَّ ســلام عــِن التَّخ�ُصــم؛ ل� نهــى ال�إ

ــق�ء،  ــة وش ــي تع�س ــش ف ــه، والمخ�صــم يعي ــتج�بوا ل ــوا الشــيط�ن، واس ــم اأط�ع أنّه ــه؛ ل� ــى ومغفرت ــه تع�ل اللّ

أّمــة اإذا تن�زعــت، تفّرقــت، واختلفــت،  ويكــون منبــوذاً فــي مجتمعــه، ل� يحّبــه النـّـ�س، ول� يتع�ملــون معــه، وال�

وضعفــت، واأصبحــت لقمــة ســ�ئغة لــكّل ط�مــع فــي ثرواتهــ� وخيراتهــ�، لــذا يحــرص العــدّو دومــ�ً علــى نشــر 

أّمــة، ويشــّجع المن�زعــ�ت وال�نقســ�م�ت؛ حتّــى يســهَل عليــه احتلالهــ�. الفرقــة وال�ختــلاف بيــن اأبنــ�ء ال�

ْق َتُسْد«. اأَفكِّر:     اأن�قش مقولة )المستعِمرين(: »َفرِّ
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ــة، ووعــد  ــد الخصوم ــى ل� يطــول اأم ــن؛ حتّ ــن المتخ�صمي صــلاح بي ــى ضــرورة ال�إ ســلام عل حــّث ال�إ

ــ�س ب�لثــواب الجزيــل، فقــ�ل تع�لــى: ﴿ مل ىل يل جم حم خم  صــلاح بيــن النّ الّذيــن يســعون ب�ل�إ

ــلام:  مم ىم يم جن  حن خن من ىن ين جهمه﴾ )النّســ�ء: ١١٤(، وقــ�ل عليــه الّصــلاة والسَّ

»األ� اأخبركــم ب�أفضــل مــن درجــة الّصــلاة والّصيــ�م والّصدقــة، ق�لــوا: بلــى، قــ�ل: اإصــلاح ذات البيــن«. )رواه 

اأبــو داود، والتّرمــذّي، وهــو صحيــح(

نشاط:

صلاح بين المتخ�صمين. ذاعة المدرسية عن ال�إ   اأكتب كلمة للاإ
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التَّقويم

ج�بة الّصحيحة فيم� ي�أتي: أّول: اأضع دائرة حول رمز ال�إ ؤاُل ال� السُّ

آتية ليس من اأسب�ب التَّخ�ُصم: ١ واحد من ال�

د-كثرة المزاح.  ج- النّميمة.   ب- الغضب.   اأ- الِعلم.  

آث�ر الّسلبّية للتَّخ�ُصم على الفرد: 2 واحدة مّم� ي�أتي ليست من ال�

اأ المخ�صم ل� ين�ل رحمة اللّه تع�لى ومغفرته.         

ب المخ�صم يعيش في تع�سة وشق�ء.

ج المخ�صم منبوذ في مجتمعه، ل� يحّبه النّ�س، ول� يتع�ملون معه.

د المخ�صم ينفق م�له في الخير.

ؤاُل الثّ�ني: اأذكر ثلاثة من اأسب�ب التَّخ�ُصم بين النّ�س. السُّ

ؤاُل الثّ�لِث: ه�ِت دليلاً شرعّي�ً ينهى عِن التَّخ�ُصم. السُّ

ؤاُل الّرابِع: اأعّدد اأثرْيِن للخصومة على الفرد والمجتمع. السُّ

ؤاُل الخ�ِمس: اأبّين صورتْيِن من ُصَور التَّخ�ُصم بين النّ�س. السُّ

آتية: ؤاُل الس�دس: اأذكر المعنى المستف�د من النّصوص الّشرعّية ال� السُّ

ق�ل تع�لى: ﴿حص خص مص جض﴾ )القلم: ١١(. اأ- 

ق�ل تع�لى: ﴿رب زب مب نب ىب يب﴾ )الفلق: ٥(. ب- 

لام: »األ� اأخبركم ب�أفضل من درجة الّصلاة والّصي�م والّصدقة،  ق�ل عليه الّصلاة والسَّ ج- 

ق�لوا: بلى، ق�ل: اإصلاح ذات البين«. )رواه اأبو داود، والتّرمذّي، وهو صحيح(

التّقويم الواقعّي: ينهي المعلم كّل مظ�هر التَّخ�ُصم بين الطّلبة، ويراقب التزامهم ب�أدب الخصومة.
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رُس الدَّ

الِعشرون
النّفاق

ال�أْهَداُف

ُيَتَوقَُّع مَن الطّلبة في نه�يِة الّدرِس اأن يكونوا ق�دين على:

١ التَّعرُّف اإلى مفهوم النّف�ق.

2 تعداد اأقس�م النّف�ق.

3 ذكر بعض ُصَور النّف�ق.

٤ تبي�ن صف�ت المن�فقين.

٥ ال�ستدل�ل بدليل شرعّي على ذمّ النّف�ق.

٦ استنت�ج بعض اآث�ر النّف�ق على الفرد والمجتمع.

7 الحرص على تجنُّب النّف�ق.
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اأقراأ النّصوص الّشرعّية ال�آتية، وبالتّعاون مع اأفراد مجموعتي، نبّين المعنى المستفاد منها:

 ق�ل اللّه تع�لى: ﴿مخ جس حس خس مس حص  خص مص﴾ )البينة: ٥(.

 ق�ل اللّه تع�لى: ﴿î  í    ì  ë  ê﴾ )الكهف: ١١٠( 

(: )اإنّما ال�أعمال بالنّّيات(. )متّفق عليه(  ق�ل الّرسول )

نســ�ن الظّ�هــر لنّيتــه الب�طنــة، ســواء  النّفــ�ق مــرض خطيــر، وجــرم كبيــر، يقــوم علــى مخ�لفــة ســلوك ال�إ

فــي القــول، اأو العمــل، اأو ال�عتقــ�د. 

يقول اللّه تع�لى: ﴿ىئ يئ رب زب مب نبىب﴾  )الفتح: ١١(.

ُصندوُق
 الَمعرفة:

 الكافر: هو من ُيبطن الكفر، وُيظهره.

سلام، ويبطن الكفر.  المنافق: هو من يظهر ال�إ

اأنواع النّفاق:

النّــوع ال�أول: النفــاق ال�أكبــر، وهــو الـّـذي ُيخــرج مــن الِملـّـة، وهــو مــ� تعلـّـق ب�ل�عتقــ�د، فيكــون ص�حبــه 

ــريعة، اأو  ــرات، ك�ســتهزائه ب�لّش ــن المكّف ــراً م ــي الّشــخص ُمكّف ــر، ك�أن ي�أت ــ�ً للكف يمــ�ن، وُمبطن ــراً للاإ ُمظه

(، اأو اســتهزائه ب�لّصح�بــة، رضــي اللّــه عنهــم، فهــذا نفــ�ق اأكبــر، ُيخــرج ص�حبــه  اســتهزائه ب�لّرســول )

ســلام، واإن صلـّـى، وصــ�م، وزعــم اأنـّـه مســلم. ومّمــ� ُيستشــهد بــه لهــذا النــوع قولــه ســبح�نه:  مــن ديــن ال�إ

  `     _  ^   ]  \  [  ZY  X  W  V  U   T  S﴿
g  f       e  d  c  b  a ﴾ )التوبــة:٦٥(.

النـّـوع الثّانــي: النّفــاق ال�أصغــر، وهــو مــ� تعلـّـق ب�لعمــل والجــوارح، ويســّمى كذلــك النّفــ�ق العملــّي، 

وهــذا النـّـوع ل� ُيخــرج ص�حبــه مــن الِملـّـة، وُيســّمى نف�قــ�ً عملّيــ�ً، ومّمــ� ُيستشــهد بــه لهــذا النــوع، مــ� ق�لــه 

(: »اأربــٌع مــن كُــنَّ فيــه ك�ن من�فقــ�ً خ�لصــ�ً، وَمــْن ك�نــت فيــه خصلــة منهــّن ك�نــت فيــه خصلــة  النّبــي )

مــن النّفــ�ق؛ حتّــى يدَعهــ�: اإذا ائُْتِمــَن خــ�ن، واإذا حــّدَث كــذب، واإذا ع�هــد غــدر، واإذا خ�صــم فجــر«. 

)رواه البخــ�رّي(

اأَفكِّر:     اأفّرق بين النّف�ق، والّري�ء.
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أنــه ل� ُيحكــم  نســ�ن مــن اإطــلاق صفــة النفــ�ق علــى ال�آخريــن؛ ل� اأتعلّم:   ينبغــي اأن يحــذر ال�إ

علــى شــخص ب�لنفــ�ق مــ� لــم يســتجمع جميــع الصفــ�ت الــواردة فــي الحديــث، فمــن اتصــف 

بصفــة منهــن دون ســواه� ك�نــت فيــه ِخصلــة مــن النفــ�ق، ول� ُيعــدُّ من�فقــ�ً.

من صفات المنافقين:

بّينت ال�آيات القراآنية، وال�أحاديث النََّبِوّية بعضًا من صفات المنافقين، منها:

ُ �َۡشَهُد إِنَّ ٱ�ُۡمَ�ٰفِقَِ� لََ�ِٰذبُوَن ١﴾  ١ الكذب واإخلاف الوعد والخي�نة. ق�ل اللّه تع�لى: ﴿َوٱ�َّ

)المن�فقون: ١(.  

أم�نة، والفجور في الخص�م. 2 تضييع ال�

3 موال�ة الكفرة، ومع�داة المسلمين، والكيد لهم، وخداعهم. ق�ل اللّه تع�لى: ﴿مح جخ  مخ 

جس حس خس مس حص خص مص جض حض  خض مض حط مظ جع﴾ )البقرة: ١٤(.  
٤ ال�ستهزاء بدين الله واأحك�مه 

( وصح�بته الكرام.  ٥ ال�ستهزاء ب�لّرسول )

٦ ُيظهرون الفضيلة، وينشرون الّرذيلة.

7 التّهرُّب من المعركة، وال�نسح�ب، والّرجوع منه�، وعدم بذل الجهد في القت�ل، مع خروجهم اإلى المعركة.

٨ العمل على اإث�رة الفتنة في صفوف المسلمين، ونشر الخوف.

من اآثار النّفاق على الفرد والمجتمع:

١ يؤدي اإلى اإش�عة الكذب.

يق�ع الفتنة بين النّ�س. 2 اإث�رة الّش�ئع�ت؛ ل�إ

3 زعزعة ال�ستقرار وال�أمن بين اأفراد المجتمع.

الفرد  اآث�ر خطيرة على  له� من  لِم�  انتش�ره�؛  والحّد من  وال�أمراض،  آف�ت  ال� ف�لواجب علين� مق�ومة هذه 
وال�أسرة والمجتمع، وعلين� التحلى بمك�رم ال�أخلاق، والقيم النَِّبّيلة: من صدق، واأم�نة، ووف�ء، واحترام، وتوقير.

ــب بعــض نشاط: ــون، واأكت ــرة، وســورة المن�فق ــن ســورة البق ــى الجــزء ال�أول م اأرجــع اإل

صفــ�ت المن�فقيــن.
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التَّقويم

ج�بة الّصحيحة فيم� ي�أتي:  أّول: اأضع دائرة حول رمز ال�إ ؤاُل ال� السُّ

سلام، وُيبطن الكفر هو: ١ الّذي ُيظهر ال�إ

ب- المن�فق. اأ- المسلم.    

د- الف�سق. ج- الك�فر.    

2 عب�رة: )موال�ة الكفرة، ومع�داة المسلمين، والكيد لهم، وخداعهم(:

ب- من اأنواع النّف�ق. اأ- من صف�ت المن�فقين.    

د- الفرق بين النّف�ق، والّري�ء. ج- من اآث�ر النّف�ق على الفرد والمجتمع.  

آتية: ؤاُل الثّ�ني: اأكمل العب�رات ال� السُّ

. ١ النّف�ق ال�أكبر هو 

. 2 النّف�ق ال�أصغر هو 

. 3 دليل شرعّي على ذمّ المن�فقين 

ــنَّ فيــه، ك�ن من�فقــ�ً  ــْن كُ ــٌع َم ــؤاُل الثّ�لِــث: اأكمــل حديــث الّرســول، صلّــى اللّــه عليــه  وســلم: »اأرب السُّ

. » : لصــ�ً خ�

ؤاُل الّرابِع: اأعّدد اأربع�ً من صف�ت المن�فقين. السُّ

آث�ر الخطيرة لظ�هرة النّف�ق على المجتمع المسلم. ؤاُل الخ�مس: اأستنتج بعض ال� السُّ

آتية: ؤاُل الس�دس: اأوّضح راأيي في المواقف ال� السُّ

١ وضع رجل عند اآَخر اأم�نة، ف�أنكره� عليه.

2 رجل يكذب في حديثه.

3 تع�هد ط�لب�ن على اأْن ُيس�عَد كل� منهم� ال�آخر في الّدراسة، فوفي� بذلك.
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قائمُة المصادرِ والمراجع: 

القراآن الكريم. - ١

د الجزرّي، اأْسُد الغ�بة في معرفة الّصح�بة، دار ابن حزم، ط١، 2٠١2م.- 2 أثير، علي بن ُمَحمَّ ابن ال�

أثــرّي، عبــد اللـّـه بــن عبــد الحميــد، الوجيــز فــي عقيــدة الّســلف الّص�لــح، مراجعــة وتقديــم ص�لــح بــن عبــد العزيــز اآل الّشــيخ، - 3 ال�

رشــ�د - المملكــة العربيــة الّســعودية، ط١، ١٤22هـــ. أوقــ�ف والّدعــوة وال�إ ســلامّية وال� وزارة الشــؤون ال�إ

أبرار، دار النّف�ئس–ال�أردن، الطبعة الّس�بعة ١٤١٥ه – ١99٥.- ٤ ال�أشقر، عمر سليم�ن، ع�لم الملائكة ال�

اأنيس، اإبراهيم ورف�قه، المعجم الوسيط، دار اإحي�ء التّراث العربي، بيروت.- ٥

ــد بــن اإســم�عيل، ت )2٥٦ه(، َصحيــُح الُبخــ�ِرّي، تحقيــق: د. مصطفــى ديــب البغــ�، دار ابــن - ٦ البخــ�رّي، اأبــو عبــد اللّــه ُمَحمَّ

ــروت، ط3، ١٤٠7ه – ١9٨7. ــة – بي ــر، اليم�م كثي

ــد شــ�كر، النّ�شــر: شــركة مكتبــة ومطبعــة - 7 ــد بــن عيســى، )279هـــ(، ســنن التِّرمــذّي، تحقيــق وتعليــق: اأحمــد ُمَحمَّ التِّرمــذّي، ُمَحمَّ

مصطفــى الب�بــي الحلبــي– مصــر، ط2، ١39٥ هـــ - ١97٥م. 

أميــر - ٨ حســ�ن فــي تقريــب صحيــح ابــن حبــ�ن، ترتيــب: ال� ــ�ن التّميمــي، ت)3٥٤هـــ(، ال�إ ــد بــن حّب ــ�ن، اأبــو ح�تــم ُمَحمَّ ابــُن حّب

أرنــ�ؤوط، النّ�شــر: مؤسســة  عــلاء الّديــن علــي بــن بلبــ�ن الف�رســي ت )739 هـــ(، حّققــه وخــّرج اأح�ديثــه، وعلـّـق عليــه: شــعيب ال�

الّرســ�لة، بيــروت، ط١، ١٤٠٨ هـــ - ١9٨٨م.

ابن حجر، اأحمد بن علي العسقلانّي، فتح الب�ري بشرح َصحيِح الُبخ�ِرّي، دار ابن كثير، بيروت.- 9

ــق حــ�زم الق�ضــي، وزارة - ١٠ ــة المنصــورة، تحقي ــة النّ�جي ــ�د الطّ�ئف ــنّة المنشــورة ل�عتق ــلام السُّ ــد، اأع ــن اأحم ــظ ب ــّي، ح�ف الحكيم

رشــ�د - المملكــة العربيــة الّســعودية، ط2 ١٤22ه- 2٠٠١. أوقــ�ف والّدعــوة وال�إ ســلامّية وال� الّشــؤون ال�إ

ــد، ت)2٤١هـــ(، العقيــدة روايــة اأبــي بكــر الخــّلال، تحقيــق عبــد العزيــز عــز الّديــن - ١١ ابــن حنبــل، اأبــو عبــد اللّــه اأحمــد بــن ُمَحمَّ

ــة ١٤٠٨. ــيروان، دار قتيب الّس

أرنــ�ؤوط - عــ�دل مرشــد، - ١2 مــ�م اأحمــد، المحقــق: شــعيب ال� ــد، ت)2٤١هـــ(، مســند ال�إ ابــن حنبــل، اأبــو عبــد اللـّـه اأحمــد بــن ُمَحمَّ

أولــى، ١٤2١ هـــ - 2٠٠١ م. واآخــرون، اإشــراف: د عبــد اللـّـه بــن عبــد المحســن التّركــّي، النّ�شــر: مؤسســة الّرســ�لة، الطّبعــة ال�

د خ�لد، رج�ل حول الرَّسول، دار الفكر للطّب�عة والنّشر، بيروت، ط١، 2٠٠٠م.- ١3 خ�لد، ُمَحمَّ

ــد - ١٤ مــ�م المحــّدث الشــيخ ُمَحمَّ اأبــو داود، ســليم�ن بــن ال�أشــعث الّسجســت�نّي، ت )27٥ هـــ(، صحيــح ســنن اأبــي داود، ت�أليــف ال�إ

ألب�نــّي، ت )١٤2٠هـــ(. ن�صــر الّديــن ال�

أرن�ؤوط وغيره، المكتبة التّوفيقّية.- ١٥ د بن اأحمد بن عثم�ن، ِسَير اأعلام النّبلاء، المحّقق: شعيب ال� الّذهبّي، ُمَحمَّ

د بن عبد اللّه، البره�ن في علوم القراآن، مكتبة دار التّراث.- ١٦ الّزركشّي، اأبو عبد اللّه بدر الّدين ُمَحمَّ

نّة، ١٤32هـ-2٠١١م- ١7 أول�د في ضوء الكت�ب والسُّ القحط�نّي، سعيد بن علي بن وهف، الهدي النَّبوّي في تربية ال�

ــنّة، دار الهجــرة – الثّقبــة، الطّبعــة الثّ�نيــة - ١٨ ــّق�ف، علــوي بــن عبــد القــ�در، صفــ�ت اللـّـه، عــّز وجــّل، الــواردة فــي الكتــ�ب والسُّ السَّ

١٤22هـ - 2٠٠١م.
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د علي، صفوة التّف�سير، دار الّص�بونّي، الق�هرة.- ١9 الّص�بونّي، ُمَحمَّ

الّصلاحين، عبد المجيد محمود، فقه الطّه�رة والّصلاة، دار المستقبل، عم�ن، ط١ 2٠٠٠م.- 2٠

لام للطّب�عة والنّشر، ١٤١2 - ١992.- 2١ سلام، دار السَّ أول�د في ال�إ علوان، عبد اللّه ن�صح، تربية ال�

د، اإحي�ء علوم الّدين، دار الفكر.- 22 د بن ُمَحمَّ الغزالّي، ُمَحمَّ

د، خلق المسلم، نهضة مصر، ١9٨7.- 23 الغزالّي، ُمَحمَّ

د، فقه الّسيَرة النَّبويّة، دار الكتب الحديثة، ط٨، ١9٨٥.- 2٤ الغزالّي، ُمَحمَّ

د بن يعقوب الّشيرازّي، الق�موس المحيط، دار الفكر.- 2٥ الفيروزاب�دّي، مجد الّدين ُمَحمَّ

د بن اأحمد ال�أنص�رّي، الج�مع ل�أحك�م القراآن، دار الحديث، الق�هرة.- 2٦ القرطبّي، اأبو عبد اللّه ُمَحمَّ

القطّ�ن، منّ�ع، مب�حث في علوم القراآن، مؤسسة الّرس�لة، بيروت.- 27

لام شرح بلوغ المرام من اأدلّة ال�أحك�م، دار الفكر.- 2٨ د بن اإسم�عيل، سبل السَّ الكحلانّي، ُمَحمَّ

المب�ركفورّي، صفّي الّدين، الّرحيق المختوم، دار الوف�ء، ط2١، 2٠١٠م.- 29

أْحَوِذّي بشرح ج�مع التّرمذّي، دار الفكر.- 3٠ د بن عبد الرَّحمن، تحفة ال� المب�ركفورّي، ُمَحمَّ

رشــ�د - - 3١ أوقــ�ف والّدعــوة وال�إ ســلامّية وال� ــنّة، وزارة الشــؤون ال�إ يمــ�ن فــي ضــوء الكتــ�ب والسُّ نخبــة ِمــَن العلمــ�ء، كتــ�ب اأصــول ال�إ

أولــى: ١٤2١هـــ- 2٠٠٠. المملكــة العربيــة الّســعودية، الطّبعــة ال�

النووّي، اأبو زكري� محيي الّدين يحيى بن شرف، ت )٦7٦هـ(، ري�ض الّص�لحين من كلام سّيد المرسلين، مكتبة الغزالّي.- 32

النّووّي، اأبو زكري� محيي الّدين يحيى بن شرف، ت )٦7٦هـ(، شرح النّووّي على مسلم، دار الخير.- 33

النـّـووّي، اأبــو زكريــ� محيــي الّديــن يحيــى بــن شــرف، ت )٦7٦هـــ(، المجمــوع شــرح المهــّذب )مع تكملــة الّســبكّي والمطيعّي(، - 3٤

النّ�شــر: دار الفكر.

ــد فــؤاد عبــد الب�قــي، - 3٥ النّيســ�بورّي، مســلم بــن الحجــ�ج اأبــو الحســن القشــيرّي، َصحيــُح ُمْســِلم، )ت2٦١هـــ(، المحّقــق: ُمَحمَّ

النّ�شــر: دار اإحيــ�ء التّــراث العربــّي – بيــروت.

لام تدمرّي، دار الكت�ب العربّي.- 3٦ ابن هش�م، عبد الملك، سيرة بن هش�م، تحقيق: عمر عبد السَّ

مواقع متعددة ِمَن الّشبكة العنكبوتّية.- 37



َتمَّ ِبَحْمِد اللِّه

 لجنة المناهج الوزارّية  

م. فواز مج�هدد. بصري ص�لحد. صبري صيدم

اأ. عبد الحكيم اأبو ج�موساأ. ثروت زيداأ. عزام اأبو بكر

م. جه�د دريديد. سمّية النّخ�لةد. شهن�ز الف�ر

سلامّية   اللجنة الوطنية لوثيقة التربية ال�إ

اأ.د. محمد عس�فاأ.د. م�هر الحولياأ.د. عبد السميع العرابيداأ.د. اسم�عيل شندي

د. خ�لد ترب�ند. حمزة ذيبد. جم�ل الكيلانيد. اإي�د جبور

اأ. رقية عراراأ.جم�ل زهيراأ. ت�مر رملاوياأ. افتخ�ر الملاحي

اأ. فري�ل الشواورةاأ. عمر غنيماأ. عف�ف طهبوباأ. عبير الن�دي

اأ. نبيل محفوظ

 المشاركون في ورشة العمل  

اأحمد الكويكاإله�م حمداإكرام شتيويابتس�م موسى

تغريد صلاحت�مر الرملاويب�سمة البسوساأيمن جويلس

خولة عمرانحن�ن نص�رجم�ل سلم�نتودد سليم

سه�د دولةسعيد ابو عونس�مر ب�رودزاهر الشرافي

عبد السلام عوادع�مر ابو سخيلص�دق ابو الطيبسمير ال�أطرش

لين� مح�سنةقدر خ�لدفهد قزازف�طمة عبد الع�ل

نبيل محفوظمحمود الجزارمحمد العملةمحمد اكتيع

نور بع�رةنجلاء الخضري


