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قال تعاىل:  [سورة النحل].التهيئة 

أتعلَُّم يف هذا الدرِس:
تالوَة اآلياِت الكرميِة تالوًة سليمًة.  -
معايَن املفرداِت والرتاكيِب الواردِة.  -
أحكاَم االستعاذِة والبسملِة.  -

 استنتج من اآلية السابقة من سورة النحل األدب عند بداية التالوة للقرآن الكريم.
« .................................................................................................

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

َنت  . تضمَّ يَْت بذلك ألنَّها ابتدأَْت بـ  سورُة يس سورٌة مكيٌة، وعدُد آياتِها 83 آيًة. وُسمِّ
الحديَث عن وحدانيِة اللَِّه والرسالِة والحِرش يوَم القيامِة.
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فِّ الخامِس حفًال يف املدرسِة؛ فطلَب املديُر ِمن حامد أْن يفتتَح الحفَل  حَرض طالُب الصَّ
بقراءِة سورِة الَعلَِق، فبدأَ حامد قراءتَه مبارشًة بقولِه تعاىل:     

.     

-
« ................................................................................................

« ................................................................................................

-  ، ؛ ومعناها: ألتَِجُئ وأعتَصُم باللَِّه  االستعاذُة هي قوُل:     

يْطاِن.  ُن به من أعامِل الشَّ وأَتََحصَّ

. ومعناها: أَبتِدئُ ُمستَِعيًنا ِباسِم اللَِّه تََعاىل. - البَْسَملَُة هي قوُل: 

ــا البســملة، فهــي ُســنَّة ُمؤكَّــدة في أول  - تُســتَحبُّ االســتعاذة عنــد البــدء بقــراءة القــرآن الكريــم. أمَّ

كلِّ ســورة. مــا عــدا ســورة بــراءة (التوبــة)؛ فتمتنــع البســملة فــي أولهــا.



سورة عبس - حفظ18

التهيئة 

ما األسباُب التي تتوقَُّعها لهذا املوقِف؟  -
« ................................................................................................

مباذا تنصُح حصة تُجاَه صديقِتها سعاد لعالِج هذا األمِر؟  -
« ................................................................................................

حصة وسعاد صديقتاِن؛ لكْن فجأةً الحظَْت حصة تغيَُّر سعاد تُجاَهها، فلَْم تَُعْد تبتسُم لها، ولَْم 
تجلْس معها أو تسلِّْم عليها. هذا األمُر أحزَن حصة كثيًرا.

أتعلَُّم يف هذا الدرِس:
تالوَة السورِة الكرميِة تالوًة سليمًة.  -
معايَن املفرداِت والرتاكيِب الواردِة.  -
حفَظ السورِة الكرميِة غيبًا.  -

سورةُ َعبََس سورةٌ مكيٌة، عددُ آياتِها 42 آيًة. تناولَْت قصـَة عبِد اللَِّه ابِن أُمِّ مكتوٍم  حيَنما جاءَ يطلُب 
ِمن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أن يُرِشَده ويعلَِّمه، فأعرَض عنه النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص النشغالِه بدعوِة ساداِت قريَش، وفي هذا داللٌة 
ثَت السورةُ عن كثيٍر من نَِعِم اللَِّه تعالى  على اهتماِم القرآِن الكريِم بالفقـراِء والضعفاِء الصادقيَن. كما تحدَّ

على اإلنساِن، وُخِتَمْت بِذكِْر بعِض مواقِف يوِم القيامِة.
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 اكتُب اآلياِت التي تتحدُث عن الرجِل األعمى الصحايبِّ عبِد اللَِّه ابِن أُمِّ مكتوٍم    -أتقن حفظي
عندما جاَء إىل النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فأعرَض عنه، من (1) إىل (10).

« ................................................................................................

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

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

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

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

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

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

ْع له اآلياِت ِمن (11) إىل (23).  - مستعيًنا باملصحِف بيَنَك وبنَي زميلَِك، سمِّ
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أتعلَُّم يف هذا الدرِس:

التهيئة 

حنَي تذهُب يف رحلٍة إىل بَرِّ قطَر الجميِل، وتشاهُد امتداَد الصحراِء ورمالَها مع ُزْرقِة 
ُر قوَل اللَِّه تعاىل:   السامِء الصافيِة، وتشاهُد بعَض الطيوِر والِجامِل والنباتاِت، وتتذكَّ

�
 [سورة إبراهيم]

26

تالوَة اآلياِت الكرميِة تالوًة سليمًة.  -
معايَن املفرداِت والرتاكيِب الواردِة.  -
تفسرَي اآلياِت الكرميِة.  -
ما يُستفاُد ِمن اآلياِت الكرميِة.  -

تعاىل: بقولِه  بدأَْت  ألنَّها  بالغاشيِة  يَْت  وسمِّ مكيٌة،  سورٌة  الغاشيِة  سورُة 
ُث  بأهوالِه. وتتحدَّ الناَس  القيامِة بذلك ألنَّه يغىش  يوُم  َي  القيامِة. وُسمِّ يوُم  وهو 

اآلياُت عن قُْدرِة اللَِّه تعاىل العظيمِة يف هذا الكوِن.

كيف ترى عظيَم َخلِْق اللَِّه، وكيف يؤثُِّر فيك هذا املنظُر؟  -
هل شاهدَت ِمن قبُل مناظَر أخرى جميلًة تدلُّ عىل عظيِم َخلِْق اللَِّه؟ ِصْفها لزمالئَِك.  -
« ........................................................................................................

........................................................................................................
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[26  -  17  

المعنىالمفرداُت والتراكيُب
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هذه اآلياُت الكرميُة تدعونا للتفكُّر يف أربعِ آياٍت عظيمٍة؛ ملا فيها ِمن دالئَل واضحٍة عىل قُْدرِة اللَِّه تعاىل: 

لْنــا اإلبــَل وكيــف تعيــُش يف الصحــراِء  » فــإذا تأمَّ
ــأكُل األشــواَك،  ــُل العطــَش وت ــِة، وتتحمَّ الالهب
ــُه تعــاىل  ــِر حجِمهــا فقــد ذلَّلهــا اللَّ ورغــَم كِبـَ
إىل  ويركبُهــا  يقوُدهــا  لإلنســاِن،  رَها  وســـخَّ

ــاُء. ــُث يش حي

ــُت  » ــٌة وتثبِّ ــاهقٌة ثابت ــي ش ــاُل فهـ ــا الجب وأمَّ
ـُت الخيمــَة. األرَض كاألوتــاِد التــي تثبـِّ

ــدوِن  » ــاىل ب ــُه تع ــا اللَّ ــد رفََعه ــامُء فق ــا الس أمَّ
ــدٍة. أعم

 وأمــا األرُض فقــد هيَّأَهــا اللَّــُه تعــاىل لإلنســاِن؛  »
ليمشـــَي فيهــا ويطلــَب رزقَه عــىل ظهرِها.
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اإلبــُل ِمــن أقــرِب الحيوانــاِت فــي بيئــِة الصحــراِء للنــاِس؛ فهــم يأكلــوَن ِمــن لحوِمهــا،  »
ــا  ــوَن عليه ــا، ويحمل ــا وجلوِده ــن أوبارِه ــا ِم ــوَن ثيابً ــا، ويصنع ــن ألبانِه ويشــربوَن ِم
متاَعهــم، ويركبونَهــا للســفِر. وهــذه الصفــاُت ال تجتمــُع فــي غيرِهــا ِمــن الحيوانــاِت؛ 

. ــِه  ــِة؛ فهــي أفضــُل مثــاٍل للتذكيـــِر بعظمــِة َخلْــِق اللَّ كالخيــِل أو الِفيَلَ
إثراء

أَمَرنا اللَُّه تعاىل بأْن نتفكََّر يف آياتِه يف الكوِن. اكتُْب أماَم كلِّ آيٍة ِمن هذه اآلياِت وجَه اإلعجاِز   -
الذي يُظِهُر عظمَة الخالِق: 

وجُه اإلعجاِز فيهااآليُة التي أَمَرنا اللَُّه تعاىل أْن نتفكََّر فيها
................................................... »اإلبُل

................................................... »السامُء

................................................... »األرُض

................................................... »الجباُل

نشاط:

نشاط:

لإلبِل أسامٌء كثيـرٌة، ارِجْع إىل املعجِم واستخِرْج بعًضا منها. -
« ........................................................................................................

........................................................................................................
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ــُه  » ــُر اللَّ ــاَس ويبلَِّغهــم أوامــرَه. ويذكِّ ــَر الن ــِه تعــاىل ليذكِّ ــن اللَّ ــٌل ِم ــاِن أنَّ النبـــيَّ ملسو هيلع هللا ىلص مرَس تذكــُر اآليت
تـَـه هــي تبليــُغ النــاِس وتذكريُهــم بعظيــِم َخلِْقــه، وأنَّــه ليــَس لــه ســلطاٌن وال  تعــاىل نبيَّــه ملسو هيلع هللا ىلص بــأنَّ مهمَّ

ــَر النــاَس. ســيطرٌة عليهــم ليُجِربَهــم عــىل اإلميــاِن؛ بــل واجبُــه فقــْط أْن يذكِّ

، ومل يَنَفْعــه التذكــرُي بآياتـِـه فكَفــَر باللَّــِه تعاىل  » تعلُِّمنــا هاتــاِن اآليتــاِن أنَّ َمــن أعــرََض عــن اإلميــاِن باللَّــِه 
بـُـه اللَّــُه  عذابـًـا شــديًدا يــوَم القيامــِة، ويُدِخلـُـه جهنَّــَم والعيــاذُ باللَّــِه تعاىل. وبآياتِــه، فســوف يعذِّ

َق  » هاتــاِن اآليتــاِن تذكيـــٌر لــكلِّ النــاِس بأنَّهــم سيـــرجعوَن إىل اللَّــِه تعــاىل فيُحاِســبُهم؛ فَمــن آَمــَن وصــدَّ
ــُة.  الرُُّســَل واتََّعــَظ بآيــاِت اللَّــِه تعــاىل، وأطــاَع اللَّــَه تعــاىل؛ فجــزاؤه الَجنَّ

ًة عليه يوَم القيامِة. » ؛ فستكوُن الذكرى التي سِمَعها وأعرََض عنها ُحجَّ َب الرُُّسَل، وكَفَر باللَِّه  ا َمن كذَّ أمَّ

اللَُّه  خالُق كلِّ يشٍء. 1-
آياُت اللَِّه  يف كلِّ مكاٍن أماَم أعيِننا. 2-
ٌة عىل الكافِر. 3- الذكرى تنفُع املؤمَن، وُحجَّ
كلُّ الناِس سريجعوَن إىل اللَِّه  ليُحاِسبَهم. 4-
-5 ................................................................................................................................
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التقويم

) أماَم العبارِة غريِ الصحيحِة: ) أماَم العبارِة الصحيحِة، وإشارَة ( السؤاُل الثاين: َضْع إشارَة (
)  اإلمياُن يكوُن باإلكراِه.                                           1-  )
)  آياُت اللَِّه تعاىل أماَم أعيِننا.                                                           2-  )
)  يعوُد الناُس لربِّهم للحساِب.                                                       3-  )
)  التذكرُي بآياِت اللَِّه  يكوُن لجميع الناس.                                     4-  )

السؤاُل الثالُث: دعانا اللَُّه تعاىل يف هذه السورِة إىل التفكُِّر يف بعِض املخلوقاِت. اذكُْر اثَننْيِ منها. 
 -              ..........................................................................................................................

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

َد اللَُّه تعاىل َمن توىلَّ وكَفَر؟  السؤاُل الرابُع: ِبَم توعَّ
« ...........................................................................................................................

ما ترتبط به الكلمة
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السؤاُل الخامُس: امأل الفراغاِت بالكلمِة املناسبِة:
الناس بآياِت اللَِّه تعاىل. ........................... ُة النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص - مهمَّ

عىل أعاملِهم. ........................... - َمرِجُع البِرش جميًعا إىل اللَِّه تعاىل لـ

السؤاُل السادُس: اكُتْب ثالَث فوائَد تعلَّْمَتها ِمن الدرِس.
-1 ............................................................................................................................

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

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

نشاط ختامي:
هناك وسائُل حديثٌة يف عاملنا اليوَم ميكُن ِمن خاللِها تعرُُّف نَِعِم اللَِّه تعاىل وعظيِم َخلِْقه.

اذكُْر وسيلَتنْيِ ِمن هذه الوسائِل: 
-1 .....................................................................................................................

-2 ....................................................................................................................
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[أخرجه البخاري ومسلم].

.    .1
.    .2
.    .3

.    .4
.   .5

.    .6

التهيئة: 
التَحــَق فهــد بصــفِّ خالــد، وفاتَتْــه دروٌس مل يفَهْمهــا، فطلَــَب فهــد ِمــن خالــد أْن 
ــَح لــه بعــَض تلــك الــدروِس، فرفــَض خالــد بدعــوى انشــغالِه بدروِســه فهــي أَْوىل. يوضِّ

 ما رأيُك يف موقِف خالد؟ 
 ...................................................................................................

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

َعْن َعبِْد اللَِّه بِْن ُعَمَر رَِيضَ اللَُّه َعْنُهام، أَنَّ رَسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص قاَل : «الُْمْسلُِم أَخو الُْمْسلِِم، ال 
َج َعْن ُمْسلٍِم كُْربًَة  يَظْلُِمُه، وال يُْسلُِمُه، وَمْن كاَن يف حاَجِة أَخيِه كاَن اللَُّه يف حاَجِتِه، وَمْن َفرَّ

َج اللَُّه َعْنُه كُْربًَة ِمْن كُُرباِت يَْوِم الِْقياَمِة، وَمْن َسَرتَ ُمْسلِاًم َسَرتَُه اللَُّه يَْوَم الِْقياَمِة».  َفرَّ



31 التراُحم بين المسلمين - شرح وحفظ

. تعرَّفُت راوَي الحديِث عبَد اللَِّه بَن ُعَمَر 
فاُت التي اخرتتُها لنفيس؛ ألطبَِّقها يف حيايت اقتداًء به. أناقُشها مع الـمعلِِّم. الصِّ

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

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

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

أتأىسَّ

.اسُمه ونسُبه: عبُد اللَّه بُن ُعَمَر بِن الخطَّاِب الُقرَِيشُّ 

.والدتُه: ُولَِد بعَد البَعثِة بعاَمنْي اثَننْيِ

أسلََم مَع أبيه وهو صغرٌي.إسالُمه:

كاَن شديَد االتِّباِع لرسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، وكاَن يتَِّصُف بالتقوى وخشيِة اللَِّه، وكاَن فضلُه وصفاته:
زاهًدا ليَس لديه حرٌص عىل الدنيا وكرميًا مبا لديه.

الُفَقهاِء الذين تعلَّموا ِمن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وروى كثريًا ِمن األحاديِث علُمه: كــاَن أحَد 
عنه ملسو هيلع هللا ىلص. 

املعنىاملفرداُت والرتاكيُب
َر.ال يَظْلُِمُه َ ال يُسبُِّب لَُه الرضَّ

ال يَرتُكُه يتأذَّى.ال يُْسلُِمه

َف.فَرََّج كََشَف وَخفَّ

.كُْربًَة كّل ما يَشَغُل اإلنساَن ِمن الهمِّ والغمِّ
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عىل قضائِها يف الدنيا واآلِخرِة.

ــْوِن  ــُد يف َع ــا كاَن الَْعبْ ــِد م ــْوِن الَْعبْ ــُه يف َع ــِث: «واللَّ ــاء يف الحدي ــد َج وق
أَخيــِه»        [أخرجــه مســلم].

َج اللَُّه َعْنُه كُْربًَة ِمْن كُُرباِت يَْوِم الِْقياَمِة»: َج َعْن ُمْسلٍِم كُْربًَة َفرَّ «َوَمْن َفرَّ
َف عن مسلٍم ما اشتدَّ به من  هذا مثاٌل آَخُر بنَي املسلمنَي؛ فَمن أعاَن وخفَّ
ه؛ فإنَّ  الهمِّ والغمِّ بكلمٍة طيبٍة، أو عمٍل أو ماٍل؛ فساعَده يف إزالِة كُْربِته وهمِّ
اللََّه سيكاِفئُه عىل هذا العمِل بأْن يفرَِّج عنه ِمن كُرَِب يوِم القيامِة وهموِمه. 

ًة وهي أنَّ الجزاَء ِمن جنِس العمِل. فهذا الحديُث يؤكُِّد قاعدًة مهمَّ

«َوَمْن َسَرتَ ُمْسلِاًم، َسَرتَُه اللَُّه يَْوَم الِْقياَمِة»:

«الُْمْسلُِم أَخو الُْمْسلِِم، ال يَظْلُِمُه، وال يُْسلُِمُه»:

ِة؛ فاملسلُم أخو املسلِم، يُِحبُّ له الخرَي ويدعو له.  ُ هذا الحديُث حقيقَة األُخوَّ يبنيِّ
واملسلُم ال يظلُم أخاه املسلَم بأيِّ صورٍة كانَْت؛ فال يؤذيه يف بدنِه، وال يف مالِه، وال يف ِعرِْضه، أو يرتكُه 
ه؛ بل ينرصُه ويدفُع عنه الظُّلَْم؛ فمن ترَك أخاه املسلَم يجوُع ويَْعرى -وهو قادٌر  ملن ينقُصه شيئًا من حقِّ

عىل إطعاِمه وكسوتِه- فقد خَذلَه، وكذلك َمن ترََك أخاه املسلَم يرتِكُب املعاَيص، فقد أسلَمه للشيطاِن.
«َوَمْن كاَن يف حاَجِة أَخيِه كاَن اللَُّه يف حاَجِتِه»:

أْي: إنَّ الجزاَء ِمن جنِس العمِل؛ فَمن سعى ملساعدِة أخيه وقضاِء حاجاتِه؛ سهََّل اللَُّه له حاجاتِه، وأعانَه 

ما أعظَم ديَن اإلسالِم! فهو يحرتُم مشاعَر اإلنساِن، فيويص بالحفاِظ عليها؛ فال تجوُز فضيحتُه بنَي النَّاِس، 
َل بَسْرتِه يوَم القيامِة، وهذا ال يعني أنََّك  فَمن سِمَع أو رأى عيبًا يف أخيه فلَْم يُخِربْ به أحًدا؛ فإنَّ اللََّه تكفَّ

إذا رأيَت أخاَك املسلَم عىل خطأٍ أو يف معصيٍة أن ترتكَه؛ بل يجُب أْن تنصَحه فيام بيَنك وبيَنه.

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

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

َوِر لَسْرتِ املسلِم. أتعاوُن مع زماليئ يف ِذكِْر عدٍد ِمن الصُّ
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................................................................................................................................

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

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

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

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

ُن مقابَل كلِّ دليٍل منها الفكرَة املستفادَة منه: أقرأُ األدلََّة اآلتيَة ثُمَّ أدوِّ

الفكرُة املستفادُة منهالدليُل
قاَل تعاىل : ﴿

 ﴾
[سورة الحرش].

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

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

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

 ﴾ قاَل تعاىل: ﴿
[سورة الرحمن].

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

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

قاَل ملسو هيلع هللا ىلص: «ال يُْؤِمُن أََحُدكُْم َحتَّى يُِحبَّ ِألَخيِه ما يُِحبُّ 
لَِنْفِسِه» [ُمتََّفق عليه].

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

..............................................................
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1. يَحرُُم عىل املسلِم أن يَظلَِم أيَّ إنساٍن وباألخصِّ املسلمنَي.
2. اإلسالُم يدعو إىل التعاوِن والرتاحِم بنَي املسلمنَي.

3. املسلُم ال يرتُك أخاه يتعرَُّض لألذى، وال يَخُذلُه.
4. يجُب عىل املسلِم أن يسرتَ أخاه املسلَم وال يفضَحه.

................................................................................................................... .5

1. بالتعاوِن مَع معلِِّمك وزمالئِك، شارِْك يف مرشوٍع لتفريِج كُُرباٍت داخَل املدرسِة 
وخارَجها.

2. اذكُْر ُخطُواِت التخطيِط للمرشوِع ووسائَل التنفيِذ لعمِل الفريِق.
........................................................................................................

الرتاُحُم بنَي املسلمنَي

نهانا الحديُث عن:أمرَنا الحديُث الرشيُف بـ:
............................................................................................................................

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

............................................................................................................................
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أوًال: أكمل كتابة الحديث الرشيف:
  َعْن َعبِْد اللَِّه بِْن ُعَمَر رَِيضَ اللَُّه َعْنُهام، أَنَّ رَسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: «الُْمْسلُِم أَخو الُْمْسلِِم، ال يَظْلُِمُه، وال

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

.«..................................................................................................................    

ْ معايَن املفرداِت اآلتيِة: ثانًيا: بنيِّ
»         ال يُْسلُِمه: ........................................................................................................

.......................................................................................................... فَرََّج:   «

» كُْربًَة: ..........................................................................................................

ثالًثا: أِجْب عن األسئلِة اآلتيِة:

) ِمن حيُث: عرِّْف براوي الحديِث (عبِد اللَِّه بِن ُعَمَر 

» إسالُمه: ........................................................................................................

»  فضلُه وصفاته: .................................................................................................

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

) أماَم العبارِة غريِ الصحيحِة: ) أماَم العبارِة الصحيحِة، وإشارَة ( رابًعا: َضْع إشارَة (

ِة اإلسالميِة: أال يترَك المسلُم أخاه المسلَم لَمن يؤذيه.                     (    ) أ ـ  ِمن مظاهِر األُُخوَّ

ب ـ  ِمن ُصَوِر َستِْر أخيَك المسلِم أنََّك إذا رأيتَه يفعُل معصيًة تتركُه وال تنصُحه.               (    )

ج ـ  ِمن أبواِب التراُحِم بيَن المسلميَن تفريُج الُكُرباِت.                                             (    )

التقويم
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ْد ِمن نصِّ الحديِث أمثلًة لقاعدِة "الجزاُء ِمن جنِس العمِل". خامًسا: حدِّ

....................................................................................................................... «

....................................................................................................................... «

....................................................................................................................... «
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اإليمــاُن بــأنَّ اللَّــَه تعالــى واحــٌد ال شــريَك لــه، وأنَّــه الـــُمستِحقُّ للعبــادِة، وأنَّ لــه أســماًء وصفــاٍت 
ال تُشــِبُه صفــاِت المخلوقيــَن.

.     -
.        -

.   -
.     -

تنقسُم أدلَُّة وحدانيَِّة اللَِّه تعالى إلى ِقْسَمْيِن:

التهيئة: 

فــي بدايــِة الدعــوِة اإلســالميِة يــا أبنائــي، تعــرََّض كثيــٌر ِمــن المســلميَن للتعذيــِب ألنَّهــم 
، فــكاَن ِبــالٌل  إذا اشــتَدَّ  دخلــوا فــي ديــِن اإلســالِم، ومنهــم ســيُدنا بــالٌل الحبشــيُّ 

المشــركوَن عليــه فــي العــذاِب قــاَل: أََحــٌد أََحــٌد.
ما معنى قولِه: أََحٌد أََحٌد؟

أدلَّة عقلية: 
ــُد  ــي تعتم ــُة الت ــي األدلَّ وه
على العقِل والتفكُِّر فــــــــي 
ــوِن؛ إلثباِت  هــــــذا الكـــــ

ــِه تعالــى. وحدانيــِة اللَّ

أدلَّة نَْقلية: 
فــي  جــاَء  مــا  كلُّ  وهــي 
ــنَِّة ِمن آيــــــاٍت  القــرآِن والسُّ
وأحاديــــــــَث صحيحــــــــٍة 
تؤكِّــُد وحدانيــَة اللَّــِه تعالــى.
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 -  إذا نظــرَت وتفكَّــرَت يف هــذا الكــوِن ومــا فيــه ِمــن مخلوقــاٍت وعجائــَب، ســتُدرُِك -وبــدوِن َشــكٍّ
دفــِة، وســتعلُم أنَّ هنــاك إلًهــا واحــًدا قــادًرا عــىل كلِّ  أنَّ هــذا الكــوَن مل يُخلـَـْق عبثـًـا، ومل يُوَجــْد بالصُّ
يشٍء؛ فالســامواُت والكواكــُب، وَخلـْـُق اإلنســاِن، والبحــاُر، وغريُهــا؛ كلُّهــا أدلَّــٌة عــىل وجــوِد إلــٍه واحــٍد 

قــادٍر خالــٍق عليــٍم، أال وهــو اللَّــُه ربُّ العاملــنَي. 

ــىل  ــٍل ع ــَم دلي ــٍل، ســتجُدها أعظ ــرأَت هــذه الســورَة بتأمُّ ــُظ ســورَة اإلخــالِص؟ إذا ق هــل تحف
وحدانيــِة اللَّــِه تعــاىل: 

ــالص]. ــورة اإلخ [س
ســورُة اإلخــالِص تــدلُّ عــىل التوحيــِد الخالــِص للَّــِه تعــاىل، حيــث يقــوُل تعــاىل:     
أي: اللَّــُه واحــٌد، وال يشَء غــريُه مَعــه؛ ولذلــك ال معبــوَد وال خالــَق بحــقٍّ إال اللَّــُه تعــاىل، وال يســتحقُّ 

العبــادَة إال اللَّــُه تعــاىل.
وعن أيب سعيٍد الخدرّي  أن النبيَّ  قال:-

« أيها الناس إّن ربكم واحد، وإّن أباكم واحد، أال ال فضل لعريب عىل أعجمي وال لعجمي عىل 
عريب وال ألحمر عىل أسود وال ألسود عىل أحمر إالبالتقوى». [رواه أحمد] 
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1 . :  
.[  ]

2 ..           
3 ..          
4 ..[  ]  :  
5 ..              

األدلَُّة النقليُةاألدلَُّة العقليُة
............................................................................................................

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

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

لتوحيِد اللَِّه فضٌل عظيٌم؛ فقد جعلَه اللَُّه سبَب النجاِة لعباِده يف الدنيا واآلِخرِة.
ــا يف الدنيــا: فَمــن آمــَن بــأنَّ اللَّــَه تعــاىل واحــٌد ال رشيــَك لــه، بيــِده حياتـُـه ومامتـُـه ورزقُــه؛  - أمَّ

عــاَش حيــاًة طيِّبــًة، وأنعــَم اللَّــُه تعــاىل عليــه بالطأمنينــِة والهدايــِة واألمــاِن.
ــا  يف اآلِخــرِة: فَمــن مــاَت عــىل التوحيــِد، ولِقــَي اللَّــَه تعــاىل ال يـُـرشُِك بــه شــيئًا؛ دخــَل الَجنََّة،  - وأمَّ
ــاِر َمــْن  ــَه َحــرََّم َعــىل النَّ ــُه تعــاىل ِمــن النــاِر؛ جــاَء يف الحديــِث عــن النبــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: «إنَّ اللَّ ــاه اللَّ ونجَّ

قــاَل ال إلــَه إالَّ اللَّــُه يبتغــي بذلــك وجــَه اللَّــِه» [رواه البخــاري].

ْل هذه األدلََّة، ثُمَّ صنِّْفها يف الجدوِل  لديك مجموعٌة ِمن األدلَِّة عىل وحدانيِة اللَِّه، تأمَّ
إىل أدلٍَّة عقليٍة أو أدلٍة نَْقليٍة.
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كاَن العــرُب يف الجزيــرِة العربيــِة قبــَل اإلســالِم يعتقــدوَن بــأنَّ اللَّــَه ربُّ كلِّ يشٍء وخالُقــه؛ ولكنَّهــم 
ونهــا رشكاَء  كانــوا ال يؤمنــوَن بأنَّــه وحــَده الــذي يســتحقُّ العبــادَة؛ بــل يعبــدوَن مَعــه األصنــاَم، ويَُعدُّ

بُهــم إليــه؛ فلذلــك صــاروا مرشكــنَي. للَّــِه تعــاىل ووســطاَء تقرِّ

، ومؤمنــًة  هــا النبــيِّ إبراهيــَم  ــكًة بديــِن َجدِّ كانـَـْت قبيلــُة قريــَش قبــَل اإلســالِم متمسِّ
، وكاَن هــذا الرجــُل قــد رأى يف بعــِض  بعبــادِة اللَّــِه وحــَده، حتَّــى نشــأَ فيهــم عمــُرو بــُن لَُحــيٍّ
البــالِد التــي يســافُر إليهــا للتجــارِة أنَّ أهلَهــا يعبــدوَن األصنــاَم، فأعجبَــه ذلــك، وجلـَـَب بعــَض 
ــَة، ثـُـمَّ طلَــَب ِمــن النــاِس تعظيَمهــا وعبادتَهــا، ثـُـمَّ انتــَرشْت عبــادُة األصنــاِم  األصنــاِم إىل مكَّ

يف الجزيــرِة العربيــِة.

أنــا مســلٌم عقيدتــي التوحيــُد؛ فأنــا أشــهُد أن ............................................. »
ــًدا رســوُل اللَّــِه. وأنَّ محمَّ

أنــا مســلٌم أعتقــُد بــأنَّ الــذي َخلَــَق هــذا الكــوَن ومــا فيــه هــو: ..................... »
....................................................................................................

أنــا مســلٌم أؤمــُن بــأنَّ الــذي يســتحقُّ العبــادَة هــو: .................................... »
....................................................................................................

أنــا مســلٌم ال .................................................. مــَع اللَّــِه أحــًدا.
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...........................

التوحيُد

دليلُهتعريُفه

موقُف الكفاِر ِمن التوحيِد

: دليٌل عقيلٌّ

: دليٌل نَْقيلٌّ

فضلُه
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  أوًال: عرِّف التوحيَد.
.......................................................................................................................

  ثانًيا: اخَرت اإلجابَة الصحيحَة مامَّ يأيت:
الكلمُة التي تُضادُّ التوحيَد هي: »

رُْكاإلثُم الِفْسُقالشِّ

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

ِمن أهمِّ األدلَِّة العقليِة على وحدانيِة اللَِّه: »

قولُه تعالى: 
قولُه ملسو هيلع هللا ىلص: «َمْن قاَل: ال إلَه 
إالَّ اللَُّه، وكََفَر مبا يُْعبَُد ِمْن دوِن 
اللَِّه؛ َحرَُم مالُُه وَدُمُه، وِحسابُُه 

َعىل اللَِّه».

الكوُن بما فيه ِمن مخلوقاٍت 
وعجائَب

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

   ثالًثا: اكُتب الكلمَة املناسبَة أماَم كلِّ عبارٍة ِمن اآليت:
األدلَُّة التي تعتمُد على العقِل والتفكُِّر في هذا الكوِن إلثباِت وحدانيِة اللَِّه تعالى. »

( ............................................ )  
نَِّة ِمن آياٍت وأحاديَث صحيحٍة تؤكُِّد وحدانيَة اللَِّه تعالى. » كلُّ ما جاَء في القرآِن والسُّ

( ............................................ )  

  رابًعا: اكُتْب آيًة مامَّ تحفُظ تدلُّ عىل وحدانيِة اللَِّه تعاىل.
.......................................................................................................................

التقويم

أ-

أ-

ب-

ب-

جـ-

جـ-
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  خامًسا: أين يظهُر فضُل التوحيِد يف الدنيا؟
 .......................................................................................................................

  سادًسا: هاِت دليًال ِمن هذا الكوِن تستطيُع أْن تستِدلَّ به عقًال عىل وحدانيِة اللَِّه تعاىل.
.......................................................................................................................

) أماَم العبارِة غريِ الصحيحِة: ) أماَم العبارِة الصحيحِة، وإشارَة (   سابًعا: َضْع إشارَة (
1 .(  ) وها شركاَء للَِّه تعالى.     عبََد المشركوَن األصناَم، وَعدُّ
2 .(  ) كاَن المشركوَن ال يعتقدوَن بأنَّ اللََّه خالُق هذا الكوِن ومدبِّرُه.  
3 .(  ) َمن ماَت على التوحيِد دَخَل الَجنََّة.     
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ــِة يف كلِّ  ــىل النظاف ــالُم ع ــثَّ اإلس ــد ح ــِم، وق ــيِّ األم ــِر رق ــن مظاه ــٌر ِم ــُة مظه النظاف
املجــاالِت. فدعــا إىل االهتــامِم بالنظافــِة الشــخصيِة؛ كنظافــِة الجســِم والثيــاِب، ونظافــِة البيئــِة 

التــي نعيــُش فيهــا.
أذكُر بعَض السلوكياِت التي تدلُّ عىل النظافِة الشخصيِة.

.   -
.   -
.   -
.   -

.     -

التهيئة: 

الطهارُة: ارتفاُع الَحَدِث وزواُل النََّجِس.
الَحَدُث: هو ما يُزيُل الطهارَة، ومَيَنُع ِمن صحِة الصالِة.

النجاسُة: قذارٌة مَتَنُع ِمن صحِة الصالِة.

إزالِة النجاسِة عن طريِق االستنجاِء واالستجامِر.1. 
رَفْعِ الَحَدِث بالوضوِء والُغْسِل.2. 
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أدواتُهاطريقُتهاإزالُة النجاسِة بـ

..................................................................................................االستنجاِء

..................................................................................................االستجماِر

الطريقُة  حيُث  ِمن  واالستجامِر  االستنجاِء  بنَي  قاِرْن  ثُمَّ  السابَقنْيِ  التعريَفنْيِ  ل  تأمَّ
واألدواُت لكلٍّ منهام َوْفَق الجدوِل اآليت:

ــا  ــتنجاُء وإمَّ ــا االس ــِن: إمَّ ــِد أمَريْ ــِة بأح ــُة النجاس ــه إزال ــَب علي ــه وَج ــلُم حاجتَ ــىض املس إذا ق
ــاُء. ــر امل ــا إذا مل يتواف ــِة، خصوًص ــِة النجاس ــتنجاِء يف إزال ــن االس ــوُب االســتجامُر ع االســتجامُر. وين

واألفضُل يف حاِل توافََر املاُء: الجمُع بنَي االستجامِر واالستنجاِء؛ ألنَّ ذلك أبلُغ يف النظافِة.

االستنجاُء: َغْسُل َمخَرِج البَْوِل وَمخَرِج الغائِط بالماِء الطَّهوِر حتَّى تزوَل النجاسُة.
ــْوِل وَمخــَرِج الغائــِط باألحجــاِر، أو المناديــِل، أو الــوَرِق، ومــا يُشــِبُهها  االستجماُر:  َمْســُح َمخــَرِج البَ

حتــى تــزوَل النجاســُة.

االستنجاُء يكوُن ِمن البَْوِل والغائِط؛ فال يُطلَُب االستنجاُء ِمن خروِج الريِح.
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اإلداَوُة: إناٌء صغرٌي ِمن ِجلٍْد يُوَضُع فيه املاُء.  

ــا االســتجامُر، فعــن عائشــَة  أنَّ النبــيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قــاَل: «إذا َذَهــَب أََحُدكـُـْم إىل الْغائـِـِط، فلْيَْذَهــْب  أمَّ
؛ فإنَّهــا تُْجــِزئُ َعْنــُه» [رواه أحمــد وأبــو داود]. َمَعــُه بثَالثـَـِة أَْحجــاٍر يَْســتَطِْيُب ِبِهــنَّ

: يُزيُل النَّجاسَة، فتَطيُب نَْفُسُه وتَرتاُح بسبِب هذه الرُّْخصِة. يَستطِْيُب ِبِهنَّ

لالستنجاِء آداٌب ينبغي مراعاتُها، ومنها:
عدُم اإلرساِف يف املاِء.1. 
االســتنجاُء باليــِد اليـُـرسى؛ َعــْن عائَِشــَة  قالـَـْت: "كانـَـْت يـَـُد رَســوِل اللَّــِه ملسو هيلع هللا ىلص الْيُْمنــى لِطُهورِِه 2. 

وطَعاِمــِه، وكانـَـْت يـَـُدُه الْيـُـْرسى لَِخالئـِـِه ومــا كاَن ِمــْن أًَذى" [رواه أبــو داود].
عدُم إظهاِر العورِة أماَم اآلَخريَن.3. 

أدواُت االســتنجاِء: وتكــوُن باملــاِء الطَّهــوِر، حيــث يُغَســُل َمخــَرُج البَــْوِل وَمخــَرُج الغائــِط، حتــى 
تــزوَل النجاســُة.

ا أدواُت االستجامِر: فتكوُن بحجارٍة أو وَرٍق أو مناديَل أو أيِّ يشٍء يُزيُل النجاسَة. أمَّ
ــن  ــه ِم ــوُم مقاَم ــا يق ــٍر (أو م ــرثَ وبَحَج ــحاٍت فأك ــالِث مس ــوَن بث ــتجامِر أْن يك ــرتَُط يف االس ويُش
أدواٍت) لــُكلِّ َمْســَحٍة؛ للتأكُّــِد ِمــن نظافــِة املــكاِن؛ فعــن ســلامَن  قــاَل: "نَهانــا رَســوُل اللَّــِه ملسو هيلع هللا ىلص 

ــِة أَْحجــاٍر" [رواه مســلم]. ــْن ثَالثَ ــلَّ ِم ــتَْجِمَر ِبأَقَ أَْن نَْس

:

علََّمنــا رســوُل اللَّــِه ملسو هيلع هللا ىلص طهــارَة االســتنجاِء؛ فعــن أنــِس بـْـِن مالـِـٍك قــاَل: «كاَن النَِّبــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  إذا َخــرََج 
لِحاَجِتــِه، أَجــيُء أَنــا وُغــالٌم َمَعنــا إداَوٌة ِمــْن مــاٍء؛ يَْعنــي يَْســتَْنجي ِبــِه» [رواه البخاري]. 
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أن تكوَن طاهرًة؛ فال يجوُز االستجامُر بَنِجٍس.1. 

ــاِس 2.  ــَة؛ كأكي ــُل النجاس ــا ال يُزي ــتجامُر مب ــوُز االس ــال يج ــِة؛ ف ــعِ النجاس ــًة ملوض ــوَن منظِّف أن تك
ــتيِك. البالس

ُر به عادًة؛ فال يجوُز االستجامُر بالطعاِم وأوراِق الكتِب النافعِة.3.  أن تكوَن مامَّ يُتطهَّ

ْد ما يجوُز االستجامُر به وما ال يجوُز ِمن  بعد معرفِتك لرشوِط أدواِت االستجامِر، حدِّ
.( ) أو ( َوِر أدناه باستخداِم عالمِة ( الصُّ

حــرََص اإلســالُم عــىل النظافــِة بــكلِّ جوانِبهــا؛ فقــد اهتــمَّ بنظافــِة البــدِن باالســتنجاِء واالســتجامِر، 
ورشَع الوضــوَء والُغْســَل، وَســنَّ نظافــَة الفــِم بالســواِك وغــريِه كالُفرَْشــاِة، واهتَــمَّ بنظافــِة البيــوِت 

ثُهــا.  والطُّرُقــاِت، وحافــَظ عــىل نظافــِة البيئــِة وَحامهــا ِمــن كلِّ مــا يلوِّ
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أنا مسلٌم أطبُِّق تعاليَم اإلسالِم فيما يخصُّ الطهارَة والنظافَة على النحِو اآلتي:

إذا انتهيُت ِمن قضاِء حاجتي: .............................................................1. 

إذا حَرض وقُت الصالِة: .....................................................................2. 

أطبُِّق آداَب االستنجاِء فأستخدُم يدي: .................................................3. 

أحافُظ عىل نعمِة املاِء، فال ................................... يف االستنجاِء والوضوِء.4. 

ال أُظِهُر َعْوريت عنَد قضاِء الحاجِة، وال يف أيِّ َوقٍْت.5. 
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..................

أشياء ال يجوز االستجامر بها

تعريُفــه: ................................................
...............................................................

أدواتُــه: ..................................................
................................................................

تعريُفــه: ................................................
...............................................................

أدواتُــه: ..................................................
.............................................................
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  السؤاُل األوُل: عرّف كالً مام يأيت:
الطَّهارة: ......................................................................................................1. 
الَحَدُث: ......................................................................................................2. 
النَّجاسُة: ......................................................................................................3. 
االستنجاُء: ....................................................................................................4. 
االستجماُر: ...................................................................................................5. 

  السؤاُل الثاين: قاِرْن بنَي االستنجاِء واالستجامِر ِمن حيُث األداُة املستخَدمُة يف كلٍّ منهام.
االستنجاُء يكوُن بـ ................................. واالستجماُر يكوُن بـ ................................

  السؤاُل الثالُث: اذكُْر أدبَنْيِ ِمن آداِب االستنجاِء.
.................................................................................................................. -  

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

) أماَم العبارِة غريِ الصحيحِة: ) أماَم العبارِة الصحيحِة، وإشارَة (   السؤاُل الرابُع: َضْع إشارَة (
 .1(  ) يجوُز االستجماُر باألطعمِة الجافَِّة؛ ألنَّها تُزيُل النجاسَة.   
 .2(  ) ِمن آداِب االستنجاِء عدُم اإلسراِف في الماِء.    
 .3(   ) ِمن أدواِت االستجماِر: المناديُل.       

التقويم
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.        -
.     -

.        -

ما الحدث المهم الذي بدأ به التاريخ الهجري؟ »
........................................................................................................ 

ــة يدعــو قومــه إىل اإلســالم، ومل يجــد  ــه ملسو هيلع هللا ىلص يف مكَّ بعــد ثــالث عــرشة ســنة قضاهــا رســول اللَّ
منهــم إال العنــاد واالســتكبار وإلحــاق األذى مبــن آمــن باللــه تعــاىل، أِذَن اللَّــه تعــاىل لــه ولصحابتــه 

الكــرام بالهجــرة إىل املدينــة املنــورة.
فهاجر الصحابة  رسٍّا، فرادى وجامعاٍت، خوفًا من أذى قريش لهم.

. وكان أهــل املدينــة املنــوَّرة  ثـُـمَّ هاجــر بعدهــم رســول اللَّــه ملسو هيلع هللا ىلص بُصْحبــة أيب بكــر الصديــق 
ينتظــرون بفــارغ الصــرب قــدوم رســول اللَّــه ملسو هيلع هللا ىلص إليهــم.

التهيئة: 
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ــون:  ــوا يقول ــا بقدومــه ملسو هيلع هللا ىلص، فكان ــري فرًح ــه ملسو هيلع هللا ىلص بالتكب ــوَّرة رســول اللَّ ــة املن اســتقبل أهــل املدين
ــِه ملسو هيلع هللا ىلص". [البخــاري ومســلم] ــَربُ جــاَء رَســوُل اللَّ ــُه أَكْ ــٌد، اللَّ ــَربُ جــاَء ُمَحمَّ ــُه أَكْ "اللَّ

ــن  ــرباء ب ــول ال ــم. يق ــه ملسو هيلع هللا ىلص إليه ــدوم رســول اللَّ ــام فرحــوا بق ــيشء ك ــة ب ــرح أهــل املدين ــا ف وم
ــِه ملسو هيلع هللا ىلص"  ــْم ِبرَســوِل اللَّ ٍء فَرََحُه ــَيشْ ــوا ِب ــِة فَرِح ــَل الَْمديَن ــُت أَْه ــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص فــام َرأَيْ ــِدَم النَِّب : "قَ عــازب

ــاري]. ــح البخ [صحي
ــه تعــاىل اختــار للنبــي  وكان كل فــرد يرجــو أن ينــال رشف ضيافــة النبــي ملسو هيلع هللا ىلص يف بيتــه؛ ولكــن اللَّ

ــا عليــه. ، فنــزل ملسو هيلع هللا ىلص ضيًف ملسو هيلع هللا ىلص دار أيب أيــوب األنصــاري 

أكتب عبارة أصف فيها مشاعري تُجاه أهل المدينة المنوَّرة الذين استقبلوا النبي ملسو هيلع هللا ىلص.
..................................................................................................................

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

املنــوَّرة  املدينــة  إىل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبــي  وصــول  مــع 
ــة  ــاء أول دول ــوات إنش ــدأت خط ــا، ب ــتقراره فيه واس
ــي ملسو هيلع هللا ىلص  ــام النب ــد ق ــه األرض. وق ــىل وج ــلمة ع مس

ــا: ــامل، منه ــدة أع بع

: رة بقدوم رسول اللَّه  حفاوة أهل املدينة املنوَّ
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رسالة املسجد يف اإلسالم دينية ودنيوية.تذكَّْر

أكتُب بجانب كل نشاط المكان المناسب له في عصرنا َوْفق الجدول اآلتي:

الدولة في عصر النبيملسو هيلع هللا ىلص.

المسجد

......................................أداء الصلوات

......................................التعليم

......................................قيادة الدولة

......................................القضاء

بناء المسجد النبوي:1- 
بدأ النبي ملسو هيلع هللا ىلص ببناء المسجد؛ ألن المسجد مكان العبادة وإقامة الصلوات، وهو أيًضا:

- مكان للتعليم: حيث تعلَّم فيه الصحابة القرآن الكريم وأحكام الدنيا والدين.
- مركــز قيــادة الدولــة: ففيــه كانــت جلســات املشــاورة، ومناقشــة أحــوال املســلمني، واســتقبال 

الوفــود مــن القبائــل، والســفراء مــن الــدول األخــرى.
- مجلس القضاء: حيث يكون يف املسجد حل الخالفات بني الناس، وإصدار أحكام القضاء.

الدولة في العصر الحاليالنشاط
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المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار:2- 
ــن واألنصــار.  ــني املهاجري ــوي هــي املؤاخــاة ب ــاء املســجد النب ــة بعــد بن ــت الخطــوة الثاني وكان
ــد كان األنصــاري  ــة؛ فق ــٍس راضي ــن بَنْف ــم املهاجري ــم إلخوانه ــم وبيوته ــح األنصــار قلوبه ــد فت وق
يقســم مالــه شــطرين، ويقســم داره نصفــني، فيعطــي أخــاه املهاجــر النصــف ويحتفــظ بالنصــف 

الباقــي لنفســه.
وبذلــك ربــط النبــي ملسو هيلع هللا ىلص بــني قلــوب املســلمني جميًعــا، وحلَّــت أخــوة اإلميــان والعقيــدة محــل 

أخــوة النســب والقبيلــة.
املهاجرون: هم الذين أسلموا قبل فتح مكَّة ثم هاجروا إىل املدينة املنورة.

وقد تركوا بالدهم وأموالهم؛ فراًرا بدينهم وحاميًة ألنفسهم من أذى املرشكني.
األنصار: هم أهل املدينة املنوَّرة الذين آمنوا ونرصوا النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه املهاجرين.
وقد استقبل األنصاُر املهاجريَن يف املدينة املنوَّرة، وقاسموهم أموالهم وممتلكاتهم. 

أتوقَّــع النتائــج التــي ترتتَّــب عــىل املؤاخــاة يف مجتمــع املدينة املنــوَّرة، َوفــق الجدول 
اآليت:

النتائج بعيدة المدىالنتائج الفورية

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

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

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

...............................................
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االتفاقيات والمعاَهدات:3- 
رة، كان ال بــد مــن تحقيــق الســالم داخــل مجتمــع المدينــة  حتــى يكتمــل بنــاء دولــة المدينــة المنــوَّ

بيــن المســلمين وغيرهم.
ــة يف  ــدُّ أول اتفاقي ــي تَُع ــا، والت ــة وأهله ــود املدين ــع يه ــدة م ــي ملسو هيلع هللا ىلص معاَه ــد النب ــك عق ولذل
ح الحقـــوق والواجبـــات، وهذا يـــدلُّ عىل قـــدرة  التاريــخ تنظِّــم الَعالقــات يف املجتمــع الواحد، وتوضِّ

اإلســـالم عــىل قيـــادة الدول وعــىل إدارة املجتمعـــات.

ومن المبادئ التي وردت في وثيقة المدينة المنوَّرة:
نَّة لجميع أفراد المجتمع.  » مبدأ االحتكام إلى القرآن والسُّ
مبدأ التعاون االجتماعي بين جميع أفراد المجتمع. »
مبدأ الدفاع عن الوطن وأنه مسؤولية الجميع. »
مبدأ العدالة العامة في الدولة اإلسالمية. »
مبدأ احترام حقوق اإلنسان. »

ِصْف مجتمع المدينة الذي تُطبَّق فيه هذه المبادئ وعلى جميع فئاته. »
هو مجتمع .....................................................................................
........................................................................................................
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تأسيس دولة المدينة المنوَّرة

أهم مبادئ وثيقة 
املدينة املنورة تعريف املهاجرين واألنصار أدوار املسجد أعامل تأسيس الدولة استقبال النبي ملسو هيلع هللا ىلص

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....................
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  السؤال األول: كيف عربَّ أهل املدينة عن فرحهم بوصول النبي ملسو هيلع هللا ىلص إليهم؟
.......................................................................................................................

د األعامل التي قام بها النبي ملسو هيلع هللا ىلص عند تأسيس دولة املدينة املنوَّرة.   السؤال الثاين: عدِّ
.......................................................................................................................

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

  السؤال الثالث: اذكر مبدأين من مبادئ وثيقة املدينة املنورة.
.......................................................................................................................

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

ح املقصود باملهاجرين واألنصار.   السؤال الرابع: وضِّ
املهاجرون: ..........................................................................................................
األنصـــار: ...........................................................................................................

ــري  ــارة غ ــام العب ) أم ــارة ( ــة، وإش ــارة الصحيح ــام العب ) أم ــارة ( ــع إش ــس: ض ــؤال الخام   الس
ــة: الصحيح

« (  )    . نزل النبي ملسو هيلع هللا ىلص ضيًفا في بيت أبي أيوب األنصاري 
« (  ) المسجد في اإلسالم له دور أساسي في بناء الدولة المسلمة.  
« (  ) من قوانين الدولة المسلمة احترام حرية العبادة لغير المسلمين.  
« (  ) م النبي ملسو هيلع هللا ىلص المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار على بناء المسجد.  قدَّ

التقويم
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ــذي  ــِن الَّ ــُل الُْمْؤِم ــه ملسو هيلع هللا ىلص: «َمثَ ــال رســول اللَّ ــال: ق عــن أيب مــوىس األشــعريِّ  ق
ــذي ال  ــِن الَّ ــُل الُْمْؤِم ــٌب، وَمثَ ــٌب وطَْعُمهــا طَيِّ ــِة؛ ريُحهــا طَيِّ ــُل اْألُتْرُجَّ ــرْآَن َمثَ ــَرأُ الُْق يَْق
يَْقــَرأُ الُْقــرْآَن َمثـَـُل التَّْمــرَِة؛ ال ريــَح لَهــا وطَْعُمهــا ُحلـْـٌو……. الحديــث» [ُمتََّفــق عليــه].

ل الحديث الشريف وأجيب: أتأمَّ
ــبَه  » الحديــث الشــريف شــبَّه المؤمن الــذي يقرأ القــرآن بـــ ........................ والشَّ

بينهما: ........................
بَه بينهما...................... » وشبَّه المؤمن الذي ال يقرأ القرآن بـ .................. والشَّ

وأنت مباذا تُِحبُّ أن تُشبَّه، وملاذا؟
.....................................................................................................

.     -
      -

.     
.     -

التهيئة: 
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فضل تالوة القرآن الكريم:

لتالوة القرآن الكريم فضائل عظيمة، منها:

-
عــن َعبْــِد اللَّــِه بـْـِن َمْســعوٍد  قاَل: قــاَل رَســوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: 
ــِه َحَســَنٌة، والَحَســَنُة  ــُه ِب ــِه فلَ ــْن كِتــاِب اللَّ ــا ِم ــَرأَ َحرْفً ــْن قَ «َم
ــرٌْف، والٌم  ــٌف َح ــْن أَلِ ــرٌْف، ولَِك ــوُل: أمل َح ــا، ال أَق ــْرشِ أَْمثالِه ِبَع

َحــرٌْف، وميــٌم َحــرٌْف» [رواه الرتمــذي].

-
فقد قال ملسو هيلع هللا ىلص: «اقَْرؤوا الُْقرْآَن؛ فإنَُّه يَأيْت يَْوَم الِْقياَمِة َشفيًعا ألَْصحاِبِه» [رواه مسلم].

-
ــُه»  ــرْآَن وَعلََّم ــَم الُْق ــْن تََعلَّ ــْم َم ــه ملسو هيلع هللا ىلص: «َخرْيُكُ ــاَن  قــاَل: قــاَل رَســول اللَّ ــِن َعفَّ ــامَن بْ ــْن ُعثْ فَع

ــاري].  [رواه البخ

ِّــُل  » ِّــْل كَمــا كُْنــَت تُرَت قــال رَســوُل اللَّــِه ملسو هيلع هللا ىلص: « يُقــاُل لِصاِحــِب الُْقــرْآِن: اقـْـَرأْ وارْتـَـِق ورَت
نْيــا؛ فــِإنَّ َمْنزِلَتـَـَك ِعْنــَد آِخــِر آيـَـٍة تَْقَرُؤهــا» [مســند اإلمــام أحمــد 6760]. فــي الدُّ

يحثُّنــا الحديــث الشــريف علــى ................................؛ لترتفــع .................... »
..................... فــي الَجنَّــة.
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ــد مــن صــالة الفجــر، وكعادتهــام جلســا يف املســجد لقــراءة جــزء  فــرغ حمــد وأخــوه األكــرب خال
مــن القــرآن الكريــم، فوضــع حمــد مصحفــه عــىل األرض 
ــامَّ رآه  ــملة، فل ــتعاذة وال بس ــراءة دون اس ــدأ الق ــمَّ ب ثُ
ــا: ال يــا أخــي، إن القــرآن الكريــم  بً خالــد قــال لــه متعجِّ
كالم اللَّــه، وعليــك أن تراعــي آداب تالوتــه لتحصــل عــىل 

أجــرك كامــًال.
حمد: وما آداب تالوة القرآن؟

خالــد: عــىل املســلم إذا أراد قــراءة القــرآن، أن يكــون 
طاهــرًا، مســتقبًال الِقبْلـَـة، نظيــف الفــم.

كــام يجــب عــىل املســلم أن يضــع القــرآن يف مــكان الئــق بــه، فــال يضعــه عــىل األرض، وال يضــع 
فوقــه شــيئًا.

حمد: جزاك اللَّه خريًا يا أخي؛ فقد أرشدتَني إىل آداب مل أكن أعرفها. فهل هناك آداب أخرى؟
خالــد: نعــم يــا أخــي، عليــك أن تُخلِــص نيَّتــك للَّــه تعــاىل عند القــراءة، ثــمَّ تبــدأ قراءتك باالســتعاذة 
[ســورة النحــل]. وينبغــي  والبســملة؛ لقولــه تعــاىل: 

ل: 4]. [املُزَّمِّ أن تقــرأ قــراءة صحيحــة، وتراعــي أحكام التجويــد؛ قــال تعــاىل: 
حمد متلهًِّفا لسامع مزيد من املعلومات: زِْدين يا خالد، بارك اللَّه فيك.

ــل صوتــك بالقــراءة قــدر اســتطاعتك؛ فقــد  ــد: مــن اآلداب الرائعــة يف تــالوة القــرآن، أن تجمِّ خال
قــال ملسو هيلع هللا ىلص: «َزيِّنــوا الُْقــرْآَن بأَْصواتُِكــْم» [رواه النســايئُّ وأبــو داود]. ومــن أهــمِّ اآلداب، أن تقــرأ القــرآن 
ًة  ــًة لــك ال ُحجَّ بخشــوع، وتتدبَّــر معــاين اآليــات التــي تقرؤهــا؛ لتطبَِّقهــا يف حياتــك، فيكــون القــرآن ُحجَّ
ُث  ــَب اللهــو، واملــزاح، والضحــك أثنــاء التــالوة؛ فــال تتحــدَّ عليــك يــوم القيامــة. ومــن التدبُّــر أن تتجنَّ

؛ كــردِّ الســالم. مــع اآلخريــن، وال تقطــع القــراءة إال ألمــر رضوريٍّ
حمد: هذه آداب تالوة القرآن؛ ولكْن هل ملستمع القرآن آداب أيًضا؟

خالــد: بالطبــع يــا أخــي، عىل مســتمع القــرآن أن يُصِغَي ويُنِصَت؛ ليفهـــــم اآليــــــات ويتدبَّرهــــــا؛ 
[األعراف: 204]. قال تعــاىل: 

حمد: زادك اللَّه من علمه يا أخي. سألتزم بهذه اآلداب يف تالويت دامئًا بإذن اللَّه.

آداب تالوة القرآن الكريم:
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آداب تالوة القرآن الكريمم

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

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

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

4..................................................................................................................

5..................................................................................................................

6..................................................................................................................

7..................................................................................................................

8..................................................................................................................

9..................................................................................................................

10..................................................................................................................

تعــاَوْن مــع أفــراد مجموعتــك، ثُــمَّ اســتنتج آداب تــالوة القــرآن الكريــم، مــن الحــوار 
ــا يف الجــدول أدنــاه: نْه الــذي دار بــني حمــد وخالــد، ثُــمَّ دوِّ
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[سورة النحل] قال تعاىل: 

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

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

إضاءة

ــا البســملة، فهي ُســنَّة ُمؤكَّدة  تُســتَحبُّ االســتعاذة عنــد البــدء بقــراءة القــرآن الكريم. أمَّ
فــي أول كلِّ ســورة. مــا عــدا ســورة بــراءة (التوبــة)؛ فتمتنــع البســملة فــي أولها.

اختبر معلوماتك في شرح المفاهيم

األدب الذي يفيدهالدليل

................................قال ملسو هيلع هللا ىلص: «َزيِّنوا الُْقرْآَن بأَْصواتُِكْم».

. ................................قال تعالى: 

. ................................قال تعالى: 

. ................................قال تعالى: 

ــُدلُّ  ــذي ي ــالوة ال ــل أدب الت ــن كلِّ دلي ــمَّ اســتنتج م ــك، ثُ ــراد مجموعت ــع أف ــاَوْن م تع
ــه. علي
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، وبــدأِت اإلذاعــة بتــالوة آيــاٍت مــن القــرآن الكريــم،  » وقفــَت فــي الطابــور الصباحــيِّ
ــة اإلنصــات لتــالوة  ثــون غيــر مدركيــن ألهميَّ وكان بعــض زمالئــك فــي الصــفِّ يتحدَّ

القــرآن الكريــم، مــاذا ســتفعل؟
.......................................................................................................

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

أنا مسؤول – أقيِّم نفسي

د مســؤوليتي تُجــاه القــرآن  بعــد قراءتــي لــدرس فضــل تــالوة القــرآن الكريــم وآداب تالوتــه، أحــدِّ
الكريــم مــن الجوانــب اآلتيــة:

المسؤولية
التقييم

ة أفكِّر في األمرقرَّرتقرَّرت بِشدَّ

أحفــظ ســوًرا من القــرآن الكريم، وأراجعها باســتمرار.

أنضــمُّ إلــى حلقات تــالوة وتحفيظ القــرآن الكريم.

أســأل عــن معانــي كلمــات القــرآن وآياتــه، وأحاول 
فهمهــا ألعمــل بها.

أراعــي آداب تــالوة القــرآن الكريــم باســتمرار.

.( أنظِّــم برنامًجــا يوميٍّا لتالوة القرآن (الــِورْد اليوميُّ

أشــارك فــي اإلذاعــة الصباحيَّة بِفقــرة القــرآن الكريم.

أشــارك فــي جميع المســابقات القرآنية المدرســية.
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فضل تالوتهتالوة القرآن الكريم

من آداب التالوة

للقارئ

للمستمع

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

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

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

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

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

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

...............................................-1
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  السؤال األول: اذكر ثالثًا من فضائل تالوة القرآن الكريم.
 .1....................................................................................................................................
 .2....................................................................................................................................
 .3....................................................................................................................................

السؤال الثاين: اكُتْب حديًثا نبويٍّا يدلُّ عىل فضل تالوة القرآن الكريم.
 ......................................................................................................................

  السؤال الثالث: امأل الفراغات بالكلامت املناسبة:
قال ملسو هيلع هللا ىلص: «اقَْرؤوا الُْقرْآَن؛ فإنَُّه ...................... يَْوَم الِْقياَمِة ...................... ألَْصحاِبِه». »
من آداب تالوة القرآن أن تكون طاهرًا ...................... للِقبْلَِة ...................... الفم. »
أفتتح التالوة بـ ...................... و ......................  »
َن ...................... بالتالوة بأفضل ما يمكنه. » على قارئ القرآن أن يُحسِّ

  السؤال الرابع: ِصْل بني الدليل وأدب التالوة الذي يُدلُّ عليه:
األدب الذي يفيدهالدليل

اإلنصات عند استماع القرآن الكريم.قال ملسو هيلع هللا ىلص: «َزيِّنوا الُْقرْآَن ِبأَْصواتُِكْم».
. االستعاذة في بداية التالوة.قال تعالى: 

قــال تعالــى: 
.

ــكام  ــاة أح ــة ومراع ــالوة الصحيح الت
ــد. التجوي

ــى:  قــال تعال
.

تحسين الصوت بالتالوة.

 

التقويم
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د األعــامل اإليجابيــة الصحيحــة، واألعــامل الســلبية   الســؤال الخامــس: اقــرأ مــا فعلــه حمــد، ثــمَّ حــدِّ
نْهــا يف الجــدول أدنــاه: الخاطئــة يف ترصُّفاتــه، ثُــمَّ دوِّ

ــل  » ــف، ودخ ــل المصح ــب وحم ــمَّ تطيَّ ــام ثُ ــي الطع ــن بواق ــنانه م ــف اس ــد ونظ ــأ حم توضَّ
المجلــس، ثــم بــدأ يقــرأ القــرآن بصــوٍت َعــْذٍب وجميــٍل؛ لكنَّــه كان يقــرأ بســرعة دون مراعــاة 
أحــكام التجويــد،  وكان يقطــع القــراءة بشــكل متكــرِّر؛ ليشــارك أصدقــاءه الحديــث ويــردَّ علــى 

رســائل الهاتــف الجــوَّال.

األعمال الخاطئة السلبيةاألعمال الصحيحة اإليجابية

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

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

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

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









سورة يس  (45-83 ) - تالوة وتجويد 74

التهيئة 

83 45

: "إنَّ َمــْن كاَن قَبْلَُكــْم َرأَُوا الُْقــرْآَن رَســائَِل ِمــْن َربِِّهــْم، فكانــوا  » قــال الحســن بــن عــيل 
ذونَهــا يف النَّهاِر". يَتََدبَّرونَهــا باللَّيْــِل ويَُنفِّ

تناقَْش مع زمالئك حول الوسائل املعينة عىل تدبُّر القرآن الكريم.  -
« ............................................................................................

« ............................................................................................

« ............................................................................................

أتعلَّم يف هذا الدرس:
تالوة اآليات الكرمية تالوة سليمة.  -
معاين املفردات والرتاكيب الواردة.  -
عالمات الوقف.  -
الرسم العثامين.  -
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يُقِسم اللَّه تعاىل بأن محمداً من املرسلني وأنه عىل طريق مستقيم، و يبنيِّ معاناته هو وغريه من 
الرسل يف تبليغ الدعوة، والصرب عىل ذلك. كام تناولت اآليات بعًضا من مشاهد يوم القيامة. 
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[
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التهيئة 

اآلتـيـة:  اآليــات  اقـرأ  الطـالب،  عزيزي 

[سورة يس]
(    - نة ( الحظ العالمات (الرموز) التي ُوِضعت يف آخر الكلامت امللوَّ

ما الرموز التي يُوجد كثري منها يف القرآن الكريم؟  -
« ............................................................................................

ما فائدة هذه الرموز لقارئ القرآن؟  -
« ............................................................................................

قال تعاىل ىف سورة املاعون: 
 [املاعون]

لو وقف القارئ عىل كلمة   سوف يتغريَّ املعنى املقصود، وكأنه تهديد ووعيد 
للمصلني.

فام املعنى الصحيح الذي تشري إليه اآلية؟ وكيف هي الطريقة األفضل يف القراءة لهذه اآلية؟  -
« .....................................................................................................................

الَوقْف هو: »
قَطْع الصوت عند آخر الكلمة القرآنية، وله عالمات ُضِبطَت يف املصحف الرشيف.  -

مهارات التجويد:
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مثالمعناهاالعالمة

عالمة تفيد لزوم الوقف.
 [األنعام]

تفيد أن الوقف أَْولى من الوصل.
[الكهف].

عالمة تفيد جواز الوقف.

[الحجرات].

عالمة تفيد أن الوصل أَْولى.
�
[فاطر: 34 ].

نشاط:

 مســتعيًنا باملصحــف الرشيــف، اكتــب لــكل عالمــة مــن هــذه العالمــات آيــة وردت فيهــا، غــري اآليــات 
التــي جــاءت يف الــرشح الســابق، واذكــر مــع كل آيــة معنــى العالمــة.

اآلية / معنى العالمةالعالمة
« .................................................................................

« .................................................................................

« .................................................................................

« .................................................................................

أتعرَّف عالمات الوقف يف املصحف الرشيف: »
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«

[

املعنىالعالمةاملثال

« ........................« .............« ...............................................

« ........................« .............« ...............................................

« ........................« .............« ...............................................

« ........................« .............« ...............................................
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مهارات التجويد:

التهيئة 

اقرأ اآليات اآلتية، والحظ الكلامت امللوَّنة باألحمر:

ــس: 55 - 58]  [ي

) تُكتب (أصحاب) َوفق قواعد اإلمالء. الِحْظ أنَّ كلمة (
فيا ترى ملَ كُِتبَت هذه الكلامت يف القرآن الكريم بهذه الطريقة؟  -

تعريف الرسم العثامين:
 هو الرسم الذي كُتب به املصحف أيام أمري املؤمنني عثامن بن عفان  واملراد به طريقة 

الكتابة القرآنيّة التي نشاهدها يف املصحف.
الفرق بني الرسم العثامين والكتابة اإلمالئيّة:

ل الكلامت يف الجدول اآليت، والحظ الفرق بني  تأمَّ
طريقَتي كتابتها:

الكتابة اإلمالئيةالرسم العثامين
أصحاب
فاكهون

وأزواجهم
ظالل
سالم
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نْهــا يف الجــدول  اقــرأ اآليــات التاليــة، ثــم اســتخرج الكلــامت القرآنيــة التـــي خالفــت الرســم اإلمــاليئ، ودوِّ
أدناه:

الكتابة اإلمالئيةالرسم العثامين
« ...............................................« ...............................................

« ...............................................« ...............................................

« ...............................................« ...............................................

« ...............................................« ...............................................

« ...............................................« ...............................................

[سورة يس]
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التهيئة 

أتعلَّم يف هذا الدرس:
تالوة السورة الكرمية تالوة سليمة.  -
معاين املفردات والرتاكيب الواردة.  -
حفظ السورة الكرمية غيبًا.  -

ث عن األهوال  » ) ثالث ُســَور تتحــدَّ ورد يف الجــزء الثالثــني مــن القرآن الكريم (جزء َعمَّ
ــَور هــي: ســورة ......................،  ــام الســاعة، وهــذه السُّ التــي تحــدث عنــد قي

وسورة ............................، وسورة ............................... .

ســورة التكويــر ســورة مكيــة، عــدد آياتهــا 29 آيــة. تناولــت أهــوال يــوم القيامــة، وكيــف تنقلــب  »
ــوم  ــا، والنج ــب ضوؤه ــمس يذه ــام؛ فالش ــري بنظ ــت تس ــا كان ــر بعدم ــون وتتغيـَّ ــن الك موازي

تتســاقط مــن الســامء، وغيـــر ذلــك مــن عجائــب يــوم القيامــة.



83 سورة التكوير - حفظ

: ُجِمعت، وذهب 
ضوؤها.

:تساقطت.
:النُّوق الحوامل.

: أُهِملت.

: ُجِمعت.

: نُِزعت.

: كواكب سيَّارة 
تختفي نهاًرا.

: أقبَل وأدبَر.

: بَزغ وأشرَق.

: ذي مكانة رفيعة.

: ببخيل.

: إشارة إلى 
جبريل عليه السالم.

: أُوقدت وصارت 
ناًرا.

[سورة التكوير].

أُتِقن حفظي
اقرأ آيات سورة التكوير، وتوقَّْف عند اآلية التي ذكرت الَجنََّة. »
اقرأ بعدها اآليات التي ذكرت النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص إىل نهاية السورة. »
ع لك، وما اآليات التي مل تقرأها؟ »  اطلُْب من زميلك أن يسمِّ
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أتعلَّم يف هذا الدرس: 

التهيئة 

6 1

عن أيب ُهَريَْرَة  قال: قال رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص : «أَيُّها النَّاُس، إنَّ اللَه طَيٌِّب ال يَْقبَُل إالَّ 
، وَمطَْعُمُه  امِء يا َربِّ يا َربِّ َفَر أَْشَعَث أَْغَربَ، مَيُدُّ يََديِْه إىل السَّ ُجَل يُطيُل السَّ طَيِّبًا... ثُمَّ َذكََر الرَّ

بُُه َحراٌم، وَملْبَُسُه َحراٌم، وُغِذَي ِبالَْحراِم، فأىَنَّ يُْستَجاُب لِذلَِك؟». [رواه مسلم]. َحراٌم، وَمْرشَ

تالوة اآليات الكرمية تالوة سليمة.  -
معاين املفردات والرتاكيب الواردة.  -
تفسري اآليات الكرمية.  -
ما يُستفاد من اآليات الكرمية.  -

هل يَقبَل اللَّه تعاىل الصدقة إذا كانت من مال حر ام؟ وملاذا؟  -
« ..........................................................................................................

ما أثر أكل املال الحرام عىل الدعاء؟   -
« ..........................................................................................................
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المعنىالمفردات والتراكيب
هالٌك ودماٌر.

للُمْنِقصيَن الكيَل والميزاَن.

كالوا ألنفسهم.

كالوا أو وزنوا لغيرهم.

إحياء الناس وحسابهم بعد الموت.

يَْت بهــذا االســم الفتتاحهــا بقولــه تعــاىل:  » فيـــن مكيــة، عــدد آياتهــا 36 آيــة. وقــد ُســمِّ ســورة املطفِّ
.

[سورة المطففين].
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نشاط إثرايئ:

فني أهل الطمع، الذين إن كان لهم حقٌّ أخذوه كامًال، و إن كان   - توعَّد اللَّه تعاىل يف هذه اآليات املطفِّ
عليهم الحقُّ أعطوه ناقًصا؛ فتوعَّدهم اللَّه تعاىل بالهالك والعذاب يوم القيامة.

فون أن اللَّه   - فني عملَهم بسؤال معروف الجواب، أال يعتقد أولئك املطفِّ يُنِكر اللَّه تعاىل عىل املطفِّ
تعاىل الذي يعلم الرس ائر والضامئر باعثُهم ومحاسبهم عىل أعاملهم؟ أما يخاف أولئك من الوقوف 

للحساب؟!
يوم يقوم الناس بني يدي اللَّه تعاىل يف يوم عظيم الَهْول، يخضعون فيه للَِّه رب العاملني، فيحاسبهم   -

عىل جميع أعاملهم مبا فيها ما اقرتفوه من تطفيف وإخسار املوازين.
ويف محاسبة الناس عىل التطفيف إشارة واضحة إىل أهمية العدل، وأن اللَّه تعاىل ال يُهِمل حساب   -

من يطفِّف يف امليزان، فهل يُهِمل حساب ظامل أو مذنب أو غريه من مرتكبي اآلثام؟

فكِّْر مع زميلك:   -
فون الَكيْل وامليزان.  - ذكََر اللُه تعاىل يف نزول القرآن الكريم أقواًما سابقني كانوا يطفِّ
باالشرتاك مع زميلك، ارجع إىل مركز مصادر التعلُّم، وابحث عن القوم الذين ذكََرهم اللَُّه تعاىل بهذا   -

الذنب، وَمن النبيُّ الذي أُرسل إليهم؟
القوم: ..............................................................................................................................
اسم النبي املرسل إليهم: ......................................................................................................

نشاط:

ــل والــوزن)،  » أرجــع إىل معلَِّمـــي اللغــة العربيــة والرياضيــات، وأســألهام عــن الفــرق بيـــن (الَكيْ
ــه عــىل زمــاليئ. لــت إلي وأعــرض مــا توصَّ
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الوعيد الشديد من اللَّه تعاىل ملن يَنُقص الَكيْل والوزن.  -1
التطفيف غشٌّ يف املعاملة، وتضييع لحقوق الناس.  -2

التطفيف سبب لفقدان الثقة وشيوع العداوة والبغضاء بني أفراد املجتمع.  -3
...............................................................................................................  -4

أنقد وأبني موقًفا

. ما رأيك يف من يريد أن   - ه من الغشِّ نهى النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن تطفيف امليزان بأي وسيلة، وعدَّ
؟ هل يَُعدُّ ذلك من التطفيف والخداع؟ وما  يزيد من درجات امتحاناته من خالل الغشِّ

نصيحتك ملن يحاول ذلك؟
« ................................................................................................................

« ................................................................................................................
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ثانًيا: ِصْل بني الكلمة واملعنى املناسب لها:

التـــقــويم

كالوا ألنفسهم.

كالوا أو وزنوا لغيرهم.

هالٌك ودماٌر

لِلُْمْنِقصيَن الكيَل والميزاِن

أوًال: قال تعاىل: 
فني يف اآلية الكرمية؟   - ما املقصود باملطفِّ
« ............................................................................................................................

« ............................................................................................................................

) أمام العبارة غري الصحيحة: ) أمام العبارة الصحيحة، وإشارة ( ثالًثا: َضْع إشارة (

ه كامًال ويَنُقص الناَس حقوقَهم.      (          )  ف للَكيْل وامليزان هو الذي يأخذ حقَّ
ِ
املطّفـ  -1

التطفيف ال يَُعدُّ مظهًرا لتمكُّن الطمع من اإلنسان.         (          )   -2
الذي يَنُقص امليزان يَُعدُّ من اآلكلني ألموال الناس بالباطل.        (          )   -3
فني يوم القيامة العذاب األليم.          (          )   عقوبة املطفِّ  -4
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رابًعا: علِّْل: 
فني بالعذاب يوم القيامة.  - توعَّد اللَّه تعاىل املطفِّ
« ............................................................................................................................

« ............................................................................................................................

خامًسا: اذكر فائدتنَْي مام يُستفاد من اآليات الكرمية. 
« ............................................................................................................................

« ............................................................................................................................
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التهيئة 
قال تعالى: 

[32

تناَقْش مع زمالئك من خالل اآلية الكريمة حول األسئلة اآلتية:
ما التساؤل الذي تساءله الكفار في هذه اآلية الكريمة؟ »

كيف نزل القرآن الكريم على النبي ملسو هيلع هللا ىلص؟ »

أتعلَّم يف هذا الدرس:
املقصود بامليك واملدين   -

من القرآن الكريم.
خصائص السور املكية.  -
خصائص السور املدنية.   -
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نــزل القــرآن الكريــم علــى ســيدنا محمــد ملسو هيلع هللا ىلص وهــو فــي ســن األربعيـــن، واســتمر نزولــه لمــدة  »
23 عاًمــا، قضــى منهــا رســول اللَّــه ملسو هيلع هللا ىلص ثالثــة عشــر عاًمــا فــي مكَّــة يدعــو قومــه إلــى عبــادة 
ــة  ــه، فمكــث فــي المدين ــع دعوت ــورة وتاب ــة المن ــى المدين ــم هاجــر إل ــه تعــاىل وحــده، ث اللَّ

عشــرة أعــوام وهــو ينــزل عليــه الوحــي ويعلِّــم النــاس دينهــم.

«  . ــيٌّ ــيٌّ وبعضهــا اآلخــر َمَدنِ ؛ فبعــض ســوره َمكِّ ــيٍّ ــيٍّ وَمَدنِ ينقســم القــرآن الكريــم إلــى َمكِّ
ــة؟ ــة والســور الَمَدنِيَّ فمــا المقصــود بالســور الَمكِّيَّ

نشاط:

ْع المهامَّ على أفراد مجموعتك على النحو اآلتي: افتح فهرس القرآن الكريم ثُمَّ وزِّ
القسم األول: يعمل على إحصـاء السور كاملة. »
القسم الثاني: يعمل على إحصاء السور الَمكِّيَّة. »
القسم الثالث: يعمل على إحصاء السور الَمَدنِيَّة. »
« ................................................................................................................................................ عــدد الســور الَمكِّيَّــة:
« .............................................................................................................................................. عــدد الســور الَمَدنِيَّــة:
« ..................................................................................................................... عــدد ســور القــرآن الكريــم كاملــة:

ُّ امليَكِّ
وهو ما نزل من القرآن قبل الهجرة.

املََديِنُّ
وهو ما نزل من القرآن بعد الهجرة.

ُّ واملََدينُّ يف القرآن الكريم امليَكِّ
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ِّ واملََديِنِّ عامل زماين وليس مكانيٍّا؛ فكل ما نزل   - وبناًء عىل ذلك، فالعامل األسايس يف التفريق بني امليَكِّ
رة يَُعدُّ قرآنًا َمكِّيٍّا حتى ولو  من القرآن الكريم منذ بدء البعثة إىل أن هاجر النبي ملسو هيلع هللا ىلص إىل املدينة املنوَّ

مة، واستمرَّت هذه الفرتة ثالَث عرشة سنة. كانت اآليات نزلت خارج مكَّة املكرَّ
أما ما نزل بعد الهجرة النبوية، فهو قرآن َمَديِنٌّ حتى وإن نزل خارج املدينة، واستمرَّت هذه الفتـرة   -

عرش سنوات من هجرة النبي ملسو هيلع هللا ىلص إىل املدينة حتى انتقاله إىل الرفيق األعىل.

نشاط:

خصائص السور املَكِّيَّة:
تأكيد وحدانيَّة اللَّه تعاىل وأركان اإلميان. 1-
ذكر قصص األنبياء. 2-
يغلب فيها اآليات القصرية. 3-
-4  . يغلب فيها النداء بـ   و 
يكرث فيها ذكر يوم القيامة وأحواله.  5-

في ضوء معرفتك للَمكِّيِّ والَمَدنِيِّ من القرآن الكريم، أجب عن األسئلة اآلتية:
، وبينام كان يف مكَّة   - مة ليؤدَِّي فريضة الحجِّ خرج رسول اللِه ملسو هيلع هللا ىلص من املدينة املنورة إىل مكَّة املكرَّ

عىل جبل عرفات نزل عليه قوله تعاىل: 
.[3

هل هذه اآلية َمكِّيَّة أم َمَدنِيَّة؟ وملاذا؟  -
« ..............................................................................................................................................................................................

خصائص السور املََدنِيَّة:
تتناول األحكام التي تنظِّم حياة الفرد واملجتمع والُحكم. 1-
تذكُر املنافقني وأهل الكتاب. 2-
يغلب فيها اآليات الطويلة. 3-
-4  . يغلب فيها النداء بـ   
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نشاط:

اكُتــب الكلمــة المناســبة (َمكِّيَّــة - َمَدنِيَّــة) أمــام كل آيــة فــي الجــدول أمامــك، َوفــق مــا تعلَّمتــه 
: مــن خصائــص الَمكِّــيِّ والَمَدنِــيِّ

                  

[  ]  
 

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

 ]             
[

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

[  ]        ..............

[  ]..............

[1 : ]        ..............

              
[  ]..............
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ِّ واملََديِنِّ من السور واآليات؛ ملا له من أهمية وفوائد للمسلم. ومن هذه  اهتمَّ العلامء بتمييز امليَكِّ
الفوائد:

الفهم الصحيح آليات القرآن الكريم: 1-
وعلمت أنَّها َمكِّيَّة، ونزلت عندما قال بعض زعامء   فإذا قرأت سورة:
املرشكني للنبي ملسو هيلع هللا ىلص: نعبد إلهك سنًة وتعبد آلهتنا سنًة أخرى؛ فإنَّك حينئذ تفهم السورة الفهم 

الصحيح.
ج يف األحكام: 2- التدرُّ

 حيث نزلت أحكام الرشيعة بالتدريج وعىل عدة مراحل؛ للتيسري عىل الناس.
املساعدة عىل فهم السرية النبوية: 3-

 وذلك ملتابعة أحوال النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف مكَّة ومواقفه يف الدعوة قبل الهجرة، ثُمَّ أحواله يف املدينة 
وسريته يف الدعوة إىل اللَّه تعاىل فيها؛ ليقتدي الدعاة بهذا املنهج النبوي الحكيم يف الدعوة.
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نشاط بحثي:

يًَّة   - َّ واملََديِنَّ منهام، ثُمَّ الِحْظ خاصِّ د امليَكِّ ارجع إىل سوريَت البقرة والنبأ يف القرآن الكريم، وحدِّ
ِّ واملََديِنِّ يف كل منهام، وانُقلها إىل كتابك.  من خصائص امليَكِّ

سورة البقرة:  .......................................... ، ........................................... »
سورة النبأ: ............................................. ، ........................................... »

نشاط:

باالشرتاك مع زميلك، قوما بزيارة مركز مصادر التعلُّم، واطَّلِعا -مبساعدة معلِّمكام- عىل كتاب من كتب 
ِّ واملََديِنِّ. ثت عن امليَكِّ علوم القرآن التي تحدَّ

ُّ واملََديِنُّ يف القرآن الكريم امليَكِّ

ُّ املََديِنُّامليَكِّ

تعريفه:.................. »

خصائصه: .................. »
« ..................................
« ..................................
« ..................................

خصائصه: .................. »
« ..................................
« ..................................
« ..................................

تعريفه:.................. »
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التـــقـويم

) أمام العبارة الخاطئة: )  أمام العبارة الصحيحة، وإشارة ( ثالًثا: ضع إشارة (

ِّ واملََديِنِّ الفهم الصحيح آليات القرآن الكريم.                                  (      )  1- من فوائد معرفة امليَكِّ
ة أنها طويلة.                                                           (      )  2-  من خصائص اآليات والسور املَكِّيَّ
ِّ واملََديِنِّ املساعدة عىل فهم السرية النبوية.                                     (      )    3- من فوائد معرفة امليَكِّ
ِّ واملََديِنِّ هو العامل املكاين.                                     (      )    4- العامل الرئيس يف التفريق بني امليَكِّ

أوًال: انسب إىل كل من التعريفات اآلتية املفهوم املناسب له:
(                              )   ما نزل من القرآن الكريم قبل الهجرة وإن كان يف املدينة املنوَّرة.
(                              )   ما نزل من القرآن الكريم بعد الهجرة وإن كان يف مكَّــة املكرَّمة.

ٌّ منها وما هو َمَديِنٌّ: ْد من الخصائص املذكورة ما هو َميكِّ ثانًيا: حدِّ

« ............................« ............................« .......................

« ...........................................« ............................................

تشريع الجهاد في سبيل اللهذكر المنافقين       

يغلب فيها اآليات الطويلة النداء بـ   ذكر قصص األنبياء
و 
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التهيئة: 
ال يرغــب خالــد يف مشــاركة زمالئــه يف أنشــطة اإلذاعــة املدرســية، مــربًِّرا ذلــك بأنــه 

. يخجل

- ما رأيك يف موقفه؟ 
  ................................................................................................................................................................................

مها له؟  - ما النصيحة التي تقدِّ
  ................................................................................................................................................................................

أتعلَّم يف هذا الدرس: 

ــِه ملسو هيلع هللا ىلص: «إنَّ  ــِن َعْمــٍرو اْألَنْصــاِريِّ  قــاَل: قــاَل رَســوُل اللَّ ــَة بْ َعــْن أَبــي َمْســعوٍد ُعْقبَ
ــْع مــا ِشــْئَت». ــَتحِ فاْصَن ــْم تَْس ِة اْألوىل: إذا لَ ــوَّ ــْن كَالِم النُُّب ــاُس ِم ِمــامَّ أَْدرََك النَّ

[رواه البخاري].

- قراءة الحديث الرشيف.
- حفظ الحديث الرشيف.

- التعريف براوي الحديث الرشيف.
- معاين املفردات والرتاكيب الواردة.

- املعنى اإلجاميل للحديث.
- الدروس املستفادة من الحديث.
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الحياء: ُخلُق يدفع صاحبه إىل فعل الَحَسن وتَرْك القبيح من األقوال واألفعال.

ــه؛  » ــاء علي . وبن ــاري  ــة األنص ــن ثعلب ــرو ب ــن عم ــة ب ــث عقب ــَت راوي الحدي تعرَّف
فالصفــات التــي اخرتتَهــا لنفســك لتطبِّقهــا يف حياتــك اقتــداء بــه، ناِقْشــها مــع املعلِّــم: 
..........................................................................................................................................................................................

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

.اسمه ونسبه: ُعْقبَُة بُْن َعْمِرو بِْن ثَْعلَبََة، األنصاريُّ 
اشتُِهر بكنيته "أيب مسعود".كنيته:
شهد بيعة العقبة الثانية، وكان شابٍّا صغري السن حينها.فضله:
كان ُمِحبٍّا للعلم وحريًصا عىل طلبه، وروى عدًدا من األحاديث عن رسول علمه:

اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص.
شهد يوم أُُحٍد وما بعده.جهاده:

املعنىاملفردات والرتاكيب
مامَّ وصل إىل النَّاس من كالم األنبياء.ِمامَّ أَْدرََك النَّاُس

ِة اْألوىل األنبياء السابقون لُنبُوَّة محمد ملسو هيلع هللا ىلص.النُّبُوَّ

مل تَتَِّصْف بفعل الَحَسن وتَرْك القبيح. لَْم تَْستَِح
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ة األوىل: كانت قبل نبينا محمد ملسو هيلع هللا ىلص،  أي: مامَّ وصل من كالم األنبياء الذي اتَّفقوا عليه. واملقصود بالنُّبُوَّ
ويف هذا إشارة إىل أن هذه املقولة مأثورة عن األنبياء السابقني، وأن الناس تداولوها بينهم وتوارثوها 

عنهم قرنًا بعد قرن حتى وصلت إىل هذه األمة.

المراد: إذا لم يكن لديك حياٌء فاعمل ما شئت؛ فإنَّ اللَّه تعالى يجازيك على ما صنعَت. 
والمقصود من األمر هنا « فاْصَنْع ما ِشئَْت»: التهديد. 

وهــذا يعنــي أن المانــع مــن فعــل القبائــح هــو الحيــاء؛ فمــن لــم يكــن لــه حيــاء، تمــادى فــي فعــل 
كل فحشــاء ومنكــر.

1ـ الحيــاء صفــة مــن صفــات اللَّــه تعالــى؛ قــال رســول اللَّــه ملسو هيلع هللا ىلص: «إنَّ َربَُّكــْم َحِيــيٌّ كَريــٌم يَْســتَْحيي 
ِمــْن َعبْــِدِه إذا رَفـَـَع يََديـْـِه إلَيْــِه أَْن يَرُدَُّهــام ِصْفــرًا»            [أخرجــه أبــو داود والترمــذي].

ــا  ــي إذا عمله ــة الت ــال المختلف ــن األعم ــواع م ــي أن ــان، وه ــَعب اإليم ــن ُش ــعبة م ــاء ُش 2ـ  الحي
المســلم دلَّ ذلــك علــى إيمانــه؛ فعــن أبــي ُهَريـْـرََة  قــال: قــال رســول اللَّــه ملسو هيلع هللا ىلص:«اْإلميــاُن ِبْضــٌع 

ــلم]. ــاِن». [رواه مس ــن اْإلمي ــْعبٌَة ِم ــاُء ُش ــْعبًَة... والَْحي ــبْعوَن ُش وَس
3ـ الحياء من أخالق األنبياء وصفاتهم، ومام أوصوا به واتفقوا عليه.

4ـ الحياء باعث على فعل الخير؛ فقد قال ملسو هيلع هللا ىلص: «الَْحياُء ال يَأيْت إالَّ ِبَخرْيٍ»  [رواه البخاري ومسلم].

هذا الحديث من األحاديث العظيمة يف اإلسالم، وأصل من أصول األخالق، يجمع خريًا كثريًا؛ وهو من 
الِحَكم التي جاءت عىل ألسنة األنبياء السابقني. 

ــة النفــس  ــدُّ زين ــذي يَُع ــاء ال ــق الحي ــق بُخلُ ــى التخلُّ ــا الرســول ملسو هيلع هللا ىلص فــي هــذا الحديــث عل يحثُّن
ــعبة مــن  ــه ُش ــن، كمــا أن ــازع، وهــو مــن أعظــم أخــالق المؤمني ــال من ــاج األخــالق ب البشــرية وت
ُشــَعب اإليمــان التــي تقــود صاحبَهــا إلــى الَجنَّــة؛ فقــد قــال رســول اللَّــه ملسو هيلع هللا ىلص: «الَْحيــاُء ِمــن اْإلميــاِن، 

ــِة» [رواه أحمــد والرتمــذي]. واْإلميــاُن يف الَْجنَّ
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الحياء من أفضل األخالق:
ــدًرا، وأكثرهــا  ــا ق ــا، وأعظمه ــن أفضــل األخــالِق، وأَجلِّه ــاء ِم ــق الَحي ــم: "ُخلُ ــن القيِّ ــال اب ق
نفًعــا؛ فَمــن ال حيــاء فيــه، فليــس معــه ِمــن اإلنســانية إال اللحــم والــدم وصورتهمــا الظاهــرة، 

كمــا أنــه ليــس معــه ِمــن الخيــر شــيء" [مفتــاح دار الســعادة: 1/ 277].

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

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

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

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

نشاط تعاوني

حثَّ النبي الكريم ملسو هيلع هللا ىلص عىل التحيلِّ بُخلُق الحياء؛ وذلك ألنَّه: 
أشارك زماليئ يف املجموعة اإلجابة عام يأيت:

من صفاتمن ُشَعب باعٌث عىلمن أخالق

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

أتدبَّر قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «إذا لَْم تَْستَِح فاْصَنْع ما ِشئَْت» وأستنتج أن:
» َمن تخلََّق بصفة الحياء: ...............................................

» َمن مل يتخلَّْق بصفة الحياء: ............................................

، ومــن األمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر؛  الحيــاء ال يمنــع صاحبــه مــن قــول الحــقِّ
ــه ملسو هيلع هللا ىلص مــن أشــدِّ النــاس حيــاًء، ولــم يكــن ذلــك يمنعــه مــن بيــان  فقــد كان رســول اللَّ

الحــقِّ وإنــكار المنكــر.
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1. الحياء من أخالق األنبياء وصفاتهم.
2. التحيلِّ بُخلُق الحياء فضيلة.

3. الحياء ُشعبة من ُشَعب اإلميان.
4. الحياء أصل األخالق الكرمية، وباِعٌث عىل األفعال الحميدة.

5. الحياء ال مينع صاحبه من قول الحقِّ واألمر باملعروف والنهي عن املنكر.
...................................................................................................................  .6

بعد دراستي لهذا الحديث، قرَّرُت أن أنقل ما تعلَّمتُه إىل أرسيت َوفق الخطوات اآلتية:
.......................................................................................................................... «
.......................................................................................................................... «

فضل الحياء 

فضل الحياء ومكانتهتعريف الحياءكتابة الحديث الرشيف

..............................«

..............................«

..............................«

..............................«

..............................«

..............................«

..............................«

..............................«

..............................«
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ثانًيا: ِصْل بني الكلمة ومعناها يف الجدول التايل:

ثالًثا: ما معنى الحياء:

.................................................................................................................... «

.................................................................................................................... «

رابًعا: ما املراد بقول النبّي ملسو هيلع هللا ىلص:

«إذا مل تستحِ فاصنع ما شئت»

.................................................................................................................... «

.................................................................................................................... «

التقويم

أوًال: أكمل كتابة الحديث الرشيف.

َعــْن أَبــي َمْســعوٍد ُعْقبَــَة بـْـِن َعْمــٍرو اْألَنْصــاِريِّ  قــاَل: قــاَل رَســوُل اللَّــِه ملسو هيلع هللا ىلص: «إنَّ ِمــامَّ أَْدرََك 
ــاُس ....................................................................................................................................... النَّ

«....................................................................

ِمامَّ أَْدرََك النَّاُس

ِة اْألوىل النُّبُوَّ

 لَْم تَْستَِح 

مل تتَِّصْف بُخلُِق الحياء.

مامَّ وصل إىل النَّاس من كالم األنبياء.

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص. ِة ُمحمَّ األنبياء السابقون لُنبوَّ
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خامًسا: يتجىلَّ فضل الحياء ومكانته يف عدة أمور، اذكر اثَننْي منها.

.................................................................................................................... «

.................................................................................................................... «

سادًسا: استنِبْط فائدتنَْي من فوائد الحديث الرشيف.
.................................................................................................................... «

.................................................................................................................... «
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. - سيرة نبي اللَّه موسى 
. - المعجزات التي أيَّد اللَّه تعالى بها موسى 
. - موقف فرعون من دعوة نبي اللَّه موسى 
. - الدروس المستفادة من نبي اللَّه موسى 

قال تعالى: 
[النحل: 36].

ما الحكمة من إرسال الرُُّسل؟
.......................................................................................................

نشأتُه ووالدتُه:
كان بنــو إرسائيــل يف مــرص تحــت حكــم فرعــون، وقــد اســتعبدهم وأذلَّهــم، فــكان يقتــل الذكــور 

. مــن أبنائهــم؛ خوفـًـا عــىل ُملكــه، ويُبقــي اإلنــاث عــىل قيــد الحيــاة ليســتخدمهنَّ
ــون،  ــن فرع ــه م ــه أُمُّ ــت علي ، فخاف ــوىس  ــه م ــيُّ اللَّ ــد نب ــة، ُولِ ــروف الصعب ــذه الظ ويف ه
فألهمهــا اللــه تعــاىل أن تضعــه يف ُصنــدوٍق خشــبيٍّ ثــم تُلقــي بــه يف النهــر، ففعلــت ذلــك، فالتقطــه 
آل فرعــون وفرحــت بــه زوجــة فرعــون (آســيا) ومنعتهــم مــن قَتْلــه، وأرادت أن تتَِّخــذه ولــًدا حيــث 

مل يكــن لديهــا أوالد، وهكــذا كُِتــب ملــوىس  أن يــرتىبَّ يف قــرص فرعــون. 

التهيئة: 
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المعجزة هي: أمر خارق للعادة، يؤيِّد اللَّه بها رسله إلثبات صدقهم.
وقــد أيَّــد اللــه نبيَّــه مــوىس  مبعجــزات كثــرية؛ فأمــره أن يُلقــي عصــاه عــىل األرض؛ فانقلبــت 
حيَّــًة، وأن يُدِخــل يــده يف َجيبــه؛ فخرجــت بيضــاء ناصعــة بخــالف لــون ِجلـْـده، ثــم قــال لــه: اذَهــْب 

بهاتـَـنْيِ املُعجزتـَـنْيِ إىل فرعــون، وأمــره أن يصَحــَب معــه أخــاه هــارون.
ــة، طلــب فرعــون  وعندمــا ذهــب مــوىس  إىل فرعــون ليدعــوه إىل اللــه، وأقــام عليــه الُحجَّ

ــاىل:  ــال تع ــد؛ ق ــا والي ــزة العص ــت ُمعج ــه، فكان ــَهد بِصْدق ــًة تَش ــوىس  آي ــن م م

 [ســورة األعــراف].

بعثته ورسالته:
ه، آتــاه اللَّــه ُحكــاًم وعلــاًم. وذات يــوم وبينــام كان مــوىس  عندمــا بلـَـَغ نبــيُّ اللَّــه مــوىس  أُشــدَّ
 عــىل جبــل الطُّــور نــاداه ربُّــه، فكلَّمــه وأنــزل عليــه التــوراة، وأرســله إىل بنــي إرسائيــل يدعوهــم 

ــه وحــده؛ كــام قــال ســبحانه:  إىل عبــادة اللَّ
 [إبراهيــم: 5].

عن األنبياء الذين كلَّمهم اللَّه سبحانه وتعاىل.
...................................................................................................

...................................................................................................
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ــْحر عــىل الرغــم  ، واتَّهمــه بالسِّ ب مــوىس  ــا كان مــن فرعــون إال أن كــذَّ كعــادة املســتكربين، م
ــَحرة  ــى السَّ ــوىس  بســحرهم، فألق ــوا م ــَحرة ليغلب ــه السَّ ــَع ل ــم جَم ــا، ث ــي رآه ــن املعجــزات الت م
ِحبالهــم وِعِصيَّهــم التــي بــدت وكأنَّهــا َحيَّــاٌت تتحــرَّك. وهنــا جــاء دور معجــزة مــوىس  فألقــى موىس 
ــَحرة،  ــًة عظيمــة، وابتلعــت جميــع الحبــال التــي ألقاهــا السَّ  عصــاه فانقلبــت بأمــر اللَّــه تعــاىل َحيَّ
ــَحرة وعلمــوا أن مــوىس  ليــس ســاحرًا؛ إمنــا هــو نبــيٌّ ورســوٌل مــن عنــد اللَّــه، وأعلنــوا  فاندهــش السَّ
ــَحرة،  إميانهــم أمــام فرعــون وأمــام املــأل. وهكــذا هــزم اللَّــه تعــاىل فرعــون، ونــرص مــوىس  عــىل السَّ

ــاىل:  ــال تع ــم؛ ق ــل كيَده وأبط
ــراف]. ــورة األع  [س

ــكوا بإميانهــم؛ ألنهــم تأكَّــدوا أن معجزتــه ليســت مــن قبيل  ، ومتسَّ ــَحرة جميُعهــم مبــوىس  آَمــَن السَّ
ــْحر الــذي يعرفونــه وميارســونه؛ قــال تعــاىل:  السِّ

لـْـب بســبب إميانهــم؛ ولكنَّهــم  دهــم فرعــون بالقتــل والصَّ  [ســورة األعــراف]. وهدَّ
ثبتــوا عــىل إميانهــم ومل يرتاجعــوا، فقتلهــم جميًعــا.

أَمــَر اللــُه تعــاىل مــوىس  أن يخــرج ببنــي إرسائيــل مــن مــرص ِرسٍّا، فخــرج بهــم. فلــام علـِـَم فرعــون، 
جمــع جيًشــا كبــريًا وخــرج يتبعهم.

ــى اللَّــه تعــاىل  فأدركـــوا مــوىس  وقومــه مــع رشوق الشــمس عنــد ساحـــــل البحــر األحمــر، فنجَّ
مــوىس  وقومــه بفتــح طريــق لهــم يف البحــر، وأغــرق فرعــوَن وجنــوَده. وهكــذا نــَرصَ اللَّــه تعــاىل الحقَّ 

وجنــوَده، وهــزََم الباطــَل وأتباَعــه.

:
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اإلميان بالرُُّسل أحد أهمِّ أركان اإلميان.1. 

تأييد اللَّه تعاىل لنبيِّه موىس  مبعجزيَت تحوُّل العصا إىل َحيَّة وبياض يده.3. 

من ُسَنن اللَّه يف الكون نَْرصُ الحقِّ وجنوده، وهزميُة الباطل وأهله.5. 

جميع الرُُّسل يدعون إىل عقيدة التوحيد.2. 

 .4. التوراة أُنزِلَْت عىل موىس 

املؤمن يستمرُّ يف دعوته حتى النهاية.6. 

بالتعاون مع زماليئ، أنقد املواقف التالية، وأبني موقًفا فيها:
1- ثبات السحرة بعد إميانهم مبوىس  ومعجزاته.

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

2- خــروج فرعــون ملالحقــة مــوىس  وقومــه بجيــش كبــري ومتاديــه يف الباطــل بعــد 
وقــوع معجــزات مــوىس  أمامهــم.

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

تَّة؛ فأنا أؤمن باللَّه و ........................................ أنا مؤمن بأركان اإلميان السِّ

............................................ و   ................................................ و 
...................... و ............................................................ والقــدر خــريه 

ــه تعــاىل. وَرشِّه مــن اللَّ
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نبيُّ اللَّه موسى أنظِّم تعلُّمي:

مكان والدته

َحرة مصري السَّ

قومه الذين دعاهم

مصري فرعون

إحدى معجزاتهكتابه املُنزَّل عليه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................................
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أوًال: عرِّف المعجزة.
.......................................................................................................................

ا يأتي: ثانًيا: اخَتر اإلجابة الصحيحة ممَّ
ُولَِد موسى  في:أ. 

اليمنالعراقمصرفلسطين

الجبل الذي أوحى اللَُّه تعالى فيه لموسى  يُدعى:ب. 
جبل أحدجبل الطُّورجبل عرفاتجبل ثور

الكتاب الذي أنزله اللَُّه تعالى على موسى  هو:ج. 
القرآنالزَّبوراإلنجيلالتوراة

؟ ثالًثا: ما المصير الذي لِقَيه فرعون بعد تكذيبه لموسى 
.......................................................................................................................

. رابًعا: اذكر معجزتين لنبي اللَّه تعالى موسى 
.......................................................................................................................

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

ــذه  ــن ه ــن م ــب اثني ــدروس. اكت ــن ال ــر م ــى  كثي ــى موس ــه تعال ــي اللَّ ــة نب ــي قص ــا: ف خامًس
ــدروس. ال

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

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

أنشطة وتدريبات
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ا يأتي:   سادًسا: أجب عمَّ
إالَم دعــا موســى  قومــه؟  ............................................................................... »
؟  ............................................................ » مــا موقــف فرعــون مــن دعــوة موســى 
؟  ........................................................ » ــَحرة بدعــوة موســى  مــا ســبب إيمــان السَّ
؟ .......................................... » َحرة بعد إيمانهم بدعوة موسى  د فرعون السَّ بماذا هدَّ

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

) أمام العبارة غير الصحيحة: ) أمام العبارة الصحيحة، وإشارة (   سابًعا: ضع إشارة (
« (  ) استجاب فرعون لدعوة موسى  وآمن به.   
« (  ) أيَّد اللَّه تعالى رُُسله بالمعجزات.     
« (  )      . التوراة هي كتاب موسى 
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التهيئة: 

.   -
.      -

.    -
.     -
.      -

، أَنَّ رَســوَل اللَّــِه ملسو هيلع هللا ىلص قــال: «أََرأَيْتُــْم لَــْو أَنَّ نَْهــرًا ببــاِب أََحِدكُــْم  َعــْن أيَب ُهَريْــرََة 
ٌء؟ قالــوا: ال يَبْقــى ِمــْن  يَْغتَِســُل ِمْنــُه كُلَّ يـَـْوٍم َخْمــَس َمــرَّاٍت، َهــْل يَبْقــى ِمــْن َدرَنـِـِه َيشْ
ــا» [رواه  ــنَّ الَْخطاي ــُه ِبِه ــو اللَّ ــِس، مَيْح ــواِت الَْخْم لَ ــُل الصَّ ــَك َمثَ ــاَل: فَذلِ ٌء. ق ــِه َيشْ َدرَنِ

البخــاري ومســلم].

ــاء  ــام أنَّ امل ــر ...................................... ك ــالة تكفِّ ــابق أنَّ الص ــث الس ــن الحدي ــتنتج م أس
يُذِهــب .......................................  .

الصــالة مــن أعظــم أركان اإلســالم الخمســة، وهــي عمــود الديــن، 
ــه  ــد ورب ــني العب ــٌة ب ــي ِصل ــرٌض عــىل كل مســلم ومســلمة؛ فه وف
ــَنن مــرَّاٍت  ســبحانه؛ تتكــرَّر بالفرائــض كلَّ يــوم خمــس مــرات، وبالسُّ

كثــريًة؛ قــال تعــاىل: 
 [ســورة البقــرة].

والصــالة أول مــا أوجبــه اللَّــه مــن العبــادات، وقــد فُرِضــت يف 
ــل أركانهــا،  الســامء ليلــَة اإلرساء واملعــراج؛ ولكــنَّ القــرآن مل يفصِّ
ــا،  ــة أدائه ــا كيفي ــول ملسو هيلع هللا ىلص وعلَّمن ــاء الرس ــا، فج ــة أدائه وال كيفي

» [رواه البخــاري]. ــيلِّ ــوين أَُص ــام َرأَيْتُم ــوا كَ وقــد قــال ملسو هيلع هللا ىلص: «َصلُّ
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الصــالة: أقــوال وأفعــال مخصوصــة، بكيفيــة مخصوصــة، مفتتحــة بالتكبيــر ومختتمــة بالتســليم؛ 
ــه تعالــى. ــًدا للَّ تعبُّ

الَة وال تَِصحُّ إال بها. وهي األمور التي تَسِبُق الصَّ

َستُْر
العورة.

دخول وقت 
الصالة.

استقبال 
النيةالِقبْلة.

طهارة من الحدث 
والنجس في البدن 

والثوب والمكان.

ــا منهــا  ــا أيٍّ أركان الصــالة هــي األفعــال واألقــوال األساســية يف الصــالة، والتــي إذا تركن
تصبــح الصــالة باطلــة؛ أي غــري صحيحــة. 

وهذه األركان -وعدُدها (14) أربعة عرش ركًنا- مبيَّنة يف الجدول:

أركان الصالةمأركان الصالةم
تكبيرة اإلحرام.2القيام (للقادر عليه).1
الرُّكوع (في كلِّ ركعة).4قراءة الفاتحة.3
االعتدال من الرُّكوع قائًما.6الرفع من الرُّكوع.5
جود (مرتَيْن لكلِّ ركعة).7 الرَّفع من السجود.8السُّ
مــن 10الجلوس بين السجدتَيْن.9 ركــن  كلِّ  فــي  الطمأنينــة 

األركان.
التشهُّد األخير.12الجلوس للتشهُّد األخير.11

الترتيب بين األركان.14التسليمتان.13
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ُسَنن الصالة القولية:م
دعــاء االســتفتاح بعــد تكبيــرة اإلحــرام، وهــو قــول: "ُســبْحانََك اللَُّهــمَّ وِبَحْمِدَك، 1

َك، وال إلـَـَه َغيْرَُك". وتَبــارََك اْســُمَك، وتَعالــى َجــدُّ

االستعاذة والبسملة قبل القراءة.2

التأمين عند االنتهاء من قراءة الفاتحة (قَْوُل: آمين).3

قراءة سورة أو آيات من القرآن بعد الفاتحة في أول ركعتين من كلِّ صالة.4

الجهر بالقراءة لإلمام والمنفرد في الصلوات الجهرية.5

ُســَنن الصــالة هــي أقــوال وأفعــال ال تَبطـُـل الصــالة بــرتك يشء منهــا عمــًدا أو ســهًوا، وتنقســم إىل 
ُســَنن قوليــة وُســَنن فعليــة. 

ُسَنن الصالة الفعلية:

رفع اليدين مع تكبيرة اإلحرام.1

وضع اليد اليُمنى على اليُسرى في أثناء القيام.2

3
النظر إلى موضع السجود.



117 أحكام الصالة  - (الفقه ا/سالمي)

صنِّْف هذه الكلامت َوفق مكانها الصحيح يف الجدول اآليت: 
دخــول الوقــت - النيَّــة - رفــع اليديــن مــع تكبــرية اإلحــرام - طهــارة الثيــاب - وضــع اليد 
اليُمنــى عــىل اليُــرسى يف أثنــاء القيــام - َســْرت العــورة - طهــارة البــدن - دعــاء االســتفتاح - 
االســتعاذة - التأمــني بعــد الفاتحــة - اســتقبال الِقبْلــة - طهــارة املــكان - البَْســملة - النظــر 

إىل موضــع الســجود.

الصلوات الجهرية هي: ........................................... و .......................................... و ..................................

شروط صحة الصالةمُسَنن الصالةم

11

22

33

44

55

َد  َ أمامنا، ونختار أحدنا ليحدِّ بإرشاف املعلِّم، أقوم مع زماليئ باختيار واحد منا ليصيلِّ
َنن. د السُّ األركان، وواحًدا آخَر يحدِّ
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ر في الصالة؛ أي وضع اليد على الخاصرة » التخصُّ
العبث بكلِّ ما يُلهي عن الصالة؛ كالعبث بالساعة والغترة وغير ذلك »
مدافعة البَْول والغائط »

االلتفات والنظر إلى السماء »إغماض العينين دون سبب »

جود » فرقعة األصابع »افتراش الذراَعيْن في السُّ



119 أحكام الصالة  - (الفقه ا/سالمي)

امأل الجدول اآليت بتعداد بعض مكروهات الصالة، واألوقات التي تُكرَه فيها الصالة.

َحلُّ مشكالت
اقرأ املثال اآليت ثُمَّ أجب عن األسئلة املتعلِّقة به:

فاتتَك صالة الفجر بسبب نوم عميق، ثُمَّ استيقظَت عند طلوع الشمس.
مــاذا ســتفعل فــي هــذه الحالــة؟ ............................................................... »

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

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

األوقات التي تُكرَه فيها الصالةممن مكروهات الصالةم

11

22

33

4

بعد صالة الفجر حتى رشوق الشمس وارتفاعها.1. 
عندما تستوي الشمس يف وسط السامء حتى تزول.2. 
بعد صالة العرص حتى تغرب الشمس.3. 
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ريم تحافظ عىل الصالة يف وقتها، وشقيقها يُِحبُّ اللَِّعب ويتهاون يف أداء الصالة 
حتى تَضيَع بعض الفروض بدون أن يصلَِّيها.

ْه نصيحة طيِّبة لشقيق ريم بأسلوب مناسب. وجِّ
.........................................................................................................

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

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

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

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

بعض  ْن  دوِّ ثم  مجموعتك،  أفراد  مع  تعاَوْن 
التي يقع فيها بعض املصلِّني؛ لجهلهم  األخطاء 
اليومية  مشاهداتكم  عىل  بناء  الصالة،  بأحكام 

من خالل حضوركم للصلوات يف املسجد.

أنــا مســلم أعتــزُّ بدينــي، وأطبِّــق تعاليمــه، وأرى 
حياتــي فــي صالتــي؛ فلــذا أقــوم بمــا يأتــي:

أحافــظ عــىل ................................. فــال أضيِّعهــا 1. 
أليِّ سبب من األسباب.

ألحصــل 2.   .................................... يف  صــاليت  أؤدِّي 
عىل أجر مضاَعف.

إىل 3.  معــي  الذهــاب  عــىل  إخــويت  ع  أشــجِّ
فيــه. الجامعــة  صــالة  ألداء  املســجد؛ 
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الصالة

رشوط صحة الصالة

تعريفها

مكروهات الصالة

ُسَنن الصالة

األوقات التي تُكرَه فيها الصالة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.........................................................
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السؤال األول: عرِّف الصالة.
.....................................................................................................................

ــرآن  ــن الق ــك م ــىل ذل ــًال ع ــْب دلي ــىل كلِّ مســلم ومســلمة. اكتُ ــرض ع ــاين: الصــالة ف الســؤال الث
ــم. الكري

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

السؤال الثالث: ما أول عبادة فرضها اللَّه عىل عباده؟
.....................................................................................................................

ل لنا كيفية الصالة، فكيف تعلَّمنا رشوطها وأحكامها؟ السؤال الرابع: القرآن مل يفصِّ
.....................................................................................................................

السؤال الخامس: اكتُب الكلمة املناسبة أمام العبارات اآلتية:
.............................: هو الشيء الذي ال بُدَّ منه لصحة الصالة وقبولها. »
.............................: أقوال وأفعال ال تَبطُل الصالة بترك شيء منها عمًدا أو سهًوا. »

السؤال السادس: امأل الفراغات بالكلمة املناسبة:
الصالة من أعظم ............................. الخمسة. »
قال ملسو هيلع هللا ىلص: «َصلُّوا كَما ............................. أَُصلِّي». »
"ُســبْحانََك اللَُّهمَّ و.......................، و...................... اْســُمَك، وتَعالى ........................  »

وال إلـَـَه َغيْــرَُك".
ــى .....................  » ــالة ................. حتَّ ــد ص ــا: بع ــالة فيه ــرَه الص ــي تُك ــات الت ــن األوق م

ــى ......................... ــماء حتَّ ــط الس ــي وس ــمس ف ــتواء الش ــد اس ــا، وعن ــمس وارتفاعه الش
      وبعد صالة  العصر حتَّى ..................................................................................

التقويم
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السؤال السابع: اكتُب الُحكم املناسب (رشط - ُسنَّة) أمام العبارات اآلتية:

الُحكمالعبارةالُحكمالعبارة

دعاء االستفتاح.الِنيَّة.

االستعاذة قبل القراءة.رفع اليَديْن مع تكبيرة اإلحرام.

البسملة قبل القراءة.دخول الوقت.

استقبال الِقبْلة.طهارة البدن والثوب.

النظر إلى موضع السجود.

ــري  ــارة غ ــام العب ) أم ــارة ( ــة، وإش ــارة الصحيح ــام العب ) أم ــارة ( ــْع إش ــن: َض ــؤال الثام الس
الصحيحــة:

« (  ) إذا ترك المصلِّي ُسنَّة من ُسَنن الصالة بَطَلَْت صالته.   
« ( إذا ترك المصلِّي شرطًا من شروط صحة الصالة لم تَبطُل صالته.          ( 
« (  ) من ُسَنن الصالة قراءة سورة أو آيات من القرآن بعد الفاتحة.  

السؤال التاسع: اكُتب الحكم أمام كلِّ عبارة: (يُبِطل الصالة، مكروه):
إغمــاض العينيــن فــي الصــالة ............................................................................. »
ــورة ..................................................................................... » ــد كشــف الع تعمُّ
افتــراش الذراعيــن فــي الســجود .......................................................................... »
وضــع اليــِد علــى الخاصــرة ................................................................................. »
ــاب نَِجســة ...................................................................................... » الصــالة بثي

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

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

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

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

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

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

............................
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ماذا تفعل يف األحوال التالية:

عطس زميلك يف أثناء الصالة وأنت بجانبه.1. 
« ..................................................................................................

أراد شخص أن مَيُرَّ أمامك مبارشًة يف أثناء الصالة.2. 
« ..................................................................................................

رأيَت عىل مالبسك نجاسة يف أثناء الصالة.3. 
« ..................................................................................................

ْ لإلحرام عندما دخلَت إىل الصالة.4.  تذكَّرَت أنك مل تكربِّ
« ..................................................................................................
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التهيئة: 

ــد  ــك، ووجــدَت وال ــق ل ــد صدي ــة الضيافــة عن ــَت مــرًَّة إىل غرف ــك دخل ــْل أن تخيَّ
ــه فــارس فــوق فرســه. ــه الصغــري كأن ــُب فــوق ظهــره طفلَ صديقــك يُركِ

ِصْف شعورك تُجاه هذا المشهد. »
.................................................................................................

.       -
.      -

.        -

مرحلــة الطفولــة هــي األســاس يف بنــاء شــخصية اإلنســان وتكويــن طبائعــه؛ لــذا كان النبــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص 
شــديد االهتــامم باألطفــال، وكان يتعامــل معهــم بأســاليب خاصــة تناســب أعامرهــم ومداركهــم.

وقــد حــثَّ ملسو هيلع هللا ىلص املســلمني عــىل التعامــل معهــم بلطــف ورحمــة؛ فقــال ملسو هيلع هللا ىلص: "َمــْن لَــْم يَرَْحــْم 
ــا" [رواه أبــو داود]. ــَس ِمنَّ َصغريَنــا، ويَْعــرِْف َحــقَّ كَبريِنــا؛ فلَيْ
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قَبول النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص لركوب الحسن والحسين  على ظهره.
.....................................................................................................

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

-
ــط معهــم، ويتــرصَّف معهــم كأنَّــه واحــد منهــم، وينفــرون مــن الغليظ  األطفــال يُِحبُّــون مــن يتبسَّ

الَعبــوس. ولقــد كان تعاُمــل النبــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص مــع األطفــال يف غايــة اللُّطـْـف، ومــن ذلك:
ــَب  ــَجَد َوثَ ــإذا َس ــِه ملسو هيلع هللا ىلص الِْعشــاَء، ف ــوِل اللَّ ــَع رَس ــيلِّ َم ــا نَُص ــاَل: «كُنَّ ــرََة  ق ــو ُهَريْ مــا رواه أب
الَْحَســُن والُْحَســنْيُ َعــىل ظَْهــرِِه، فــإذا رَفَــَع َرأَْســُه أََخَذُهــام بيَــِدِه ِمــْن َخلِْفــِه أَْخــًذا رَفيًقــا ويََضُعُهــام 

ــِه».[رواه أحمــد]. ــى إذا قَــىض َصالتَــُه أَقَْعَدُهــام َعــىل فَِخَذيْ َعــىل اْألَرِْض، فــإذا عــاَد عــادا، َحتَّ

وعــن أنــٍس  قــاَل: «كاَن يل أٌَخ يُقــاُل لـَـُه: أَبــو ُعَمــرْيٍ، وكاَن لـَـُه طـَـرْيٌ يَلَْعــُب ِبــِه، فــكاَن الرَّســوُل 
ملسو هيلع هللا ىلص إذا جــاَء قــاَل: يــا أَبــا ُعَمــرْي، مــا فََعــَل النَُّغرْي؟».[البخــاري].

وكان هذا الطري قد مات يف أثناء لعب الطفل به.

ــط  التبسُّ أن  يظــنُّ  النــاس  مــن  كثيــر 
ــار.  ــب الكب ــار ال يناس ــع الصغ ــف م واللط

لهــؤالء. نصيحــة  اكتــب 
................................................

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

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

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



مكانة الطفولة في السيرة النبوية - (السيرة والبحوث ا/سالمية)2 128

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

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

موقف الطفل من وجهة نظري.
 .....................................................................................................

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

-
رهــم، ومل يكــن يُهِمــل احتياجاتهــم، فإذا ســألوا أجابهمملسو هيلع هللا ىلص  كان النبــي ملسو هيلع هللا ىلص يحــرتم األطفــال ويقدِّ

أفضــل إجابــات، وكان يــويص بتعويدهــم عىل الصــدق، واحــرتام آرائهم.
ويحيك لنا الطفل عبد اللَّه بن عامر  عن موقف حصل أمامه، فيقول:

ــي ورَســوُل اللَّــِه ملسو هيلع هللا ىلص قاِعــٌد يف بَيِْتنــا، فقالـَـْت: هــا تَعــاَل أُْعطيــَك. فقــاَل ملسو هيلع هللا ىلص: مــا أَرَْدِت أَْن  «َدَعتْنــي أُمِّ
تُْعطيــِه؟ قالـَـْت: أُْعطيــِه مَتـْـرًا. فقــاَل لَهــا: أَمــا إنَّــِك لـَـْو لـَـْم تُْعطيــِه َشــيْئًا لَُكِتبَــْت َعلَيـْـِك كَِذبـَـٌة». [أبــو داود].

بل إنَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص ذات مرَّة طلب اإلذن من طفل صغري.
ُروي أنَّ النبــي ملسو هيلع هللا ىلص رشب رشابـًـا، وكان يجلــس عــن ميينــه غــالم وعن يســاره األشــياخ، فقــال للغالم: 

«أَتـَـأَْذُن يل أَْن أُْعِطــَي هــؤُالِء؟ فقــاَل الُْغــالُم: ال واللَّــِه، ال أُْؤثِــُر بَنصيبــي ِمْنَك أََحــًدا». [البخاري].
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لي للحديث الشريف، أقوم بصياغة ثالثة من "آداب الطعام". من خالل تأمُّ
.....................................................................................................  

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

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

إن القــارئ يف ســرية النبــي ملسو هيلع هللا ىلص وأحاديثــه، يجــد أنــه أعطــى الطفــل نصيبًــا مــن وقتــه، وجانبًــا كبــريًا 
مــن اهتاممــه. وهــذا يــدلُّ عــىل مكانــة األطفــال عنــد النبــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. وقــد ورد أنــه ملسو هيلع هللا ىلص كان يحنِّكهــم، 
ــا، ويحملهــم ، ويقبِّلهــم،  ــلِّم عليهــم، وميســح عــىل رؤوســهم، ويعطيهــم الهداي ويدعــو لهــم، ويُس

وغــري ذلــك. 
، قاَل: «ما َرأَيُْت أََحًدا كاَن أَرَْحَم ِبالِْعياِل ِمْن رَسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص» عن أَنَِس بِْن مالٍِك 

[رواه مسلم].            

-
وكان ملسو هيلع هللا ىلص يعلِّمهــم أمــور دينهــم برفــق ولــني، ويدعوهم 

إىل كل مــا فيــه الخــري لهــم.
ــًال وكان  ــا كان طف ــن أيب ســلمة  عندم ــر ب ــذا عم فه
يــأكل مــع رســول اللَّــه ملسو هيلع هللا ىلص، فتتحــرَّك يــده يف آنيــة الطعــام 

كلِّها، فقال له رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص:
«يا غالُم، َسمِّ اللََّه، وكُْل بيَميِنَك، وكُْل ِمامَّ يَليَك»، [ُمتََّفق عليه].

أعبِّر بجملة واحدة عن محبَّتي لرسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص.
.....................................................................................................

.....................................................................................................
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سأقوم باآلتي:الموقف

أخوك الصغير يُصِدر صوتًا عاليًا في 
أثناء تناوله الطعام.

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

..................................................................كُِسرَْت لُْعبَُة أختك.

صديقك يشرب الماء دون أن يقول: 
بسم الله.

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

ماذا لو؟
ماذا ستفعل لو واجهَت المواقف اآلتية: »

األطفال يحتاجون إىل أساليب تراعي أعامرهم.3. 

أهمية التدريب العميل يف تعلُّم املهارات.4. 

الطفولة هي املرحلة األساسية لتكوين الشخصية.2. 

رهم.1.  النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يُِحبُّ األطفال ويحرتمهم ويقدِّ
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 ..............................
 ..............................
..............................

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

 ..............................
 ..............................
..............................
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السؤال األول:ارشح العبارة اآلتية بأسلوبك.
(لقد كان تعامل النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص مع األطفال في غاية اللطف). »

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

) أمام العبارة غري الصحيحة: ) أمام العبارة الصحيحة، وإشارة ( السؤال الثاين: ضع إشارة (
« (  ) ال عالقة لمرحلة الطفولة بتكوين الشخصية.   
« (  ) األطفال يُِحبُّون َمن يعاملهم بلطف ولين.   
« (  ) لألطفال مكانة رفيعة عند النبي ملسو هيلع هللا ىلص.    

السؤال الثالث: ما الذي يدلُّ عىل املكانة الكبرية لألطفال عند النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص؟
.......................................................................................................................

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

السؤال الرابع: إذا رأيَت أخاك يأكل من وسط اآلنية، فالواجب عليك أن:
.     

.    
.     

 .    

التقويم
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الســؤال الخامــس: قــال النبــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص لُعَمــَر بــن أيب َســلََمَة عندمــا كان طفــًال، «يــا ُغــالُم! َســمِّ اللَّــَه، 
وكُْل بَيميِنــَك، وكُْل ِمــامَّ يَليــَك». يفيــد هــذا الحديــث أنَّ ِمــن آداب الطعــام:

.     
.     
.     

.      

السؤال السادس: اكُتْب فائدتني استفدتَهام من الدرس.
......................................................................................................................

......................................................................................................................
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التهيئة: 

ــي ِمْســكيَنٌة  ــْت: جاَءتْن عــن عائشــَة قالَ
تَْحِمــُل ابَْنتـَـنْيِ لَهــا، فأَطَْعْمتُها ثـَـالَث مَتْراٍت، 
فأَْعطـَـْت كُلَّ واحــَدٍة ِمْنُهــام مَتـْـرًَة، ورَفََعــْت 
فاْســتَطَْعَمتْها  لِتَأْكُلَهــا،  مَتْــرًة  فيهــا  إىل 
كانَــْت  الَّتــي  التَّْمــرََة  ِت  فَشــقَّ ابَْنتاهــا، 
تُريــُد أَْن تَأْكُلَهــا بَيَْنُهــام، فأَْعَجبَنــي َشــأْنُها، 

فَذكَــرُْت الَّــذي َصَنَعــْت لِرَســوِل اللَّــِه ملسو هيلع هللا ىلص فقــاَل: «إنَّ اللَّــَه قـَـْد أَْوَجــَب لَهــا ِبهــا الَْجنَّــَة، 
ــاِر». [رواه مســلم]. ــَن النَّ ــا ِم ــا ِبه أَْو أَْعتََقه

ْص أمام زمالئك تصرُّف المرأة الذي أدخلها الَجنََّة وأعتقها من النار. » لخِّ

.   -
.   -

.     -

.     -
.     -

جــاء اإلســالُم باألخــالق العظيمــة، وقــد كان نبيُّنــا محمــد ملسو هيلع هللا ىلص منبًعــا لألخــالق الفاضلــة؛ قــال اللَّــه 
ــم: 4]. [القل ــاىل:  تع

َم َمكارَِم اْألَْخالِق» [رواه أحمد والحاكم]. وقال رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص: «إنَّما بُِعثُْت ِألُتَمِّ
ومن أعظم األخالق التي تعلَّْمناها من نبيِّنا ملسو هيلع هللا ىلص: ُخلُُق اإليثار.
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م اإلنسان حاجة أخيه على حاجة نفسه.     هو أن يقدِّ

ــق عظيــم مــن أخــالق األنبيــاء عليهــم الســالم، ودرجــة عاليــة ال يبلغهــا إال املؤمنــون  اإليثــار ُخلُ
الصادقــون، ويتجــىلَّ فضلــه فيــام يــأيت:

-
فقال تعاىل: 

[الحــرش: 9]. (الخصاصــة: الحاجة)

-
[آل عمران: 92]. قال تعاىل: 

-
[الحرش: 9].

-
ــن،  ــىل اآلخري ــاد ع ــة واألحق ــه الكراهي ــن قلب ــزول م ــريه، فت ــن غ ــان م ــان باإلحس ــعر اإلنس فيش

ــاون. ــاء والتع ــى العط ــسُّ مبعن ويح

قــال تعــاىل: 
ــن  ــن األنصــار الذي ــه ملسو هيلع هللا ىلص م ــة يف أصحــاب رســول اللَّ ــت هــذه اآلي . نزل
مــوا لهــم كلَّ مــا ميلكــون،  اســتقبلوا إخوانهــم مــن املهاجريــن يف املدينــة، فأكرموهــم وقدَّ

تنــا. فــكان هــذا مــن أروع األمثلــة لإليثــار يف تاريــخ أمَّ
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إيثــار النبــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: أهــدت امــرأٌة بُــرَْدًة للنبــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فلبســها، وكان محتاًجــا لهــا، فرآهــا رجــل 1. 
مــن الصحابــة، فقــال: يــا رســول اللَّــه! مــا أحســَن هــذه! فاكُْســنيها؟ فقــال: نعــم . [رواه البخــاري]

لقد أعطى النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص الُربَْدة للرجل مع أنه ملسو هيلع هللا ىلص محتاج إليها.

ــُه 2.  ــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بَيَْن ــَة، فآخــى النَِّب ــْوٍف  املَديَن ــُن َع ــِن بْ ــُد الرَّْحَم ــِدَم َعبْ ، قــاَل: «قَ ــٍس  ــْن أَنَ َع
ــُمَك  ــِن: أُقاِس ــِد الرَّْحَم ــى، فقــاَل لَِعبْ ــْعٌد ذا ِغًن ، وكاَن َس بيــعِ األَنْصــاِريِّ  ــِن الرَّ ــْعِد بْ ــنْيَ َس وبَ

ــَك..». [رواه البخــاري]. ــَك ومالِ ــَك يف أَْهلِ ــُه لَ ــارََك اللَّ ــَك. قــاَل: ب ُج ــنْيِ وأَُزوِّ مــايل نِْصَف

قــرأَت ســيرة نبيِّــك ملسو هيلع هللا ىلص وســيرة أجــدادك مــن أصحــاب رســول اللَّــه ملسو هيلع هللا ىلص وَمــن بعدهــم، 
ورأيــت فيهــم ُخلُــق اإليثــار، وحصــل لــك فــي مدرســتك هــذا الموقــف:

ــم يكــن معــك مــن النقــود إال مــا  ــِرَع الجــرس، وخــرج الطــالب لفســحة الطعــام، ول ـ قُ
يكفيــك لشــراء طعامــك. وقبــل أن تشــتري طعامــك، عرَفــَت أنَّ أحــد زمالئــك نِســَي نقــوده 

ــن مــن شــراء طعامــه. فمــاذا ســتفعل؟ فــي البيــت، ولــن يتمكَّ
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األَثـَـرَة هــي: ُحــبُّ النَّْفــس وتفضيلهــا عــىل اآلخريــن؛ فهــي مــرادف لألنانيــة، وهــي ضــدُّ اإليثــار، 
ــُن  ــال ملسو هيلع هللا ىلص: «ال يُْؤِم ــان؛ ق ــل ضعــف اإلمي ــل هــي دلي ــق باملســلم؛ ب ــة ال تلي ــة مذموم وهــي صف

ــى يُِحــبَّ ِألَخيــِه مــا يُِحــبُّ لَِنْفِســِه» [ُمتََّفــق عليــه]. ــْم َحتَّ أََحُدكُ

حِّ  وقاية من الشُّ
والبُْخل

تقديم حاجة صفة مذمومة
الغير على حاجة 

النَّْفس

دليل ضعف 
اإليمان

ُحبُّ النَّْفِس 
وتفضيلُها على 

اآلَخرين

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

:         

أطبِّق في حياتي العملية

ذهبــَت إىل أحــد مراكــز التســوُّق، فاشــرتيَت حاجاتــك، ووقفــَت تنتظــر دورك عنــد املحاســب. 
ــنِّ يقــف خلفــَك يف الطابــور ينتظــر دوره وقــد  وبعــد وقــوف طويــل، رأيــَت رجــًال كبــريًا يف السِّ

بــدا عليــه التعــب.
ماذا ستفعل؟ ولماذا؟ »

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

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

...................................................................................................................................................................................................
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اإليثار

تعريف األثرة

فضائل اإليثار:

تعريف اإليثار

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..............................................
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  السؤال األول: اكُتب الكلمة المناسبة أمام كلِّ عبارة من العبارات اآلتية:

.............................. : ُحبُّ النَّْفس وتفضيلها على اآلخرين. »

م اإلنسان حاجة أخيه على حاجة نفسه. » .............................. : أن يقدِّ

  السؤال الثاني: اإليثار ينشر المحبة بين الناس، وّضح ذلك.

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

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

   السؤال الثالث: امأل الفراغات بما هو مناسب:

األَثَرَة مرادف لألنانية، وهي ................ اإليثار؛ فهي صفة ................ ال تليق بالمسلم. »

َم ...............................................................». » قال ملسو هيلع هللا ىلص: «إنَّما بُِعثُْت ِألُتَمِّ

اإليثار دليل الكرم والسخاء الذي يوصل صاحبه إلى مرتبة ................................. »

) أمام العبارة غير الصحيحة: ) أمام العبارة الصحيحة، وإشارة (   السؤال الرابع: ضع إشارة (

« (  ) اإليثار من أخالق األنبياء.       

« (  ) كلُّ الناس يتَّصفون بصفة اإليثار.      

« (  ) صفة اإليثار دليل على أنَّ صاحبها من األبرار.    

« (  ) األَثَرَة تزرع يف النفوس املودَّة والرحمة، وتنزع منها الكراهية والبغضاء. 

التقويم




