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14 سورة ا�حزاب  (1-35 ) (تالوة وتجويد)

أتعلَُّم في هذا الدرِس:

35 1

تالوَة اآلياِت الكرميِة.  -
معايَن املفرداِت والرتاكيِب الواردِة.  -
-  .( أحكاَم  النوِن الساكنِة والتنويِن (اإلظهاَر الحلقيَّ

من األموِر العظيمِة التي أوصانا اللَُّه تعاىل بها، وحرَص النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص عىل نقلِها إلينا، وتـربيِة 
الصحابِة  عليها: قراءُة القرآِن الكريِم، وتدبُُّر آياتِِه.

يَْت باألحزاِب لتناولِها قصَة األحزاِب (الخندِق). تناولْت  سورُة األحزاِب سورٌة مدنيٌة، عدُد آياتِها 73 آيًة، وُسمِّ
إيذاَء الكافرين واملنافقني لرسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص. 

اذكْر بعًضا ِمن آداِب تالوِة القرآِن الكريِم.  -
« ...................................................................................................

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



15سورة ا�حزاب  (1-35 ) (تالوة وتجويد)

الذين 
يُظِهرون اإلمياَن ويُبِطنون 

غرَي ذلك.

 تُحرِّمونهنَّ 
كُحرمِة أمهاتِكم.

َمن تتبنَّْونهم 
ِمن أبناِء غريِكم.

أولياؤكم يف 
يِن. الدِّ

أرأُف 
بهم وأنفُع لهم.

مالت.

ِة الخوِف. كنايــة عــن شــدَّ

عهــًدا قويٍّا.

أعَدُل.
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ماَت شهيًدا.

قدوٌة صالحٌة 
يف كلِّ األموِر.

آَذوْكم 
ورَموْكم. 

أبطََل.

إشارة إىل الباديِة.

بُخالَء.

أقِبْل.

الحرَب والقتاَل.

املعطِّلني واملحوِّلني 
. غريَهم عن الحقِّ

اسم املدينِة املنوَّرِة 
قبَل هجرِة الرسوِل ملسو هيلع هللا ىلص 

إليها.

نواحيها.

مينُعكم 
ِمن قدرِة اللِه تعاىل.



17سورة ا�حزاب  (1-35 ) (تالوة وتجويد)

حصونِهم.

الخوَف الشديَد.

عاونوهم، وهم: 
يهوُد قريظة.

نَْب. الذَّ

 يُِطْع بخضوٍع 
وخشوٍع.

إبداء الزينِة الواجِب 
ِسْرتُها.

الفاحشُة هي 
املعصيُة الكبريُة.

إشارة 
إىل الطالِق.
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 تلقَّى الصحابُة ريض اللُه عنهم القرآَن الكريَم من رسوِل 
اللِه ملسو هيلع هللا ىلص بطريقِة القراءِة الصحيحِة، ثم نقلَها الصحابُة 
إىل التابعني، ثم ضبطَها العلامُء يف علٍم له قواعُد؛ للحفاِظ 
عليها وتسهيِل تعلُّمها، وهكذا وصلَتْنا بصورتِها الصحيحِة.

ما األحكاُم التي تعلَّْمَتها سابًقا؟  -
« ...............................................

. النُّوُن الساكنُة:

.

. التَّنويُن:

.

اإلظهاُر

أحكاُم النُّوِن الساكنِة والتنويِن

اإلخفاُءاإلقالُباإلدغاُم
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هــو إخــراُج النــوِن الســاكنِة أو التَّنويــِن ِمــن مخرِجهمــا ِمــن غيـــِر ُغنَّــٍة إذا جــاَء بعَدهمــا أحــُد  المفهــوُم:
حــروِف اإلظهــاِر.

وحروُف اإلظهاِر هي الحرُف األوُل ِمن كلِّ كلمٍة ِمن كلماِت الجملِة اآلتيِة:
«  . أَخي هاَك ِعلْاًم حاَزُه َغرْيُ خاِرسِ

أمثلُة اإلظهاِر مَع النُّوِن الساكنِة

 
 

أمثلُة اإلظهاِر مَع التنويِن
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تتجىلَّ ِدقَُّة اللغِة العربيِة وجاملُها يف خروِج األحُرِف ِمن املخارِج الصحيحِة لها. اجتِهْد بالتعاوِن مَع زميلِك   -
وتحَت إرشاِف املعلِِّم، واقرأْ أحــُرَف اإلظهــاِر الَحلْقــــيِّ ِمـــــن املخارِج الصحيحِة لكلِّ حرٍف منها.

املثاُلالحالُةحرُف اإلظهاِر

    

 
    

 
    

    

    

.
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اقرأ اآلياِت الكرميَة ِمن املصحِف، واستخِرْج منها ُحكاًم لإلظهاِر مَع النُّوِن الساكنِة ومَع   -
التنويِن، معلًِّال الُحكَم الذي استخرْجتَه بالتعليِل املناسِب.

[8 6

« ..........................

« ..........................

« ..........................

« ..........................

« ..........................

« ..........................

« ..............................

« ..............................

« ..............................

  

ِمــن خــالِل مــا تعلَّْمتـَـه فــي مهــارِة التجويــِد، اقــرأ اآليــاِت الكريمــَة أمــاَم زميلـِـَك محاكيًــا صــوَت  »
القــارِئ الــذي تُِحــبُّ أْن تســمَعه، واضبــط الُحْكــَم الــذي تعلَّْمتـَـه؛ ِمــن خــالِل تقييــِم الزميــِل.

[األحزاب:54-53]
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السلوُك »

أحرُص عىل تالوِة القرآِن الكريِم تالوًة سليمًة. »

أحبُّ االستامَع للقرآِن الكريِم. »

ألتزُم بآداِب التالوِة عنَد تالوِة القرآِن الكريِم. »

تقويم ذايت

         



23  سورة ا�نسان  - حفظ

 

عْن أيب ُهَريَْرَة  قاَل: «كاَن النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يقرأُ يف صالِة الفجِر يوَم الُجُمعِة:   -
[اإلنسان]    [السجدة]   و

[رواه البخاري ومسلم]

ه اللَُّه تعالى للمؤمنين ِمن   - ثَْت عْن َخلِْق اإلنساِن وما أعدَّ سورُة اإلنساِن سورٌة مدنيٌة، وعدُد آياتِها 31 آيًة، تحدَّ
نعيٍم في الَجنَِّة.

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

 ما ِحكمُة النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يف أْن يَُسنَّ لنا قراءَة سورِة اإلنساِن كلَّ أسبوعٍ يف صالِة فجِر يوِم الُجُمعِة؟  -
« ..................................................................................................

« ..................................................................................................
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 أخالٍط ِمن 
عناَرص مختلفٍة.

نوًعا ِمن 
الطِّيب.

ا. منتًرشا وممتدٍّ

بهجًة وُحْسًنا.

ِر. ُ الرسُّ

يعني يوًما تحزُن 
فيه الوجوُه وتضيُق من 

ِته. هولِه وِشدَّ

طويًال شديًدا.

بَـرًْدا شديًدا.
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ثياِب الديباِج 
الرقيقِة.

 ثياُب الديباِج 
الغليظُة.

.[31 1

تذكريُ اإلنساِن بأنَُّه كاَن يف وقٍت ِمن األوقاِت َعَدًما ومل يكْن له وجوٌد، فال يستكربُ عىل باقي الَخلِْق.  -
َرها اللَُّه، وخلََقُه لغايِة االختباِر واالبتالِء.  - ٍة قدَّ ناٍت ِعدَّ تنبيُه اإلنساِن بأنَُّه ُخلَِق ِمن خليٍط ِمن مكوِّ
اإلنساُن ُمطالٌَب بتوحيِد ربِِّه وُشكِْره.  -
ْربِ عىل ما نالَُه ِمن األذى بسبِب ذلك.  - تثبيُت النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص عىل القياِم بأعباِء الرسالِة، ودعوتُه إىل الصَّ

 أحَكْمـنا 
َخلَْقهم.



سورة لقمان  (8 - 11 ) (تفسير) 26

ــَك بتســميعِ اآليــاِت، بحيــُث تقــرأُ أنــَت آيــًة ويقــرأُ هــو التــي  »  قُــْم بالتعــاوِن مــع زميلِ
تليهــا، وهكــذا إىل نهايــِة اآليــاِت، وَمــن يُخِطــُئ يُوَضــُع لــه نقطــٌة، وَمــن كانــت لــه نقاٌط 

. أكثـــُر يَخَرسُ

ِمن خالِل قراءتِك وحفِظك لسورِة اإلنساِن، اَرشْح لزمالئك املعنى األسايسَّ للسورِة، وإىل ماذا   -
تُرِشُدنا؟

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

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

السلوُك »

ُ عىل أحٍد. » ال أتكربَّ

أُِحبُّ رسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص. »

أتفكَُّر يف قدرِة اللِه تعاىل. »

تقويم ذايت
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11 8

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

أتعلَّم في هذا الدرِس:

 

لَْت يف َخلِْق السامِء كم هي عظيمٌة؟  - هل تأمَّ
وهل رأيَت الجباَل التي تُثبُِّت األرَض كاألوتاِد؟  -
لَْت كيف يُخــِرُج اللَُّه تعاىل جنَّاٍت خضــــراَء بعَد نزوِل املطــــِر ِمن السامِء؟  - وهل تأمَّ
عربِّ عن داللة ذلك يف جملة واحدة.  -

َيْت بهــذا االســِم ألنَّهــا اشــتَمَلْت عــىل وصايــا لقــامَن  ــٌة، عــدُد آياِتهــا 34 آيــًة. ُســمِّ يَّ ســورُة لقــامَن ســورٌة مكِّ
ــِه تعــاىل، وإرســالَه الرُُّســَل، والَبْعــَث والنشــوَر.  البِنــه، كــام تناولَــْت توحيــَد اللَّ
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[11 8

المعنىالمفرداُت والتراكيُب

بغيِر دعائَم تُبِصرونها.

جباًال ثابتًة.

تضطرَب بكم.

نََشَر.

اسٌم لكلِّ ما دبَّ على األرِض. 

ِصْنٍف.

ا تعبدوَن ِمن األصناِم. ممَّ
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قــوا املُرَســلني، وعِملــوا األعــامَل الصالحــَة املُواِفقــَة لرشيعِتــه؛  » ــُه تعــاىل الذيــن آَمنــوا بــه، وصدَّ َ اللَّ لقــد بــرشَّ
ــْر عــىل بــاِل أحــٍد ِمــن النــاِس. مــون فيهــا بأنــواِع النعيــِم التــي مل تَخطُ بالســعادِة يف الــداِر اآلخــرِة، يتنعَّ

وقــد وعــَد اللَّــُه تعــاىل املؤمنيـــن بجنَّــاِت النعيــِم ال يَخرُجــون منهــا أبــًدا، واللَّــُه تعــاىل ال يُخلِــف امليعــاَد؛ فهــو  »
القــادُر عــىل كلِّ يشٍء، وهــو الــذي ال يََضــُع شــيئًا إال يف محلِّــه.

ــام  » ــا -ك ــتِنُد إليه ــدٌة تَس ــا أعم ــوَن له ــا دون أن يك ــمواِت، ورفََعه ــَق الس ــه خلَ ــِه: أنَّ ــدرِة الل ــِل ق ــن دالئ وم
نشــاهدها- وخلـَـَق اللَّــُه تعــاىل جبــاًال شــامخاٍت تُثبِّــُت األرَض يك ال تتحــرََّك وتضطــرَب فَنهلـِـَك، ونــَرشَ يف األرِض 
مختلــَف أنــواِع الكائنــاِت التــي تـَـِدبُّ عليهــا وتحيــا فيهــا، وأنــزَل ِمــن الســحاِب مطــرًا، فأنبــَت بــه مــن كلِّ 

ِصْنــٍف كثيـــِر املنفعِة.

ى ســبحانَه  » ــِه وحــَده ال رشيــَك لــه، ثــم يتحــدَّ ــُد اآليــاُت أنَّ كلَّ الــذي نشــاهُده يف الكــون هــو َخلْــُق اللَّ تؤكِّ
وتعــاىل َمــن أرشََك بــه بإظهــاِر مــا خلَقتْــه آلهتُهــم التــي يعبدونهــا ِمــن دوِن اللَّــِه تعــاىل، ويؤكِّــد ســبحانَه أنَّ 

ذلــك ُمحــاٌل، وأنَّ املرشكــنَي يف جهــٍل وعًمــى واضــٍح لــكلِّ عاقــٍل مؤمــٍن.
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املؤمنوَن الذين يعملوَن الصالحاِت لهم َجنَّاُت النعيِم خالدين فيها. 1-
املخلوقاُت الكونيُة دليٌل عىل عظيِم قدرِة اللَِّه تعاىل وِدقَِّة ُصْنِعه. 2-
ى اللَُّه تعاىل املرشكنَي يف كلِّ زمٍن بأن يأتوا مبِثِْل ما َخلََق، فعَجزوا عن ذلك. 3- تحدَّ
الضالُل واملعايص هام املانُع ِمن االهتداِء، وليَس نَْقُص األدلَِّة والرباهنِي. 4-
-5 ...........................................................................................................................

-6 ...........................................................................................................................

َد بعَض مظاهِر قدرِة اللَِّه تعالى وعظمِته في كلٍّ ِمن: » هل تستطيُع أن تعدِّ
 -   َخلِْق اإلنساِن:

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

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

 -   َخلِْق البحاِر واألنهاِر:
« .............................................................................

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

 -   َخلِْق الحيواناِت:
« .............................................................................

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

 -   َخلِْق السماِء واألرِض:
« .............................................................................

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

 -   َخلِْق الشمِس والقمِر والنجوِم:
« .............................................................................

............................................................................
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ْمها يف حواٍر مَعه تفرتُضه بنَي إنساٍن مؤمٍن   - تعاَوْن مع زميلِك يف تلخيِص معاين اآلياِت الكرميِة، وقدِّ
وآخَر غريِ مؤمٍن بوجوِد اللِه.

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

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

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

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

ــَنِن الكونيــِة التــي ُتَعــدُّ دالئــَل عــىل قــدرِة اللَّــِه  ِمــن خــالِل فهِمــَك لآليــاِت، ومــا ذكرَْتــه ِمــن السُّ
تعــاىل؛ ابَحــْث عبـــَر الشــبكِة العنكبوتيــِة عــن دالئــَل كونيــٍة مكتَشــفٍة حديًثــا، واســتخِدْمها يف 

االســتدالِل عــىل قــدرِة اللَّــِه تعــاىل وإبداِعــه يف َخْلِقــه.

 
?
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أوًال: اذكُْر سبَب تسميِة سورِة لقماَن بهذا االسِم.

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

ح معاني المفردات والتراكيب اآلتية. ثانًيا: َوضِّ
« .................................................... َرواِسَي:
« ................................................ تَميَد ِبُكْم:
« ........................................................ : بَثَّ
« ........................................................ دابٍَّة:

) أماَم العبارِة غيـِر الصحيحِة: ) أماَم العبارِة الصحيحِة، وإشارَة ( ثالًثا: َضْع إشارَة

1. قال تعاىل:
  املقصوُد بالروايس يف اآليِة الكرميِة (السفُن التي تجري يف البحِر).                   (        )

2. قال تعاىل:
   معنى (الحكيم) يف اآليِة الكرميِة: الذي يضُع اليشَء يف مكانِه.                   (        )

 اَرشح اآليَة الكرميَة بأسلوِبك.  -
« .............................................................................................................................

.............................................................................................................................
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خامًسا: استنِبْط ِمن اآلياِت الكريمِة دليًال كونيٍّا على وجوِد اللَِّه تعالى وقدرتِه.
« .............................................................................................................................

ا يأتي: سادًسا: اختر اإلجابَة الصحيحَة ممَّ

سابًعا:        
« ...........................................................................................................................

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

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

  
املقصود من اآلية الكرمية:  -

النصُح. »

ي. » التحدِّ

الرتغيُب. »
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السلوُك »

« . أستجيُب للنُّْصِح ِمن والديَّ

أتفكَُّر يف َخلِْق السامواِت واألرِض. »

أشكُر اللََّه تعاىل عىل نَِعِمه. »

تقويم ذايت
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   َعْن أيَب ُهَريْرََة  قاَل: قاَل رَسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: «الُْمْؤِمُن الَْقِويُّ َخرْيٌ َوأََحبُّ إىل اللَِّه ِمن 
عيِف، ويف كُلٍّ َخرْيٌ. اْحرِْص َعىل ما يَْنَفُعَك، واْسَتِعْن باللَِّه وال تَْعِجْز، وإْن أَصابََك  الُْمْؤِمِن الضَّ
ٌء فال تَُقْل: لَْو أيَنِّ َفَعلُْت كاَن كَذا وكَذا، ولِكْن ُقْل: َقَدُر اللَِّه وما شاَء َفَعَل، فإنَّ لَْو تَْفَتُح  َيشْ

ْيطَاِن». [رواه مسلم]                  َعَمَل الشَّ

   

التهيئة: 

    
- قراءةَ الحديِث الرشيِف قراءةً سليمًة.

- حفَظ الحديِث الرشيِف غيبًا.
- معرفَة راوي الحديِث الرشيِف.

- معاينَ املفرداِت والرتاكيِب الواردِة يف الحديِث   
    الرشيِف.

- رشَح الحديِث الرشيِف.
- ما يُستفادُ ِمن الحديِث الرشيِف.

حمد: ملاذا تحرُص عىل تعلُِّم السباحِة يا جاسم؟
ي عضالِت الجسِم، وبذلك أكوُن مؤمًنا قويٍّا. جاسم: ألنَّها تُنمِّ

ِق يف املدرسِة، وهذه القوُة أهمُّ ِمن قوِة الجسِم. حمد: أنا أحرُص عىل التفوُّ
ِق بالقوِة؟ جاسم: ما َعالقُة التفوُّ

ما رأيَُك يف هذا الحواِر؟ وَمن تؤيُِّد؟ وملاذا؟
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استِعْن باللِه

الُْمْؤِمُن الَْقِويُّ

عيِف الُْمْؤِمِن الضَّ

اْحرِْص َعىل ما يَْنَفُعَك

وال تَْعِجْز

يْطاِن َعَمَل الشَّ

اسُمه:

شهرتُه:

إسالُمه:

فضلُه:

اطلُب الَعْوَن واملساعدَة ِمن اللِه.

ِته. أي: القوي يف ِعلِْمه وبدنِه وهمَّ

ِته. أي: الضعيف يف ِعلِْمه وبدنِه وهمَّ

اجتِهْد يف تحصيِل ما يُفيُد.

وال تكَسْل وال تَضُعْف.

وساوَس الشيطاِن وأوهاَمه.

املعنىاملفرداُت والرتاكيُب

. ْوِيسُّ  عبُد الرحمِن بُن َصْخٍر الدَّ

أبو ُهَريْرََة.

أسلَم يف اليمِن، وهاجَر عاَم 7      هـ.

منُذ أْن أسلَم بِقَي ُمالزًِما للنبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فدعا له بالِعلِْم، وحِفَظ كثريًا ِمن 
الحديِث الرشيِف، وناَل ِعلاًْم كثريًا منه.

راوي الحديث الشريف:

ِمــن الصفــاِت التــي أعجبتنــي فــي شــخصيِة أبــي ُهَريْــرََة  وأُِحــبُّ أن أقتــدَي بهــا:
...................................................................................................................
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عيِف": » "الُْمْؤِمُن الَْقِويُّ َخرْيٌ وأََحبُّ إىل اللَِّه ِمن الُْمْؤِمِن الضَّ
اللُه تعاىل يُِحبُّ املؤمَن القويَّ يف ديِنه وعلِمه وعبادتِه وبدنِه وهمِته، وهو القادُر عىل نفعِ نفِسه 

ومجتمِعه بشكٍل أفضَل ِمن املؤمِن الضعيِف الذي يكوُن نفُعه قليًال لنفِسه ولغريِه. 
» "َوِفي كُلٍّ َخيٌْر" 

؛ ألنَّه أكرثُ نفًعا. وإْن كان كالهام فيه خرٌي؛ ألنَّهام مؤمنان، ولكنَّ األفضليَة للقويِّ

ا يف قياِم املجتمعِ املسلِم وهو "القوُة" سواٌء البدنيُة أم العقليُة.  يؤكُِّد النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص عىل أمٍر مهمٍّ جدٍّ
جميعِ  يف  قويٍّ  مسلٍم  مجتمعٍ  تكويِن  يف  تساعُد  التي  باألسباِب  األخِذ  عىل  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسوُل  وحثَّ 
النواحي والبُْعِد عن الكسِل والخموِل وتربيِر اإلهامِل؛ ألنَّ ذلك يُعنُي الشيطاُن عىل إبعاِد الناِس عن 

ديِنهم وطاعِة ربِّهم.

بحديِث  ذلك  عىل  ويستدلُّون  قويٍّا،  بناًء  أجساِمهم  ببناِء  الطلبِة  ِمن  كثرٌي  يهتمُّ 
َ الفجَر يف املسجِد، وال يجُد  "، ِعلاًْم أنَّ كثريًا منهم ال يستيقُظ ليصيلِّ "الُْمْؤِمُن الَْقِويُّ

ًة لطلِب العلِم واملواظبِة عليه. يف نَْفِسه همَّ
ُمها لهؤالء الطلبِة ِمن خالل فهِمك للحديِث الرشيِف؟ - ما النصيحُة التي تقدِّ

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

» "اْحرِْص َعىل ما يَْنَفُعَك":
تحقيُق ما ينفُع اإلنساَن هو هدٌف كبرٌي للمسلِم، فيجُب أن نحرَص عىل كلِّ ما ينفُع الناَس بغضِّ 
ُر، وال شكَّ أنَّ َمن فعَل هذا ابتغاَء  ُر وننفُع ونطوِّ النظِر عن ديِنهم أو ِعرِْقهم، فنسرُي يف األرِض نعمِّ

مرضاِة اللِه، وَوفَْق َهْدِي اإلسالِم، فإنَّه سيناُل النفَع يف اآلخرِة بدخوِل الَجنَِّة.
» "واْستَِعْن باللَِّه":

ويف طريِق السعِي للنفعِ، فإنَّك بحاجٍة إىل العوِن ِمن اللِه، فتوكَّْل عليه واسألْه أْن يُعيَنَك. 
» "وال تَْعِجْز": 

، وال تقْل: هذا  قات، فال ترتك الخرَي والعمَل، وال تَعِجْز؛ بل واِصْل واستِمرَّ فمهام اعرتَضتْك ِمن ُمعوِّ
فوَق طاقتي؛ ألنَّ األموَر كلَّها بيِد اللِه، وهو املعنُي عىل تحقيِق ما تريُد.
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ٌء":  » "َوإِْن أََصابََك َيشْ
بعَد بَْذِل الُجْهِد واالستعانِة باللَِّه واألخِذ باألسباِب، إْن مل يَحُصْل لَك ما تريُده.

» "فال تَُقْل: لَْو أيَنِّ فََعلُْت كاَن كَذا وَكَذا، ولِكْن قُْل: قََدُر اللَِّه، وما شاءَ فََعَل":
فال تقْل: "لو أينِّ فعلُت لكاَن كذا"؛ فاإلنساُن إذا بَذَل ما يستطيُع مامَّ أمرَُه اللَُّه تعاىل به؛ وَجَب عليه 

رَه اللَُّه تعاىل، مهام كانَت النتيجُة. أْن يَرَىض مبا قدَّ
يِق والندِم؛ بل يسلِّم  وال يفتُح لنفِسه بابًا للَهمِّ والحزِن ِمن الشيطاِن، فيسمُح له بالوسوسِة ويصيبُه بالضِّ

أمرَه للِه تعاىل ويَرَىض مبا حَصَل معه، ويأخُذ من ذلك الدروَس والِعَربَ.
يْطاِن":  » "فَإنَّ لَْو تَْفتَُح َعَمَل الشَّ

أي: تفتُح عليَك الوساوَس واألحزاَن والندَم والهموَم، وتزرُع يف نَْفِس املؤمِن االعرتاَض عىل قضاِء اللَِّه 
تعاىل وقََدرِه، وتُضِعُف إميانَه وثقتَه باللَِّه تعاىل.

  

ِة وتَرِْك العجِز"، ما رأيُك يف املواقِف اآلتيِة: ِمن خالِل دراسِتك لحديِث "األمُر بالقوَّ

ارِجْع إىل معلِِّم اللغِة العربيِة واسألْه عن معاين كلمِة (لَْو) وماذا تُفيُد.

يشــعُر صديُقــَك بالكســِل كلَّمــا أراَد الدراســَة،  »
ــه. ــُل واجباتِ ــاُم ويؤجِّ فين

فــي أثنــاِء قدوِمــَك إلــى المدرســِة، تعرََّضــْت  »
ســيارُة أبيــَك لحــادِث َســيٍْر، فأصبْحــَت تلــوُم 
يجــرَِّب هــذا  أن  ـَك طلَبْــَت منــه  نفَســَك ألنـَّ

المعتــاَد. الطريــَق، فلَــْم يَســلُك الطريــَق 
ــٍة  » ــٍة صحيَّ ــك لوعك ــرََّض زميلُ ــاِن، تع ــَل االمتح قب

عــدَم  فقــرَّر  االمتحــاِن،  تقديــِم  ِمــن  منَعتْــه 
المتابعــِة،  وتأجيــَل الدراســِة للعــاِم القــادِم.

رأيُك فيه
......................................
......................................
......................................
......................................

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

املوقُف
......................................
......................................

َمــا أراَد الدراســَة، » َّممكلَّ ــ صديُقــَك بالكســِل ُيشــعُر
ــه. ـِـــُل واجباتِ ــ ويؤجِّ ِّ ــاُم ُفين

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

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

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

ــٍة» ــ صحيَّ ــٍة ٍــك لوعك ــ زميلُ ــرََّض َّضض، تع ــاِن ــَل االمتح قب
عــدَم فقــرَّر   ،َّ االمتحــاِن تقديــِم  ِــن  ِم ــــه  ــتْ تتمنَع
ِِ القــادِم. ِِ للعــاِم ِ،  وتأجيــَل الدراســِة ِالمتابعــِة
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ٌة للِعْربَِة:    ِقصَّ
أخَذ عبُد الرحمِن بطاقَة صعوِد الطائرِة وجلَس ينتظُر عىل أحِد املقاعِد يف صالِة السفِر، وإذا 
بالنعاُس يغلبُه، وعندما استيقَظ اكتشَف أنَّ الرحلَة قد فاتَتْه فبدأَ يلوُم نَْفَسه: كيف منُت؟! لو 
أنَّني مل آِت باكرًا إىل املطاِر، لو كاَن معي أحُد أصدقايئ، لو... لو... وما هي إال نصُف ساعٍة حتى 
سمَع أنَّ الطائرَة تستعدُّ للهبوِط مرًَّة أخرى يف حالٍة طارئٍة؛ فقد تسبََّب خلٌل بها يف احرتاِق جزٍء 

منها، وأصاَب ركَّابَها الفزُع، وعبُد الرحمِن يف غايِة الدهشِة والذهوِل ملا يحدُث. 
رُه اللَُّه سبحانه وتعاىل. ليزداَد يقيًنا أنَّ الخريَ ما يقدِّ

تعاَوْن مع زميلِك في تلخيِص أفكاِر الحديِث الشريِف: »

إىل  وأََحبُّ  َخيْـٌر  الَْقِويُّ  «الُْمْؤِمُن 
عيِف، ويف كُلٍّ  اللَِّه ِمن الُْمْؤِمِن الضَّ

َخيْـٌر».

واْستَِعْن  يَْنَفُعَك  ما  َعىل  «اْحرِْص 
باللَِّه وال تَْعِجْز».

ٌء، فال تَُقْل: لَْو أيَنِّ  «وإْن أَصابََك َيشْ
قُْل:  ولِكْن  وَكَذا،  كَذا  كاَن  فََعلُْت 

قََدُر اللَِّه، وما شاَء فََعَل».

يْطاِن». «فإنَّ لَْو تَْفتَُح َعَمَل الشَّ

      قوُل الرسوِل ملسو هيلع هللا ىلص                               الفكرُة املستفادُة

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

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

« ..........................................
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ُل والتفكُّر يف نَِعِم اللَِّه. 1- التأمُّ
2- املحافظُة عىل العباداِت والطاعاِت.

3- تقوى اللِه تعاىل.

يِن. ُه يف الدِّ 4- التفقُّ

1- اتِّباُع العاداِت الصحيِة يف املأكِل واملرشِب 
والنوِم.

2- مامرسُة الرياضِة.
راٍت  3- تجنُُّب املحرَّماِت ِمن ُمْسِكراٍت وُمخدِّ

وتدخنٍي.

1- التزاُم أحكاِم اإلسالِم وآداِبه يف املعامالِت.
2- املحافظُة عىل الوقِت واستثامرُه بالنافعِ 

املفيِد.
3- ِبرُّ الوالَديْن، واإلحساُن إليهام.

ُ الِعلِْم النافعِ له وملجتمِعه. 1- تخريُّ
2- الِجدُّ واالجتهاُد يف طلِب الِعلِْم.

3- تطبيُق ما يتعلَُّمه يف حياتِه.

1- اعتباُر العمِل واجبًا دينيٍّا وعبادًة للَِّه تعاىل.
2- اإلخالُص يف عملِه وإتقانُه.

3- التزاُم قواعِد العمِل وأخالقياتِه.

بدنِه

ِعلِْمه

عملِه

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

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

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

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

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

األسباُب التي تقوِّي
املؤمَن يف:

ديِنه

سلوكِه
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1 ـ  الخرُي موجوٌد يف املؤمِن ما داَم اإلمياُن موجوًدا فيه.
2 ـ  رضورُة أن يكوَن املؤمُن قويٍّا يف جميعِ املجاالِت مبا ينفُعه يف ديِنه ودنياه.

ْعِف. 3 ـ  يجُب عىل املؤمِن بَْذُل الُجْهِد يف الخريِ وتجنُِّب الكسِل والضَّ
4 ـ  رضا املؤمِن بقضاِء اللَِّه تعاىل بعَد بَْذلِه الُجْهَد حتى ولو كانَت النتائُج مخالفًة لرغباتِه.

تَه وعزميتَه. 5 ـ  املؤمُن القويُّ ال يسمُح لوساوِس الشيطاِن أْن تُضِعَف إميانَه وِهمَّ
6 ـ  ........................................................................................................................ 
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أوًال: 
َعلِّْل كرثَة روايِة أيب ُهَريْرََة  للحديِث الرشيِف.

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

................................................................................... «
ثانًيا: اكُتْب معايَن املفرداِت اآلتيِة:

ثالًثا: اخرت اإلجابَة الصحيحَة ِمامَّ يأيت:

أ- قاَل رسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: «اْحرِْص َعىل ما يَْنَفُعَك». املطلوُب منَك بصفِتَك طالبًا َوفْـًقا للحديِث الرشيِف:
- السفُر والتنزُُّه.                                     - اللَِّعُب والرتفيُه.

ُق.                               - الحصوُل عىل املاِل. - الدراسُة والتفوُّ
ِعيِف، ويف كُلٍّ َخيْـٌر».  ب- قاَل رسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: «الُْمْؤِمُن الَْقِويُّ َخيْـٌر وأََحبُّ إىل اللَِّه ِمن الُْمْؤِمِن الضَّ

الخرُي الذي أراَده النبيُّ بقولِه: «ويف كُلٍّ َخيْـٌر» موجوٌد يف:
.                   - الضعيِف. .                        - القويِّ والضعيفِّ - القويِّ

رابًعا:
-  قاَل رسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: «الُْمْؤِمُن الَْقِويُّ َخْيـٌر وأََحبُّ إىل اللَِّه». ما أصناُف القوِة املطلوبِة يف الحديِث 

الرشيِف؟
................................................................................... «

            الكلمُة                                  املعنى

اْحرِْص َعىل ما يَْنَفُعَك.

وال تَْعِجْز.

يْطاِن. ......................... »َعَمَل الشَّ

« .........................

« .........................

التقويم
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خامًسا:
ْيطاِن». ما تأثريُ (لَْو) عىل نَْفِس اإلنساِن؟ - قاَل رسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: «فإنَّ لَْو تَْفَتُح َعَمَل الشَّ

................................................................................... «
سادًسا:

ٍة. - استنِبْط ِمن الحديِث الرشيِف ثالَث فوائَد مهمَّ
................................................................................... «
................................................................................... «
................................................................................... «

سابًعا:
- أكِمْل نصَّ الحديِث الرشيِف ِمن حفِظَك:

عن أيب ُهَريْرََة  قاَل: قاَل رسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: «الُْمْؤِمُن الَْقِويُّ َخيْـٌر وأََحبُّ إىل اللَِّه .............
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................

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

السلوُك »

أجتهُد يف دراستي وأُتِقُن كلَّ أعاميل. »

أسأُل اللََّه تعاىل العوَن يف أموري كلِّها. »

ال أُكرِثُ الندَم عىل ما فاَت. »

إذا أصابَني مكروٌه أقوُل: قَدُر اللَِّه وما شاَء فعَل. »

تقويم ذايت
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ــن  » بي ــن والمكذِّ ــِة المؤمني ــاٍر لمعرف ــُة اختب ــا مرحل ــاَة الدني ــُم أنَّ الحي ــُن يعل المؤم
ــاٌة جديــدٌة فــي اآلخــرِة يُحاَســُب فيهــا  وســوف تنتهــي فــي يــوٍم مــا، ثُــمَّ تبــدأُ حي

ــاِة. ــا فــي هــذه الحي ــي عِملَه ــه الت ــى أعمالِ عل
الركن الخامس من أركان اإليمان هو ................................................................. »

  

  

   
.     -

.       -
.      -

        -
.  

التهيئة: 

هو يوُم القيامِة الذي تنتهي فيه الحياُة عىل األرِض ويتغريَّ فيه الكوُن، ويبعُث اللُه تعاىل الخالئَق 
للحساِب والجزاِء.

َي يوُم القيامِة باليوِم اآلِخِر؟   لَِم ُسمِّ
  ..........................................................................................................

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

..........................................................................................................
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ا يكوُن بعَد الموِت. هو التَّصديُق بكلِّ ما أخبَر به الله  ونبّيه ملسو هيلع هللا ىلص ممَّ

تَِّة، وِمن األدلَِّة عىل ذلك قولُه تعاىل: اإلمياُن باليوِم اآلِخِر فرٌض، وهو أحُد أركاِن اإلمياِن السِّ
باللَِّه،  تُْؤِمَن  «أَْن  اإلمياِن:  عن  جربيُل  سألَه  عندما  ملسو هيلع هللا ىلص  وقولُه   ،[4 [البقرة: 

.[ وَمالئَِكِتِه، وكُتُِبِه، ورُُسلِِه، والْيَْوِم اْآلِخِر، وتُْؤِمَن بالَْقَدِر َخرْيِِه وَرشِِّه» [رواه البخاريُّ

ذكــَر اللَّــُه لنــا َمشــاِهَد ِمــن اليــوِم اآلِخــِر فــي القــرآِن الكريــِم؛ قــاَل تعالــى: 

 [ســورُة التكويــِر].

فِمن هذه املَشاِهِد:
ُر الشمِس: ذهاُب ضوئِها.. 1 تكوُّ
انكداُر النجوِم: تناثُرها وتساقُطها.. 2
َسْيُر الجباِل: زوالُها عن وجِه األرِض.. 3
تعطيُل الِعشاِر: تصبُح النوُق الحوامُل بال قيمٍة.. 4
َحْشُر الوحوِش: َجْمُع الحيواناِت الوحشيِة؛ ليأخَذ اللَُّه تعالى حقَّ بعِضها ِمن بعٍض.. 5
 تسجيُر البحاِر: تُوقَُد فتصبُح ناًرا.. 6

أَْي بَُنيَّ أيُّها الطالُب..
مــا أثــُر اإليمــاِن باليــوِم اآلِخــِر عليــَك فــي: دراســِتك، وعالقِتــك مــع والَديـْـك، وعالقِتــك 

مــَع زمالئـِـك والمجتمــعِ؟
.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
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الفكرُةاآليُة

[الزلزلة]
.............................................

[البقرة]
.............................................

اشترِْك مَع زمالئَِك في استخراِج الفكرِة في كُلٍّ ِمن اآليتَيِْن الكريمتَيِْن:

 

ــَق يــوَم القيامــِة؛ ليُجــاِزَي المحســنيَن إحســانًا، ويُجــاِزَي المســيئيَن  ــُه الَخلْ يبعــُث اللَّ
ــا. ناِقــْش زمــالءَك حــوَل كيفيــِة االســتعداِد لليــوِم اآلِخــِر. عذابً

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

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

ِمن أهمِّ الِحَكِم التي من أجلِها أقاَم اللَُّه تعالى الحساَب يوَم القيامِة:
1 - تحقيــُق العدالــِة اإللهيــِة: بإثابــِة الطائــعِ ومعاقبــِة العاصــي؛ قــاَل تعالــى: 

البقــرِة]. [ســورُة   
؛ تطبيًقــا لقولِــه تعالــى:  2 - إيجــاُد حافــٍز للمســلِم علــى فعــِل الخيــِر واالبتعــاِد عــن الشــرِّ
 [ســورُة الزلزلــِة]. 
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اإليماُن باليوِم اآلِخِر ركٌن ِمن أركاِن اإليماِن.  .1

الحكمــُة ِمــن الحســاِب يــوَم القيامــِة: تحقيــُق العدالــِة اإللهيــِة، وتحفيــُز النــاِس لفعــِل الخيــِر   .2

. ــرِّ فــي الدنيــا والبُْعــِد عــن الشَّ

 

اإليماُن باليوِم اآلِخِر

ُحكم اإلمياِن باليوِم اآلِخِر مفهوُم اإلمياِن باليوِم اآلِخِر:

الحكمُة ِمن الحساِب بعُض َمشاِهِد يوِم القيامِة
يوَم القيامِة:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ا�يمان باليوم ا&خر - (العقيدة ا�سالمية)2 50

  السؤاُل األوُل: ما تعريف اليوِم اآلِخِر؟
................................................................................................................................

  السؤاُل الثاني: ما المقصود باإليمان باليوِم اآلِخِر؟
................................................................................................................................

) أماَم العبارِة غيِر الصحيحِة: ) أماَم العبارِة الصحيحِة، وإشارَة (   السؤاُل الثالُث: َضْع إشارَة (
« (  ) ال تُوَجُد أدلٌَّة على وجوِد يوِم القيامِة.      
« (  ) الحكمُة ِمن إقامِة الحساِب يوَم القيامِة تحقيُق العدالِة اإللهيِة.  
« (  ) وصفَ اللَُّه تعالى َمشاِهَد يوِم القيامِة في القرآِن الكريِم حتى نتخيَّلَها ونتهيَّأَ لها.  

  السؤاُل الرابُع: اذكُر اآليَة التي تُناِسُب كلَّ َمشَهٍد ِمن َمشاِهِد يوِم القيامِة فيما يأتي:
اآليُة التي تَِصُفهَوْصُف َمشَهِد يوِم القيامِة

زواُل الجباِل.
................................................................

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

إهماُل النُّوِق الحوامِل وتَرْكُها.
................................................................

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

تناثُُر النجوِم وتساقُطُها.
................................................................

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

................................................................اشتعاُل البحاِر وتحوُّلُها إلى ناٍر هائلٍة.

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

التقويم
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  السؤاُل الخامُس: ما الحكمُة ِمن الحساِب يوَم القيامِة؟
................................................................................................................................

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

السلوُك »

أحرُص عىل االلتزاِم بأوامِر اللِه تعاىل. »

أُكرِثُ ِمن أعامِل الخريِ. »

أدعو اللََّه تعاىل أْن يُدِخلَني الَجنََّة. »

تقويم ذايت
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التهيئة: 

- خَرَج دٌم ِمن أنِفَك، وأصاَب ثوبََك، هل ستصيلِّ بالثوِب نَْفِسه؟
......................................................................................................................................................................

- تريبِّ كلبًا يف مزرعِتكم من أجِل الحراسِة، ماذا تفعُل إذا المَس لُعابُه جسَدَك أو ثوبََك؟
......................................................................................................................................................................

هي القذارُة التي أمرَنا اإلسالُم باجتناِبها، ويجُب الطهارُة منها.

ثُِر: 4]. تطهيُر النجاساِت واجٌب، قاَل تعالى:  [الُمدَّ

- تعريَف النجاساِت.
- وجوَب إزالِة النجاساِت وتطهريِ محلِّها.

- الربَط بنَي تطهريِ النجاساِت والوقايِة ِمن األمراِض. 
- التمييَز بني النجاسِة العينيِة والنجاسِة الُحكميِة.

أتَعلَُّم يف هذا الدرس: 

  

تعريف النجاسة: 

حكم تطهير النجاسات: 

مــن عظمــِة اإلســالِم أنَّــه اهتــمَّ برعايــِة شــؤوِن النــاِس كلِّهــا، ســواٌء كانــت بســيطًة أم عظيمــًة،  »
ومنهــا نظافــُة أجســاِمنا وأماكــِن وجوِدنــا، وثياِبنــا، وتطهيرِهــا ِمــن كلِّ نجاســٍة تطــرأُ عليهــا.
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الناقلِة لألمراِض التي تؤثُِّر عىل صحِة اإلنساِن وتُضِعُف  النجاساُت تحتوي كثريًا ِمن امليكروباِت 
جسَدە؛ لذلك فقد أمَر اللَُّه تعاىل بالتطهُِّر ِمن النجاساِت؛ حفاظًا عىل طهارِة املسلِم، وحفظًا له ِمن 
األمراِض؛ ففي الحديِث الرشيِف قاَل رسوُل ِهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «الُْمؤِْمُن الَْقِويُّ َخرْيٌ وأََحبُّ إىل اللَِّه ِمن الُْمؤِْمِن 

عيِف، ويف كُلٍّ َخرْيٌ». [رواه مسلم]  الضَّ

وهي بذاتِها نَِجَسٌة وال ميكُن تطهريُها.
ُم.   » الدَّ
البَْوُل. »
الغائُط. »
الَقيُْح.  »
الَقْيُء. »
الكلُب. »
الِخنزيُر. »
الَميْتَُة ِمــــن الحيــــــواِن،   »

   عدا: (السمَك والجراَد).

هي التي تقُع عىل اليشِء الطاهِر 
وميكُن تطهريُها؛ مثَل:

ِس  ببَوٍْل. » الثوب ِ المتنجِّ
األرِض التي وقَعْت عليها نجاسٌة. »

النجاسُة الُحكميُةالنجاسُة العينية

أنواُع النجاساِت
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كيفيُة تطهريِ النجاساِت

سقوُط نجاســـٍة كدٍم أو بَْوٍل 
غسلُه بالماِءعلى الثوِب

كيفيُة تطهريِها صورٌة للتوضيحِالحالــــُة

أكُل كلٍب أو شربُه ِمن إناٍء 
في المنزِل

غسُل اإلناِء سبَع مراٍت 
إحداهنَّ بالتراِب

سقوُط َرْوِث حيواٍن ال يؤكل 
إزالُة النجاسِة وغسُل مكانِهالحمه على األرِض

غسلُه بإراقِة الماِء عليهوجوُد بوٍل على التراِب

ى بالخراِج، عدا دَم  يُعفى عن وجوِب تطهريِ الدِم اليسريِ (القليِل) وهو ما يُسمَّ
يُعفى عنها  املكاِن؛ فال  أو  الثوِب  أو  الجسِم  إذا وقَعْت عىل  النجسِة  الحيواناِت 
ويجُب تطهريُها ولو كانت قليلًة، وال يُعفى عن تطهريِ الدِم الذي يخرُج ِمن الُقبُِل 

بُِر؛ بل يجُب تطهريُه.  أو الدُّ

المقصوُد باليسيِر: ما تعارَف الناُس أنَّه قليٌل.  »
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   يف أثناِء وجوِدك يف املدرسِة، ويف درِس الرتبيِة الرياضيِة، تعرَّْضَت إلصابٍة كانَْت 
سببًا يف خروجِ دٍم من أنِفك، وأصاَب الدُم ثوبَك بشكٍل يسريٍ، فامذا تفعُل عندما 

يحنُي وقُت الصالِة؟              
« ............................................................................................................
« ............................................................................................................

ــِس وَجلِْبهــا، وتســتخدُم  ــِد الفرائ صــًة لصي ــا ُمخصَّ ــادوَن عــادًة كالبً    يســتخدُم الصيَّ
، وابَحــْث  هــذه الــكالُب فََمهــا يف َحْمــِل الفريســِة. ارِجــْع إىل كتــِب الفقــِه اإلســالميِّ

عــن ُحْكــِم هــذه الفرائــِس، مــن جهــِة ُحْكــِم أكلِهــا، وهــل تَْنُجــُس بذلــك أم ال؟
 

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

مثاٌل: ..........................................................................

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

مثاٌل: ..........................................................................

بَْوٌل عىل الثَّْوِب: .......................................................
................................................................................
نجاسٌة عىل األرِض: ...................................................
................................................................................
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السؤاُل الثاين: َضْع املصطلَح املناسَب لكلٍّ مامَّ يأيت.

ُسه، ويمكُن تطهيرُها وإزالتُها. - (   .................... ) هي التي تقُع على الشيِء فتُنجِّ
- (   .................... ) هي التي بذاتِها نَِجَسٌة.

السؤاُل الثالُث: اخرت اإلجابَة الصحيحَة مامَّ يأيت:

    - الثوُب الذي أصابَه بَْوٌل كثيٌر، ُحكُمه:

السؤاُل الرابع: اكُتْب يف الجدوِل مثاًال لكلِّ نوعٍ ِمن أنواعِ النجاساِت اآلتيِة:

السؤاُل األوُل: عرِّف النجاسَة.

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

- يُعفى عنه.

- يُغَسُل بالماِء حتى تَذَهَب 
   عيُن النجاسِة.

النجاسُة الُحكميةالنجاسُة العينيُة

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

التقويم

- يُرَشُّ مكاَن البَْوِل بالماِء.

- يُغَسُل سبَع مراٍت إحداهنَّ بالتراِب.
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اإلناُء الذي أكَل كلٌب فيه. 

دٌم كثرٌي أصاَب سجادَة البيِت.

الرتاُب الذي أصابَه بَْوُل إنساٍن.

َرْوُث حيواٍن ال يؤكل لحمه عىل أرٍض ُصلْبٍة. 

قَيٌْح كثريٌ خرَج ِمن الُجرْحِ عىل الثَّْوِب.

) أماَم العبارِة غريِ الصحيحِة. ) أماَم العبارِة الصحيحِة وإشارَة (  السؤاُل الخامُس: َضْع إشارَة (

النجاساِت يف الجدوِل كيفيَة تطهريِها.  اكُتْب بجانِب كلِّ نوعٍ ِمن أنواعِ  السؤاُل السادُس: 

 أ  - ِمن النجاساِت العينيِة: الَميْتَُة ِمن السمِك والجراِد.      (        )   
ب -  يَُعدُّ الكلُب ِمن النجاسِة العينيِة.        (        )   
جـ -  النجاسُة الُحكميُة أمٌر طارئٌ، يمكُن تطهيرُه.      (        )   

كيفيُة تطهريِها النجاسُة

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

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

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

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

« ..................................................
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السلوُك »

أحرُص عىل النظافِة. »

أبتعُد عن أماكِن النجاسِة. »

أسارُع إىل تطهريِ ما أصابَتْه نجاسٌة. »

تقويم ذايت
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التهيئة: 

- هدف النبي  من تشكيل السرايا.
- أسباُب يوم بدٍر.

- مشاورة النبّي  ألصحابه.
- سبب تسمية يوم بدٍر بيوم الفرقان.

- أحداث يوم بدٍر.
- أسباب انتصار المسلمين يوم بدر.

- نتائج يوم بدر.
- الدروَس المستفادَة.

أتعلَُّم في هذا الدرِس:

ــت  ب ــن اإلســالم، فعذَّ ــي دي ــن دخــل ف ــت م ــي  وحارب ــش النب ــت قري ب كذَّ
ــم  ــا له ــي عدائه ــم، واســتمرت ف ــم وصــادرت أمواله ــت بعضه ــم وقتل ــرا منه كثي

ــاليب. ــائل واألس ــكل الوس ب
صف حال المسلمين في مكة قبل الهجرة. »

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

.................................................................................................................
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ــم جوانــب الحيــاة فيهــا،  هاجــر النبــي  وأصحابــه مــن مكــة المكرمــة إلــى المدينــة المنــورة، وبــدأ ينظّ
ولكنــه فوجــئ بمكائــد قريــش تلحــق بهــم؛ فقــد كتبــت قريــش إلــى المشــركين مــن أهــل المدينــة تحرّضهــم 

علــى قتــال المســلمين وإخراجهــم منهــا، كمــا تعاونــت مــع بعــض المنافقيــن للكيــد بالمســلمين.
ــال  ــي  بقت ــى للنب ــه تعال ــأِذن الل ــا، ف ــة وخارجه ــدد المســلمين داخــل المدين ــح الخطــر يه ــك أصب وبذل

ــن. ــن المعتدي ــركين المحاربي المش
وبدأ الرسول  يرتّب السرايا والدوريات العسكرية بهدف:

1 - الحذر من تربص المعتدين بالمدينة وتأمين أطرافها.
ــم  ــم وتجارته ــهم وأمواله ــى أنفس ــر عل ــعروا بالخط ــى يش ــم؛ حت ــرّض لقوافله ــش بالتع ــى قري ــق عل 2 - التضيي

ــة. ــّر بأطــراف بالمدين ــت تم ــي كان ــك الت ــد تل بالتحدي
3 - تحالف المسلمين مع القبائل األخرى القريبة لضمان عدم اعتدائهم على المسلمين.

- فــي الســنة الثانيــة مــن الهجــرة خــرج النبــي  مــع مجموعــة مــن الصحابــة يعتــرض قافلــة لقريــش ذاهبــة 
إلــى الشــام، وذلــك للتضييــق عليهــم وإشــعارهم بالخطــر علــى أنفســهم وأموالهــم وتجارتهــم، ولكــن القافلــة 

أفلتــت مــن أيديهــم.
ولّمــا ســمع النبــي  برجــوع القافلــة مــن الشــام بقيــادة أبــي ســفيان بــن حــرب، طلــب مــن الصحابــة أن 

يخرجــوا معــه ليعترضوهــا، فخــرج معــه ثالثمائــة وأربعــة عشــر رجــالً منهــم.
ولّما بلغ أبا سفيان الخبُر، أرسل رجالً إلى مكة ليخبرهم باألمر، وغيّر طريق القافلة كي ينجو بها.

ــوا  ــم تابع ــِة؛ لكنَّه ــاِة القافل ــُر نج ــم خب ــمَّ جاءه ــٍل، ثُ ــِف مقات ــى أل ــدُده عل ــُد ع ــا يزي ــُش جيًش ــزَْت قري - جهَّ
مســيرَهم لقتــاِل المســلميَن؛ ِحْقــًدا علــى اإلســالِم، وتكبُّــرًا علــى المســلميَن، ورغبــًة فــي القضــاِء علــى وجــوِد 

ــوَّرِة. ــِة المن ــي المدين المســلميَن ف

أنقُد موقَف المشركيَن في متابعِة مسيرِهم لقتاِل المسلميَن، مع ِعلِْمهم بنجاِة قافلِتهم. »
...........................................................................................................

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

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

عندمــا بلــَغ النبــيَّ ملسو هيلع هللا ىلص خبــُر خــروِج قريــَش إلــى 
ــرٍو  ــُن عم ــداُد بْ ــاَل الِمْق ــه، فق ــاَر أصحابَ ــدٍر استش ب
ــِه  ــا رســوَل اللَّ ــِض ي ــَن-: "اْم ــن المهاجري -وهــو ِم

.[ ــاريُّ ــَك" [البخ ــُن َمَع ــُه؛ فَنْح ــا أَراَك اللَّ لِم
-وهــو ِمــن األنصــاِر-:  وقــاَل َســْعُد بْــُن ُمعــاٍذ 
ــِهْدنا  ــناَك، وَش قْـ ــَك وَصدَّ ــا ِب ــْد آَمنَّ ــِه، قَ ــوَل اللَّ ــا رس "ي
ــا  ــَك ُعُهوَدن ــى ذلِ ــاَك َعل ، وأَْعطَيْن ــقٌّ ــِه َح ــَت ِب أَنَّ مــا ِجئْ
ــا أَرَْدَت؛  ــِض لِم ــِة، فاْم ــْمعِ والطَّاَع ــى السَّ ــا َعل وَمواثِيَقن

ــَك". ــُن َمَع فَنْح

ــِش المشــركيَن، ســاَر ُمســِرًعا  ــِه ملسو هيلع هللا ىلص معلومــاٍت دقيقــًة عــن جي بعــَد أْن جمــَع رســوُل اللَّ
ومَعــه أصحابـُـه إلــى بــدٍر ليســبقوا المشــركيَن إلــى مــاِء بــدٍر ويمنعوهــم ِمــن االســتيالِء عليــه، 
ــِذِر  قــاَل: يــا رســوَل  ــَن الُمْن ــاَب بْ ونــزَل ملسو هيلع هللا ىلص عنــد أدنــى بئــٍر ِمــن آبــاِر بــدٍر؛ ولكــنَّ الُحبَ
ــن  ــُن مــا وراءه ِم ــمَّ ندف ــه، ثُ ــن القــوِم، فننزلُ ــاٍء ِم ــى م ــَي أدن ــى نأت ــاِس حت ــْض بالن ــِه، انَه اللَّ
اآلبــاِر، ثـُـمَّ نبنــي حوًضــا فنملــؤه مــاًء، ثـُـمَّ نقاتــُل القــوَم فنشــرُب وال يشــربوَن. فقــاَل رَســوُل 
اللَّــِه ملسو هيلع هللا ىلص: «لََقــْد أََشــرَْت بالــرَّأِْي». وتحــوََّل ملسو هيلع هللا ىلص مــَع جيــِش الصحابــِة  إلــى المــكاِن الــذي 

. ــاُب  أشــاَر بــه الُحبَ

:
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« .           
...........................................................................................................

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

 
 

     
[األنفال: 41]. قاَل تعالى: 

ــَن الحــقِّ  ــه بي ــُه في ــرََّق اللَّ ــدٍر، ف ــوُم ب ــاِن" ي ــوُم الفرق ــه: "ي ــاٍس  بقولِ ــُن عب ــرُها اب يُفسِّ
ــٍر]. ــِن كثي ــيُر اب ــِل. [تفس والباط

ــا بلــَغ رســوَل اللــِه ملسو هيلع هللا ىلص خــروُج قريــَش، استشــاَر أصحابـَـه، ثـُـمَّ خــرَج ِمــن المدينــِة باتجــاِه  لمَّ
مــاِء بــدٍر لمالقــاِة قريــَش، وكان عــدُد جيــِش المســلميَن ثالثَمائــٍة وأربعــَة عشــَر رجــًال، وقــد 
، وحمــَل ســعُد بـْـُن معــاٍذ  رايــَة األنصــاِر. حمــَل رايــَة المهاجريــَن علــيُّ بـْـُن أبــي طالــٍب 
ــِة  ــى المعرك ــرٍِف عل ــلٍّ ُمش ــى ت ــٌش عل ــِه ملسو هيلع هللا ىلص عري ــوِل اللَّ ــَي لرس ــِة، بُِن ــي أرِض المعرك وف
ليكــوَن مقــرٍّا لقيــادِة الجيــِش، وكان ذلــك فــي صبيحــِة يــوِم الجمعــِة فــي الســابَع عشــَر ِمــن 

ــِة للهجــرِة. ــن الســنِة الثاني ــارِك ِم شــهِر رمضــاَن المب
وقــاَم النبــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يدعــو ربَّــه قائــًال: «اللَُّهــمَّ أَنِْجــْز لــي مــا َوَعْدتَنــي، اللَُّهــمَّ إْن تُْهلِــْك هــِذه 

الِْعصابـَـَة ِمــْن أَْهــِل اْإلْســالِم ال تُْعبَــْد فــي اْألَرِْض» [رواه مســلم]. 

يوم الفرقان:

أحداث يوم بدر:

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

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

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

ــُن ربيعــٍة وأخــوه شــيبُة  ــُة بْ ــٍش: عتب ــِش قري ــن جي ــارزِة؛ فخــرَج ِم ــُة بالمب ــدأت المعرك وب
ــُن  ــِب وعلــيُّ بْ ــُن عبــِد الُمطَّلِ ــُن الحــارِث وحمــزُة بْ ــَدُة بْ وابُنــه الوليــُد، ومــن المســلمين: ُعبَيْ
، وقُِتــَل فرســاُن قريــَش الثالثــُة، واستُشــِهَد ُعبَيْــَدُة ِمــن المســلميَن، ثـُـمَّ التحــَم  أبــي طالــٍب 
، وقــد ألقــى  الجيشــاِن وقاتــَل رســوُل اللــِه ملسو هيلع هللا ىلص قتــاًال شــديًدا، وكاَن أقــرَب النــاِس إلــى العــدوِّ

ــى: ــاَل تعال ــركيَن؛ ق ــوِب المش ــي قل ــَب ف ــُه الرع الل
ــال: 12]. [األنف

ــُه تعالــى المؤمنيــَن بالمالئكــِة يقاتلــوَن معهــم؛ يقــوُل تعالــى:  ــَد اللَّ كمــا أيَّ
[األنفــال:9].

الــٌة فــي القتــاِل؛ فقــد تســابَق شــابَّاِن -همــا ابنــا عفــراء- لقتــِل أبــي  وكان للشــباِب مســاهمٌة فعَّ
ــُن  ــِه بْ ــا عرَفــاه هجمــا عليــه وضربــاه بســيَفيْهما فأصابــاه، ثُــمَّ قــاَم عبــُد اللَّ ــرِْك، ولمَّ جهــٍل رأِس الشِّ

مســعوٍد  بالقضــاِء عليــه.
ــَدُه وَهــزََم  ــذي َصــَدَق َوْعــَدُه ونََصــَر َعبْ ــِه الَّ ــُر، الَْحْمــُد لِلَّ ــُه أَكْبَ فقــاَل رســوُل اللــِه ملسو هيلع هللا ىلص: «اللَّ

ــل: 4101] ــن حنب ــَدُه» [مســند أحمــد ب ــزاَب َوْح اْألَْح
وقــد قُِتــَل ِمــن المشــركيَن ســبعوَن رجــًال، منهــم زعيمــا الكفــر: أبــو جهــٍل وأَُميَّــُة بـْـُن َخلـَـٍف، وأُِســَر 

منهــم ســبعون رجــًال آخــرون، واستُشــِهَد ِمــن المســلمين أربعــَة عشــَر رجــًال.
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العقيدُة الراسخُة في قلوِب المسلميَن.. 1
مشاورُة النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ألصحاِبه.. 2
ع إلى اللَِّه تعالى.. 3 الدعاُء والتضرُّ
التخطيُط واألخُذ بأسباِب النصِر.. 4

«       

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

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

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

تحطُُّم معنوياِت المشركيَن، وفقداُن الثقِة بأنفِسهم.. 1
خسارُة قريَش مكانتَها وهيبتَها عنَد العرِب.. 2
ــن . 3 دًة ِم ــدَّ ــُة ُمه ــم التجاري ــْت قوافلُه ــُث أصبَح ــَش، حي إضعــاُف النشــاِط االقتصــاديِّ لقري

ــِل المســلميَن.  ِقبَ
4 . . ازدياُد يقيِن المسلميَن بأنَّ اللََّه مَعهم، فأصبحوا ال يخَشْوَن أحًدا إال اللََّه 
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قَبوُل النصيحِة والمشورِة ِمن أهِل الخبرِة؛ اقتداًء برسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص.. 3
ِة والَعتاِد.. 4 النصُر بيِد اللَِّه وحَده، وليَس بكثرِة الُعدَّ
ِك بطاعِته وطاعِة نبيِّه ملسو هيلع هللا ىلص.. 5 الشعوُر بمعيَِّة اللِه تعالى يكوُن بالتمسُّ

الدعاُء وااللتجاُء إلى اللَِّه سبحانَه وتعالى ِمن أهمِّ أسباِب النصِر.. 2
ِة لتحقيِق النصِر.. 1 االستعداُد للقتاِل واألخُذ باألسباِب من األموِر المهمَّ

 
يوُم بدٍر، يوُم الفرقاِن

أهمُّ نتائجِ يوِم بدٍر

أهمُّ الدروِس أسباُب النِرص أحداُث املعركِة سبُب يوِم بدٍر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

           
«      

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

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

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

           
   

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

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

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

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

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

التقويم
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«    .            
«                   .        
«     .         

        
َمن القائُل؟

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

وما المناسبُة؟
« ...........................................................................................................................
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ــا فقــاَل: «يــا ُغــَالُم،  ــِه ملسو هيلع هللا ىلص يَْوًم ــَف رَســوِل اللَّ ــُت َخلْ ــاٍس  قــاَل: كُْن ــِن َعبَّ َعــن ابْ
ــَه تَِجــْدُه تُجاَهــَك، إَذا َســأَلَْت  ــَه يَْحَفظْــَك، اْحَفــظ اللَّ إنِّــي أَُعلُِّمــَك كَلِمــاٍت، اْحَفــظ اللَّ

ــِه» [رواه الترمــذي وقــال: حديــث حســن صحيــح] ــَه، وإذا اْســتََعْنَت فاْســتَِعْن باللَّ فاْســأَل اللَّ
ى النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص عبَد اللَِّه بَْن عبَّاٍس  » بماذا وصَّ

         

.   -
.    -

.     -
.    -

   

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

التهيئة: 

ــِه إليــه وطلــِب  الدعــاُء عبــادٌة، ولــه مكانــٌة عظيمــٌة فــي ديِننــا؛ فقــد أمرَنــا اللَّــُه تعالــى بالتوجُّ
حوائِجنــا منــه فقــْط، ســواٌء كانــت دينيــًة مثــَل دعائـِـه أن يُعيَننــا علــى إقامــِة الصــالِة، أم دنيويــًة 

مثــَل دعائِــه أن يُعيَننــا علــى النجــاِح فــي دراســِتنا.
قاَل تعالى:  [البقرة: 186].

حه الترمذي]. عاَء ُهَو الِْعباَدُة» [رواه األربعة وصحَّ وقاَل رسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: «إنَّ الدُّ

م، َُ مال الالــ ُــ«يــا ُغ ــا فقــاَل:  ــًم َوو ملسو هيلع هللا ىلص يْو ــِه ــ اللَّ س رَســوِل ــَف ــلْ لل َخ ْــ: كُنــُت ــاٍس قــاَل ــبَّ بب َع ــِن ـْـــن ابْ ــَع
تتلَْت ـــا ســأَ َ ــــجاَهــَك، إَذ َ جج تُ ـــِجــْدُه جج تَ ــَه َّــَفــظ اللَّ فف، اْح ْ ــَك ــــَفظْ ْ ففْح حح يَ َّــَفــظ اللَّــَه فف، اْح ْ مم كَلِمــاٍت ــــُمــَك مملِّ للَع ُُــي أُ ِّـــإنِّ

[رواه الترمــذي وقــال: حديــث حســن صحيــح] ــِه» ــ باللَّ ننِعْن ععــتَ ــ فاْس ْ تتْنَت ننَع ععــتَ ــ، وإذا اْس ْ ــَه ــل اللَّ ــأَ ــفاْس ْ
اا عبَّاٍس» نن بَْن هه اللَِّه َ ملسو هيلع هللا ىلص عبد ُّى النبيُّ ىىبماذا وصَّ َّ

........................................................................
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جوامُع الدعاِء: هي األدعيُة المختَصرُة الواردُة عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وتشمُل معانَي كبيرًة.
نْيــا َحَســَنًة، وفــي اْآلِخــرَِة َحَســَنًة، وِقنــا َعــذاَب النَّــاِر» [البخــاري:  «اللَُّهــمَّ ربَّنــا آتِنــا فــي الدُّ

.[٤٥٢٢

- «اللَُّهمَّ إنِّي أَْسأَلَُك الُْهدى والتُّقى، والَْعفاَف والِْغنى» [رواه مسلم].
ــقاِء، وســوِء الَْقضــاِء، وَشــماتَِة  ــالِء، وَدرَِك الشَّ ــِد الْبَ ــْن َجْه ــَك ِم ــوُذ ِب ــي أَع ــمَّ إنِّ - «اللَُّه

ــه]. ــق علي ــداِء» [ُمتََّف اْألَْع

اإلخالُص واستحضاُر النيَِّة عنَد الدعاِء.. 1
اليقيُن بأنَّ اللََّه تعالى قادٌر على إجابِة الدعاِء.. 2
ابتداُء الدعاِء بحمِد اللَِّه والثناِء عليه، والصالِة والسالِم على رسولِه ملسو هيلع هللا ىلص.. 3
الطهارُة واستقباُل الِقبْلَِة في أثناِء الدعاِء.. 4
الدعاُء بالخيِر وعدُم الدعاِء بما فيه إثٌم؛ كقطيعِة الرَِّحِم.. 5

الدعــاُء هــو ملجــأُ المظلوميــَن والمســتضعفيَن؛ يرفعــون شــكواهم إلــى اللَّــِه  بــه؛ إيمانـًـا . 1
بقدرتِــه علــى ردِّ الظلــِم عنهــم.

يُفرُِّج الَهمَّ ويشرُح الصدَر.. 2
عاُء ُهَو الِْعباَدُة» [رواه أحمد]. . 3 الدعاُء هو أساُس العبادِة؛ قاَل ملسو هيلع هللا ىلص: «الدُّ
يَرُدُّ المصائَب والشرَّ الذي ِمن الممكِن أْن يُصيَب المسلَم؛ فال يَرُدُّ القضاَء إال الدعاُء.. 4



عاء وآدابه - (ا&داب وا�خالق ا�سالمية)2 فضل الد; 74

           

       
 «        

  

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

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

        
  «   

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

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

  
[13  

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

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

       
       
[   «     

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

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

«             
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«     .          
            

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

               

«      .      
«     .          
«   .           

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

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

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

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

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

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

التقويم
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«          

.      -
.     -

.         -
.    -

السلوُك »

ألتزُم باألذكاِر واألدعيِة. »

أنصُح زماليئ بالدعاِء يف جميعِ شؤوِن حياتِهم. »

« . ال أدعو عىل أحٍد ِبَرشٍّ

تقويم ذايت
         





الباب الثاين







82 سورة ا�حزاب  (36 - 73 ) - (تالوة وتجويد)

 (73 36)
  - 

تناولَت اآلياُت الكريمُة مصدَر الُحكِم الشرعيِّ الذي ال يقبُل المساَومَة، وعالَجْت مشكلَة التَّبَنِّي وبيََّنْت ُحكَم 
اللَِّه تعالى فيه، وكشَفْت عن كثيٍر ِمن أحكاِم األسرِة والبيِت المسلِم.

-.
-.
-.

 

َفَرِة الِْكراِم الَْربََرِة»  َعْن عائَِشَة  قالَْت: قاَل َرسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: «الاْمِهُر بالُْقْرآِن َمَع السَّ
[رواه مسلم].

ماذا تفهُم ِمن الحديِث الرشيِف؟  -
« ............................................................................................

« ............................................................................................
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الُغنَُّة هي الصوُت الذي يخرُج من األنِف. »

ًدا مــن  ــا واحــًدا مشــدَّ المفهــوُم: هــو إدخــاُل حــرٍف ســاكٍن فــي حــرٍف متحــرٍِّك بحيــُث يصبحــاِن حرفً
جنــِس الثانــي، وحروفُــه ســتٌة (ي، ر، م، ل، و، ن) مجموعــٌة فــي كلمــِة (يرملــون)؛ مثــَل: (َمــْن يَْعَمــل) 

بِّــه). فتصبــُح فــي النطــِق بهــا: (َميَّعمــل)، وكذلــك (ِمــْن َربِّــه) تصبــُح: (ِمرَّ

حروُف اإلدغاِم بُغنٍَّة (ينمو)

واإلدغاُم ِقْسماِن

إدغام ٌبُغنٍَّة
وحروفُه أربعٌة (ي، ن، 
م، و) مجموعٌة يف كلمِة 

(ينمو).

إدغاٌم بغريِ ُغنٍَّة
وله حرفاِن: 

(ل، ر).

ن يَـنتَِظُر،   ي: مَّ
عيًنا يََشرَُب.

ْعَمٍة،  ن نـِّ ن: مِّ
ــبْـتَليِه. أمشاٍج نـَّ

ـاٍء ،  م: ِمن مَّ
ْقدورًا. قََدرًا مَّ

و: ِمن َوراِء، 
رًا َونَذيرًا. ُمبَشِّ
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ر: َغُفوًرا رَّحيًما،  
بِّه. ِمن رَّ

ل: ِمن لَُّدنُْه، 
َخالَِصًة لََّك.

ــاٌن -  ــا - بُْني ــَل: «ُدنْي ــامِت مث ــِم بعــُض الكل ــرآِن الكري ــد ورَد يف الق ، وق ــنْيِ ــاُم إال يف كلمتَ ــأيت اإلدغ ال ي
ــِن يجــُب أْن  ــوِن الســاكنِة والتنوي ــْت حســَب أحــكاِم الن ــامُت وإن كانَ ــواٌن». فهــذه الكل ــواٌن - ِصْن ِقْن
يكــوَن فيهــا إدغــاٌم بُغنَّــٍة، فإنَّهــا تَُعــدُّ "إظهــاًرا مطلًَقــا"؛ ألنَّ النُّــوَن جــاورَت حــرَف اإلدغــاِم يف الكلمــِة 

نفِســها؛ فــال يصــحُّ اإلدغــاُم مــع هــذه الحــاالِت.
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« ..........................

« ..........................

« ..........................

« ..........................

« ..........................

« ..........................

« ..............................

« ..............................

« ..............................

أتعاوُن مَع زماليئ:   -
« 
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أستخرُج وأعلُِّل:   -
« 

.

[ 60 57

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................
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تالوَة السورِة الكرميِة.  -
معايَن املفرداِت والرتاكيِب الواردِة.  -
حفَظ السورِة الكرميِة.  -

أتعلَُّم في هذا الدرِس:

 

، َعــن النَِّبــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص قــاَل: «َمثَــُل الَّــذي يَْقــَرأُ الُْقــرْآَن وُهــَو حاِفــٌظ  َعــْن عائَِشــَة   
ــَفرَِة الِْكــراِم الْبَــَررَِة، وَمثـَـُل الَّــذي يَْقــَرأُ وُهــَو يَتَعاَهــُدُه َوُهــَو َعلَيْــِه َشــديٌد  لـَـُه َمــَع السَّ

.[ ــراِن». [رواه البخــاريُّ ــُه أَْج فَلَ

النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص لقارِئ القرآِن الكريِم وحافِظه في  - ما المكانُة التي أخبَر عنها 
الحديِث الشريِف؟

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

هل انتسبَْت إلى داٍر من ُدوِر تحفيِظ القرآِن الكريِم؟ -
« ................................................................................................. 

يَت الُمرَســالُت البتــداِء الســورِة بهــا.  » ــٌة، عــدُد آياتِهــا 50 آيــًة. ُســمِّ ســورُة الُمرَســالِت ســورٌة مكِّيَّ
ماتِــه، ثـُـمَّ ِذكْــِر بعــِض مظاهــِر  واشــتملت اآليــاُت علــى البعــِث؛ بالَقَســِم  عليــه، ثـُـمَّ ببيــاِن مقدِّ
ــِر حــاِل المؤمنيـــَن كذلــك،  ــِر حــاِل الكفــاِر يــوَم القيامــِة، وِذكْ ــِه فــي َخلِْقــه، ثُــمَّ ِذكْ القــدرِة للَّ

وقــد ُخِتَمــْت بلــوِم الكفــاِر علــى بعــِض أعمالِهــم. 
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«         .            
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« .      
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 .29 25
« ...........................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

السلوُك »

أحرُص عىل حفِظ القرآِن الكريِم حفظًا جيًِّدا. »

ألتزُم بآداِب التالوِة عنَد تالوِة القرآِن الكريِم. »

أحرُص عىل مراجعِة ما حفظتُه سابًقا. »

تقويم ذايت
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19 12

-.
-.
-.
-.

 

َم لك والُدك يوًما نصيحًة ما؟ - هل قدَّ
فيَم كانَْت هذه النصيحُة؟ -
وما موقُفَك من نصيحِته؟ -
تعاَل مَعنا نَِعْش مع هذه الوصايا الثمينِة ونتدبَّرْها جيًِّدا. »

.
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.

.

.

.

.

.

.

.

يُخِبـُر اللَُّه تعالى أنَّه آتى عبَده الصالَح لقماَن الِفْقَه في الديِن والسالمَة في العقِل واإلصابَة في القوِل، وأمرَه  »
أْن يشُكَر اللََّه تعالى على نَِعِمه كلِّها، ثُمَّ بيَّـَن اللَُّه تعالى بأنَّه َمن يَشُكُر لربِّه فهو المستفيُد، وَمن لم يَشُكُر 

نِْعَمَة اللَِّه تعالى فإنَّ اللََّه غنـيٌّ عن ُشْكرِه، وهو سبحانَه يستحقُّ الحمَد والثناَء على كلِّ حاٍل.

« ........................................................................... أستخلُص من اآليِة قيمة:
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ثمَّ يُخِبرنا اللَُّه تعالى عن حرِص لقماَن على ابِنه وُحبِّ الخيِر له؛ فقد أوصاه أْن يَعبَُد اللََّه تعالى وحَده  »
رِْك؛ ألنَّه ِمن أعظِم الذنوِب التي تُهلُِك اإلنساَن ويستحقُّ ِمن خاللِها  وال يُشرَِك به شيئًا فيظلَم نفَسه بالشِّ

عذاَب اللَِّه تعالى.

ه وأرضَعتْه  » بيََّنت اآليُة الكريمُة أنَّ اللََّه تعالى يأُمُر اإلنساَن بِبرِّ والَديْه واإلحساِن إليهما؛ فقد َحَملَتْه أُمُّ
اإليماِن  نعمِة  على  بُشْكرِه  اإلنساَن  أمَر  تعالى  اللَه  أنَّ  ونالحُظ  ِفطاِمه،  قبَل  عاَميِْن  ٍة  ومشقَّ بتعٍب 

واإلحساِن، وُشْكِر والَديْه على نعمِة التربيِة، والمرجُع إلى اللَِّه حيث يُكاِفُئ كالٍّ على أعمالِه.

إنَّما  » الخالِق؛  لهما في معصيِة  المعصيِة، فال طاعَة  أو  الكفِر  أو  رِْك  بالشِّ أبناءهما  الوالداِن  يأمُر  عندما 
طاعتُهما في الخيِر واتباِع طريِق َمن آمَن باللِه وعاَد للتوحيِد؛ حيث سيجازي اللَُّه الناَس بأعمالِهم الخيَر 
بالخيِر والشرَّ بِمثْلِه، وينبغي على اإلنساِن أال ينسى حقَّ والَديْه، فيبرُّهما، ويُحِسُن إليهما ولو جاهداه على 

رِْك. الشِّ

أستخلُص ِمن اآليِة قيمًة اجتماعيًة: ............................................................... »

أستخلُص ِمن اآليِة قيمًة دينيًة: ................................................................. »

أستخلُص ِمن اآليِة شرطًا ِمن شروِط الطاعِة: ................................................... »
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: اعلَْم أنَّ السيئَة أو الحسنَة مهما كانت صغيـرًة أو كبيـرًة  » وهنا يُتاِبُع لقماُن موعظتَه البِنه ويقوُل يا بُنيَّ
وأينما كاَن مكانُها -في باطِن جبٍل أو صخرٍة أو أيِّ مكاٍن في السماواِت أو في األرِض- فإنَّ اللََّه تعالى 
عليٌم بها، وسيأتي بها يوَم القيامِة ويُحاِسُب عليها؛ فاللُه ال يَخَفى عليه أيُّ شيٍء في أيِّ مكاٍن، فإيَّاَك 

أْن تَعِصيَه. 

ًة، كما  » يأمُر لقماُن الحكيُم ابَنه بأْن يُقيَم الصالَة بأحسِن طريقٍة، فيأتي بأركانِها وشروِطها وما يجعلُها تامَّ
يأمرُه بأْن يأمَر الناَس بالمعروِف وينهاهم عن المنكِر ثُمَّ يَصِبَر على ما سيالقيه نتيجَة ذلك؛ ألنَّ هذا 
العمَل سيجعُل أهَل الباطِل يعادونَه، فإذا التزَم بأوامِر اللَِّه وصبَر على ما سيالقيه، فإنَّ هذا يدلُّ على 

قوٍة وعزيمٍة وإيماٍن يرفع درجاتِه عنَد اللِه.

ٍة، فام هي؟  - ويف التعامِل مَع الناِس ال بُدَّ ِمن أموٍر مهمَّ
أوًال: ال تُِمْل وجَهك عن الناِس احتقاًرا لهم واستكباًرا عليهم.   «

ثانًيا: ال تَْمِش بيَنهم بُخيَالَء واستكباٍر؛ فاللَُّه تعالى ال يُِحبُّ كلَّ متكبٍِّر ُمتباٍه في نفِسه وشكلِه وقولِه   «
وغيـِر ذلك.

أستخلُص ِمن اآليِة صفًة للَِّه تعالى: ............................................................... »

أستخلُص من اآليِة ركًنا ِمن أركاِن اإلسالِم: ....................................................... »
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ِط؛ فال نتباطأُ فنظهُر كالمتكبِّريَن على  » هنا اآليُة الكريمُة إلى القصِد في المشِي بمعنى التواُضعِ والتوسُّ تُوجِّ
الناِس، وال نُسِرُع فنكوَن كالمتهوِّريَن، وأن نَخِفَض أصواتَنا عنَد الحديِث، فَمن يتجاوُز صوتُه السامعيَن 

ويؤذي الناَس به، فكأنَّ صوتَه يُشِبُه صوَت الحميِر.

أستخلُص ِمن اآليِة أدبَنْيِ يتعلَّقاِن باملِيش والحديِث:   »
« .............................................................................................................

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

ْه نصيحًة إىل زميلَِك يف ضوِء ما تعلَّْمَته ِمن اآلياِت.  - وجِّ
« ..........................................................................................................

بحكمِته  وُعرَِف  النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  عنه  َث  وتحدَّ الكريِم،  القرآِن  في  ذُكَِر  أنَّه  مع  الحكيُم  لقماُن 
ورجاحِة عقلِه، فهو لم يكْن نبيٍّا؛ وإنَّما كان رجًال حكيًما صالًحا.

  

رْْك باللِه، وعن بعِض السلوكياِت السلبيِة  نهانا اللُه تعالى في اآليات عن أمٍر خطيـٍر وهو الشِّ
السيئِة كـ (الِكبْـِر، ورفعِ الصوِت..).

الذي نعيُشه، اذكُْر بعَض السلوكياِت السلبيِة التي تراها في المجتمعِ وبيَن  ِمن خالِل الواقعِ 
أو  الحلوَل  ْن  ودوِّ درستَها،  التي  الكريمُة  اآلياُت  منه  رَْت  حذَّ الذي  النهِي  ضمَن  وتقُع  زمالئِك، 

المقترحاِت لها.
« ...................................................................................................................

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

« ...................................................................................................................
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الحكمُة، وهي ُحْسُن العقِل والتفكيِر.. 1
أْن نشكَر اللََّه تعالى بطاعِته وال نكفَر نَِعَمه.. 2
رِْك، وبياُن أنَّه ظُلٌْم للنَّْفِس.. 3 التحذيُر ِمن الشِّ
تأكيُد حقِّ الوالَديِْن في البرِّ واإلحساِن؛ ألنَّهما السبُب في وجوِدنا بأمِر اللَِّه تعالى.. 4
مراقبُة اللَِّه تعالى، وعدُم االستخفاِف بالحسنِة والسيئِة مهما قلَّْت أو َصُغرَْت.. 5
ُحرَْمُة التكبُِّر والُخيَالِء بأيِّ مظهٍر أو سلوٍك.. 6
7 ...................................................................................................................

الحلوُل أو املقرتحاُت السلوُك السلبيُّ 

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

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

« .....................................................« .....................................................
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ِمن خالِل فهِمك لآليِة الكرميِة، اذكُْر نعمًة ِمن النَِّعِم التي أنعَم اللَُّه تعاىل بها علينا يف   -
كِْر. بلِدنا، وناِقْش مَع مجموعِتَك أدلََّة َمن استغلَّها يف الشُّ

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

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

 
?

تعاَوْن مَع زميلِك يف تلخيِص أفكاِر اآلياِت اآلتيِة:  -

 

« ................................

« ................................

« ................................

« ................................
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أوًال: استخِرْج ِمن اآلياِت ما يدلُّ على المعاني اآلتيِة:
« .......................................................................................................... ْعــِف: الضَّ
« ............................................................................................................ الِفطــاِم:
الفهــِم وســداِد الــرأِي: ............................................................................................ »
« ................................................................................................ الرجــوِع إلــى اللَّــِه:

. ثانًيا: قاَل تعالى:
ما المقصوُد بالحكمِة في اآليِة الكريمِة؟

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

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

رِْك بالظُّلِْم في اآليِة الكريمِة. . علِّْل وصَف الشِّ ثالًثا: قاَل تعالى: 
« .............................................................................................................................

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

  قــاَل تعالــى:
الفعــُل الــذي مُيثِّــُل الفهــَم الصحيــَح لآليــِة هــو: .

طاعُة األبَويِْن يف كلِّ ما يطلبانِه وُمجالَستُهام. »
عدُم طاعِة األبَويِْن إذا أَمرا مبعصيٍة، وتْرُك ُمجالَسِتهام. »
عدُم طاعِة األبَويِْن إذا أَمرا مبعصيٍة، والحفاُظ عىل ِبرِّهام. »

رابًعا: اختر اإلجابَة الصحيحَة فيما يأتي:

خامًسا: قاَل تعالى:
. علِّل اختصاَص األمِّ بالنصيِب األوفِر ِمن اإلحساِن.

« ........................................................................................................... 
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) أمــاَم العبــارِة غــريِ  ) أمــاَم العبــارِة الصحيحــِة، وإشــارَة ( سادًســا: َضــْع إشــارَة (
الصحيحــِة:

 أ  ـ    معنى اآليِة أْن ميَيش املسلُم ببُْطٍء. 
 إقاُم الصالِة يكون بأدائها 
  برشوِطها وأركانِها.        

سابًعا: ما الوصايا الواردُة في اآلياِت الكريمِة؟
« ..........................................................................................................................

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

ثامًنا: ما الطريُق الذي أوصى اللَُّه تعالى باتِّباِعه؟
« ..........................................................................................................................

تاسًعا: استنِبْط ثالثًة ِمن الدروِس المستفادِة ِمن اآلياِت الكريمِة.
« ..........................................................................................................................

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

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

السلوُك »

أطيُع والديَّ وأُحِسُن إليهام. »

أنصُح إخويت وزماليئ بإقامِة الصالِة وفعِل الخريِ. »

ُ عىل أحٍد. » ال أتكربَّ

ال أتكلَُّم بصوٍت مرتِفعٍ يُزِعُج اآلَخريَن. »

أحرُص عىل مراجعِة ما حفظتُه سابًقا. »

تقويم ذايت
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- قراءةَ الحديِث قراءةً سليمًة.
- حفَظ الحديِث الرشيِف غيبًا.

- معرفَة راوي الحديِث.
- معاينَ املفرداِت والرتاكيِب الواردِة يف الحديِث.

- رشَح الحديِث الرشيِف.
- ما يُستفادُ ِمن الحديِث الرشيِف.

أتعلَُّم يف هذا الدرِس: 

ِمْن خالِل معايشِتك للواقعِ، ناِقْش املَشاِهَد اآلتيَة:
ُب ِقطًَّة ليُضِحك زمالءه.  ـ شابٌّ يُعذِّ

رَْت يف إنجاِز أعامِل البيِت.   ـ امرأٌة ترصُخ يف وجِه الخادمِة وترضبُها؛ ألنَّها تأخَّ
ِب املدرسِة ألنَّهم أصغُر منه. ـ طالٌب يعتدي عىل غريِه ِمن طُالَّ

  

َعن َعبِْد اللَِّه بِْن ُعَمَر  قاَل: قاَل رَسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: 
"اتَّقـوا الظُّلَْم؛ فإنَّ الظُّلَْم ظُلاُمٌت يَْوَم الِْقيـاَمـِة". [رواه أحمد]

التهيئة: 
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ــِن ُعَمــَر  وقــد أعجبَنــي فــي  ســيرتِه » ــِه بْ  تعرَّفــُت علــى راوي الحديــِث عبــِد اللَّ
 صفُة.................................................................................................................... 
ألنَّها ....................................................................................................................

اجتِنبوا.

ي عىل حقِّ اللَِّه أو حقِّ النَّْفِس أو حقِّ الناِس. ، والتعدِّ هو مجاوزُة الَحدِّ

إشارة إىل سوِء عاقبِة الظُّلِْم.

املعنىاملفرداُت والرتاكيُب

قوا اتـَّ

الظُّلْم

ظُلاُمٌت يَْوَم الْــِقياَمِة

.اسُمه: عبُد اللَِّه بُن ُعَمَر بِن الَخطَّاِب 

ُولَِد بعَد البَعثِة، وأسلَم مع أبيه وهو صغرٌي قبَل أْن يَبلَُغ الُحلَُم.مولُده وإسالُمـه:

كاَن شديَد االتِّباِع للنبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص مالزًما له، ِمن املُكرِثيَن لروايِة الحديِث     فضلُه:
عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، واشتُِهَر بالزُّْهِد والِعلِْم والكرِم.

َ  مبكََّة املكرَّمِة سنَة 73 هـ.وفاتُه: تُـُويفِّ
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قـوا الظُّلَْم": » "اتـَّ
ينهانا نبيُّنا ملسو هيلع هللا ىلص عن الظُّلْم، وذلك بأْن نجعَل بيَننا وبيَن الظُّلِْم حاجزًا ِمن مخافِة اللَِّه تعالى، وهذا الخوُف 
ِمن اللَِّه تعالى يمنُعنا ِمن الظُّلِْم مَع أيِّ شخٍص. وقد حرََّم اللَُّه تعالى الظُّلَْم على نفِسه، ووصَف نفَسه 

بالَعْدِل، وحرََّم الظُّلَْم بيَننا.

» "فإنَّ الظُّلَْم ظُلاُمٌت يَْوَم الِْقياَمِة": 
َد اللَُّه تعاىل الظاملَ بعذاٍب أليٍم، فلن يَِجَد يوَم القيامِة إال ظُلاُمٍت مقابَل ظُلِْمه تُبِعُده عن الَجنَِّة،   توعَّ
أنَّه رفــََع الحجــــاَب  اللَِّه تعاىل  الحقوَق إىل أصحاِبها، وِمْن فضـــِل  لرَيُدَّ  اللَِّه تعاىل  أماَم  وسيقُف 
بيَنه وبنَي دعـــوِة املظلـــوِم؛ قاَل رَسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: «اتَِّق َدْعَوَة الَْمظْلوِم؛ فإنَُّه لَيَْس بَيَْنها وبنَْيَ اللَِّه 

ِحجاٌب». [رواه البخاري ومسلم]

ِمن فضِل اللَِّه تعالى علينا أنَّه أرسَل إلينا رسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص يدعونا إلى التحلّي باألخالِق الحسنِة التي 
بُنا إلى اللَِّه سبحانَه،وتُجنُِّب األخالِق السيِّئِة التي تُفِسُد حياتَنا وتُبِعُدنا عن اللَِّه تعالى. تُصلُِح حياتَنا وتقرِّ

رَنا منها نبيُّنا ملسو هيلع هللا ىلص: "ُخلُُق الظُّلِْم"؛ فالحياُة ال تَصلُُح بوجوِد الظُّلِْم، وال يمكُن أْن  وِمن األخالِق التي حذَّ
يتطوََّر أيُّ مجتمعٍ به، وال يَحُصُل فيه خيٌر وال محبٌَّة وهناك َمن ظُلَِم وقُِهَر وُسلِبَْت حقوقُه.

والظالُم يوَم القيامِة سيالقي جزاَء ظُلِْمه، وسيقُف أماَم خصوِمه ليأخذوا حقوقَهم منه؛ قاَل رسوُل اللَِّه 
ملسو هيلع هللا ىلص: «لَتُؤَدُّنَّ الُْحقوَق إىل أَْهلِها يَْوَم الِْقياَمِة» [رواه مسلم].

تعاَوْن مَع زميلِك في استنتاجِ األفكاِر ِمن الحديِث الشريِف: »

قــوا الظُّلَْم". "اتـَّ

"فإنَّ الظُّلَْم ظُلاُمٌت يَْوَم الِْقياَمِة"

      قوُل الرسوِل ملسو هيلع هللا ىلص                 الفكرُة املستفادُة

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

« ..........................................
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أوًال: ظُلُْم اإلنساِن لَنْفِسه: وهذا ينقسُم إلى ِقْسَمْيِن:     »
ِْك باللَِّه تعاىل؛ كأْن يجحَد وجوَد اللَِّه تعاىل، أو يَعبَُد مَعه غريَه، ﴿إِنَّ  أ ـ ظُلُْم اإلنساِن لَنْفِسه بالرشِّ

َْك لَظُلٌْم َعِظيٌم﴾ [لقامن: 13]. الرشِّ

ب ـ ظُلُْم اإلنساِن لَنْفِسه بارتكاِب املعــــايص واآلثاِم، قاَل تعـــــاىل:  
    ﴿َوَما ظَلََمُهُم اللُّه َولـِكن كَانُواْ أَنُفَسُهْم يَظْلُِموَن﴾ [النحل: 33].

رِْب أو االستهزاِء. » تِْم أو الضَّ ثانًيا: ظُلُْم اإلنساِن لغيرِه: كاالعتداِء على اآلَخريَن بالشَّ

فِّ بسبِب أمٍر خلََقه اللَُّه  شاهدَت أحَد زمالئَِك يف املدرسِة يستهزئُ بزميٍل آَخَر يف الصَّ
فيه. 

فام موقُفك بعَد أْن تعلَّْمَت أنَّ الظُّلَْم محرٌَّم؟
« ....................................................................................................................
« ....................................................................................................................

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

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

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

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

................................................................................................................................
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رَنا اللَُّه تعاىل منها. 1 ـ  الظُّلُْم ِمن الكبائِر التي حذَّ
2 ـ  وجوُب االبتعاِد عن الظُّلِْم، والَحَذُر ِمن الوقوِع فيه.

. 3 ـ  العدُل ِمن الصفاِت التي أمرَنا اللَُّه تعاىل بالتحيلِّ بها حتى مَع العدوِّ
4 ـ  َمْن وقََع عليه ظُلٌْم فعليه اللُّجوُء إىل اللَِّه ودفُع الظُّلِْم عن نَْفِسه بَقْدِر ما ميكُنه.

5 ـ  عقوبُة الظامِل كبريٌة عنَد اللَِّه تعاىل، ومهام ارتفَع قَْدُر الظامِل فإنَّ اللََّه تعاىل سينُرص عبَده املظلوَم.
6 ـ  ............................................................................................................................

د أُحدِّ
ُد نــوَع الظُّلـْـِم  » ِمــْن خــالِل دراســتي لحديــِث «الظُّلـْـُم ظُلُمــاٌت يـَـْوَم الِْقياَمــِة» أُحــدِّ

الواقــعِ فــي كلٍّ ِمــن الَمشــاِهِد اآلتيــِة:
     الَمشَهُد ِمن الحياِة

أٌب يُظِهُر المحبََّة ألبنائِه الذكوِر دوَن اإلناِث. »

فتاٌة تتساَهُل في وضعِ الحجاِب على رأِسها  »
خارَج البيِت.

شخٌص يتكلَُّم على الناِس في غياِبهم بما يكرهوَن؛  »
ألنَّه مغروٌر بنفِسه.

 نوُع الظُّلِْم

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

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

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

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

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

إضاءة
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أنواع الظُّلِْم

 

ظُلُْم اإلنساِن لغيرِهظُلُْم اإلنساِن لنفِسه
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أوًال:  اشتهر عبُد اللَِّه بُن ُعَمَر  مبجموعٍة من الصفات، اذكر اثنتني منها.
« .....................................................................................................................................
« .....................................................................................................................................

ُ عن املعاين اآلتيِة: ثانًيا: اكْتب املفردَة الواردَة يف الحديِث وتعربِّ

ثالًثا: ما أقسام ظلم اإلنسان لنفسه؟

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

 رابًعا: قاَل رسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: «فإنَّ الظُّلَْم ظُلُماٌت يَْوَم الِْقياَمِة». 
استنِتْج ِمن الحديِث الشريِف مصيَر الظالِم يوَم القيامِة.

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

            الكلمُة                                  املعنى

اجتِنبوا

ي ومجاوزُة الَحدِّ التعدِّ

سوُء عاقبِة الظامِل

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

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

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

التقويم
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سادًسا: استنِبْط ثالثَة دروٍس مستفادٍة ِمن الحديِث الرشيِف.
« .....................................................................................................................................
« .....................................................................................................................................
« .....................................................................................................................................

السلوُك »

أنصُح َمن أراه يظلُم غريَه بَرتِْك الظُّلِْم. »

أساعُد َمن يحتاُج إىل املساعدِة. »

أتجنَُّب االعتداَء عىل اآلَخريَن. »

تقويم ذايت
        

خامًسا: اكُتْب تحَت كلِّ صورٍة نوَع الظُّلِْم الذي يتوافُق معها بحَسِب فهِمك للحديِث الرشيِف.
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التهيئة: 

                                  . - سيرَة نبيِّ اللَِّه تعالى ُشَعيٍْب 

. - دعوَة نبيِّ اللَِّه تعالى ُشَعيٍْب 

. -  إهالَك اللَِّه تعالى لقوِم ُشَعيٍْب 

- الدروَس المستفادَة ِمن الدرِس. 

   

ــاِس مــا أُوِحــَي إليهــم، وإقامــِة  ــاَء، وكلََّفهــم بتبليــغِ النَّ ــُه تعالــى األنبي أرســَل اللَّ
العــدِل بيَنهــم، وتصحيــِح عقائِدهــم، وتربيــِة نُُفوِســهم علــى االلتــزاِم بمــا أََمــَر اللَّــُه 

ــا. ــَر فــي القــرآِن منهــم 25 رســوًال ونبيٍّ تعالــى بــه، وذَكَ
ن ذُكِروا في القرآِن الكريِم. ْد مع زمالئك عشرًة ممَّ - َعدِّ

.[84 [هــود:   
: «وأَْربََعــٌة ِمــن  ســيُِّدنا ُشــَعيٌْب  ِمــن األنبيــاِء العــرِب؛ قــاَل رســوُل اللَّــِه ملسو هيلع هللا ىلص ألبــي ذرٍّ 

ــٌد ملسو هيلع هللا ىلص» [صحيــح ابــن حبــان]. الَْعــرَِب: هــوٌد، وُشــَعيٌْب، وصالـِـٌح، ونَِبيُّــَك ُمَحمَّ
وقد أرسلَه اللَُّه تعالى إلى أهِل َمْديََن، وكاَن خطيبًا فصيًحا آتاه اللَُّه قوَة الدليِل.

    

:

    
    

.    
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بعــَد أْن أعــرَض قــوُم ُشــَعيٍْب  عــن دعوتِــه ورفضوهــا، أرســَل اللَّــُه تعالــى عليهــم َحــرٍّا شــديًدا 
تِه، ثـُـمَّ أرســَل ســحابًة بــاردًة فأَظلَّتْهــم، فتنــاَدْوا إلــى  أخــَذ بأنـــفاِسهم حتــى كادوا يختنقــوَن ِمــن ِشــدَّ

ــا اجتمعــوا فيهــا التهبَــْت عليهــم نــاًرا فأهلَكتْهــم. ِظلِّهــا، فلمَّ

ــرِْك؛ قــاَل تعالــى:  أمــَر ُشــَعيٌْب  قوَمــه بالتوحيــِد وتَرِْك الشِّ
[هود: 84]

ــى:  ــاَل تعال ــزاَن؛ ق ــاَل والمي ــال يَنُقصــوا المكي ــم، ف ــي بيوِعه ــم بالعــدِل ف ــك أمرَه وكذل
[84 [هــود:   

:

:

. [األعراف: 85] َوَال تَبَْخُسوا النَّاَس أَْشيَاَءُهْم ورَد على لساِن ُشَعيٍْب  قولُه تعالى: 
ْح كيف يكوُن بَْخُس الناِس في  والَبْخُس: هو اإلنقاُص على سبيِل الظُّلِْم والتعييِب. وضِّ

كلٍّ ِمن: 
1 - البَيْعِ: ...................................................................................................
2 - الشراِء: .................................................................................................
3 - مجهوداِت الناِس وأعمالِهم: .....................................................................
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األنبياُء والرُّسُل جميًعا دعوتُهم واحدٌة، وهي توحيُد اللَِّه تعالى وعدُم اإلشراِك به.. 1
بُْر على أذى النَّاِس.. 2 صفاُت َمن يدعو إلى اللَِّه تعالى: ُحْسُن الُخلُِق، والِحلُْم، والصَّ

إعطــاُء الحقــوِق بشــكٍل كامــٍل وصحيــٍح، وعــدُم اإلخــالِل فــي الموازيــِن والمكاييــِل، وعــدُم . 3
ي علــى اآلَخريــَن. التعــدِّ

   
........................................................تاجٌر يغيِّر تاريَخ صالحيِة بضاعِته ليبيَعها.

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

ــى  ــَل عل ــاِن ليَحُص ــي االمتح ــشُّ ف ــٌب يغ طال
ــه. ــن حقِّ ــْت ِم ــاٍت ليَس درج

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

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

ــَق ربًحا  مهنــدٌس يغــشُّ فــي مــوادِّ الِبنــاِء ليُحقِّ
وفيًرا.

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

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

كاتــٌب ترَجــَم مقــاًال ِمــن لغــٍة أجنبيــٍة، ونَســبَه 
إلــى نَْفِســه ليَحُصــَل علــى إعجــاِب الجمهــوِر.

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

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

، ما رأيُك في المواقِف اآلتيِة: ِمن خالِل فهِمك لدرِس نبيِّ اللَِّه ُشَعيٍْب 
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نبيُّ اللَِّه ُشَعْيٌب  

القوُم الذين أُرِسَل إليهمالتعريُف بنبيِّ اللَِّه ُشَعْيٍب  

دعوُة نبيِّ اللَِّه ُشَعْيٍب  إهالُك اللَِّه تعاىل لقوِم ُشَعْيٍب

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.....................................
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  أوًال: كان نبي الله شعيب  من أربعة أنبياء عرب، اذكرهم.

« ....................... - 4  ....................... - 3   ....................... - 2   .......................- 1

ا يأتي:   ثانًيا: اختر اإلجابَة الصحيحَة ممَّ

أرسَل اللَُّه تعالى نبيَّه ُشَعْيًبا  إلى:

- الُفرِْس.              - الفراعنِة.              - األنباِط.              - أهِل َمْديََن.

ْح كيف أهلَك اللَُّه تعالى قوَم ُشَعْيٍب   لًثا: وضِّ  

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

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

بًعا: ِبَم أمَر نبيُّ اللَِّه تعالى ُشَعْيٍب  قومه.   

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

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

) أماَم العبارِة غيِر الصحيحِة: ) أماَم العبارِة الصحيحِة، وإشارَة (   خامًسا: َضْع إشارَة (

« (  ) يبتلي اللَُّه تعالى أنبياَءه بسبِب ذنوٍب اقترفوها.    

« (  ) المؤمُن يتوكَُّل على اللَِّه تعالى ويأخُذ باألسباِب.    

« (  ) نوِب التي اشتُِهَر بها أهُل َمْديََن: التالُعُب باألوزاِن والَمكاييِل.   ِمن الذُّ

التقويم
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أوِجد الحلَّ املناسَب:
ــَق  ــُت الصــالِة، ومل يَبْ ــربِّ ودخــَل وق ــٍد إىل ال ــِة صي ــك يف رحل - خرجــَت مــع أصحاِب

ِْب. ــن املــاِء إال مــا يكفــي للــرشُّ مَعكــم ِم
..........................................................................

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

«       

ِر استعاملِه.  » ُم عنَد فَْقِد املاِء، أو تعذُّ يجُب التيمُّ
قــاَل اللَُّه تعاىل: 

 [ املائــدة: ٦] قــاَل رســوُل اللَّــِه ملسو هيلع هللا ىلص: «وُجِعلـَـْت ِيلَ اْألَرُْض َمْســِجًدا وطَهورًا» [رواه الشــيخان].

ِم. -  تعريَف التيمُّ
ِم. -  الحكمَة ِمن التيمُّ

ِم، وكيفيتَه.  -  صفَة التيمُّ
ُم. -  الحاالِت التي يَُرشُع فيها التيمُّ

ُم به.  -  ما يجوُز التيمُّ

أتعلَُّم يف هذا الدرِس: 

                                                            

التهيئة: 
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أُ أو يغتسُل به. 1- إذا مل يَِجد املسلُم ماًء يتوضَّ

َر استعامُل املاِء. مثاٌل:  2- إذا تعذَّ

ـِر الشفاء).  » (خوُف املـرِض أو تأخُّ
بِْخ).  » ِْب أو الطـَّ (الحاجُة إليه يف الرشُّ
(العجُز عن الوصوِل إىل موضعِ املاِء). »

1- النيَُّة.

2- أْن يكوَن ِمن الرتاِب الطاهِر.

3- عدُم وجوِد املاِء، أو عدُم القدرِة عىل استعاملِه.

ُم قبَل دخوِل وقِت الصالِة. 4- دخوُل الوقِت؛ فال يصحُّ التيمُّ

ــَم بديًال عــن الوضوِء؛ تخفيًفا عىل املســلمنَي يف حــاِل الرضورِة.  رشَع اللَّــُه تعــاىل التيمُّ
ارِجــْع إىل مكتبــِة املدرســِة، وابَحــْث يف كتــِب الفقــِه عــن أمثلــٍة أخــرى ألحــكاٍم رشَعهــا 

ِة عــن املســلمنَي تدلُّ عــىل يـُـْرسِ اإلســالِم ورحمِتــه بالناِس. اللَّــُه تعــاىل تخفيًفــا للمشــقَّ
« ....................................................................................................................
« ....................................................................................................................

ســافرَت مــع أهلِــك لقضــاِء الُعْمــرِة يف إجــازِة نهايــِة العــاِم، ويف الطريــِق تعرََّضــْت 
ــم  ــن ينقلُك ــاِر َم ــاِء انتظ ــٍة، ويف أثن ــرتٍة طويل ــا لف ــٍل أدَّى إىل توقُِّفه ــيارتُكم لُعطْ س
ِْب، لكــنَّ أبــاَك رفــَض ذلــك،  دخــَل وقــُت الصــالِة، فــأردَت الوضــوَء ِمــن مــاِء الــرشُّ

ِْب. ــَم حفاظًــا عــىل املــاِء املُـــَعدِّ للــرشُّ وطلــَب منــك التيمُّ
- يف رأِيك، َمن رأيُه ُمواِفٌق للرشِع؟ وملاذا؟

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

مشكلة وحل
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ــذي  » ــِل ال ــن الفع ــارَة ِم ــَد الطه ــأْن يَقِص ــك ب ــِة، وذل ــُم بالنيَّ ــدأُ التيمُّ يب
ســيقوُم بــه، ثــم ينتقــُل إىل األفعــاِل اآلتيــِة ويجــُب عليــه أْن يقــوَم بهــا 

ــِب اآليت: عــىل الرتتي

نْيِ عىل األرِض  يرضُب بباطِن الكفَّ
رضبًة واحدًة.

ميسُح وجَهه بيَديْه مرًَّة واحدًة 
أسفِل  إىل  الجبهِة  ُمنحنى  ِمن 

قَِن، وِمن األذِن إىل األذِن. الذَّ

بباطِن  اليُمنى  ه  كفِّ ظاهَر  ميسُح 
بباطِن  اليُرسى  ظاهَر  ثُمَّ  اليُرسى، 
اليُمنِى ِمن الرُّْسغ إىل أطراِف األصابعِ،  
ويجوُز أن يبدأَ باليَديِْن قبَل الوجِه.

ــاِد،  ِة عــن العب ــا للمشــقَّ ــارِة؛ رفًع ــاِء يف الطه ــاِل الـمـــ ــًال عــن استعمـــــ ــُم بدي َع التيمُّ ُرشِ
ــم. ــًة به ــاىل ورحم ــِه تع ــن اللَّ وتيســريًا ِم

ــِم  ــنْيِ فقــْط يف التيمُّ ــَب اســتيعاَب الوجــِه والكفَّ ــِه تعــاىل ورحمِتــه أنَّــه طلَ  وِمــن تيســريِ اللَّ
ومل يَطلـُـْب كـــــامَل أعضــاِء الوضــوِء.

م وكيفيته:  صفة التيمُّ
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ــُم بالــرتاِب، وبالرمــِل، والجــصِّ (الجبــِس)، والُغبــاِر الــذي عــىل الِبســاِط والحصــريِ  » يصــحُّ التيمُّ
ونحِوه.

ِم؛ كوجوِد املاِء، أو الشفاِء ِمن املرِض.  أ -  زواُل الُعْذِر املبيِح للتيمُّ
َم. ب-  كلُّ ما يَنُقُض الوضوُء يَنُقُض التيمُّ

تحــَت إرشاِف معلِِّمــك وبالتعــاوِن مــَع زمالئـِـك، طبِّــْق مــا تعلَّمتـَـه ِمــن صفــِة 
ــِم أماَمهــم للتأكُّــِد ِمــْن فهِمــك الصحيــِح للــدرِس. التيمُّ

« ................................................................................................................
« ................................................................................................................ نشاط جماعي

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

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

ِم  تعريُف التيمُّ

ِم ُحكُم التيمُّ

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

«.......................................................................................
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ُم الحاالُت التي يَُرشُع فيها التيمُّ

« ..................................

« ..................................

« ..................................

« ..................................

« ..................................

« ..................................

« ..................................

« ..................................

« ..................................

« ..................................

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

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

ِم رشوُط التيمُّ

ِم كيفيُة التيمُّ
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السؤاُل الثالُث: اخرت اإلجابَة الصحيحَة مامَّ يأيت:

َم. السؤاُل األوُل: عرِّف التيمُّ

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

َم رُخصًة ملن: 1- رشَع اللَُّه تعاىل التيمُّ

. ب- خرَج للجهاِد. أ - أراَد الحجَّ
تُه عن الوضوِء. ُر شفاؤه ِمن استعامِل املاِء.جـ- ضعَفْت همَّ  د - يتأخَّ

ِم عند فقداِن املاِء، ودخوِل وقِت الصالِة املفروضِة: 2- ُحكُم التيمُّ

ب- واجٌب. أ - مباٌح.
.  د - فرُض كفايٍة.جـ- مستَحبٌّ

السؤاُل الثاين: اذكُر الُحكَم املناسَب لألفعاِل اآلتيِة:

«  (                ) َم جاسم ِمن الُغباِر املوجوِد عىل سجادِة البيِت.                  تيمَّ
« (                ) م حمد بعَد أن ُشِفَي ِمن املرِض الذي منَعه ِمن استعامِل املاِء.       تيمَّ

التقويم
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ُم: السؤاُل الرابُع: اكُتْب يف الجدوِل أمَريِْن يصحُّ بهام التيمُّ

ُم بـ: يصحُّ التيمُّ

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

نَِّة النبويَِّة.  ِم ِمن القرآِن الكريِم والسُّ ِّْل عىل مرشوعيِة التيمُّ لسؤاُل الخامُس: دلـ

ِمن القرآِن الكــريِم: ............................................................ »
نَِّة النبـــويِة: ............................................................ » ِمن السُّ

) أماَم العبارِة غيِر الصحيحِة: ) أماَم العبارِة الصحيحِة، وإشارَة ( السؤاُل السادُس: َضْع إشارَة (

   (          ) َم.       أ -  كلُّ ما يُبِطُل الوضوَء يُبِطُل التيمُّ
   (          ) ُم بالرمِل والجصِّ والُغباِر.      ب - ال يصحُّ التيمُّ
   (          ) ِة.    َم تيسريًا وتخفيًفا للمشقَّ جـ - رشَع اللَُّه تعاىل لنا التيمُّ
   (          ) ِم ِمن املرفِق إىل الرُّْسغِ.     د - يجُب مسُح اليَديِْن يف التيمُّ

السلوُك »

أحرُص عىل أداِء العبادِة. »

أعتزُّ بديني الذي يعصُمني يف حيايت. »

أحافُظ عىل نظافِة البيئِة. »

تقويم ذايت
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التهيئة: 
. يُق  دِّ عرَفْنا أنَّ أوََّل َمن أسلَم ِمن الرجاِل: أبو بكٍر الصِّ

. وأنَّ أوََّل َمن أسلَم ِمن النساِء: أمُّ المؤمنيَن خديجُة بنُت ُخَويْلٍِد 
فهل تعلُم أوَل َمن أسلَم ِمن الصبياِن؟ »

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

. - اسَم ونسَب عليِّ بِن أبي طالٍب 
. - إسالَم عليِّ بن أبي طالٍب 

. - صلَة عليٍّ  بالنبيِّ 
. - السماِت الشخصيَة لعليِّ بِن أبي طالٍب 

. - الدروَس المستفادَة ِمن شخصيِة عليِّ بِن أبي طالٍب 
- أهمَّ أعماِل عليٍّ  في خالفِته.

   

هــو أحــُد الخلفــاِء الراشــديَن الذيــن قاَل النبــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص فيهــم: "َعلَيُْكــْم بُســنَّتي، وُســنَِّة الُْخلَفاِء 
ــوا َعلَيْها بالنَّواِجــِذ" [رواه أبــو داود والترمذي]. ــكوا ِبهــا، وَعضُّ الَْمْهِديِّيــَن الرَّاِشــديَن، تََمسَّ

الخلفــاُء الراشــدوَن هــم الصحابــُة الذيــن تولَّــوا الُحكــَم بعــَد النبــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وهــم: أبــو بكــٍر، 
ــِد، وكانــوا  ــزَْت بالرُّْش بــوا بالراشــديَن؛ ألنَّ فتــرَة حكِمهــم تميَّ ، ولُقِّ ــُر، وعثمــاُن، وعلــيٌّ  وُعَم

. علــى منهــاِج النبــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فــي الرحمــِة والعــدِل ونشــِر الديــِن اإلســالميِّ

أقرأُ الحديَث السابَق، وأستنبُط وصيَة رسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص للمسلميَن. »
.............................................................................................................

.............................................................................................................  
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: يــا  رأى علــيُّ بــُن أبــي طالــٍب  رســوَل اللَّــِه ملسو هيلع هللا ىلص وزوجتـَـه خديجــَة يُصلِّيــاِن، فقــاَل علــيٌّ
محمــُد، مــا هــذا؟ قــاَل النبــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: «ديــُن اللَّــِه»، ثـُـمَّ دعــاه إلــى الدخــوِل فــي ديــِن اإلســالِم، 
ــِده أبــي طالــٍب؛  وكان عمــرُه عشــَر ســنواٍت، فرفــَض علــيٌّ أْن يفعــَل شــيئًا دوَن استشــارِة وال
، إذا لـَـْم تُْســلِْم فاكْتُْم». : «يــا َعلـِـيُّ ولكــنَّ النبــيَّ ملسو هيلع هللا ىلص أراَد أن يُبقــَي األمــَر ســرٍّا، فقــاَل لعلــيٍّ 

، وفــي الصبــاِح ذهــَب إلــى  ــُه تعالــى اإلســالَم فــي قلــِب علــيٍّ  وفــي تلــك الليلــِة، أوقــَع اللَّ
ــا ِمــن أبيــه. ــه كتــَم إســالَمه خوفً النبــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ودخــَل فــي ديــِن اإلســالِم؛ لكنَّ

هو أميُر المؤمنيَن عليُّ بُن أبي طالٍب بِن عبِد الُمطَّلِِب بِن هاشِم بِن عبِد َمناٍف.
.  

.     
.         

:

:

 

« . أعبِّــُر بجملٍة عن إعجابي بكتماِن عليٍّ  لسرِّ رسوِل اللَِّه 
.............................................................................................................

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

. هو ابُن عمِّ رسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، وزوُج ابنِته فاطمَة 
ــه أبــي طالــٍب؛ حيــث كان كثيــَر العيــاِل،  وقــد تربَّــى فــي ِحجــِر النبــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص؛ تخفيًفــا عــن عمِّ
ة، ثـُـمَّ لــم يُفارِقْــه مطلًَقــا حتــى تُُوفِّــَي رســوُل  فــكان علــيٌّ مالزًمــا للنبــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمــن قَـــبِْل النبــوَّ

اللَّــِه ملسو هيلع هللا ىلص.
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.                 
...........................................................................................................

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

ــه الشــريفِة،  ــَم ِمــن أدِب النبــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وِمــن أخالِق ِة، فتعلَّ تربَّــى علــيٌّ  فــي بيــِت النبــوَّ
، وِمــن ذلــك:  وِمــن حكمِتــه الشــيَء الكثيــَر، وقــد ظهــَر ذلــك فــي أقوالِــه وأفعالِــه 

1 -: ِعلُْمه 
ــِم بســبِب  ــن العل ــَة ِم ــَة الرفيع ــَغ هــذه الدرج ــد بل ــاِر، وق ــِة الكب ــاِء الصحاب ــن علم كاَن ِم
حرِصــه علــى طلــِب العلــِم، وطــوِل مالزمِتــه لرســوِل اللَّــِه ملسو هيلع هللا ىلص، وكونـِـه يَْعــرُِف القــراءَة والكتابَة. 
ــِح  ــَن عائشــَة  عــن الَمْس ــذا رجــٌل يســأُل أمَّ المؤمني ــا، فه ــن أهــِل الُفتي ــيٌّ  ِم وكاَن عل

ــزَُم النَِّبــيَّ ملسو هيلع هللا ىلص" [مســند اإلمــام أحمــد].  ــُه كاَن يَلْ ــلُْه؛ فإنَّ ــا فََس ــِت َعلِيٍّ ــْت: "ائْ ــِن، فقالَ يْ علــى الُخفَّ
نَِّة" [االستيعاب]. وقالَْت عنه أيًضا: "أَما إنَّه أعلُم الناِس بالسُّ

:

أقرأُ وأضُع قواعَد:
ِمن خالِل قراءتي للفقرِة السابقِة، أضُع ثالَث قواعَد تُعيُن على تحصيِل العلِم. »

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

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

.................................................................................................................
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2 -: تواُضعه 
): قلــُت ألبــي: أيُّ النــاِس  قــاَل محمــُد بــُن الحنفيــِة  (وهــو ابــُن علــيِّ بــِن أبــي طالــٍب 
ــِه ملسو هيلع هللا ىلص؟ قــاَل: أبــو بكــٍر. قلــُت: ثُــمَّ َمــن؟ قــاَل: ثُــمَّ ُعَمــُر. وخشــيُت أن  خيــٌر بعــَد رســوِل اللَّ

يقــوَل عثمــان. قلــُت: ثـُـمَّ أنــَت؟ قــاَل: مــا أنــا إال رجــٌل ِمــن المســلميَن. [رواه البخــاري].

أبحــُث عــن مواقــَف تــدلُّ علــى مــدى تقديــِر علــيِّ بــِن أبــي طالــٍب واحتراِمــه ألبــي 
بكــٍر وُعَمــَر  أجمعين.

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

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

: 3- شجاعُته 

كاَن علــيٌّ  مثــاًال يُحتــذى بــه فــي الشــجاعِة والتضحيــِة واإلقــداِم، ويشــهُد لــه بذلــك كلُّ 
َمــن عرَفـَـه. وقــد شــارَك فــي كلِّ الغــزواِت ســوى غــزوِة تبــوك بأمــِر النبــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وقــاَم بمبــارزِة 
كثيــٍر ِمــن فرســاِن المشــركيَن وقتَلَهــم، مثــَل: الوليــد بــن عتبــة يــوم بــدر وعمــرو بــن عبــد ُودٍّ 

فــي الخنــدِق، والفــارِس اليهــوديِّ "َمرَْحــب" فــي فَتــِح َخيْبَــر.

مواقــف أخــرى تــدل علــى شــجاعة الصحابــي الجليــل علــّي بــن أبــي طالــب  »
 قبــل هجرتــه إلــى المدينــة المنــورة.

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

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

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

.........................................................................................................
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1 .. أعاَد األمَن والنظاَم إلى المدينِة المنوَّرِة بعَد مقتِل عثماَن 
اهتمَّ بترشيِد األسواِق ومراقبِة البيعِ والشراِء.. 2

التضحيُة بالنَّْفِس في سبيِل الدفاِع عن الديِن.. 3
ضرورُة التحلِّي باألخالِق الرفيعِة؛ مثَل: التواُضعِ، والشجاعِة.. 2
1 .. فضُل الثباِت على الحقِّ
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:

أمريُ املؤمننَي
عيلُّ بُن أيب طالٍب 

إسالُمهاسُمه ونسُبه

بعُض صفاتِه

صلُته بالنبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص

ِمن الدرِسأهمُّ ما استفدتُه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   ....................
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 السؤاُل األوُل: أين تربَّى عليُّ بُن أبي طالٍب 
................................................................................................................................

.  السؤاُل الثاني: هاِت مثاالً على شجاعة عليَّ بَن أبي طالٍب 
................................................................................................................................

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

 السؤاُل الثالُث: اذكر أهم أعمال علي بن أبي طالب  حين تولى الخالفة.
................................................................................................................................

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

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

 السؤاُل الرابُع: علل: لُّقَب الخلفاء الراشدون بهذا اللقب.
................................................................................................................................

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

التقويم

السلوُك »

«  .  أحرُص عىل التأيسِّ بعيلِّ بِن أيب طالٍب 

ُر صحابَة رسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص. » أقدِّ

أحرُص عىل أداِء األمانِة. »

تقويم ذايت
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التهيئة: 

دخــَل ُعَمــُر بــُن عبــِد العزيــِز المســجَد ليلــًة فــي الظُّلْمــِة، فمــرَّ برَُجــٍل نائــٍم 
فعثـَـَر بــه، فرفـَـَع رأَســه وقــاَل: أمجنــوٌن أنــَت؟ فقــاَل ُعَمــُر: ال. فَهــمَّ بــه الَحــرَُس، 

فقــاَل ُعَمــُر: َمــْه؛ إنَّمــا َســأَلَني: أََمْجنــوٌن أَنـْـَت؟ فُقلْــُت: ال. 
[الطبقات الكبرى البن سعد 379/52].        

.       -
.     -
       -

.                 

.     -

:    

  

 

ل الموقَف السابَق واستنِتْج أثرَه. » تأمَّ
.............................................................................................................

.............................................................................................................
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ــا ســبََّب لــَك  » اتَّهَمــَك زميلُــك بأنَّــك تأخــُذ أدواتِــه دوَن إذنِــه، وأنــَت لــم تفعــْل؛ ممَّ
اإلحــراَج أمــاَم زمالئِــك، مــاذا ســتفعُل؟

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

الِحلُْم: هو ضبُط النفِس عنَد الغضِب.
وهــو ِمــن اآلداِب التــي يجــُب علــى المســلِم أْن 
ــِه تعالــى  ــَة اللَّ ــه، لينــاَل محبَّ ــى بهــا فــي حياتِ يتحلَّ

ورســولِه ملسو هيلع هللا ىلص.
«  : فقــد وَصــَف اللَّــُه تعالــى نفَســه بالحليــِم فقــاَل 

.[235  :  
« .[75 : وزكَّى خليلَه إبراهيَم  بقولِه:  
ومــدَح النبــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص أحــَد أصحاِبــه؛ ألنَّــه تمثَّــَل هــذه الصفــَة العظيمــَة فــي أخالِقــه، فقــاَل  »

ــُه: الِْحلْــُم، واْألَنــاُة» [رواه مســلم]. ــِن يُِحبُُّهمــا اللَّ ألشــجِّ عبــِد القيــِس: «إنَّ فيــَك َخْصلَتَيْ

« : ِحلُْم الصحابِة 
: "يــا عكرمــُة، هــل للرَُّجــِل  ــاٍس  ، فقــاَل ابــُن عبَّ ــاٍس  ســبَّ رجــٌل ابــَن عبَّ
ــا رأى ِمــن ِحلِْمــه عليــه" [إحيــاء  حاجــٌة فنقضيهــا؟ فنكَّــَس الرَُّجــُل رأَســه، واســتحى ممَّ

علــوم الديــن للغزالــي].
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«  .            
      

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

ــدلُّ  ــِب المســيِء، ي ــَد الغضــِب، مــَع القــدرِة علــى أخــِذ الحــقِّ وتأدي ــَط النفــِس عن إنَّ َضبْ
علــى قــوِة إرادِة الشــخِص وليــَس علــى ضعِفــه؛ فقــد مــدَح النبــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص المؤمــَن الــذي يملــُك 

هــذه اإلرادَة.
ــديُد  َرَعــِة؛ إنَّمــا الشَّ ــديُد بالصُّ عــن أبــي ُهَريـْـرََة  قــاَل: قــاَل رســوُل اللَّــِه ملسو هيلع هللا ىلص: «لَيْــَس الشَّ

الَّــذي يَْملـِـُك نَْفَســُه ِعْنــَد الَْغَضــِب» [ُمتََّفــق عليــه].

« . االقتداُء بالنبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص والصحابِة 
الحرُص على رضا اللَِّه تعالى ودخوِل الَجنَِّة. »
« .[   « السكوُت وترُك المخاصمِة: قاَل رسوُل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص:    

. كَظُْم الَغْيِظ: هو عدُم إظهاِر الغضِب، والصبُر مَع القدرِة على الردِّ
قاَل تعالى: 

[آل عمران: 134].

ي علــى  فَمــن احتمــَل الغضــَب، وصبــَر علــى مرارتِــه، وأبقــاه داخــَل نفِســه ولــم يُظِهــرْه بالتعــدِّ
غيــرِه بالضــرِب أو الشــتِم ونحــِوه رغــم قدرتِــه علــى ذلــك- كان لــه التشــريُف والتكريــُم ِمــن اللَّــِه 
ــِه ملسو هيلع هللا ىلص  ،  أنَّ رســوَل اللَّ ــِن أنــٍس  تعالــى يــوَم القيامــِة أمــاَم جميــعِ الخالئــِق؛ فعــن معــاِذ ب
قــاَل: «َمــْن كَظـَـَم َغيظـًـا َوُهــَو قــاِدٌر َعلــى أْن يُْنِفــَذُه، َدعــاُه اللَّــُه ُســبحانَُه وتَعالــى َعلــى ُرؤوِس 

الَْخالئـِـِق يـَـْوَم الِْقياَمــِة َحتَّــى يَُخيِّــرَُه ِمــن الُْحــوِر الِْعيــِن مــا شــاَء» [رواه أبــو داود وابــن ماجــه].
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 . ــدِل، وال تعطــي الحــقَّ ــَك ال تقضــي بالع : إنَّ ــاِب  ــِن الخطَّ ــَر ب ــاَل لُعَم ــًال ق ُرِوَي أنَّ رج
فغضــَب ُعَمــُر  واحمــرَّ وجُهــه، فقيــَل لــه: يــا أميــَر المؤمنيــَن، ألــم تســَمْع أنَّ اللَّــَه تعالــى 
ــاَل:  ــٌل. فق ــذا جاه ــراف: 199]؟! وه ــوُل:  [األع يق

ــْت. [رواه البخــاري]. ــاًرا فأُطِفئَ صدقــَت، فكأنَّمــا كان ن

إذا أســاَء إليــَك شــخٌص مــا، أو شــتَمك، فغِضبـْـَت غضبًــا شــديًدا، لكنَّــك لــم تُظِهــْر غضبَــك مــع 
ى كَظـْـَم الَغيِْظ. قدرتِــك علــى الــردِّ، فهــذا يُســمَّ

ــُم أعلــى درجــًة  ــُم فهــو أال تغضــَب أصــًال، ال فــي نفِســك، وال أمــاَم النــاِس؛ فالِحلْ أمــا الِحلْ
ــِظ. ــِم الَغيْ ِمــن كَظْ

بالتعــاوِن مــَع زمالئــك وتحــَت إشــراِف معلِّمــي التربيــِة اإلســالميِة والرياضيــِة، قـُـْم 
ــا للنفــِس، ضمــَن  ــِر َضبْطً ــن الطــالِب األكث ــدِة ِم بتشــكيِل مجموعــِة األخــالِق الحمي
، وَوْضــعِ ُصَورِهــم فــي لوحــِة  مباريــاِت المدرســِة؛ لتكريِمهــم فــي الطابــوِر الصباحــيِّ

الشــرِف فــي المدرســِة. 

الَعالقة بين الِحلم وكظم الغيظ:
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قاِرْن بيَن تصرُّفاتِك في حالتَي الغضِب والِحلِْم في كلٍّ ِمن المواقِف اآلتيِة:
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ا يأتي: ُل: عرِّْف كالٍّ ممَّ السؤاُل األوَّ
الِحلِْم: .............................................................................................................. »
كَظِْم الَغيِْظ: ...................................................................................................... »

ــا  ــِم، فم ــه الكري ــي كتاِب ــِظ ف ــِم الَغْي ــِم وكَظْ ــي الِحلْ ــى صفَت ــُه تعال ــدَح اللَّ ــي: م الســؤاُل الثان
ــك. ــى ذل ــْل عل ِّ ــا؟ دلـ ــُة بيَنهم الَعالق

الَعالقُة بيَنهما: ................................................................................................... »
دليُل الِحلِْم: ...................................................................................................... »
دليُل كَظِْم الَغيِْظ: .............................................................................................. »

ا يأتي: السؤاُل الثالُث: اختر اإلجابَة الصحيحَة ممَّ
ِمن األسباِب التي تساعُد على التخلُِّق بصفِة الِحلِْم:

- القوُة والسلطُة.
- االقتداُء بأخالِق النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.

- اعتزاُل الناِس وعدُم االختالِط بهم.
- التنازُُل عن الحقِّ خوفًا ِمن العقاِب.

ــِر  ) أمــاَم العبــارِة غي ) أمــاَم العبــارِة الصحيحــِة، وإشــارَة ( ــُع: َضــْع إشــارَة ( الســؤاُل الراب
الصحيحــِة:

« (      )         .      
« (      )  .              
« (      )    .            
« (      )    .          

التقويم



145الِحْلُم وَكْظُم الغيظ - (ا&داب وا�خالق ا�سالمية)

الســؤاُل الخامــُس: اســتنِتْج ِمــن الحديــِث الشــريِف الشــرَط الــذي يجعــُل ِمــن المســلِم كاظًمــا 
للَغْيــِظ وليــس جبانًــا.

قــاَل رســوُل اللَّــِه ملسو هيلع هللا ىلص: «َمــْن كَظـَـَم َغيْظـًـا َوُهــَو قــاِدٌر َعلــى أْن يُْنِفــَذُه؛ َدعــاُه اللَّــُه ُســبْحانَُه وتَعالــى  »
َعلــى ُرؤوِس الَْخالئـِـِق يـَـْوَم الِْقياَمــِة َحتَّــى يَُخيِّــرَُه ِمــن الُْحــوِر الِْعيــِن مــا شــاَء» [رواه أبــو داود وابــن ماجــه].

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

السلوُك »

ال أردُّ اإلساءَة باإلساءِة. »

أحرُص عىل َضبِْط نفيس عنَد الَغَضِب. »

أُِحبُّ االقتداَء بصحابِة رسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص. »

تقويم ذايت
         




