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لم يعد خافيًا على كل مهتم بالشأن التربوي األهمية القصوى للمناهج الدراسية؛ وذلك 
التعليمي  النظام  ألهداف  باإلضافة  وتطلعاته  المجتمع  فلسفة  إِلى  ــ  بطبيعتها  ــ  ترتكز  ألنها 
والمنظومة التعليمية، لذلك نجد أن صناعة المنهج أصبحت من التحديات التي تواجه التربويين 
الرتباط  ذلك بأسس فنية ذات عالقة وثيقة في البنية التعليمية مثل األسس الفلسفية والتربوية 

واالجتماعية والثقافية، ومن هنا اكتسبت المناهج الدراسية أهميتها ومكانتها الكبرى.
تطوير  بعملية  التربية  وزارة  قامت  الدراسية،  المناهج  احتلتها  التي  المكانة  لهذه  ونظًرا 
واسعة؛ استكمااًل لكل الجهود السابقة، حيث قامت بإعداد الكتب والمناهج الدراسية وفًقا 
للمعايير والكفايات سواء العامة أو الخاصة؛ وذلك لتحقيق نقلة نوعية في الشكل والمضمون، 
ـ ذات بعد عملي تطبيقي وظيفي، يرتبط بقدرات المتعلمين ـ برؤيتها الجديدةـ   ولتكون المناهجـ 

التربوية، مع تأكيدنا بأن ذلك  المناهج  أبعاد  وسوق العمل ومتطلبات المجتمع، وغيرها من 
يأتي أيًضا اتساًقا مع التطورات الحديثة، إن كانت في مجال الفكر التربوي والسلوك اإلنساني 
أو القفزات المتسارعة في مجال التكنولوجيا، والتي أصبحت جزًءا ال يتجزأ من حياة اإلنسان، 
ونمط الفكر  على  وانعكاساتها  المعاصرة  والحضارية  الثقافية  التطورات  أملته  ما  وأيًضا 

 

العالقات اإلنسانية.
تحقيق  في  الدراسية  المناهج  تساهم  أن  إلى  نتطلع  ــ  األسلوب  هذا  خالل  من  ــ  ونحن 
أهداف دولة الكويت بشكل عام، وأهداف النظام التعليمي بشكل خاص، والتي في طليعتها 
تنشئة أجيال مؤمنة بربها، مخلصة لوطنها، تتمتع بقدرات ومهارات عقلية ومهارية واجتماعية، 
تجعل منهم مواطنين فاعلين ومتفاعلين، محافظين على هويتهم الوطنية، ومنفتحين على اآلخر 
ومتقبلينه، مع احترام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، والتمسك بمبادئ السالم والتسامح، 

التي صارت من أهم متطلبات الحياة المستقرة الكريمة.
واهلل ولي التوفيق،،،

الوكيل المساعد لقطاع البحوث التربوية والمناهج
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الحمد هلل خالق القلم، ومعلم اإلنسان مالم 
يعلم، والصالة والسالم على المعلم األول سيدنا 

محمد الهادي األمين وعلى آله وأصحابه أجمعين.
وبعد،،

اإلسالمية  التربية  كتاب  أيديكم  بين  العزيز:  القارئ  أيها  فيا 
للصف السابع في شكله الجديد حيث تم ما يلي:

أ-  تقسيم الكتاب إلى أربع وحدات متساوية واشتملت كل وحدة منها على دروس 
عدة من مجاالت متنوعة هي: العقيدة والحديث الشريف والسيرة والفقه والتهذيب والثقافة 

اإلسالمية وفق خطة المنهج المدرسي.
ب- تحديد الكفايات الخاصة التي يجب تطويرها في كل وحدة تعلمية.

ج-  تحديد نواتج التعلم من )المعارف والمهارات والقيم( التي يجب أن يتعلمها المتعلم في 
رحلة تحقيق الكفايات.

د- إعداد فهرس خاص بموضوعات الوحدة.
هـ-  إعداد مجموعة من األسئلة في نهاية كل وحدة تعلمية، يقيم بها المتعلم حصيلة ما كتسبه 

من المعلومات والمهارات والقيم.
وأما من حيث المضمون، فقد جاء المحتوى العلمي وفق منهج الكفايات مرتبًا كاآلتي:

الدرس وربطها  في  الرئيسة  األفكار  بمثابة  الدرس وهي  العلمية: تحديد محاور    أ  -  المادة 
بخبرات المتعلمين السابقة.

لتحقيق  التعلم لكل درس بصورة متدرجة ومنظمة  أنشطة  التعليمية: تم وضع  ب-  األنشطة 
الكفايات المطلوبة، وقد تم مراعاة اآلتي:

*  ربط مادة التربية االسالمية بالمواد األخرى لتحقيق الكفايات األساسية التي لها عالقة 
بواقع حياة المتعلم ومجتمعه الذي يعيش فيه.

* التدريب على مهارات التفكير العليا.
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* النشاط المناسب لخصائص المتعلمين في هذه المرحلة.
* اكتشاف المواهب والقدرات لتوظيفها في مكانها الصحيح.

ج- عملية التعلم: تم نقل عملية التعلم من التلقين المباشر إلى عملية البحث واإلبداع.
اتساع  عنه  ينتج  مما  كفاياته،  وتطوير  الوطني  المنهج  مع  التفاعل  المتعلم:  من  د-  المتوقع 

مداركه ومواكبة التغييرات السريعة ومواجهة الحياة.
هـ-  المعلم: تغيير دور المعلم  من الملقن إلى المرشد والموجه والمنظم لألنشطة التعليمية 

والمدرب المنشط للمتعلمين.
و- القياس والتقويم: تنوع أدوات القياس والتقويم.

ي-  القيم المكتسبة: تعزيز القيم لدى المتعلم بالتأكيد على الوالء واالنتماء للوطن والوسطية 
والتسامح واالعتدال ومعالجة السلبيات.

رسالة للمعلم: المتعلم هو محور العملية التعليمية وأن جهده في حل األنشطة التعليمية 
واستثارة تفكيرة ومهاراته العقلية خطوة مهمة إلكسابه المهارات ونباء شخصيته، وأننا نأمل أن 
ترتقوا بأبنائنا المتعلمين إلى هذا المستوى التعليمي المتميز، حتى تخّرجوا جياًل يحقق النفع 

لوطنه وأمته اإلسالمية.
الوطن  لهذا  المشرق  المستقبل  وأمل  الوطن  بناء  في  لبنات  أنتم  األعزاء:  ألبنائنا  رسالة 
فعليكم أن تستجيبوا لمعلميكم، وتكونوا عونا لهم في تحقيق أهداف مادة التربية اإلسالمية 

حتى تكونوا مواطنين صالحين ينهض بكم وطنكم، ويعلوا شأن أمتكم.
هذا وإننا نسأل اهلل العلي القدير أن ينفع بعملنا هذا كل من قرأه وسمعه، وأن يجعله خالصًا 

لوجهه الكريم إنه سميع مجيب الدعاء.

                  المؤلفون
لجنة تأليف الصف السابع

14



15

الكفايات الخاصة الكفايات العامة
مجال الحقائق

العقيدة  مجاالت  نحو  والباطل  الصحيح  التوجه  على  1-1/التعرف 
اإلسالمية. وتطبيق  فهم   -  1

إسالمية  ــد  ــواع ق
وأخالقية  محددة 
ـــســـلـــوك  فـــــي ال

اليومي.

مجال العمليات واالرتباط
الشريعة    وفق  والسلوكيات  واألخالقيات  العبادات  /ممارسة   2-1

اإلسالمية  بالتعاون مع اآلخرين.
مجال االتجاهات

   1-3/االهتمام بـالسلوكيات واألخالقيات المستمدة من سيرة الرسول 
^  وصحابته.

مجال الحقائق 
2-1/استنتاج القيم اإلسالمية المستوحاة من أحداث السيرة  النبوية. ــاف   ــش ــت اك  -  2

الــــــخــــــبــــــرات 
والـــــمـــــواقـــــف 
اليومية  الحياتية 
ـــوحـــاة  ـــمـــســـت ال
ــم  ــي ــال ــع ــت مــــن ال

اإلسالمية.

مجال العمليات واالرتباط
2-2/المشاركة بفاعلية في األحداث والمناسبات الدينية واالجتماعية  

بالتعاون مع اآلخرين.
مجال االتجاهات 

2-3/االعتزاز بالمشاركة في المناسبات الدينية واالجتماعية  في حياة 
الفرد والمجتمع.

مجال الحقائق
3-1/ تعرف قواعد العمل الجماعي في حياته اليومية. المساهمة   -  3

بـــفـــاعـــلـــيـــة فــي 
ضمن  ــع  ــاري ــش م
لتطوير  المجتمع 
بيئة ودية )متراحمة 
وفقًا  ومتواصلة( 

للقيم اإلسالمية 

مجال العمليات واالرتباط
3-2/تطبيق المشاريع المدرسية ملتزمين بالقيم اإلسالمية بالتعاون مع 

اآلخرين.
مجال االتجاهات

3-3/إظهار االهتمام بالتعامل مع اآلخرين وفقا للقيم اإلسالمية. 
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أواًل: الكفايات المتوقع اكتسابها بالوحدة األولى:
مجال الحقائق:

1-1 / التعرف على التوجه الصحيح والباطل نحو مجاالت العقيدة اإلسالمية.
مجال العمليات واالرتباط:

1-2 / ممارسة العبادات واألخالقيات والسلوكيات وفق الشريعة  اإلسالمية  بالتعاون مع 
اآلخرين.

مجال االتجاهات:
1-3 / االهتمام بـالسلوكيات واألخالقيات المستمدة من سيرة الرسول ^ وصحابته. 

مجال العمليات واالرتباط:
مع  بالتعاون  واالجتماعية  الدينية  والمناسبات  األحــداث  في  بفاعلية  المشاركة   /  2-2

اآلخرين.
مجال االتجاهات:

2-3 / االعتزاز بالمشاركة في المناسبات الدينية واالجتماعية  في حياة الفرد والمجتمع.
مجال الحقائق:

3-1 / تعرف قواعد العمل الجماعي في حياته اليومية.
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القيم
واالجتاهات املهارات املعارف

� اإليمان 
بالغيب 

والشهادة.

� االحسان.
� االقتداء.
� اإللتزام.

� حب 
الصالة.
� الخلق 

الحسن.
� حب الله 

تعالى 
ورسوله

� اإللقاء والحوار والمناقشة.
النصوص  وترديد  حفظ   �
الشرعية/ التشهد/ الصلوات 
اإلبراهيمية/ األذان واإلقامة 

واألدعية المأثورة.
� المناقشة واالستدالل بالنصوص 

الشرعية.
� استخالص الحقائق والمفاهيم.

� تصميم خرائط ذهنية.
في  التربوية  الدروس  تطبيق   �

الحياة اليومية.
� تطبيق األدب في طلب العلم 

ومدارسته.
� التعبير والطالقة اللغوية.

من  معلومة  عن  البحث   �
المصادر المتنوعة.

واستنتاج  للقصص  االستماع   �
الفائدة والعبر.

والتخلق  النبوة  بأدب  التأدب   �
بأخالقه.

البحث  بوسائل  البحث   �
المتنوعة.

� إيجاد الحلول للمشكلة.
� التعاون مع محيطه.
� التفكير اإلبداعي.

بالوسائل  مشاهدته  إلى  نتوصل  أن  نستطيع  أمر  كل  الشهادة  عالم   �
الحسية.

� عالم الغيب كل ما غاب وخفي عن مجال ادراكنا الحسي.
� أقسام عالم الغيب.

   - غيب مطلق   - غيب نسبي.
� اإليمان بالغيب يوجب الشعور بمراقبة الله عليه واالستقامة على 

أمر الله والطمأنينة.
� الرسل الكرام  ال يعلمون الغيب إال بإذن الله لهم.

� ادعاء علم الغيب كفر.
� الدين ثالثة مراتب اإلسالم، اإليمان، اإلحسان.

� الشهادتان أصل العبادة.
� التعرف على المصطلحات الشرعية اآلتية:

   - اإلسالم - االحسان - اإليمان - الصالة - التوحيد.
وحسن  والحكمة  واألمانة  الصدق   � محمد  سيدنا  صفات  من   �
العدل ومناصرة  والوفاء وحب  والمبادرة  العشرة  التصرف وحسن 

الضعفاء.
 � محمد  وشجاعة  تعامل  وحسن  أدب  من  بعضا  على  التعرف   �

بمواقف من حياته بعد البعثة.
� صحابة رسل الله قدوة حسنة تخلقوا بخلق الرسول �.

� المقارنة بين األذان واإلقامة من خالل التعريف والحكم والصيغة.
� لألذان والمؤذن شروط ومستحبات.

� الصالة عبادة ذات أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم 
وحكمها فرض عين بدليل الكتاب والسنة واإلجماع.

� اإللتزام بالصالة )عبودية وصلة وشكر طريق الفالح(.
� الصالة شروط وواجبات يلتزم بها وسنن من يبتغي الكمال فيها.

� الحقد والحسد من أمراض القلوب.
� الحسد خلق مذموم والغبطة خلق محمود.

 � الوقاية من الحقد والحسد باالبتعاد عن أسبابها وباالستعانة بالله
-تعالى- الرضا - التوكل على الله تعالى.

� التعرف على معنى المحبة وأسماها محبة الله.
� بيان سبب حبنا لرسولنا محمد�.

ثانيًا: املعارف واملهارات والقيم واالجتاهات املتوقع اكتسابها





الموضوعات المجاالت
1- إيماني بالغيب أمن وطمأنينة. مجال العقيدة

2- أحقق مراتب الدين في حياتي. مجال الحديث الشريف
3- صفات رسولنا ^ قبل البعثة وبعدها. مجال السيرة

4- من شعائر ديني األذان واإلقامة. مجال الفقه
5- صالتي )حكمها شروطها وأركانها (. مجال الفقه

6- أؤدي صالتي كاملة اقتداء بالنبي ^ )تطبيقي(. مجال الفقه
7- أحفظ قلبي من الحقد والحسد.  مجال التهذيب

8- أحب اهلل ورسوله ^. مجال الثقافة اإلسالمية
أسئلة الوحدة األولى

إيماني بالغيب اطمئنان
وُسّنة نبيي ^ حفظ وأمان
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إيماني بالغيب أمن وطمأنينة

الدرس األول العقيدة

تمهيد:
له حدودًا ال يستطيع تجاوزها، وغيبيات ال يستطيع  بالعقل وحدَّ  اإلنسان  تعالى  اهلل  ميز 

إدراكها، لذا فاإليمان بالغيب أساس اإليمان كله، ٹ ٹ  ﴿ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ ىئ  ىئ  
ىئ  ی﴾)1( فمن آمن بذلك فقد سعد في الدنيا واآلخرة.

1- أوضح المقصود  بعالم الغيب والشهادة.
عالم الشهادةعالم الغيب

مشاهدته  إلى  نتوصل  أن  نستطيع  أمر  كل 
بالوسائل الحسية.

ــاب وخــفــي عــن مــجــال إدراكــنــا  كــل مــا غ
الحسي.

نشاط 1
مهارة االستنتاج

أ  - أعلل: 
تقديم عالم الغيب على عالم الشهادة في آية )22( 

من سورة الحشر، ٹ ٹ  ﴿ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ      
ڻۀ  ۀ ہ   ہہ  ہ  ھ  ھہ﴾)2(

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

)1( سورة الجن:  26 
)2( سورة الحشر:22
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نشاط 1
مهارة االستنتاج

ب  - أعلل: 
في  )الرضيع(  موسى   سيدنا  إلقاء  قصة  إلى   أستمع 
والدته  إيمان  موضع  زمالئي  مع  وأستنتج  )البحر(،  اليم 

بالغيب والشهادة.

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

2- أستنتج أثر اإليمان بالغيب.
ٹ ٹ  ﴿ ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ      يئ    جبىئ ﴾)1(

أثر اإليمان به

االستقامة على أمر 
اهلل بتنفيذ ما أمر 
واجتناب ما نهى

الشعور
بمراقبة اهلل

عليه

الطمأنينة
واألنس
والرضا

نشاط 2
مهارة الربط

ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ﴿ہ  ٹ ٹ  
ۓ ۓ ڭ  ڭ ڭ ڭ   ۇۈ﴾)2(

أوجد العالقة بين  طلب الرزق واإليمان بالغيب.

نوع العالقة : ...........................................................................................................................................................................

)1( سورة الملك: 12
)2( سورة الذريات:22- 23
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3 - أعدد أقسام عالم الغيب: 

غيب نسبيغيب مطلق

عالم الغيب

تعريفه:
تعالى  اهلل  بعلمه  استأثر  ما 

وحده.

مثل: ذات اهلل تعالى
- علم الساعة - الروح وغير ذلك.

الدليل: ٹ ٹ ﴿ ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  
ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  
حئ   جئ   ی   ی   یی    ىئ   ىئ   ىئ  

مئ  ىئيئ  جب      حب  خب  مبىب ﴾)1(

الدليل: ٹ ٹ ﴿گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
ڱڱ  ڱ  ڱ            ں  ں  ڻ    ڻ   ڻ  ڻ  ۀۀ  

ہہ  ہ     ہ  ھ ھ ﴾)2(

تعريفه:
معرفته  لألنبياء  يمكن  مــا 
ولغيرهم  الوحي  بواسطة 

بواسطة وسائل حديثة.

السابقين  األقــــوام  قصص  مــثــل: 
اكتشاف  الكرام،  والرسل  واألنبياء 
واألمـــراض  الجنين  ــوع  ن األطــبــاء 

الفيروسية وغيرها.

)1( سورة لقمان: 34
)2( سورة هود: 49
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نشاط 3
مهارة التوسع واإلضافة

أكتب  قصة علمها بعض األنبياء عن طريق الوحي.

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

عون علم الغيب:  4- أبين أن الرسل الكرام  ال يدَّ
ِع علم الغيب فقد افترى على اهلل الكذب والرسل الكرام هم أحب الخلق إلى اهلل  من يدَّ

تعالى وأكرم الناس أخالقًا فلم يزعم أحدهم بعلم الغيب فمنهم:
أ- نوح  أول الرسل يقول لقومه: ﴿ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ﴾)1( 

ٱ    ﴿ ٹ  ٹ  ليقول  تعالى  اهلل  يوجهه  والسالم  الصالة  عليه  الرسل  خاتم  ب-  محمد 
ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ              ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ     ٹ  ڤ    ڤ   ڤ       ڤ  ڦ ڦ ﴾)2(

نشاط 4
مهارة التفكير العليا

ٹ    ﴿ ٹ  قوله   بين  ألوفق  مجموعتي  مع  أتناقش 
وقول ڦڦ﴾)3(،  ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ      ٹ   

﴿ ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ        ىئ  ىئ  ىئ   ی   اهلل تعالى: 
ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ     ىئ  يئ  جب  حب    خب  مب  

ىب   ھ ﴾)4(

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

)1(  سورة هود: 31
)2( سورة األعراف: 188

)3( سورة النمل: 65
)4( سورة الجن: 27-26
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5 - أعدد صور ادعاء علم الغيب ألتجنبه.
 

التنجيمقراءة الكفالكهانةالسحر
في هؤالء كلهم قال رسول اهلل ^: عن أبي هريرة  والحسن عن النبي ^ قال: »من أتى كاهنا 

افًا  فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ^«)1(. أو عرَّ

نشاط 5
مهارة االستنتاج والمالحظة

أ – أتامل في الصورة واستخرج منها  صور ادعاء الغيب:

صور ادعاء الغيب:
.........................................................................................................................................................................................................

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

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

)1(  مسند اإلمام أحمد بن حنبل – مسند أبي هريرة.
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نشاط
مهارة التمثيلال صفي

اللجوء  فيه من  ُر  ُأحذِّ ُأِعدُّ مشهًدا تمثيلًيا مع زمالئي 
لمّدعي الغيب، ثم أعرضه في اإلذاعة المدرسية.

: تعلمت مع أخواني من الدرس أنَّ

1 -  عالم الغيب كل أمر غائب وخفي عن مجال إدراكنا، وعالم الشهادة كل أمر نستطيع أن 
نتوصل إلى مشاهدته بالوسائل الحسية.
2 - السعادة والراحة من أثر اإليمان بالغيب.

3 - علم الغيب ينقسم إلى نسبي - ومطلق.
4 - الرسل الكرام  ال يعلمون الغيب.

5 - ادعاء علم الغيب المطلق كذٌب وإفتراٌء على اهلل تعالى.
6 - السحر وقراءة األبراج من صور ادعاء علم الغيب المطلق.

7 -  القيمة المستفادة: ..........................................................................
8 - المظاهرالسلوكية: 

  أ  - ..................................................................................................
ب - .................................................................................................
جـ - .................................................................................................
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السؤال األول: أجب عما يأتي:  
أ    - قارن بين كل من عالم الغيب وعالم الشهادة من حيث التعريف.

         عالم الغيب هو: ......................................................................................................................
         عالم الشهادة هو: ....................................................................................................................

ب - اإليمان بالغيب له أثر عظيم على اإلنسان. وضحه.
...............................................................................................................................................................

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

جـ -  بين الحكم الشرعي لمن أنكر شيئًا من الغيبيات التي أخبر بها الشرع مع التعليل.
...............................................................................................................................................................

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

السؤال الثاني : أكتب المصطلح الشرعي.
) .......................................................................... ( أ     – علم استأثر اهلل تعالى به وحده.  
) .......................................................................... ( ب  - علم يعرفه األنبياء عن طريق الوحي. 

السؤال الثالث: عدد صور ادعاء الغيب:
...............................................................................................................................................................

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

السؤال الرابع: بَِم تنصح من يلجأ إلى الكهنة والعرافين  لحل مشاكلهم.
................................................................................................................................................................

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

27
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السؤال الخامس: صنف الكلمات في الجدول اآلتي: 
علم الغيب باألمراض الباطنية  - نزول الغيث  - كسب األرزاق   - قيام الساعة  - الوقت الذي 

. يموت فيه اإلنسان – توقع نزول المطر   - معرفة النبي ^ – بكفالة مريم 
غيب نسبيغيب مطلقم

 السؤال السادس: علل ما يأتي:
أ - الرسل الكرام ال يعلمون الغيب المطلق.

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

ب- عدم إداراك جميع األشياء بحواسنا.
...............................................................................................................................................................

السؤال السابع :  صمم خريطة ذهنية ألقسام علم الغيب.
 

28



29

أحقق مراتب الدين في حياتي

الدرس الثاني الحديث الشريف

التمهيد
واآلداب  والشريعة،  العقيدة،  في  المتمثلة  الثالث  الدين  لمراتب  بيان  الحديث  هذا  في 

والسلوك، كما أن فيه دروسًا تربوية نافعة.
1 - أتعرف على حديث  مراتب الدين: 

عن عمر بن الخطاب  عنه قال: بينما نحن عند رسول اهلل ^ ذات يوم إذ طلع علينا 
أحد،  منا  يعرفه  وال  السفر،  أثر  عليه  يرى  ال  الشعر،  سواد  شديد  الثياب،  بياض  شديد  رجل 
حتى جلس إلى النبي ^ فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد 
أخبرني عن اإلسالم، فقال رسول اهلل ^: »اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهلل، وأن محمدًا 
إليه  استطعت  إن  البيت  وتحج  رمضان،  وتصوم  الزكاة،  وتؤتى  الصالة،  وتقيم  اهلل،  رسول 
سبياًل«. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال: أخبرني عن اإليمان، قال: »أن تؤمن باهلل 
ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن بالقدر خيره وشره« قال: صدقت. قال: فأخبرني 

عن اإلحسان: »أن تعبد اهلل كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك«)1(.
 مفردات نتعلمها:

المعنى المفردات 
طلع علينا 

ال يرى عليه أثر السفر
القدر

خرج علينا
أي ال يرى عليه عالمة السفر وهيئته

هو ما قدر اهلل وقوعه من الحوادث منذ األزل
)1( صحيح مسلم  كتاب: اإليمان  باب: معرفة اإليمان واإلسالم والقدر  وعالمة الساعة.  
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نشاط 1
1 -  أردد الحديث الشريف ترديدًا تفاعليًا مع زمالئي في 

مهارة الترديدالفصل.

2- أعرض بطاقة تعريفّية لراوي الحديث.
عمر بن الخطاب القرشي العدوي اسمه

أسلم سنة ست من البعثةإسالمه
أمير المؤمنين، الفاروق شهرته
أول من كتب التاريخ للمسلمين، شهد المشاهد كلها مع الرسول ^، وولَي الخالفة مآثره 

عشر سنين ونصف.  
قتل شهيدًا سنة ثالث وعشرين للهجرة. وفاته

نشاط 2
أ  -  مستعينًا بالحديث الشريف السابق، أحدد عدد أركان 

مراتب الدين لكل من:
اإلسالم: ......................................................................................................................
اإليمان: .......................................................................................................................

مهارة االستنتاج

نشاط 2
ب -  من خالل البطاقة التعريفية أحسب  بمعادلة رياضية 

كم عامًا  عاشها عمر  في اإلسالم.
.........................................................................................................................................

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

مهارة االستنتاج
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3 - أبّين  مراتب الدين الثالث.
المرتبة األولى: اإلسالم، ويراد بهاألعمال واألقوال الظاهرة كقوله تعالى:  ﴿ڑ  ڑ  ک  

کک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ﴾)1( 
الثانية: اإليمان ويراد به االعتقادات الباطنة كما في يقول النبي ^ في دعاءالجنازة:  المرتبة 

»اللهم من أحييته منا فأحيه على اإلسالم ومن توفيته منا فتوفه علىاإليمان«)2(.  
وذلك أن األعمال بالجوارح، وإنما يتمكن منها في الحياة، فأما عند الموت فال يبقىغير قول 

القلب وعمله.
والباطن،   الظاهر  بتحسين  وإخالصه  وإتقانه  العمل  إجادة  به  ويراد  اإلحسان  الثالثة:  المرتبة 

وهو أعلى مراتب الدين وأعظمها، وقد أخبر ^ أن مرتبة اإلحسان علىدرجتين:

»أن تعبد اهلل كأنك تراه«
يستشعر اهلل  بقلبه فيتنور القلب باإليمان، فذلك  

يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم هلل.

»فإن لم تكن تراه فإنه يراك«)3(
منه،  وقربه  عليه  واطالعه  اهلل  عظمة  يستحضر 

فيترتب على ذلك إتقانه للعبادة.

المراقبةالمشاهدة

نشاط 3
أصنف كل عبارة من العبارات اآلتّية في مكانها المناسب: 
 إقامة الصالة – الشهادتين – أداء الزكاة – التصديق بالمالئكة – 
صوم رمضان – مراقبة اهلل تعالى وخشيته  – اإليمان باليوم اآلخر

اإلحساناإليماناإلسالم

مهارة التوسع واإلضافة

)1( سورة الحجرات: 14
)2( سنن الترمذي  كتاب: الجنائز عن رسول ^  باب: ما يقول على الميت.
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4 - أوضح كيف أحقق مراتب الدين
أواًل: اإلسالم

•دراسة التوحيد والعقيدة لتحقيق شروط كلمة التوحيد. 	
•دراسة كتب السيرة لتحقيق محبة الرسول ^. 	

•دراسة الفقه لمعرفة أحكام العبادات. 	
ثانيًا: اإليمان

•استحضار النية. 	
•اليقين والصبر والتوكل على اهلل. 	

•العلم بأسماءاهلل وصفاته.  	
•التسليم والرضا بقضاء اهلل.  	

•تنقية القلب من الشك واألوهام. 	
ثالثًا: اإلحسان

•عبادة اهلل عن حب، واستحضار ذكره في قلبك كل لحظة. 	
•استحضار مراقبة اهلل وعظمته. 	

•حب القرآن تالوة، وحفظًا، وتدبرًا، وعماًل. 	
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5- أستنتج الدروس التربوية المستفادة من ألفاظ الحديث الشريف.

الدرس المستفاداللفظ
لبس أحسن الثياب وخاصة في العبادات. شديد بياض الثياب.

 الرحلة في طلب العلم والسعي له.ال يرى عليه أثر السفر.
فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع كفيه

 اإلصغاء إلى معلمه واالقتراب منه.على فخذيه.

الحث على السؤال عن العلم النافع في الدنيا واآلخرة.يا محمد أخبرني عن اإلسالم.

الحوار قال:»اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهلل...«. ومنها  التعليم  في  الحديثة  األساليب  استخدام 
والمناقشة.

إظهار االنتباه وحضور القلب في مجلس العلم.قال: صدقت.

نشاط 2
حياتي  خالل  السابقة  التربوية  الــدروس  من  استفدت 

اليومية مع كل من: 
 أ   – معلمي: ................................................................................................................
ب  - والدي : ..............................................................................................................
جـ - من يعارضني بالرأي: .......................................................................................

د   - غير المسلمين: ...................................................................................................

مهارة االستنتاج
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: تعلمت مع أخواني من الدرس أنَّ

1 -  مراتب الدين ثالث: اإلسالم واإليمان واإلحسان.
2- أعلى مراتب الدين اإلحسان.

3- إتقان العمل على أكمل وجه من اإلحسان.
4- األدب في طلب العلم ومدارسته.

5 -  القيمة المستفادة: ..........................................................................
6 - المظاهرالسلوكية: 

  أ  - ..................................................................................................
ب - .................................................................................................
جـ - .................................................................................................
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1- ما الدروس التربوّية التي استفدتها من حوار جبريل  مع الرسول ^؟ 
  أ  - ......................................................................................................................................................
ب - .....................................................................................................................................................

2 - أكتب المصطلح الذي يناسب كل عبارة مما يأتي: 
  أ  - ................................. أشهد أن ال إله إال اهلل وأن محمدًا رسول اهلل. 

ب -  ................................. اإلمساك عن الطعام والشراب وجميع المفطرات من طلوع الفجر 
إلى غروب الشمس.

جـ -  ................................. االعتقاد الجازم بأن اهلل رب كل شيء  ومليكه وأنه الخالق الرازق 
المحيي والمميت وأنه المستحق للعبادة وحده. 

3- ضع عالمة )✔( أمام العبارة الصحيحة وعالمة  )✘( أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي: 
) ......... (   أ  - الزكاة تعطى للفقراء واألغنياء.       
) ......... ( ب - الشهادتان أصل العبادة.        
) ......... ( جـ - صوم رمضان مستحب صيامه على كل مسلم ومسلمة.   

4-  أكمل الجمل اآلتّية بما يناسبها: 
  أ  - المسلم يحرص على أداء الصالة في .................................................................................. 
ب - اإليمان بالمالئكة واجب على كل ......................................................................................

جـ - جميع الرسل الكرام جاؤوا بدعوة الناس إلى .................................................................... 
د   - اإلحسان هو أن يعبد اإلنسان ربه في ................................................................................... 

35
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5- ضع خطًا تحت المكمل الصحيح للجمل اآلتّية: 
   أ  - فرض الحج على كل مسلم عاقل بالغ مستطيع:

   ) مرة واحدة في العمر  -  مرتين في العمر  -  ثالث مرات في العمر (. 
 ب - اإلحسان يشمل:

   ) األفعال  -  األقوال  -  األفعال واألقوال (. 

36
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 صفات رسولنا ^ قبل البعثة وبعدها

الدرس الثالث السيرة

التمهيد: 
لم تجتمع مكارم األخالق بأحد من البشركما اجتمعت في سيدنا محمد ^. حيث كان 

المثل األعلى واألسوة الحسنة والقدوة الصالحة لكل عمل جليل وخلق حميد.
وقد شهد له بتلك الصفات الحميدة جميع الخالئق واألنام، عبر الدهور واأليام، ويكفيه 

شرفًا مدح الباري سبحانه له حيث ٹ ٹ ﴿ڱ  ڱ     ڱ  ں ۈئ ﴾)1(. 
1 - أتعرف على صفات سيدنا محمد ^ من خالل ما وصفه به قومه.

: »إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم     أ  –  قالت عنه السيدة خديجة 
وتقري الضيف  وتعين على نوائب الحق«)2(. 

ب -  قال علي بن أبي طالب  في وصفه: » أجود الناس كًفا وأشرحهم صدًرا وأصدق 
الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفه 

أحبه«)3(.

إثراء لغوي:
: الضعيف العاجز. الَكلَّ

ألينهم عريكة: ألينهم طبيعة 
وسالسة بالخلق والسماحة.

)1( سورة القلم: 4
)2( صحيح البخاري : كتاب الوحي 

)3( سنن الترمذي  كتاب: المناقب عن رسول اهلل ^  باب: ما جاء في صفة النبي ^.
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نشاط 1
1 -  أكتب أربعًا من الصفات الحسنة التي ُمدح  بها النبي 

^ في األقوال السابقة وأعبُِّر عنها شفويًا.

.................................................... –2  .................................................... – 1

.................................................... –4  .................................................... – 3

مهارة التعبير والطالقة اللغوية

2 - أعدد  بعضًا من صفات رسولي ^ بمواقف من حياته قبل البعثة.
 أ - الصدق واألمانة:

بالصادق  قومه  بين  شبابه  في   ^ محمد  سيدنا  ُعرف 
األمين مما رّغب السيدة خديجة بنت خويلد  بالزواج 
وصدقه  أخالقه  عن  ميسرة  غالمها  من  سمعت  بعدما  منه 
وأمانته في رحلته بمالها لبالد الشام.                                     

ب – الحكمة وحسن التصرف: 
اختلف زعماء مكة عند إعادة بناء الكعبة المشرفة فيمن 
يكون له شرف وضع الحجر األسود وكادت الحرب تقع 
بينهم وبعد ذلك اتفقوا على تحكيم أول من يدخل عليهم 
فأمر بثوب فوضع الحجر   ^ ودخل عليهم سيدنا محمد 
الثوب  من  بطائفة  يأخذوا  أن  فخذ  كل  وأمر  وسطه،  في 

فيرفعوه وأخذه رسول ^ فوضعه)1(.  

)1( السنن الكبرى للبيهقي - جماع أبواب دخول مكة  باب دخول المسجد من باب: بني شيبة
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جـ - المبادرة والوفاء:
اقترح سيدنا محمد̂  على عمه العباس أن يأخذ كل واحد منهما ولدًا من أوالد أبي طالب؛ 
وذلك ألنه كان  كثير العيال قليل المال، فأخذ العباس جعفرًا وأخذ سيدنا محمد̂  عليًا، وذلك 

وفاء من الحبيب محمد ^ لعمه أبي طالب الذي كفله وهو صغير بعد وفاة جده)1(.

)1( تهذيب سيرة بن هشام - عبدالسالم هارون – ج1 – ص68
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نشاط 2
أ -  اقرأ من كتاب »الرحيق المختوم«  كيف كانت رعاية أبي 

طالب البن أخيه اليتيم وأختصرها  في ثالثة أسطر. 

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

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

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

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

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

مهارة التلخيص

د - حب العدل ومناصرة الضعفاء:
شهد ^ في مكة حلفًا لمناصرة الضعفاء، وكان قد بلغ العشرين من عمره وقال بعد أن 
أكرمه اهلل بالرسالة: »لقد شهدت في دار بن جدعان حلفًا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو 

أدعى به في اإلسالم ألجبت«)1(.

نشاط 2
ب -  أبحث عبر المصادر المتاحة عن اسم الحلف الذي 

مهارة التلخيصشارك فيه النبي ^.

)1( الرحيق المختوم- صفي الرحمن المباركفوري ص59
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نشاط 2
في  الالجئين  لمشكلة  حلواًل  مجموعتي  مع  جـ -  أضع 

مهارة حل المشكالتالعالم.

3 - أبين بعًضا من صفاته ^ بمواقف من حياته بعد البعثة:
 أ - أدبه: 

1- إذا مشى ^ مع أصحابه يجعلهم أمامه فال يتقدمهم.
2- يبدأ من َلقيه بالسالم.

3- إذا تكلم يتكلم بجوامع الكلم، أي على قدر الحاجة.
4-  يراعي مشاعر الناس وأحاسيسهم، ومما يدل على ذلك : أنه ^ لم يكن يواجه أحدًا 

بأخطائه وإنما كان يقول: »ما بال أقوام يقولون كذا وكذا..«)1(.
ب - حسن تعامله:

1- مواساته وتخفيفه ألهله عن حزنهم وبكائهم ورقيتهم حين مرضهم، فقد خرج النبي 
سوقك  كذلك   ^ الرسول  له  فقال  بالرحال  فأسرع  بهم  وساق  رجل  فنزل  للحج  نسائه  مع 
بالقوارير؟! وبينما هم يسيرون َبَرَك َجَمُل صفية بنت حيي فبكت وجاء رسول اهلل ^ يمسح 

دموعها بيده.
2- كان ^ يأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم.

ْل. )1( سنن النسائي  كتاب: النكاح  باب: النهي عن الّتبتُّ
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جـ - شجاعته:
وجهه في   ^ ُشــّج   فقد  الكريم،  بشخصه  القتال  ويباشر  بنفسه  المعارك   1-  يخوض 

وكسرت رباعيته.
2- قتل سبعون من أصحابه في أحد فما وهن وال ضعف.

3- برز يوم بدر وقاد المعركة بنفسه، وخاض غمار الموت بروحه الشريفة.
 4- فّر الناس يوم حنين وما ثبت إال هو وستة من أصحابه، ونزل عليه قوله تعالى:

             ﴿ ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ     ڭڭ  ڭ  ڭۇ   ﴾)1(
د  - صبره:

 ،^ النبي  لم يصب أحد من المصائب والمصاعب والمشاق واألزمات بقدر ماأصيب 
وهو صابر محتسب ﴿وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئۈئ  ﴾)2(

صبر على: 
•اليتم والفقر والحاجة.  	

•الحسد والشماتة ومحاولة القتل.  	
•الطرد من الوطن واإلبعاد عن األهل.  	

•قتل القرابة واألصحاب.  	
ب الخصوم  وتكالب األعداء.  •تحزُّ 	

)1( سورة النساء: 84
)2( سورة النحل: 127

)3( صحيح البخاري  كتاب: المغازي  باب: وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال.
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أستمع إلى قصة ثمامة مع زمالئي.نشاط 3
مهارة  االستماع

وهو  المسجِد  بساريِة  ــَط  وُربِ آثــاٍل  بُن  ثمامُة  ُأِســَر  حيَنما 
مشِرٌك وسيُِّد قوِمه، ورسوُل اهللِ ^ يمرُّ بِه ويقوُل: »ما عنَدَك 
يا ثمامُة؟« فقاَل: ِعْندي خيٌر يا محمُد، إْن تقتَلني َتْقُتْل ذا َدٍم، 
منُه  َفسْل  الماَل  ُتريُد  كْنَت  وإْن  شاكٍر،  على  ُتنِعْم  ُتْنِعْم  وإْن 
قاَل:  ثمامُة  يا  عنِدَك  ما  له  قاَل  ثمَّ  الغُد  كاَن  حتَّى  ِشْئَت،  ما 
بعَد  كاَن  حتى  فترَكُه  شاكٍر،  على  ُتْنِعْم  ُتْنِعْم  إْن  لَك  قْلُت  ما 
فقاَل:  لَك  قْلُت  فقاَل عْندي ما  يا ثمامُة،  فقاَل ما عنِدَك  الغِد 
َأْطِلقوا ُثمامَة، فاْنطلَق  إلى نخٍل قريٍب من المسجِد فاْغَتسَل 
أنَّ  وأشهُد  اهلُل  إال  إلَه  ال  أنَّ  أشهُد  فقاَل:  المسجَد،  دخَل  ثمَّ 
محمًدا رسوُل اهلل، يا محمُد، واهللِ ما كاَن على األرِض وجٌه 
 ، أبغَض إليَّ مْن وجِهَك، فقْد أصبَح وجُهَك أحبَّ الوجوِه إليَّ
واهلل ما كاَن مْن ديٍن أبغَض إليَّ من دينَِك، فأصبَح ديُنَك أحبَّ 
، واهللِ ما كاَن من بلٍد أبغَض إليَّ من بلِدَك، فأصبَح  الّديِن إليَّ

.)1(» بلدك أحبَّ البالِد  إليَّ
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أستنتج بعد سماعي للقصة  ما هو مطلوب في الجدول اآلتي:
صفات وأفعال تنفر الناس من اإلسالمصفات وأفعال تحبب الناس لإلسالم

4- أقتدي بنماذج من صحابة رسولي تخلقوا بخلقه العظيم
أ  - شجاعة المقداد بن عمرو أول فرسان المسلمين:

قام المقداد بن عمرو يوم بدر وقال للرسول ^ »يا رسول اهلل  امض إلى حيث أمرك  اهلل، 
فنحن معك.. واهلل ال نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى ﴿ ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  
ٺ   ٺ  ٺ  ٿ﴾)1(، ولكن اذهب أنت وربك فقاتال إّنا معكما مقاتلون، فو الذي بعثك 
بالحق، لئن سرت بنا إلى بِْرِك الِغَماد )يعني مدينة الحبشة( لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه.

له  فقال   « لك  اهلل  يفتح  يديك ومن خلفك حتى  وبين  يسارك  يمينك وعن  ولنقاتلن عن 
رسول اهلل ^ خيرًا، ثم دعا له بخير«)2(.

ب -  ثبات أم عمارة وجهادها: 
ُعرفت  بشجاعتها، ففي معركة أحد وقفت   تدافع ببسالة وشجاعة عن رسول اهلل 
^، وتحملت ضربات المشركين وثبتت أمامهم حتى قيل إنها أصيبت بأحد عشر جرحًا، وما 
. كما ُعرفت  أيضًا بعقلها، وحسن درايتها، وفهمها  زالت ثابتة في دفاعها عن رسول اهلل̂ 
لألمور، وقولها للحق، وقد كان لها دور عظيم في الحفاظ على الدعوة اإلسالمية، وقد كانت 
أمًا صابرة ربت أبناءها على حب اإلسالم، ودفعت بهم للجهاد في سبيل اهلل، وصبرت  

نعم الصبر، ولم تشغلها الدنيا عن دينها.
)1( سورة المائدة: 24

)2( جامع البيان في تفسير القرآن للطبري - سورة األنفال - القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ہ  ہ   ہ  ہ     ھ﴾
       - حديث: 14415.
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نشاط 4
شارك زمالءك بعرض نماذج لشخصيات أخرى تميزت في 
مهارة البحثدالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة في اإلذاعة المدرسية.

: تعلمت مع أخواني من الدرس أنَّ

1 -  سيدنا محمد ^ المثل األعلى واألسوة الحسنة والقدوة الصالحة.
2 –   سيدنا محمد ^ يحب المشاركة في التجمعات الساعية إلقرار الحق والعدل.

3 – امتاز الحبيب محمد ^ برجاحة العقل وحسن التصرف.
4 – الرسول ^  يجيد التعامل مع الناس بأدب ورقي.

5- الصحابة الكرام خير من اقتدوا بالنبي ^. 
6 -  القيمة المستفادة:...........................................................................

7 - المظاهرالسلوكية: 
  أ  -...................................................................................................
ب -..................................................................................................
جـ -..................................................................................................

45
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السؤال األول: أكتب المواقف الدالة  من الدرس على الصفات  اآلتية للحبيب محمد ^.
أ    - الصدق واألمانة:

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

ب  - الوفاء والمبادرة:
................................................................................................................................................................

السؤال الثاني: وضح ما يأتي: 
أ    - أدب النبي ^ مع رفاقه:

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

ب  - صبر النبي ^  على البالء:
................................................................................................................................................................

السؤال الثالث: ميز العبارة الصحيحة من العبارة غير الصحيحة بوضع عالمة )√( أمامها.
)        ( أ     - كفل النبي ^  ابن عمه جعفر بن أبي طالب.      

ب -  نزل على رسول اهلل ^ قوله تعالى: ﴿ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ     ڭ  ڃ﴾)1(
      يوم بدر.           )        (
جـ - عدم إحراج  المخطئ ومواجهته  من األدب وحسن الخلق.    )        (
د   - كان عمر النبي ^ عندما شهد حلف مناصرة الضعفاء ثالثين عاًما.   )        (

)1( سورة النساء: 84
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من شعائر ديني األذان واإلقامة

الدرس الرابع الفقه

التمهيد
إظهار شعائر اإلسالم نعمة عظيمة من أّجل النعم، فيه يتجلى الشكر هلل ـ تعالى ـ وامتثال 
األمة وخصائصها  للتعبير عن هوية  الشعائر وسيلة إعالمية مهمة  الرسول ^ وإظهار  طاعة 

وثقافتها، فاألذان برهان على تمسك البلد باإلسالم، وعون على طاعة اهلل وإقامة شرعه.
1 - أوضح معنى األذان واإلقامة وحكمهما وصيغتهما.

         اإلقامة      األذانأوجه التوضيح

بألفاظ التعريف الــصــالة  وقــت  ــدخــول  ب ـــالم  اإلع
مخصوصة

اإلعالم بإقامة الصالة والبدء بها بألفاظ 
خاصة

ُسّنةفرض كفاية على المقيمين وُسّنة للمسافرينالحكم

الصيغة

اهلل أكبر اهلل أكبر... اهلل أكبر اهلل أكبر
أشهد أن ال إله إال اهلل...

أشهد أن ال إله إال اهلل
أشهد أن محمدًا رسول اهلل...

أشهد أن محمدًا رسول اهلل
حي على الصالة... حي على الصالة
حي على الفالح... حي على الفالح

     اهلل أكبر اهلل أكبر... ال إله إال اهلل

اهلل اكبر اهلل اكبر
أشهد أن ال إله إال اهلل

أشهد أن محمدًا رسول اهلل
حي على الصالة
حي على الفالح
قد قامت الصالة
قد قامت الصالة

اهلل أكبر اهلل أكبر، ال إله إال اهلل
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نشاط 1
1 -  أكتب وسائل معينة أخرى لمعرفة مواقيت الصالة حال 

مهارة التوسع واإلدراكتعذر رفع األذان.

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

2 - أبين الشروط  الواجب توافرها في األذان والمؤذن.

1- النية.
2 - دخول وقت الصالة.

3 - مطابقٌة لقواعد اللغة العربية.
4 - أن يكون مرتبًا ومتواليًا.

5 - رفع الصوت.

1-  اإلسالم.
2 - العقل.

3 - التمييز.
4 - الذكورة.

شروط المؤذنشروط األذان
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أطبق عمليًا األذان واإلقامة مع مجموعتي.نشاط 2
مهارة التطبيق

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

3 - أوضح مكانة المؤذن ومستحباته.
        أ - فضل المؤذن:

قال:  عمه  عن  يحيى  بن  طلحة  عن 
»كنت عند معاوية بن أبي سفيان  فجاء 
معاوية  فقال  الصالة  إلى   يدعوه  المؤذن 
 سمعت رسول اهلل يقول »المؤذنون 

أطول الناس أعناقا يوم القيامة«)1(. 

        ب - ما يستحب في المؤذن.

تحريك الرأس يمينًا ويسارًااستقبال القبلة
عن الحيعلتين

العدلاألمانةالطهارة

العلم بأوقات الصالةحسن الصوتالبلوغ

)1(  صحيح مسلم  كتاب:الصالة  باب: فضل األذان وهرب الشيطان عند سماعه.
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 أصمم جدواًل مع  زمالئي لرفع األذان وإقامة الصالة في نشاط 3
مهارة التصميممصلى المدرسة لمدة شهر.

4 - ألتزم بما حثنا عليه الرسول ^ بخصوص األذان واإلقام
عند سماع األذان:

: أن رسول اهلل ^ قال: »إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول  عن أبي سعيد الخدري 
المؤذن«)1(. 

بعد سماع األذان: 
اللهم رب  النداء  يسمع  قال حين  قال: »من  أن رسول اهلل ^  بن عبداهلل   عن جابر 
هذه الدعوة التامة والصالة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وأبعثه مقاًما محموًدا الذي 

وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة«)2(.
)1( صحيح البخاري  كتاب: األذان   باب: ما يقول إذا سمع المنادي.

)2( صحيح البخاري  كتاب: األذان  باب: الدعاء عند النداء.



51

بين األذان واإلقامة:
عن أنس بن مالك  قال: قال رسول اهلل ^: »ال يرد الدعاء بين األذان واإلقامة«)1(.

أبحث عن اآلتي مستعينًا بوسائل البحث المتنوعة.نشاط 4
مهارة البحث

الحيعلة. 
المعنى: ...........................................................................................................................................
ماذا يقال عند سماعها: .........................................................................................................

التثويب.
المعنى: ...........................................................................................................................................
متى يقال: ......................................................................................................................................

)1(  سنن أبي داود  كتاب: الصالة  باب: ما جاء بين األذان واإلقامة.
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: تعلمت مع أخواني من الدرس أنَّ

1 - األذان من شعائر اإلسالم الظاهرة.
2 - المحافظة على إظهار الشعائر اإلسالمية.

3 - ال تجوز الزيادة على صيغة األذان.
4 - لألذان والمؤذن شروط ومستحبات.

5 - لألذان واإلقامة سنن مستحبة.
6 -  القيمة المستفادة: ..........................................................................

7 - المظاهرالسلوكية: 
  أ  - ..................................................................................................
ب - .................................................................................................
جـ - .................................................................................................
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السؤال األول: مّيز بين األذان واإلقامة من خالل ما يأتي: 
         اإلقامة      األذانأوجه التمييز

التعريف
الحكم
الصيغة

السؤال الثاني: اختر المكمل الصحيح يوضع خط تحته:
] سماع األذان - سماع اإلقامة - بين األذان واإلقامة [ أ      -الدعاء ال يرد عند:  

] التمييز - القيام - العدالة[ ب - من شروط المؤذن: 
] الترتيب - المواالة - تحريك الرأس يمينًا ويسارًا [ جـ - من مستحبات المؤذن: 

السؤال الثالث: أكتب المظهر السلوكي المستفاد من الشواهد اآلتية:
المظهر السلوكيالشاهد

1 -  عن أبي سعيد الخدري أن رسول اهلل ^ قال: »إذا َسِمعُتم النداء فقولوا مثَل 
] ........................... [ما يقوُل المؤذن«.

2 -  عن جابر بن عبداهلل   أن رسول اهلل ^ قال: »من قال حين يسمع النداء 
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصالة القائمة آِت محمدًا الوسيلة والفضيلة 

وأبعثه مقاًما محموًدا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة«.
] ........................... [

3 -  عن أنس بن مالك  قال: قال رسول اهلل ^: »ال يرد الدعاء بين األذان 
] ........................... [واإلقامة«.
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صالتي »حكمها شروطها وأركانها«

الدرس الخامس الفقه

التمهيد
قال رسول اهلل ^: »رأس األمر اإلسالم، وعموده الصالة، وذروة سنامه الجهاد«)1(. 

عّبر عن مكانة الصالة في حياتك بكلمة واحدة.نشاط 1
مهارة الطالقة اللغوية

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

1 - أتعرف على معنى الصالة وحكمها.
معنى الصالة: عبادة ذاُت أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم.

حكم الصالة: فرض عين بدليل الكتاب والسنة واإلجماع.
الكتاب: ٹ ٹ ﴿ ڱ  ڱ ﴾)2(.

اهلل، وأن محمدًا  إال  إله  أن ال  »بني اإلسالم على خمس: شهادة  اهلل ^:  قال رسول  الُسّنة: 
)1( سنن الترمذي  كتاب: اإليمان عن رسول اهلل ^  باب:ما جاء في حرمة الصالة.

)2( سورة البقرة: 43
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رسول اهلل، وإقام الصالة وإيتاء الزكاة والحج، وصوم رمضان«)1(.
اإلجماع: أجمعت األمة على وجوب خمس صلوات في اليوم والليلة وال خالف في ذلك.

أ -  أستخرج الكلمة التي تدل على أن الصالة فرض من نشاط 1
مهارة االستداللاألدلة اآلتية: 

الكلمةالدليل
﴿ ڻ    ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ جت ﴾)1(

﴿ ۓ  ۓ     ڭ     ڭ   ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ﴾)2(
َفَقاَل ^:  إلى رسول اهلل ^ عن اإلسالم،  يقول جاء رجل  اهلل  بن عبيد  عن طلحة 

َع«)3( وَّ َأْن َتطَّ ؟ َقاَل: اَل، إاِلَّ ْيَلِة. َفَقاَل: َهْل َعَلي َغْيُرُهنَّ »َخْمُس َصَلَواٍت في اْلَيْوِم َواللَّ

عن نشاط 1 والتهاون  التكاسل  مشكلة  زمالئي  مع  ب -  أعالج 
مهارة حل المشكالتأداء الصالة.

................................................................................................................................. - 1

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

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

)1( صحيح البخاري كتاب: االيمان باب: دعاؤكم ايمانكم.
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2 -  ألتزم بصالتي ألنها:

1- عبودية
هلل تعالى

5- طريق الفالح 
والفوز بالجنة 

والنجاة من النار

4- دليل اإليمان 2- صلة بين 
العبد وربه

3- شكر
للمنعم على 

فضله

والرياضية نشاط 2 الصحية  الفوائد  عن  زمالئي  مع  أ -  أتناقش 
مهارة المناقشة والحوارللصالة.
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 ب  -  أستنتج الحكمة من فرضية الصالة من الشواهد  نشاط 2
مهارة االستنتاجاآلتية:

1- *  ٹ ٹ ﴿  ۉ  ې  ې  ې  ې     ىى  ائ   ائ  
ەئەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ ۈ﴾)1(.

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

2-  *  قال رسول اهلل ^: »إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله 
صالته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسرفإن 
انتقص من فريضته شيء قال الرب  انظروا  هل لعبدي من تطوع 
َل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك«)1(. فُيَكمَّ
) ......................................................................................................................... (          

3-  *  عن أبي هريرة أنه سمع رسول اهلل ^ يقول : » أرأيتم لو أن نهرًا بباب 
أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسًا، ما تقول ذلك يبقي من درنه؟ قالوا: 
الخمس يمحو اهلل الصلوات  قال: فذلك مثل  يبقى من درنه شيئًا،  ال 

 

بها الخطايا «)2(.
) ......................................................................................................................... (          

)1( سنن الترمذي  كتاب: الصالة  باب: ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصالة.
)2( صحيح البخاري  كتاب:مواقيت الصالة  باب: الصلوات الخمس كفارة.

)3( سورة العنكبوت: 45
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3 - أعدد شروط  الصالة.
الشرط: هو ما يتوقف عليه وجود الشيء، وما ال يتم إال به.

شروط الصالة

1 - الطهارة من الحدث.

شروط صحة

2 - دخول الوقت.
3 - ستر العورة.

4 -  طهارة البدن والثوب والمكان 
من النجاسات.
5 - استقبال القبلة.

6 - النية.

1 - اإلسالم.

شروط وجوب

2 - العقل.
3 - البلوغ.
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أستنبط شروط الصالة من خالل الشواهد اآلتية:نشاط 3
مهارة االستنباط

الشرطالشاهد
چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ     ڦ   ڦ   ڦ    ﴿ ٹ  ٹ 

...............................................چ  ۆ﴾)1(

المجنون  ثالثة؛  القلم عن  قال ^: »رفع  قال:  أبي طالب   بن  عن علي 
حتى  الصبي  وعن  يستيقظ  حتى  النائم  وعن  يفيق  حتى  عقله  على  المغلوب 

يحتلم« )2(.
...............................................

...............................................ٹ ٹ ﴿ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے       ےۓ  ﴾)3(

پ   پپ    پ   ٻ  ٻ  ٻٻ  ﴿ٱ  ٹ  ٹ 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ 

ٿ  ٹ    ۓ ﴾)4(
...............................................

النبي ^ فقالت: »أرأيت إحدانا تحيض في  امرأة  عن أسماء  قالت  جاءت 
بالماء، ثم تنضحه* ، وتصلي  الثوب كيف تصنع قال: » تحته*، ثم تقرصه* 

فيه« )5(. 
...............................................

...............................................حديث عائشة  عن النبي ^:»ال يقبل اهلل صالة حائٍض إال بخمار«)6(.

ثم  الوضوء،  أسبغ  الصالة  إلى  »إذا قمت  للمسيء في صالته  النبي ^  قول 
...............................................استقبل القبلة فكبر« )7(.

...............................................قال رسول اهلل ^: »إنما األعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى«)8(.

)1( سورة آل عمران:85
)2( سنن أبي داود  كتاب: الحدود  باب: في المجنون يسرق أو يصيب حدًا.

)3( سورة هود: 114
)4( سورة المائدة: 6

)5( صحيح البخاري  كتاب: الوضوء  باب: غسل الدم.
       * تحته: أي الحك والفرك.    * تقرصه: أي تدلكه بأطراف األصابع مع صب الماء عليه.    * تنضحه: أي الرش بالماء.

)6(  سنن أبي داود  كتاب: الصالة  باب: المرأة تصلي بغير خمار.
)7( صحيح البخاري  كتاب: االستئذان  باب: من رد فقال عليك السالم.

)8( صحيح البخاري  كتاب: بدء الوحي  باب: كيف كان بدء الوحي.
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4- أشرح أركان الصالة.
الركن: هو ما كان جزءًا من الشيء، وما ال وجود لهذا الشيء إال به.

إثراء لغوي:
زمنًا  األعضاء  استقرار  الطمأنينة: 

الصالة، أركــان  جميع  في   ما 
أو سكون بعد حركة.
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)1( سورة البقرة: 238
)2( سورة المدثر:3

)3( صحيح  البخاري  كتاب: األذان  باب: وجوب القراءة لإلمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت.
)4( سورة الحج: 77

)5( صحيح البخاري  كتاب: األذان  باب: وجوب القراءة لإلمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت.
)6( صحيح مسلم  كتاب: الصالة  باب: ما يجمع صفة الصالة وما يفتتح به ويختم به وصفة الركوع واالعتدال منه والسجود واالعتدال منه.
)7( صحيح البخاري  كتاب: األذان  باب: وجوب القراءة لإلمام والمأموم في الصلوات في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت.

)8( صحيح مسلم  كتاب: الصالة  باب: ما يجمع صفة الصالة وما يفتتح به ويختم به وصفه الركوع واالعتدال منه والسجود واالعتدال منه.
)9( صحيح البخاري  كتاب: الصالة  باب: إذا لم يتم السجود.

)10( سنن أبي داود  كتاب: الصالة  باب: كيف الجلوس في التشهد.
)11( صحيح البخاري  كتاب: األذان  باب: األذان للمسافر إذا كانوا جماعة واإلقامة.

)12( سنن أبي داود  كتاب: الطهارة  باب: فرض الوضوء.

أستنبط من الشواهد اآلتية أركان الصالة.نشاط 5
مهارة االستنباط

الشرطالشاهد
........................ٹ ٹ ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ ﴾)1(.

........................ٹ ٹ  ﴿ ڭ  ڭ   گ﴾)2(.

........................قال ^: »ال صالة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب«)3(.

........................ٹ ٹ ﴿ گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڀ﴾)4(.

........................قول النبي ^ للمسيء صالته:»ُثمَّ اْرَفْع َحتَّى َتْعَتِدَل َقائِمًا«)5(.
عن أم المؤمنين عائشة  في وصف صالة النبي ^ :»كان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد 

........................حتى يستوي قائمًا«)6(.

........................قول النبي ^ للمسيء صالته: »ُثمَّ ُاْسُجْد َحتَّى َتْطَمئِنَّ َساِجدًا، ُثمَّ اْرَفْع َحتَّى َتْطَمئِنَّ َجالِسًا«)7(. 

: »كان النبي ^ إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي  قالت عائشة 
........................جالسًا«)8(.

: »رأى رجاًل ال يتم ركوعه وال سجوده، فلما قضى صالته قال له  عن حذيفة 
........................حذيفة ما صليت - قال وأحسبه قال: ولو مت مت على غير سنة محمد ^«)9(. 

كان النبي ^ إذا جلس في الصالة افترش رجله اليسرى حتى اسود ظهر قدمه)10(.
قول الرسول ^ : »وصلوا كما رأيتموني أصلي«)11(.

أن النبي ^ قال: »مفتاح الصالة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم«)12(.
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: تعلمت مع أخواني من الدرس أنَّ

1- الصالة عبادة ذات أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم.
2- التهاون في أداء الصالة ذنب كبير يستلزم التوبة واالستغفار.

3 - إقامة الصالة دليل على صدق اإليمان.
4- الصالة لها شروط للقبول والصحة.

5- صحة الصالة وبطالنها يتوقفان على اإلتيان بأركانها كاملة ومرتبة.
6 -  القيمة المستفادة: ..........................................................................

7 - المظاهرالسلوكية: 
  أ  - ..................................................................................................
ب - ..................................................................................................
جـ - ..................................................................................................
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السؤال األول:  صنف الشروط اآلتية حسب المطلوب:
البلوغ - العقل - ستر العورة - استقبال القبلة – اإلسالم – النية.

شروط صحةشروط وجوب

استخلص  ثم  واالختالف،  االتفاق  أوجه  حيث  من  والشرط  الركن  بين  قارن  الثاني:  السؤال 
النتيجة من المقارنة.
أوجه الخالفأوجه االتفاقالمقارنة

الشرط والركن
 النتيجة

السؤال الثالث: ضع عالمة )✔( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✘( أمام العبارة غيرالصحيحة 
فيما يأتي:

)             (   أ  - الشرط خارج عن ماهية الشيء.      
)             ( ب - دخول الوقت من شروط وجوب  الصالة.    
)             ( جـ – عدد أركان الصالة عشرة.      

السؤال الرابع:  أوجد حلواًل لكل من:  
- زميلك يترك الطمأنينة في الصالة.

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

- أخوك يتأخر دائًما عن أداء الصالة.      
................................................................................................................................................................
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السؤال الخامس استخرج أركان الصالة بالترتيب كما وردت في الحديث الشريف.
بِيِّ  َم َعَلى النَّ ى، َفَسلَّ عن َأبِي ُهَرْيَرَة  َأنَّ رسول اهلل ^ َدَخَل اْلَمْسِجَد، َفَدَخَل َرُجٌل َفَصلَّ
بِيِّ  َم َعَلى النَّ ى، ُثمَّ َجاَء َفَسلَّ ى َكَما َصلَّ . َفَرَجَع ُيَصلَّ ، َفإِنَّك َلْم ُتَصلِّ ^ َفرد وَقاَل: اْرِجْع َفَصلِّ
، َفإِنَّك َلْم ُتَصلِّ - َثالثًا - َفَقاَل: َوَالَِّذي َبَعَثَك بِاْلَحقِّ  ما ُأْحِسُن َغْيَرُه،  ^ َفَقاَل: اْرِجْع َفَصلِّ
َحتَّى  اْرَكْع  ُثمَّ  اْلُقْرآِن،  ِمْن  َر معك  َتَيسَّ َما  اْقَرْأ  ُثمَّ  ْر،  َفَكبِّ الِة  الصَّ إَلى  ُقْمَت  إَذا  َفَقاَل:  ْمنِي،  َفَعلِّ
َتْطَمئِنَّ َراِكعًا، ُثمَّ اْرَفْع َحتَّى َتْعَتِدَل َقائِمًا، ُثمَّ ُاْسُجْد َحتَّى َتْطَمئِنَّ َساِجدًا، ُثمَّ اْرَفْع َحتَّى َتْطَمئِنَّ 

َها )1(. َجالِسًا. َواْفَعْل َذلَِك ِفي َصالتَِك ُكلِّ

........................................................   - 1........................................................   - 2

........................................................   - 3........................................................   - 4

........................................................   - 5........................................................   - 6

........................................................   - 7........................................................   - 8

........................................................   - 9....................................................   - 10

....................................................   - 11....................................................   - 12

)1( صحيح البخاري  كتاب: األذان  باب: وجوب القراءة لإلمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضروما يجهر فيها وما يخافت.
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أؤدي صالتي كاملة اقتداء بالنبي ^ )تطبيقي(

الدرس السادس الفقه

أواًل: أؤذن للصالة.

التقنيات نشاط 1 عبر  له  االستماع  بعد  مع زمالئي  األذان  أردد 
مهارة الترديدالمتاحة.

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

ثانيًا: أقيم الصالة. 

أطبق اإلقامة كما سمعتها عبر التقنيات المتاحة.نشاط 2
مهارة التطبيق

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

ثالثًا: أؤدي الصالة كاملة اقتداء بالنبي ^ 
بِيِّ  َم َعَلى النَّ ى، َفَسلَّ عن َأبِي ُهَرْيَرَة  َأنَّ رسول اهلل ^ َدَخَل اْلَمْسِجَد، َفَدَخَل َرُجٌل َفَصلَّ
بِيِّ  َم َعَلى النَّ ى، ُثمَّ َجاَء َفَسلَّ ى َكَما َصلَّ . َفَرَجَع ُيَصلَّ ، َفإِنَّك َلْم ُتَصلِّ ^ َفرد وَقاَل: اْرِجْع َفَصلِّ
، َفإِنَّك َلْم ُتَصلِّ - َثالثًا - َفَقاَل: َوَالَِّذي َبَعَثَك بِاْلَحقِّ  ما ُأْحِسُن َغْيَرُه،  ^ َفَقاَل: اْرِجْع َفَصلِّ
َحتَّى  اْرَكْع  اْلُقْرآِن،ُثمَّ  ِمْن  معك  َر  َتَيسَّ َما  اْقَرْأ  ُثمَّ  ْر،  َفَكبِّ الِة  الصَّ إَلى  ُقْمَت  إَذا  َفَقاَل:  ْمنِي،  َفَعلِّ
َتْطَمئِنَّ َراِكعًا، ُثمَّ اْرَفْع َحتَّى َتْعَتِدَل َقائِمًا، ُثمَّ ُاْسُجْد َحتَّى َتْطَمئِنَّ َساِجدًا، ُثمَّ اْرَفْع َحتَّى َتْطَمئِنَّ 

َها )1(. َجالِسًا. َواْفَعْل َذلَِك ِفي َصالتَِك ُكلِّ
)1( صحيح البخاري  كتاب: األذان  باب: وجوب القراءة لإلمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضروما يجهر فيها وما يخافت.
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أصلي ملتزًما بشروط الصالة وأركانها. نشاط 3
مهارة التطبيق

4

3

2

1 1- َأستقبل القبلة قائمًا، ثم أقول  » اهلل أكبر«
مضمومتي  وتكون  منكبيه  إلى  التكبير  عند  يديه  يرفع  أن  ي  لِْلُمصلِّ ُيَسنُّ 
حذو  يديه  يرفع  كان   ^ اهلل  رسول  »أن   : عمر   ابن  األصابع، لقول 

منكبيه إذا افتتح الصالة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع«)1(.  
أو يرفعهما بمحاذاة أذنيه، عن مالك بن الحويرث  »أن رسول اهلل ^ 

كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه«)2(.  

بفاتحة  يقرأ  لم  لمن  صالة  »ال   :^ لقوله  ركعة  كل  في  الفاتحة  2-  أقرأ 
الكتاب«)3(، وهي ركن ال تصح الصالة بدونها.

3- أركع قائاًل: »سبحان ربي العظيم«.

4- أرفع رأسي من الركوع  معتداًل قائاًل: »اهلل أكبر«.

)1( صحيح البخاري  كتاب: األذان  باب: رفع اليدين في التكبيرة األولى مع االمتناع سواء.
)2( صحيح مسلم  كتاب: الصالة  باب: استحباب رفع اليدين  حذو المنكبين  مع  تكبيرة اإلحرام والركوع وفي الرفع من الركوع وانه ال 

يفعله إذا الرفع من السجود.
)3( صحيح البخاري  كتاب: األذان  باب: وجوب  القراءة لإلمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت.
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تكملة
نشاط 3

5

مهارة التطبيق

6

7

5- أسجد قائاًل: »سبحان ربي األعلى«.
من هدي السنة السجود على سبعة هي: الجبهه مع األنف والكفان والركبتان 
والقدمان، لقول النبي ^: »أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة 

- وأشار بيده على أنفه - واليدين والركبتين وأطراف القدمين«)4(.

6- أرفع من السجود معتداًل قائاًل: »اهلل أكبر«
* أسجد للسجدة الثانية وأفعل ما فعلت في السجدة األولى. 

*  أنهض من السجود إلى الركعة الثانية معتمدًا على ركبتي، قائاًل:
       » اهلل أكبر«، ثم أصلي الركعة الثانية كما صليت الركعة األولى.

7- في نهاية الركعة الثانية أجلس للتشهد األول مفترشًا، وتكون هيئة يدي 
اليمنى )يقبض إصبعه الخنصر والبنصر وُيحلق اإلبهام مع الوسطى ويشير 
بالسبابة عند الدعاء( )أي عند عبارة في التشهد فيها معنى الدعاء( أو أقبض 
اليسرى  يدي  الدعاء، أما  عند  بالسبابة  وأشير  اليمنى  يدي  أصابع  جميع 
األيسر دون  أبسطها على فخذي  أن  ولي  اليسرى،  ركبتي  بها على  فأقبض 
قبض الركبة،  وأقول في هذا الموضع: »التحيات هلل والصلوات والطيبات، 
اهلل  عباد  وعلى  علينا  السالم  وبركاته،  اهلل  ورحمة  النبي  أيها  عليك  السالم 

الصالحين، أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله«)1(.

)1( صحيح البخاري  كتاب: األذان  باب: التشهد في اآلخرة.
)2( صحيح البخاري  كتاب: األذان  باب: السجود على األنف.
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تكملة
مهارة التطبيقنشاط 3

8 8-  إذا كانت الصالة من أربع ركعات، كالظهر والعصر والعشاء، فإني أجلس 
في التشهد األخير متوركًا، وتكون هيئة يدييَّ كما سبق في التشهد األول، 
وأقول كما قلت في التشهد األول )التحيات هلل.... ألخ(، ثم أقول بعدها 
»اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى 
كما  محمد  آل  وعلى  محمد  على  وبارك  مجيد،  حميد  إنك  إبراهيم  آل 

باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد«.

أحدد على الصورة أعضاء السجود السبعة برسم دائرة نشاط 4
مهارة الربطحولها.
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: تعلمت مع أخواني من الدرس أنَّ

1- صحة الصالة وقبولها متوقف على االتيان  بأركانها  وشروطها .
2- قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة  من الصالة ال تصح إال بها .

3- هيئة الركوع والسجود والتورك في الركعة األخيرة تعلمناها من النبي ^.
هدي  من  والقدمين  والركبتين  والكفين  واألنف  الجبهة  أعظم:  سبعة  على  4-  السجود 

السنة النبوية .
6 -  القيمة المستفادة: ..........................................................................

7 - المظاهرالسلوكية: 
  أ  - ..................................................................................................
ب - ..................................................................................................
جـ - ..................................................................................................
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السؤال األول: حدد عدد مرات صيغ الكلمات في األذان :
) .................... ( - اهلل اكبر         
) .................... ( - أشهد أن ال إله إال اهلل        
) .................... ( - أشهد أن محمدًا رسول اهلل       
) .................... ( - حي على الصالة        
) .................... ( - حي على الفالح         

السؤال الثاني: بين سبب طلب النبي̂  من الرجل الذي دخل المسجد فصلى بالرجوع للصالة 
أكثر من مرة . ........................................................................................................................................... .

َتْطَمئِنَّ  َحتَّى  اْرَكْع  ُثمَّ   «  :  ^ النبي  قول  في  الطمأنينة  معنى  باختصار  اشرح  الثالث:  السؤال 
َراِكعًا، ُثمَّ اْرَفْع َحتَّى َتْعَتِدَل َقائِمًا، ُثمَّ ُاْسُجْد َحتَّى َتْطَمئِنَّ َساِجدًا، ُثمَّ اْرَفْع َحتَّى َتْطَمئِنَّ َجالِسًا. 

َها «)1(. َواْفَعْل َذلَِك ِفي َصالتَِك ُكلِّ
................................................................................................................................................................

السؤال الرابع : ضع عالمة صح )✔( على اإلجابة المناسبة للعبارات اآلتية:
     أ - من شروط الصالة :

* االعتدال في الركوع والسجود. * الصالة جماعة.  * استقبل القبلة قائًما.   
  ب - أول ركن يؤديه المسلم في صالته :

* قراءة الفاتحة. * قول تكبيرة اإلحرام ) اهلل اكبر (  * االعتدال من الركوع والسجود   
   ج - من أركان الصالة :

*  التورك في الجلسة األخيرة. * قراءة الفاتحة  * رفع يديه حذو منكبيه   

)1(  صحيح البخاري  كتاب: األذان  باب: وجوب القراءة لإلمام والمأموم.
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 السؤال الخامس: من هدي السنة السجود على سبعة فما هي:
. ..................................................................................................................................................... -1
. ..................................................................................................................................................... -2
. ..................................................................................................................................................... -3
. ..................................................................................................................................................... -4
. ..................................................................................................................................................... -5
. ..................................................................................................................................................... -6
. ..................................................................................................................................................... -7

السؤال السادس: حدد مواضع الخطأ في السجود في صور اآلتية مع ذكر السبب : 

السؤال السابع: بين نوع الجلسة في الصور اآلتية مع بيان موضعها في الصالة.

 
                   جلسة : ..............................................     جلسة : ............................................... 

                   وتكون في الركعة : ........................     وتكون في الركعة : ..........................
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السؤال الثامن: بين من خالل الصور االتية كل من :

أ - من شروط وجوب الصالة : 

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

ب - من شروط صحة الصالة :

            ......................................                               ......................................                               ......................................
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أحفظ قلبي من الحقد والحسد

الدرس السابع التهذيب

التمهيد:
يقول ابن تيمية: »إنَّ صالح القلب دافع لصالح سائر الجسد، وأن فساد القلب دافع لفساد 

الجسد كله، فإذا رأيت جسدا فاسدا في أعماله فاعلم أن القلب غير صالح بل فاسد«.
الرسول  عّلمنا  وقد  مكروه،  وخلق  القلوب  أمراض  خطيرمن  مرض  والحسد  فالحقد   
^ أن المؤمن الحق هو الذي يحب ألخيه ما يحبه لنفسه، وأن يكره ألخيه ما يكرهه لنفسه، 
عن أنس بن مالك  قال: قال رسول اهلل ^: »ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحبه 

لنفسه«)1(.

يوضح لنا هذا الحديث الشريف أن العبد ال يتصف بصفة اإليمان حتى يحب للناس ما 
يحبه لنفسه من الخير، وأن يكره للناس ما يكرهه لنفسه.

1- أتعرف على معنى الحسد والحقد.
الحسد تمني زوال نعمة المحسود إلى الحاسد.

)1( صحيح البخاري  كتاب: اإليمان  باب: من االيمان أن يحب ألخيه ما يحب لنفسه.



74

فالحاسد يتمنى زوال النعمة عن مستحقها لتكون له، ويتألم إذا رأى نعمة اهلل ـ تعالى ـ عند 
غيره، ويسعى إلى زوالها.

الحسد  إضمار الشر للناس إذا لم يتمكن من االنتقام منهم، ويخفي ذلك االعتقاد إلى 
أن َتحيَن الفرصة.

فالحسد يأتي نتيجة للحقد المصحوب بالعداوة الظاهرة.

نشاط 1

لهما:  فقال  الملوك،  أحد  يدي  بين  رجــالن  وقف 
ما  ضعف  الّثاني  سأعطي  فإّني  تريدان،  ما  مني  تمّنيا 
أواًل،  أنت  لآلخر  يقول  أحدهما  فصار  األّول،  يطلبه 
فتشاجرا طوياًل، وكان كّل منهما يخشى أن يتمّنى أّواًل، 
إن  الملك:  فقال  يصيبه،  ما  ضعف  اآلخر  يصيب  لئال 
أحدهما: فقال  رأسيكما.  قطعت  آمركما  ما  تفعال   لم 

يا موالي احبسني في الزنزانة لمدة عام!
المجموعة  في  زمالئي  مع  أتناقش  للقصة  قراءتي  بعد 

ألستنتج اآلتي:
موطن المشكلة: أن الرجلين يتصفان بصفتين مذمومتين

الصفة األولى: تتضح في موقف: ........................................................................................... 
الصفة الثانية: تتضح في موقف : ............................................................................................

وهما:
......................................................................................................................................................................... -1
......................................................................................................................................................................... -2

مهارة التحليل واالستنتاج
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2- أقارن بين الحسد والغبطة.
الغبطة  هي أن يتمنى  اإلنسان أن يكون له من الخير مثل الذي عند غيره دون إلحاق 
ضرر بالغير، أو ذهاب الخير عنه. قال رسول اهلل ^: »ال حسد إال في اثنتين، 
رجل آتاه اهلل الكتاب وقام به آناء الليل، ورجل أعطاه اهلل مااًل فهو يتصدق به  آناُء 

الليل والنهار«)1(. 
ڃ   ڃ     ڄ   ڄ     ڄ   ڦڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ    ڤ   ﴿ٹ    ٹ  ٹ 

ڃ  ڃ  چ  چ ہ ﴾)2(

نشاط 2
الحسد والغبطة، مع ضرب  بين  أحدد وجه االختالف 

مهارة المقارنةمثال لكل منهما.

وجه االختالف: ........................................................................................................
مثال للحسد: ..............................................................................................................
مثال للغبطة: ...............................................................................................................

    3 - أعدد بعضًا من أسباب الحقد والحسد.
     أ  -  العداوة والبغضاء: هما أشد أسباب الحسد والحقد المؤديان إلى التشفي واالنتقام.

   ب - الترفع عن اآلخرين: فيثقل عليه أن يتقدم عليه غيره.
   جـ - الِكبر: أن يتعالى على اآلخرين ويستصغرهم.

   د   - خبث النفس وكره الخير للغير.

)1( صحيح  البخاري  كتاب: فضائل القرآن  باب: اغتباط صاحب القرآن.
)2( سورة النساء: 54
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نشاط 3

أ - أرسل اهلل تعالى موسى 
ــل، فــكــفــرفــرعــون بــاهلل  ــي ــرائ ــون وبــنــي اس ــرع إلـــى ف
بربنا  موسى  فذكره  األعلى،  ربكم  أنا  وقــال:  -تعالى- 
 ،)1(﴾ ۀ  ڈ  ڎ    ڎ   ڌ   ڌ    ﴿ فقال  وخالقنا،  
باالعتقال  موسى  توعد  الحق  رد  عن  فرعون  عجز  فلما 
الواضحة،  بــاآليــات  يأتي  موسى  زال  ــا  وم والسجن، 
لقومه قــال  حتى  الحقائق  يطمس  أن  يحاول   وفــرعــون 
ڍڍ   ڇ    ڇ   ڇ       ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ    ﴿

ڌ  ڌ چ ﴾)2(.
واستمر فرعون في محاربة موسى   حتى إِنه جمع 
قومه وخرج في إثر موسى متجهين إلى جهة البحر األحمر، 
فلما بلغ موسى ومن معه البحر أمره اهلل ـ تعالى ـ أن يضربه 
بعصاه فضربه فانفلق البحر اثني عشر طريقًا وصار الماء بين 
هذه الطرق، فلما مر موسى وقومه خارجين بسالم، وأصبح 
فرعون وجنوده في الداخل  أمر اهلل البحر أن يعود إلى حاله، 
فانطبق على فرعون وجنوده فكانوا من المغرقين، وأبقى اهلل 
 -تعالى- جسد فرعون ليكون عبرة وعظة لكل حاقد جبار.

مهارة حل المشكالت

 
)1( سورة الشعراء: 26

)2( سورة الزخرف: 51
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أقرأ القصة السابقة مع مجموعتي لنتناقش حول المشكلة الرئيسة في سبب حقد فرعون 
على موسى   باإلجابة عن األسئلة اآلتية مستعينين بأحداث القصة.

1 - ما المشكلة؟ 
........................................................................................................................................................

2 - لّخص المشكلة، واجمع المعلومات حولها. 
........................................................................................................................................................

3 - ما اإلستراتيجية المناسبة التي اتبعها موسى   لحل هذه المشكلة؟ 
........................................................................................................................................................

4 -  هل تّم حل المشكلة بنجاح؟
........................................................................................................................................................

يعني يومًا  يصومون  وجدهم  المدينة  قــدم  لما   ^ النبي  أن  عباس   ابــن   ب -  عن 
)...............(، فقالواهذا يوم عظيم وهو يوم نجى اهلل فيه موسى وقومه وأغرق آل فرعون 

فصام موسى شكرًا، فقال النبي ^: »أنا أولى بموسى منهم  فصامه وأمر بصيامه«)1(.

)1 (

نشاط 3
ب-  أبحث مع أسرتي عبر وسائط البحث المتاحة عن 
هذا اليوم الذي ورد في الحديث السابق ونحرص 

مهارة البحثعلى  صيامه مًعا بإذن اهلل.

يوم: ..........................................................................................................................................................

)1( صحيح البخاري  كتاب: أحاديث األنبياء  باب: قوله اهلل تعالى: ﴿ھ  ے  ے  ۓ ﴾، ﴿ ڃ  چ  چ   چ ﴾
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4 -  أستنتج بعًضا من أضرارالحقد والحسد من النصوص الشرعية.
  أ - منافي لإليمان.

  عن أبي هريرة  أن رسول اهلل ^ قال: »ال يجتمعان في قلب عبد اإليمان والحسد«)1(. 
ب - ينقص الحسنات.

النَّاُر  تأكل  كما  الحسناِت،  يأكُل  الحسَد  فإن  والحسَد  »إياكم   :^ اهلل  رســول   يقول 
الحطب«)2(. 

جـ - يمنع صاحبه من قبول الحق واإلذعان له.
 ٹ ٹ ﴿ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ   

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ   ﴾)3( 
د - يفسد القلب والعمل.

ٹ ٹ ﴿  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ        ڃ ڤ ﴾)4( 

....................................................................................................... - 1

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

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

أوجد أسبابًا أخرى للحسد والحقد.نشاط 4
مهارة التوسع واإلدراك

5 - أتناقش مع زمالئي حول طرق الوقاية من الحقد والحسد.
ذكر اإلمام  ابن القيم  في عالج الحسد أمورًا منها:

)1( سنن  النسائي  كتاب: الجهاد  باب: فضل من عمل في سبيل اهلل على قدمه. 
)2( سنن أبي داود  كتاب: األدب  باب: في الحسد. 

)3( سورة البقرة: 109
)4( سورة الشعراء: 88 - 98



79

* االستعاذة باهلل ـ تعالى ـ والتحصن به من شر الحاسد. 
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ﴿ ٹ ٹ 

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ     چ  چ  ڇ  ڇ   ﴾)1(.
ِة، من كلِّ شيطاٍن  امَّ التَّ  ِ ُذ الحسَن، والُحَسْيَن، يقوُل: »َأعوذ بَِكلماِت اهللَّ كاَن النَّبيُّ ^ يعوِّ

ٍة«)2(. ٍة، ومن كلِّ عيٍن المَّ َوهامَّ
* الرضا بما قسم اهلل ـ تعالى ـ لي ولآلخرين.

ڦ ڤ     ڤ   ڤڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ    ٺ   ﴿ٺ   ٹ    ٹ 
 ڦ ڱ ﴾)3(

- التوكل على اهلل ـ تعالى ـ ألن من توكل على اهلل فهو حسبه.
- اإلكثار من األعمال الصالحة كالصدقات.

- اإلحسان إلى الحاقد وحسن معاملته إلطفاء ناره.

نشاط 5
َن نفسي كل يوم : »َأعوذ بَِكلماِت  أحفظ الدعاء اآلتي أُلَحصِّ

ٍة«)4(. ٍة، ومن كلِّ عيٍن المَّ ِة، من كلِّ شيطاٍن َوهامَّ امَّ ِ التَّ مهارة الحفظاهللَّ

)1( سورة الفلق كاملة
)2( صحيح البخاري  كتاب: أحاديث األنبياء. 

)3( سورة التغابن: 11
)4( صحيح البخاري  كتاب: أحاديث األنبياء.
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: تعلمت مع أخواني من الدرس أنَّ

1 -  الحسد هو تمني زوال نعمة المحسود إلى الحاسد، والحقد هو إضمار الشر للناس إذا 
لم يتمكن من االنتقام منهم.

2 - من أسباب الحقد والحسد العداوة وكره الخير للغير.
ضرر  إلحاق  دون  غيره  عند  الذي  مثل  الخير  من  له  يكون  أن  اإلنسان  َتمنِّي  3 -  الغبطة 

بالغير.
4 - الحقد والحسد يفسدان القلب ويحبطان العمل. 

5 - االستعاذة باهلل، والرضا بما قسم، والتوكل عليه وقاية من الحسد والحقد.
6 -  القيمة المستفادة: ..........................................................................

7 - المظاهرالسلوكية: 
  أ  - ..................................................................................................
ب - .................................................................................................
جـ - .................................................................................................
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1 -  ضع عالمة )✔( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✘( أمام العبارة غيرالصحيحة فيما يأتي: 
)             ( أ    - الحسد كلمة مرادفة للغبطة.      
)             ( ب - نهى اإلسالم عن الحقد والحسد ألنهما يولدان الضغينة.  
)             ( جـ - اإلحسان إلى الحاسد يطفئ  نار حقده وحسده.   
)             ( ن المسلم.      د   -  األذكار اليومية ُتحصِّ

2- عّرف الحقد والحسد.
الحقد: ..................................................................................................................................................
الحسد: ................................................................................................................................................

3 - يقول ابن تيمية: »إن إصالح القلب دافع لصالح سائر الجسد«، اشرح هذه العبارة.
................................................................................................................................................................

4 - أكمل الجدول اآلتي:
الغبطةالحسدوجه المقارنة

     حكمه ) مذموم - مقبول (
      مثال

5 -  ارسم خريطة ذهنية لحل مشكلة الحسد والحقد.

81
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أنا أحب اهلل ورسوله ^

الدرس الثامن الثقافة اإلسالمية

التمهيد:
ـ  تعالى  ـ  اهلل  ومحبة  الصافية،  القلوب  إال أصحاب  نبيلة اليملكها  إنسانية  عاطفة  الحب 
والمعاصي، ومن  الزلل  في  الوقوع  من  اإلنسان  الذي يحمي  والحصن  الحب،  أنواع  أسمى 

تربى على حب اهلل في صغره ال يضل، ومهما وقع في الخطأ فإنه سيعود إلى الصواب.
1- أعرف المحبة وأقوال العلماء فيها:

المحبة تعني: »ميل النفس إلى ما تراه وتظنه خيرًا«)1(. 
يحبه  ما  فيحب  يحب،  فيما  المحبوب  »موافقة  الــجــوزي:  ابــن  قــال  كما   وحقيقتها 

محبوبه«)2(. 

)1( الذريعة إلى مكارم الشريعة 256/1.
)2( طريق الهجرتين 404/1.
)3( روضة المحبين 409/1.
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نشاط 1

أتعاون مع زمالئي في رسم شجرة توضح  المحبة عند 
ابن القيم.

قال ابن القيم: » المحبة شجرة في القلب؛ عروقها الذل 
هلل، وساقها معرفته، وأغصانها خشيته، وورقها الحياء منه، 

وثمرتها طاعته، ومادتها التي تسقيها ذكره «)1(.

مهارة التصميم

 2- أعدد أنواع المحبة:
المحبة نوعان)1(: 

أ   -  محبة عبودية: محبة خاصة باهلل  دون سواه ويلزمها الخوف والرجاء والذل واالنقياد 
والطاعة.
قال ابن القيم:

حبه غاية  الرحمن  قطبانوعبادة  هما  عابده  ذل  مع 
ما دار حتى قامت القطبانوعليهما فلك العبادة دائر

)1( إعانة المستفيد شرح كتاب التوحيد - صالح الفوزان  ج2 ص47 وما بعدها  ط مؤسسة الرسالة.
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نشاط 2
في  السابقان  البيتان  حولها  يدور  التي  الفكرة  أ -  أصيغ 

مهارة التعبير الكتابيجملة مفيدة.

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

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

ب - محبة ليست عبودية: ويشترك فيها الكثير، ومنها:
•محبة طبيعية: مثل محبة الجائع للطعام ومحبة الظمآن للماء.  	

•محبة إجالل واحترام: مثل محبة الولد لوالده.  	
•محبة إشفاق: مثل محبة الوالد لولده. 	

•محبة أنس وألفة: مثل: محبة األصدقاء. 	

ب - بالتعاون مع زمالئك حدد نوع المحبة: نشاط 2
مهارة الربط

نوعهاالمحبة
محبة أصحاب المهن بعضهم لبعٍض

محبة الوالدة لولدها 
محبة األكل والشرب 
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3 - أناقش زمالئي في أسباب محبتي هلل تعالى.
أنا أحب اهلل  ـ تعالى ـ ألنه:

1-  متصف بصفات الجالل والكمال، وهي أحب الصفات وأعالها.
2-  خلقني ورزقني وأمدني بجميع النعم.

ٹ ٹ ﴿پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ڭ ﴾)1( 

3- خلق الكون وسخره لي.
ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ        ېئ  ېئ    ﴿ ٹ ٹ 

ىئ  ىئىئ  ی     ی  ی  ی جئ ﴾)2(
4- سبيل لدخول الجنة.

عن أنس   أن رجال سأل النبي̂  عن الساعة: فقال متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت 
لها  قال: ال شيء إال أني أحب اهلل ورسوله ^ فقال: أنت مع من أحببت«)3(. 

5 - وفقني وهداني لإلسالم.
ٹ ٹ ﴿  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ ﴾)4(

6 - رحيم وشفيق بعباده:
عن عمر بن الخطاب  أنه قال: قدم على رسول اهلل ^ بسبي فإذا امرأة من السبي 
تبتغي )تطلب( إذ وجدت صبيًا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا رسول 
: »أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا ال واهلل وهي تقدر على أن ال تطرحه،  اهلل̂ 

فقال رسول اهلل ^ اهلل أرحم بعباده من هذه بولدها«)5(.

)1( سورة إبراهيم: 34
)2( سورة البقرة: 29

. )3( صحيح  البخاري  كتاب: فضائل أصحاب النبي ^  باب: مناقب عمر بن الخطاب  أبي حفص القرشي العدوي 
)4( سورة األعراف: 43

)5( صحيح مسلم  كتاب: التوبة  باب: في سعة رحمة اهلل ـ تعالى ـ وأنها سبقت غضبه.
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  أ  -  أردد الدعاء مع زمالئي ألحفظه:نشاط 3
مهارة الحفظ

﴿ وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ
 ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ ﴾)1(

)1( سورة األعراف: 43
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نشاط 3
ب -  أعد كلمة لإلذاعة المدرسية عن حب اهلل تعالى، وأضع 

مهارة سن القوانينالقوانين التي أضمن بها  االستماع الجيد للحضور:

الكلمة: ........................................................................................................................................

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

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

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

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

القوانين:
...................................................................................................... - 1

................................................................................... - 2
.................................................................................. - 3

............................................................... - 4
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4 - أحاور زمالئي عالمات محبتنا هلل تعالى.
إن محبة اهلل ـ تعالى ـ ليست مجرد دعوة تقال، بل لها عالمات تظهر على القلب واللسان 

والجوارح منها:
أ   - محبة لقاء اهلل ـ تعالى ـ والنظر إلى وجهه الكريم.

ٹ ٹ ﴿  ھ  ھ         ھ  ے ٺ ﴾)1( 
كان من دعاء النبي ^ »وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك«)2(. 
- زكريا بن عدي لما حضرته الوفاة رفع يديه وقال:  »اللهم إني إليك لمشتاق«.

: ب - محبة كالم اهلل 
صالته  في  ألصحابه  يقرأ  وكان  سرية  على  رجاًل  بعث   :^ النبي  أن  عائشة   عن 
فيختم بــ » قل هو اهلل أحد« فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي ^ فقال: »سلوه ألي شيء يصنع 
 ذلك؟ فسألوه، فقال: ألنها صفة الرحمن، و أنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي ^: أخبروه أن

اهلل يحبه «)3(.
قال رسول اهلل ^: »من سره أن يحب اهلل ورسوله فليقرأ في المصحف«)4(.

جـ - تقديم ما يحبه اهلل من األعمال على ما تحبه نفسي.
ٹ ٹ ﴿چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ   ڍ  ڌ  
ڌ  ڎ  ڎ      ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  

گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱجب ﴾)5(

)1( سورة طه: 84
)2( سنن النسائي  كتاب: السهو  باب: نوع آخر

)3( صحيح البخاري  كتاب: التوحيد  باب: ما جاء في دعاء النبي ^ أمته إلى توحيد اهلل  تبارك وتعالى.
)4( صحيح الجامع 1289

)5( سورة التوبة: 24
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أكتب عالمات أخرى لمحبتي هلل تعالى.نشاط 4
مهارة التوسع واإلدراك

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

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

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

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

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

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

123

5 - أوضح كيفية غرس محبة اهلل   في نفوسنا.

  أ  - نقرأ القرآن بتدبر وتفهم لمعانيه.
ٹ ٹ ﴿ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ جب ﴾)1( 

ب - نتقرب إلى اهلل بالنوافل بعد الفرائض. 
إلي  يتقرب  عبدي  »ومايزال   : اهلل  قال   :^ اهلل  رسول  قال  قال:  هريرة   أبي  عن 

بالنوافل حتى أحبه«)2(.
جـ - نكثر من ذكر اهلل ونناجيه أناء الليل وأطراف النهار.

ٹ ٹ ﴿   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ حئ مئ  ىئ    يئ ڱ ﴾)3( 

)1( سورة محمد: 24
)2( صحيح البخاري  كتاب: الرقاق  باب: التواضع. 

)3( سورة األحزاب: 41 - 42
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د   - نخلو مع اهلل ـ تعالى ـ ونناجيه في الصالة.
قال^: »إن أحدكم إذا قام يصلي إنما يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه؟«)1(. 

قال اإلمام أحمد: »رأيت الخلوة أروح لقلبي«.
هـ -  نجالس المحبين الصادقين ونلتقط أطايب ثمرات كالمهم كما ننتقي أطايب الثمر.

نشاط 5

عن أبي هريرة  أن رسول اهلل ^ :»ينزل ربنا تبارك 
الليل  ثلث  يبقى  حين  الدنيا  السماء  إلى  ليلة  كل  وتعالى 
اآلخر يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، 

من يستغفرني فأغفر له«)2(.
قال الشاعر:             

أحالهقم واذكر الرحمن في غسق الدجى ما  ذقــه  شهد  فالذكر 
ما خاب عبد في الدجى ناجاهقم واسأل اهلل الكريم حوائجًا

من خالل قراءتي لما سبق أخطط لتهيئة نفسي ووقتي لمناجاة 
ربي لياًل.

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

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

1

3
2
4

مهارة التخطيط

)1( صحيح البخاري  كتاب: التهجد  باب: الدعاء في الصالة من آخر الليل.
)2( صحيح البخاري   كتاب: التهجد  باب: الدعاء والصالة من آخر الليل.
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6 -  أبّين سبب حبنا لرسولنا محمد ^:
أحب رسول اهلل ^ ألن:

أ    - حبه من حب اهلل ـ تعالى ـ  ومالزمه  فهو خليل الرحمن.
عن عبد اهلل بن الحارث عن جندب قال: سمعت النبي ^  قبل أن يموت بخمس وهو 
يقول: »إني أبرأ إلى اهلل أن يكون لي منكم خليل فإن اهلل قد اتخذني خلياًل كما اتخذ إبراهيم 

خلياًل«)1(. 
ب - منزلته عند ربه في المأل األعلى بالثناء والصالة عليه.

ڇ   چ   چ   چ   چ    ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ﴿ڄ   ٹ  ٹ 
ڇ ۅ ﴾)2( 

جـ - فضله على جميع الخلق فهو خاتم األنبياء.
وأول  شافع  وأول  القبر  عنه  ينشق  من  وأول  القيامة  يوم  أدم  ولد  سيد  »أنــا  قــال^: 

مشفع«)3(. 
 د   - جعله اهلل ـ تعالى ـ رحمة للعالمين.

ٹ ٹ ﴿ک  ک  گ         گ  گ   ڃ ﴾)4(

هـ - المحب مع من أحب يوم القيامة.
عن أنس  أن رجاًل سأل النبي ^ عن الساعة: فقال متى الساعة؟ قال: »وماذا أعددت 

لها«  قال: ال شيء إال أني أحب اهلل ورسوله ^ فقال: أنت مع من أحببت«)5(.

)1( صحيح مسلم  كتاب: المساجد  باب: النهي عن بناء المساجد ومواضع الصالة على القبر واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القيور 
مساجد.

)2( سورة األحزاب: 56
)3( صحيح مسلم  كتاب: الفضائل  باب: تفضيل نبينا ^  جميع الخالئق.

)4( سورة األنبياء: 107
. )5( صحيح البخاري  كتاب: فضائل أصحاب النبي ^  باب: مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي 
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أكتب السلوكيات التي أطبقها لزيادة محبة النبي ^.نشاط 6
مهارة المتطلبات

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

.................................................. 3
.................................................. 2
.................................................. 4

مع  والمناقشة  الحوار  خــالل  من  مخالفته  وعواقب   ،^ النبي  اتباع  ثمار  7 -  أستنتج 
مجموعتي.

أواًل:  ثمار االتباع: 
1 - الهداية:

ٹ ٹ ﴿ ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ   ڤ ہ ﴾)1(

2 - الفوز العظيم: 
ٹ ٹ ﴿ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ چ ﴾)2(

3 - دخول الجنة:
ۉ      ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ    ۈ   ۈ   ﴿ۆ   ٹ   ٹ 

ې  ېې  ې  ى  ى ۆ ﴾)3(
4 - الرحمة: 

ٹ ٹ ﴿ی  ی  ی  ی  جئ ۇ ﴾)4(.

)1( سورة النور: 54
)2( سورة األحزاب: 71

)3( سورة النساء: 13
)4( سورة آل عمران: 132
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ثانيًا:  عواقب معصية اهلل ورسوله:
1 - الضالل:

ٹ ٹ ﴿ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ ی ﴾)1(

2 - الفتنة: 
ٹ ٹ ﴿ ڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  ڃ ﴾)2(

3 - دخول النار: 
ٹ ٹ ﴿ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ   ۆ  ۆ  ۈ ېئ ﴾)3(

4 - الندم والحسرة: 
ٹ ٹ ﴿ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ ں ﴾)4(

ات
حسن

ال

ات
سيئ

ال

ثمار
االتباع

عواقب
المعصية

)1( سورة األحزاب:36
)2( سورة النور: 63
)3( سورة الجن: 23

)4( سورة األحزاب: 66
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أقرأ النصوص التالية وأستنتج الثمرة والعاقبة:نشاط 7
مهارة االستنتاج

العاقبةالثمرة النص
ٹ ٹ ﴿ ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ ٺ ﴾)1(

قال رسول اهلل ^: »من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى«)2( 
قال رسول اهلل  ^ : »من يطع اهلل ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى« )3(

ٹ ٹ  ﴿ ۅ  ۉ  ۉں﴾)4(

ٹ ٹ ﴿ ی  ی  ی  ی  جئ ۇ ﴾)5(

ٹ ٹ ﴿ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ   ۆ  ۆ  ۈ ېئ ﴾)6(

8 - أقتدي بالصحابة والسلف الصالح  في محبتهم لرسول اهلل ^.
*  عن سعد بن أبي وقاص  قال: مر رسول اهلل ^ بامرأة من بني دينار وقد أصيب 
زوجها وأخوها وأبوها مع رسول اهلل ^ بأحد، فلما نعوا لها قالت: ما فعل رسول اهلل 
^؟ قالوا: خيرًا يا أم فالن هو بحمد اهلل كما تحبين. قالت: أرونيه حتى أنظر إليه. فأشير 

لها إليه حتى إذا رأته قالت كل مصيبة بعدك جلل )تريد صغيرة(«)7(.
*  قال أبو طلحة األنصاري   أثناء معركة أحد: »يا نبي اهلل بأبي أنت وأمي ال تشرف 

يصيبك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك«)8(.

)1( سورة الفرقان: 27
)2( صحيح البخاري  كتاب: االعتصام بالكتاب والسنة  باب: االقتداء بالسنن.

)3( صحيح مسلم  كتاب: الجمعة  باب: تخفيف الصالة والخطبة.
)4( سورة االعراف: 158

)5( سورة ال عمران: 132
)6( سورة الجن: 23

)7( صحيح السيرة النبوية ص 315
 . )8( صحيح البخاري  كتاب: مناقب األنصار  باب: مناقب أبي طلحة 
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 *   ُسئل علي بن أبي طالب  كيف كان حبكم لرسول اهلل ^؟ قال: »كان واهلل أحب إلينا
من أموالنا وأوالدنا وأبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ«)1(.

*  قال أنس بن مالك    إنَّ أبواب النبي ^ كانت تقرع باألظافير)2(.
*  عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة شالء وقي بها النبي ^ يوم أحد)3(.

نشاط 8

الخاص بأسلوبك  المقولتين  هاتين  على    علق 
في سطرين.

•كل مصيبة بعدك جلل. 	
•نحري دون نحرك يا رسول اهلل. 	

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

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

مهارة التعبير والطالقة اللغوية

)1( حقوق النبي على أمته  د.محمد التميمي.
)2(  البيهقي في الشعب رقم 1531. )يطرقون بابه بأطراف أصابعهم أدبًا منهم مع النبي ^(.

)3( صحيح البخاري  كتاب: المغازي  باب: إذ همت طائفتان منكم أن تفشالواهلل وليهما وعلى اهلل فليتوكل المؤمنون.
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9 - أستكشف عالمات ودالئل محبتي للنبي ^.

تعظيمه 
وتوقيره 

والثناء عليه

محبة قرابته 
وآل بيته 
وأزواجه 
وأصحابه

التأدب عند 
ذكره بالصالة 
والسالم عليه

اتباع سنته 
واالحتكام 

إليها

الدفاع عنه 
ونصرته

نشاط 9

 أوضح كيف عبر الشاعر عن حبه للرسول ^.
قال الشاعر:

قليلرسول اهلل أفديكم بعمري شيء  سيدي  وعمري 
إلى لقياكمو فمتى الوصول؟!رسول اهلل طال الشوق مني

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

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

مهارة العواطف
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استراحة )فتش في قلبك(:
 إن في نفوسنا أمراضًا، فإن لم نفّتش عنها ونقف عليها ونعرفها ونتخلص منها، فإنها تضعف 

إيماننا ) اسأل نفسك (.
1- هل في قلبك حب يشغلك عن اهلل؟

2- هل تجد في قلبك الفرح بالدنيا أكثر من الفرح باهلل؟
3- هل تلهو بفضول الكالم وال تحس بألم في قلبك عند تعطيله لذكر اهلل؟

4- هل تكره شيئًا مما قضى اهلل عليك؟
5- هل حبك وبغضك لهواك أم هلل؟

6- هل تصلي على النبي ^ عند سماع اسمه؟
7- هل تجد في أعمالك شيئًا يكرهه اهلل وأنت تحبه، أو شيئًا يحبه اهلل وأنت تكرهه؟

8- هل تتدبر وتتفكر في آيات اهلل الكونية؟
9- هل رجوت أحدًا في تقديم خدمة لك وتعلق قلبك به؟

10- هل تواظب على أداء األذكار؟
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: تعلمت مع أخواني من الدرس أنَّ

1 -  محبة اهلل -تعالى- هي أصل دين اإلسالم، بكمالها يكتمل اإليمان، وبنقصانها ينقص 
اإليمان.

الذل والعبودية واالنقياد التي ال تصلح إال هلل -تعالى- وتستلزم  الخاصة هي   2 -  المحبة 
. هلل 

3 - حب اهلل -تعالى- له عالمات تظهر على قلب المؤمن ولسانه وجوارحه.
4 - وجوب محبة النبي ^.

على أمــره  وتقديم  بسنته  واالستئناس   ^ النبي  باتباع  تتحقق  تعالى  اهلل   5 -  محبة 
من سواه.

. 6 - حب رسول اهلل ^ درجة من درجات محبتنا هلل 
7 - التحذير من سوء عاقبة مخالفة أمر النبي ^.

8 - القيمة المستفادة: ..........................................................................
9 - المظاهرالسلوكية: 

  أ  - ..................................................................................................
ب - .................................................................................................
جـ - .................................................................................................
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السؤال األول: عرف المحبة.
................................................................................................................................................................

السؤال الثاني: صنف السلوكيات اآلتية حسب نوع المحبة في الجدول اآلتي:
) محبة أنس-  محبة احترام - محبة طبيعية (

نوع المحبةالسلوك
األكل والشرب 

أستاذي ومعلمي 
زميلي بالصف

السؤال الثالث: أكمل بالمناسب:
1- أحب اهلل ـ تعالى ـ ألنه متصف بصفات ..................................................................................
2 - أحب اهلل ـ تعالى ـ ألنه خلقني وأمدني بجميع .....................................................................
3 - أحب رسول اهلل ^ ألنه خليل ...............................................................................................
4 - أتقرب إلى اهلل ـ تعالى ـ بـ ............................................ بعد .....................................................

السؤال الرابع: بَِم تفسر المواقف التالية:
- زميل ينشغل بمشاهدة المباريات عن الطاعات وأداء النوافل.

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

- زميل يعرف أسماء الالعبين الدوليين وال يلم بأسماء اهلل الحسنى.
............................................................................................................................................................

السؤال الخامس: بم تنصح من يقدم رأيه وهواه على سنة النبي ^ ؟
............................................................................................................................................................

السؤال السادس: سمعت عن فيلم يسيء للنبي ^ ، فكيف تنتصر لرسول اهلل ^ ؟
............................................................................................................................................................

99
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أسئلة الوحدة األولى:
السؤال األول: ضع عالمة )√( عند العبارة الصحيحة وعالمة )x( عند العبارة غير الصحيحة 

فيما يأتي: 
)  ( 1- الغيب النسبي كل ما نستطيع التوصل لمشاهدته بالوسائل الحسية.   
)  ( 2- الرسل  لديهم معرفة بالغيب المطلق.     
)  ( 3- اإليمان باهلل  أعلى مراتب الدين.       
)  ( 4- شارك النبي � بحلف لمناصرة الضعفاء قبل بعثته.     
)  ( 5- تشترط الطهارة للمؤذن عند رفع األذان.      
)  ( 6- حب الوالد لولده عبودية.        

السؤال الثاني: أكمل ما يأتي: 
1- ينقسم عالم الغيب إلى غيب مطلق وغيب  ...................................................................................
2- من صور عالم الغيب ....................................................................................................................
3- إجادة العمل وإتقانه بتحسين الظاهر والباطن هو ........................................................................
4- من وسائل تحقيق مرتبة اإلسالم ..................................................................................................
5- شج وجه النبي � وكسرت رباعيته في معركة  ...........................................................................
6- األذان فرض كفاية على ...........................................  وسنة لـ .......................................................

السؤال الثالث: اختر المكمل الصحيح من بين البدائل اآلتية:
1- من مراتب الدين:

      ) الصالة - اإليثار - اإلحسان (
2- تمني ما عند الغير دون زواله يسمى:

      ) الحسد - الحقد - الغبطة (
3- أول من كتب التاريخ للمسلمين:

      ) عمر بن الخطاب � أبو بكر الصديق � علي بن أبي طالب � (



101

السؤال الرابع: بين أوجه االختالف بين كل مما يأتي:

1- عالم الغيب وعالم الشهادة:
عالم الشهادةعالم الغيب

1

2

3

2- األذان واإلقامة:
اإلقامةاألذان

1

2

3

3- الحسد والغبطة:
الغبطةاحلسد

1

2

3
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السؤال الخامس: علل ما يأتي:
1- عجز الحواس عن إدراك كل شيء.

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

2- حب المسلمين للرسول �.
................................................................................................................................................................

السؤال السادس: عرف ما يأتي:
1- األذان:  .........................................................................................................................................
2- الشرط: .........................................................................................................................................
3- الحسد: .........................................................................................................................................
4- الصالة: .........................................................................................................................................

السؤال السابع: أكتب المصطلح المناسب للتعاريف اآلتية:
1- ) ..................................... ( ما كان جزًءا من الشيء، وما ال وجود لهذا الشيء إال به.

2- ) ..................................... (  إضمار الشر للناس عند عدم القدرة على االنتقام.
3- ) ..................................... (  عاطفة إنسانية نبيلة ال يملكها إال أصحاب القلوب الصافية.
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السؤال الثامن: أجب عما يأتي:
1- ما الشروط الواجب توافرها في المؤذن؟

  أ - ...........................................................................
ب- ..........................................................................
جـ- ..........................................................................

 د- ............................................................................
2- ما أسباب الحقد والحسد؟

  أ - ...........................................................................
ب- ..........................................................................
جـ- ..........................................................................

3- كيف نغرس محبة اهلل تعالى في نفوسنا ؟
.........................................................................................................................................................            

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

4- ما األثار المترتبة على عصيان اهلل تعالى ورسوله � ؟
.........................................................................................................................................................            



أواًل: الكفايات المتوقع اكتسابها بالوحدة الثانية:
مجال الحقائق

1-1 / التعرف على التوجه الصحيح والباطل نحو مجاالت العقيدة اإلسالمية.
مجال العمليات واالرتباط

1-2 /  ممارسة العبادات واألخالقيات والسلوكيات وفق الشريعة  اإلسالمية  بالتعاون مع 
اآلخرين.

مجال االتجاهات
1-3 / اإلهتمام بـالسلوكيات واألخالقيات المستمدة من سيرة الرسول ^ وصحابته.

مجال الحقائق
2 -1 / استنتاج القيم اإلسالمية  المستوحاة من أحداث السيرة  النبوية.

مجال العمليات واإلرتباط
3-2/ تطبيق المشاريع المدرسية ملتزمين بالقيم اإلسالمية بالتعاون مع اآلخرين.

مجال اإلتجاهات
3-3/ إظهار اإلهتمام بالتعامل مع اآلخرين وفقًا للقيم اإلسالمية.

104
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القيم
واالجتاهات املهارات املعارف

�  اإليمان 
بالمالئكة 

الكرام.
�  تقدير 

المالئكة.
�  اإلخالص 
في العمل .

الدعوة  �  حب 
إلى اهلل.
� اإللتزام.

� حب الصالة.
� حفظ اللسان.

� اإللقاء والحوار والمناقشة.
الشرعية/  النصوص  وترديد  �  حفظ 
اإلبراهيمية/  الصلوات/  التشهد/ 

األذان واإلقامة.
بالنصوص  واإلستدالل  �  المناقشة 

الشرعية.
� استخالص الحقائق والمفاهيم.

� تصميم خرائط ذهنية.
الحياة  في  التربوية  الدروس  تطبيق   �

اليومية.
العلم  طلب  في  األدب  �  تطبيق 

ومدارسته.
� التعبير والطالقة اللغوية.

المصادر  من  معلومة  عن  البحث   �
المتنوعة.

الفائدة  واستنتاج  للقصص  اإلستماع   �
والعبر.

والتخلق  النبوة  بأدب  �  التأدب 
بأخالقه.

� البحث بوسائل البحث المتنوعة.
� إيجاد الحلول للمشكلة.

� التعاون مع محيطه.
� التفكير اإلبداعي.

من  الشرعية  األحكام  عن  �  البحث 
المصادر الشرعية.

من  المفردات  معاني  عن  �  البحث 
المعاجم.

� التمثيل والمحاكاة ولعب األدوار.
� إصدار حكم باالستناد على الدليل.

� اإليمان بالمالئكة ركن من أركان اإليمان.
� خلقت المالئكة الكرام من نور والبشر من طين والجان من 

نار.
� عثمان بن عفان الصحابي الذي تستحي منه المالئكة.

� قدرة المالئكة على التشكل والسرعة والدقة والنظام والقوة 
العظيمة.

� دور المالئكة الكرام من المؤمن العصاة والكافرين.
� شروط قبول العمل الصالح.

� اإلخالص إفراد الله تعالى بالطاعات والتقرب بها إلى الله 
وحده ال شريك له وأهميته.

� اإلخالص مضاعف األجر ويبارك األعمال اليسيرة.
� بيان بعض ثمار اإلخالص منها النجاة من الفتن والعصمة 

من الشيطان ونيل شفاعة النبي �.
الكريم  القرآن  تدبر  األخالص  على  تعين  التي  األمور  من   �
ومصاحبة  تعالى  الله  نعم  وتذكر  العبادات  من  واألكثار 

الصالحين.
� التعرف على قصة نزول الوحي في غار حراء.

أّمنا خديجة  مع  بدور  الدعوة متمثاًل  المرأة في  � دور 
النبي � من بداية نبوته.

� حاجة البشرية إلرسال الرسل فالعقل وحده ال يكفي لصالح 
البشرية.

بعمر  وهو  حراء  غار  في   � الرسول  على  الوحي  نزول   �
األربعين.

� للصالة واجبات وسنن مكروهات ومبطالت يجب معرفتها 
ومعرفة أثر فعلها وتركها.

سجود  يوجب  وسهوا  الصالة  يبطل  عمداً  الواجب  ترك   �
السهو.

� الغيبة والنميمة والسخرية من أمراض المجتمع.
للتظلم  منها  الحاالت  بعض  في  الغيبة  اإلسالم  أباح   �

واإلستفتاء.
� الرسول � والسلف الصالح قدوتنا في حسن الخلق.

ثانيًا: املعارف واملهارات والقيم واالجتاهات املتوقع اكتسابها
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الموضوعات المجاالت
1- أؤمن  بصفات وحقوق السفرة الكرام البررة. مجال العقيدة

2- إيماني بالمالئكة األبرار. مجال العقيدة
3- ُأخلص في العمل. مجال الحديث الشريف

4- نزول الوحي على رسولي محمد ^. مجال السيرة
5- أتجنب )مكروهات ومبطالت(  الصالة. مجال الفقه

6- صالتي تكتمل بالواجبات والسنن. مجال الفقه
7- أؤدي صالتي صحيحة اقتداء بالنبي ^  )تطبيقي(.  مجال الفقه

8- أصون لساني عن السخرية والغيبة والنميمة. مجال التهذيب
أسئلة الوحدة الثانية

َفَرِة الكراِم تصديقي بالسَّ
وأخلص العمل للرحمن
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أؤمن بصفات وحقوق السفرة الكرام البررة

الدرس األول العقيدة

التمهيد:
اإليمان بالمالئكة ركن من أركان اإليمان وذلك لقوله  تعالى: ﴿ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   

ڱ  ڱ  ںں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ﴾)1(.
وما ورد في حديث جبريل المشهور حين سأل النبي ^ عن اإليمان فقال: »اإليمان أن 

تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن بالقدر خيره وشره«)2(. 
فال يصح إيمان عبد ما لم يؤمن بهم، والسؤال المتبادر إلى الذهن، هل المالئكة الكرام  

من عالم الغيب أم من عالم الشهادة؟
1- أتعرف على المادة التي خلق منها المالئكة  الكرام.

عن عائشة  أّن رسول اهلل̂   قال: »خلقت المالئكة من نور وخلق الجان من مارج من 
نار وخلق آدم مما وصف لكم«)3(. 

أ -  أردد الحديث الشريف.نشاط 1
مهارة الترديد

)1( سورة البقرة: 285
)2( صحيح مسلم  كتاب: اإليمان  باب: معرفة اإليمان واإلسالم والقدر وعالمة الساعة.

)3( صحيح مسلم  كتاب: الزهد والرقائق  باب: في أحاديث المتفرقة.
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ب -  أقارن بين المالئكة الكرام والبشر والجان من حيث نشاط 1
مهارة االستنتاجمادة الخلق.

الجنالبشرالمالئكةوجه المقارنة

مادة الخلق

2 - أعدد صفات المالئكة الكرام الَخْلقية والُخُلقّية.
الصفات الُخُلقّيةمالصفات الَخْلقيةم
جناحان 1 له  من  فمنهم  أجنحة  للمالئكة  األجنحة، 

كرام بررة1ومنهم من له ثالثة أو أربعة.
الحياء2الجمال2
الخوف من اهلل 3عظم الخلق والمقدار 3
الطاعة وعدم المعصية4ال يأكلون وال يشربون وال يتناكحون4
عدم الملل والتعب5ال يوصفون بالذكورة وال باألنوثة.5

)1( سورة هود: 70
)2( سورة األنبياء: 20

)3( سورة الزخرف: 19
)4( سورة فاطر: 1
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نشاط 2
بوضع  عليها  الدال  الشرعي  والدليل  الصفة  بين  أ -  أصل 

مهارة االستداللالرقم المناسب أمامه.

األدلة الشرعيةالرقم  الصفات م

األجنحة1
 قال اهلل ـ تعالى ـ عن المالئكة عندما جاءت سيدنا إبراهيم  

ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ﴿ې    الطعام  لهم  م  قــدَّ وقد 
وئ  وئ  ۇئۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ       ېئ  ېئ     ېئ   ىئ  ٿ ﴾)1(

ٹ ٹ ﴿ ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭڱ﴾)2(الجمال2

الخلق 3 فــي  ــاوت  ــف ــت ال
والمقدار

ڭۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ    ﴿ے   ٹ  ٹ 
ۇ  ۆۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ ڇ ﴾)3(

ال يأكلون وال يشربون 4
وال يتناكحون

ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں    ﴿ ٹ  ٹ 
ہ   ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ         ۇ  

ۆ ٻ ﴾)4(

ال يوصفون بالذكورة وال 5
باألنوثة.

ٹ ٹ ﴿ ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ      ڤ ڀ ﴾)1(
معنى )ذو مرة(: أي ذو خلق حسن.

عدم الملل والتعب6
النبي ^ قال: أذن لي أن أحدث عن  عن جابر بن عبداهلل عن 
ملك من مالئكة اهلل من حملة العرش إّن ما بين شحمة أذنه إلى 

عاتقه مسيرة سبعمائة عام«)2(.

)1( سورة النجم: 5 - 6
)2( سنن أبي داود  كتاب السنة  باب: الجهمية.
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تابع
مهارة االستداللنشاط 2

ب -  أكتب اآليات الدالة على صفات المالئكة من سورة عبس: ......................................

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

جـ -  أبحث عن اسم  الصحابي الجليل الذي كانت تستحي منه المالئكة  كما ورد عن 
النبي ^: »أال أستحي من رجل تستحي منه المالئكة«. 

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

3 - استعرض قدرات المالئكة.
أ - التشكل: 

السيدة مريم بنت عمران، وفي صورة  • في صورة بشر لكل من:  تشكل جبريل 	
الصحابي دحية الكلبي وتارة في صورة أعرابي  في زمن الرسول ^. 

. •  تشكلت المالئكة  بهيئة شباب حسان الوجوه لكل من: إبراهيم ولوط 	
 ب - السرعة :

•    كان السائل يسأل النبي ^ فال يكاد يفرغ حتى يأتيه جبريل من السماء بالجواب. 	
 جـ – الدقة والنظام:

• ٹ ٹ ﴿ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ٿ ﴾)1(	

د   - القوة العظيمة:
أخــذوا  الذين  ثمود  لقوم  حــدث  كما  الخلق  بإهالك  كفيلة  منهم  الواحد  •صيحة  	

بالصيحة. 
ٹ ٹ ﴿ ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ      ڤ ڇ ﴾)2( 

)1( سورة النبأ: 38
)2( سورة القمر:31
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أ - أشارك زمالئي بالمناقشة في تكملة العبارة اآلتية:نشاط 3

ب: أبحث في المصادر المتوفرة عن اسم الغزوات
       التي شاركت المالئكة فيها:

•أقتدي بالمالئكة في نظامهم ودقة عملهم في عبادات كثيرة منها: 	
.................................................................................................................  *
.................................................................................................................  *

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

مهارة المناقشة والحوار

مهارة البحث

4 - أوضح حقوق المالئكة. 
أ  -  اإليمان بالمالئكة ومحبتهم:

ٹ ٹ ﴿ژ   ژ  ڑ ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  
ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  

ہ  ہ  ہ ہ ﴾)1(
ب - تقديرهم وعدم إيذائهم:

1 - بالعيب فيهم تعريضًا أو تصريحًا.
)غير  الكلب  اقتناء  أو  تمثال  صــور  وضــع  مثل:  والمعاصي  الذنوب  2 -  بارتكاب 

الحراسة(  
3 -  بالرائحة الكريهة )مثل رائحة البصل والثوم والسجائر والقذارة واألوساخ( فهي تتأذى 

مما يتأذى منه بنو آدم.
4 -  بتمثيلهم أو رسمهم على أي شكل كان.

)1( سورة البقرة: 97 – 98
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نشاط 4

المجالس التي  تكرهها المالئكةالمجالس التي تحبها المالئكة
-1-1
-2-2
-3-3

أكتب ثالثة من المجالس التي تحب المالئكة حضورها، 
مهارة التوسع واإلضافةوأخرى تكره حضورها.

: تعلمت مع أخواني من الدرس أنَّ

1 - خلقت المالئكة الكرام من نور.
2 - من صفات المالئكة الَخْلقية الحياء والخوف من اهلل والُخُلقّية الجمال.

3 - من قدرات المالئكة النظام والدقة والقدرة العظيمة. 
4 - القيمة المستفادة: ..........................................................................

5 - المظاهرالسلوكية: 
  أ  - ..................................................................................................
ب - .................................................................................................
جـ - .................................................................................................
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1- علل ما يأتي: ال يصح إيمان عبد إذا أنكر وجود المالئكة.
................................................................................................................................................................

2 - أجب عن األسئلة اآلتية: 
 أ    - ما معنى اإليمان بالمالئكة األبرار؟

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

ب - من أعظم المالئكة؟ وما صفاته؟ 
................................................................................................................................................................

جـ - ما صفات المالئكة الُخُلقية مع توضيح الدليل؟
................................................................................................................................................................

د  - ما أهم األشياء التي تعلمتها مما درست في )قدرة المالئكة( ؟
................................................................................................................................................................

هـ - لم يحرص المسلم على أداء حقوق المالئكة ؟
................................................................................................................................................................

تعريضًا جبريل   يعيب  ولكنه  الكرام  بالمالئكة  يؤمن  أنه  يزعم  فيمن  رأيك   و  -  ما 
أو تصريحًا أو يسبه مع الدليل؟

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

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

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

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

114
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3 - أكمل ما يلي: 
أ   -   للمالئكة الكرام صفات َخْلقية هي:

............................................. *       ............................................ *     ............................................. *
ب - أنا أحرص أن ال أؤذي المالئكة فال أفعل: 

............................................. *       ............................................ *     ............................................. *

4- اشرح العبارة التالية: للمالئكة األبرار قدرة على التشكل بأشكال مختلفة. 
................................................................................................................................................................

5-  ارجع إلى كتاب »عالم المالئكة« للدكتور عمر األشقر، ثم ابحث عن احدى المهمات اآلتية:

. وصف جبريل 

. قدرة حملة العرش 

عدد المالئكة في السماء

وظيفة ميكائيل

115
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إيماني بالمالئكة األبرار 

الدرس الثاني العقيدة

التمهيد:
البيت  ^ عن  المالئكة خلق كثير ال يعلم عددهم إال اهلل تعالى  قال جبريل  للنبي 
المعمور في السماء »هذا البيت المعمور يصلي فيه في كل يوم سبعون ألف ملك ال يعودون 
إليه «)1(، وتسكن المالئكة الكرام في السماء وال ينزلون إلى األرض إال بأمر  اهلل تعالى لتنفيذ 

مهام كلفوا بها ٹ ٹ ﴿حب  خب  مب    ىب  يبجت  حت  خت  مت   ىت  يت  جث  مث  ىث  يثحج  مج  
جح      مح  جخ ڈ ﴾)2( 

ملك  ألف  سبعون  زمام  كل  مع  زمام  ألف  سبعون  لها  يومئذ  بجهنم  »يؤتى   :^ قال 
يجرونها«)3(.

بمعادلة حسابية هل تعلم كم عددهم. ] ............................................ [

)1( صحيح البخاري  كتاب: بدء الخلق  باب: ذكر المالئكة.
)2( سورة مريم: 64

)3( صحيح مسلم  كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها  باب: شدة حر نار جهنم وما تأخذ من المعذبين.
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1- أعدد بعًضا من  أسماء المالئكة ووظائفهم.  
الدليلالوظيفةالملكم
﴿ڳ ڳ ڱ ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ ں ﴾)1(الموكل بالوحيجبريل 1

الموكل بالمطر ميكائيل 2
والنبات واألرزاق

﴿ ڱںںڻڻ ڻ  ۀ ۀ 
ہہ ہ ہ ﴾ )2(

الموكل إليه قبض ملك الموت3
األرواح عند الموت

جب   يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ   ی   ی   ی     ی   ﴿ىئ  
حب  خب ﴾ )3(

نشاط 1
أ - أبحث عن أسماء المالئكة الكرام الموكلين

مهارة البحث       بالوظائف اآلتية :

...........................................................1- من ينفخ في الصور  

...........................................................2- خازن النار       

...........................................................3- خازن الجنة

نشاط 1
ب - أكتب الملك الذي  لقي الرسول ^  بعد إيذاء أهل

مهارة التذكر         الطائف له:  

الملك : ....................................................................................................................

)1( سورة الشعراء: 194-193
)2( سورة البقرة: 98

)3( سورة السجدة: 11
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2- أقدر دور المالئكة في حياتي. 
أ - قبل وعند والدتي : 

يكتبون رزقي وأجلي وسعادتي وشقاوتي ثم يبدأ نفخ الروح قال ^: »إن خلق أحدكم 
ُيجمع في بطن ُأمه أربعين يوًما وأربعين َليَلًة، ثم يكون علقة ِمثلُه، ثم يكون مضغة ِمثلُه، ثم يبعُث 

إليه الملك، فيؤذن بأربع  كلمات، فيكتب ِرزقُه، وأجله، وعمله، وشقيٌّ هو َأْم سعيد«)1(. 
ب -  يحفظونني بأمر اهلل ـ تعالى ـ :

تحرسني في يقظتي ونومي ، تدعو وتصلي وتستغفر لكل مؤمن.
قال تعالى: ﴿ٹ  ڤ    ڤ  ڤڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     

ڃ  ڃ  ڃ  چ ی ﴾)2(. 
ج- تحرك بواعث الخير في نفسي : 

قال رسول اهلل ^: »ما منكم من أحد إال وقد وكل به َقريُنه من الجن وقرينه من المالئكة« 
قالوا وإياك يا رسول اهلل؟ وقال: وإياي لكن اهلل أعانني عليه فأسلم فال يأمرني إال بخير()3(.

د- تسجل أعمالي)الحسنات والسيئات(:
قال تعالى: ﴿ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ ٹ ﴾)4(.

^: »قال اهلل  إذا َهمَّ  عبدي بسيئة فاكتبوها سيئة وإذا َهمَّ بحسنة فلم  قال رسول اهلل 
يعملها فاكتبوها حسنة فإن عملها فاكتبوها عشرًا«)5(.

هـ- الرفق والبشرى عند قبض روح المؤمن :
راضية  أخرجي  فيقولون  بيضاء  بحريرة  الرحمة  مالئكة  أتته  المؤمن  حضر  إذا   « حديث 

مرضًيا عنك إلى روح وريحان ورب غير غضبان «)6(.

)1( صحيح البخاري  كتاب: التوحيد  باب: قوله تعالى: ﴿ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ ﴾.
)2( سورة األنعام: 61.

)3( مسند اإلمام أحمد - مسند عبداهلل بن مسعود  .
)4( سورة ق: 18.

)5( صحيح مسلم  كتاب: االيمان  باب: ) إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب (.
)6( سنن النسائي  كتاب: الجنائز  باب: ما يلقى به المؤمن من الكرامة عند خروج نفسه.
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المالئكة نشاط 2 حب  كسب  كيفية  في   زمالئي  مع  أتناقش 
مهارة الكتابة والمناقشةالكرام لنا واكتبها ؟

الملك : ....................................................................................................................

3- أبين موقف المالئكة الكرام من العصاة والكافرين.
موقفهم من الكفار:

1- محاربتهم ومعاداتهم. 
2- تنزيل العذاب عليهم نصرة هلل وللمؤمنين.

وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى    ې   ې  ې   ﴿ې   تعالى  لقوله  لعنهم.    -3
وئ  ۇئ   ۇئ  ﴾)1(.
 موقفهم من عصاة المؤمنين:

1- عدم محبتهم. 
2- لعنهم ألصحاب بعض المعاصي  مثل:

 أ -  ترويع المسلم ألخيه، قال رسول اهلل ^: »من أشار إلى أخيه بحديدة فإن المالئكة 
تلعنه حتى وإن كان أخاه ألبيه وأمه«)2(.

ب-  سب الصحابة الكرام، لقول الرسول ^:»ال تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل 
ُأحد ذهًبا ما بلغ مّد أحدهم وال نصيفه«)3(.

ج-  االبتداع في الدين ونصرة الظالم، قال رسول اهلل ^: »من أحدث حدًثا فعليه لعنة اهلل 
والمالئكة والناس أجمعين«)4(.

)1( سورة البقرة: 161.
)2( صحيح مسلم  كتاب:  البر والصلة واآلداب  باب: النهي عن االشارة بالسالح إلى مسلم«.

)3(صحيح البخاري  كتاب: فضائل أصحاب النبي ^.
)4( صحيح  البخاري  كتاب: فضائل المدينة  باب: حرم المدينة ) أحدث حدثًا ( أي أظهر بدعة في الدين أو أثار فتنة بين المسلمين.
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 د-  من غّير خلق اهلل، عن عبداهلل � قال: »لعن اهلل الواشمات والمستوشمات والنامصات 
والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق اهلل«)1(.

نشاط 3
أبحث عن حكم عمليات التجميل وضوابطها الشرعية، 

مهارة البحثثم ألخصها وأعرضها.

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

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

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

4- أثر إيماني بالمالئكة في حياتي: 
* الشكر هلل تعالى  وطاعته                  * الطمأنينة واألنس بالمالئكة الكرام 

* المراقبة الدائمة هلل تعالى                 * االستعداد لليوم اآلخر بالعمل الصالح 

نشاط 4
أبحث مع زمالئي في المجموعة من خالل المصادر 

مهارة البحثالمتاحة على من تصلي عليهم المالئكة. 

................................................... -3   ................................................... -1

................................................... -4   ................................................... -2

من تصلي عليهم المالئكة ؟

الواصلة والمستوصلة والواشمة والمتوشمة والنامصة والمتنصمة والمتفلجات  باب: تحريم   اللباس والزينة   )1( صحيح مسلم  كتاب: 
والمتغيرات لخلق اهلل. 
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: تعلمت مع أخواني من الدرس أنَّ

1- المالئكة الكرام ال يعصون اهلل ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون..
2- المالئكة الكرام تحفظ المؤمن وتسدده.

3- المالئكة تستقبل المؤمن عند وفاته بالبشرى والتهنئة بما وعده اهلل تعالى.
4- وجوب اإليمان بالمالئكة. 

5 - القيمة المستفادة:...........................................................................
6 - المظاهرالسلوكية: 

  أ  - ..................................................................................................
ب - .................................................................................................
جـ - .................................................................................................
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السؤال األول:  استخرج حديًثا مما درست يدل على كثره عدد المالئكة الكرام.
....................................................................................................................................   
....................................................................................................................................

البرزخ  في حياة  آدم  بني  مع  األبرار  الكرام  المالئكة  أعمال  من  يلي:  ما  السؤال الثاني:  أكمل 
وحياة اآلخرة: 

الوظيفة اسم امللك 
ميكائيل 
إرسافيل

مالك
رضوان

السؤال الثالث: أجب عن األسئلة اآلتية :
1- قال رسول اهلل ^: » إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون....« )1(.

اقرأ الحديث ثم أجب:
أ - أكمل الحديث الشريف إلى نهايته.

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

....................................................................................................................................
ب - بين دور الملك مع اإلنسان وهو في بطن أمه.

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

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

)1( صحيح مسلم  كتاب: القدر  باب: كيفية خلق اآلدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته
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  ج- ما الكلمات األربع التي يكتبها الملك عند خلق الجنين.
..........................................             ..........................................             ..........................................             ..........................................             

 2-   للمالئكة الكرام مع بني آدم في الحياة الدنيا مهام وأعمال.اكتبها ثم وضح النتائج المتوقعة 
على سلوكك بعد معرفتها.

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

1- ما اسم الملكين الّلذين يسأالن العبد عندما يدفن؟ وعن ماذا يسأالنه؟ 
.......................................................................................................................................................................................................

2- بين بالمثال دور المالئكة مع أهل القبور من المؤمنين والكافرين. 
.......................................................................................................................................................................................................

3- ما أهم اآلثار التي اكتسبتها من إيمانك بالمالئكة الكرام في حياتك.   
.......................................................................................................................................................................................................
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ُأخلص في العمل

الدرس الثالث الحديث الشريف

التمهيد:
قال تعالى: ﴿  يت  جث مث    ىث   يث  حج    مج  جح  مح  جخ  حخ    مخ  جس   ې﴾)1(.المخلص 

هلل تعالى هو من يأمل فيما عند اهلل تعالى من األجر والثواب، ويخاف من العقاب.
1- أتعرف علىحديث اإلخالص في العمل والمراد منه.

^: »إنما األعمال بالنّيات، وإنما لكل  قال: قال رسول اهلل   � عن عمر بن الخطاب 
امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى اهلل ورسوله، فهجرته إلى اهلل ورسوله، ومن كانت هجرته 

لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه«)2(.
* المعنى المراد من ألفاظ الحديث:

املعنى املفردات
القصد واإلرادة  للعمل تقرًبا إىل اهلل وطلًبا ملرضاته وثوابه.النّية

االنتقال من بلد الرشك إىل بلد اإلسالم.اهلجرة
حيصل عليها.يصيبها

تدل عىل صالح العمل وفساده.إنام األعامل بالنيات
تدل عىل ثواب العامل وعقابه.وإنام لكل امرئ مانوى

تدل عىل حتقريما طلبه من أمر الدنيا واالستهانة به.إىل ما هاجر إليه

)1( سورة الكهف: 110.
)2(  سنن أبي داود  كتاب: الطالق  باب: فيما عني به الطالق والنّيات.
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أردد الحديث الشريف ترديدًا تفاعليًا مع زمالئي في نشاط 1
مهارة الترديدالفصل.

2- أبّين شروط قبول العمل الصالح:
، لقوله تعالى: ﴿  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ   1 -  أن يكون خالصًا هلل 

ڻ  ڻ   ڻ  ۀۀ  ہ  ہ   ہ  چ﴾)1(.

2-  أن يكون موافقًا لما جاء به الرسول ^، لقوله تعالى:﴿ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   
ۀ    ہ  ہہ  ہ  ھھ  ھ     ھ  ے  ے ڤ ﴾)2(.

نشاط 2

استنتج أثر حب المدح في قبول العمل من خالل قول 
القلِب  القيم رحمه اهلل: »الَيْجَتِمُع اإلخالُص في  ابن 
َمِع ِفيَما ِعْنَد الناِس إاِل َكَما  َناِء والطَّ ُة اْلمدِح والثَّ َوَمَحبَّ

َيْجَتِمع اْلَماُء والناُر والضُب والحوُت«.

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

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

مهارة االستنتاج

3- أوضح معنى اإلخالص وأهميته.
ب بهـا إلــى اهلل وحـده -  معنى اإلخالص هــو: إفــــراد اهلل -تعالى- بالطاعــات والتقـرُّ

 

ال شريك له.  وهوحقيقة الدين، ومضمون دعوة الرسل.

)1( سورة البينة: 5.
)2( سورة الحشر: 7.
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أهميته:
*  محل نظر اهلل -تعالى- ألنه من أعمال القلوب، قال الرسول ^: »إن اهلل ال ينظر إلى 

صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم« )1(.
*  مضاعفة األجر لألعمال اليسيرة ومباركتها، عن سعيد بن أبي وقاص � عن النبي ^ قال: 
»ولست تنفق  نفقة تبتغي بها وجه اهلل  إال أجرت بها، حتى اللقمة تجعلها في فّي امرأتك«)2(.
وفي ذلك يقول ابن المبارك: »رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية«)3(. 

أكتب كيف يحقق كاًل من هؤالء اإلخالص في عمله:نشاط 3
مهارة التطبيق

التـاجـــر
.....................................................................................................................................................................

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

المتعلمالصحفي

4- أبين بعًضا من ثمار اإلخالص: 
�، قال تعالى: ﴿  ڃ  ڃ  چ   1-  النجاة من الفتن، قال تعالى عن يوسف 

چ     چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  جب﴾)4(. 
)1( صحيح مسلم  كتاب: البر والصلة  باب: تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله.

)2( صحيح البخاري  كتاب: المغازي  باب: حجة الوداع.
)3( جامع العلوم والحكم، ابن رجب الحنبلي، ج3، ص19.

)4( سورة يوسف: 24.
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2-  العصمة من الشيطان، قال تعالى:﴿ڌ  ڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  
الداراني:»إذا  سليمان  أبو  قال   .)1(﴾ گ   گ   ک   ک   ک     ک    ڑ  

أخلص العبد انقطعت عنه كثرة الوساوس«)2(.
3-  نيل شفاعة النبي ^، عن أبي هريرة � أنه قال: »قيل يارسول اهلل، من أسعد الناس 
: لقدظننت يا أبا هريرة، أن اليسألني عن هذا  بشفاعتك يوم القيامة؟! قال رسول اهلل̂ 
ُل منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي  الحديث أحد َأوَّ

يوم القيامة من قال ال إله إال اهلل خالصًا من ِقَبل نفسه«)3(.

ثم نشاط 4 الغار،  إلــى  آووا  الذين  الثالثة  قصة  أستعرض 
مهارة االستنتاجأستخرج منها ثمارًا أخرى لإلخالص.

عن عبد اهلل بن عمر  عن النبي ^ قال: »َبْيَنَما َثاَلَثُة َنَفٍر َيْمُشوَن، َأَخَذُهُم الَمَطُر، 
ْت َعَلى َفِم َغاِرِهْم َصْخَرٌة ِمَن الَجَبِل، َفانَْطَبَقْت َعَلْيِهْم. َفَقاَل  َفَأَوْوا إلى َغاٍر فِي َجَبٍل، َفانَْحطَّ
ُجَها َعْنُكْم.  ُه ُيَفِرّ َبْعُضُهْم لَِبْعٍض: انُْظُروا َأْعَمااًل َعِمْلُتُموَها َصالَِحًة هلِلِ، َفاْدُعوا اهلل بَِها َلَعَلّ
ُهمَّ إَنُّه َكاَن لِي َوالَِداِن َشْيَخاِن َكبِيَراِن، َولِي ِصْبَيٌة ِصَغاٌر، ُكْنُت َأْرَعى َعَلْيِهْم،  َقاَل َأَحُدُهْم: اللَّ
ِّي اْسَتْأَخْرُت َذاَت َيْوٍم، َفَلْم  ، َوإِن َفإَِذا ُرْحُت َعَلْيِهْم َحَلْبُت، َفَبَدْأُت بَِوالَِدَيّ َأْسِقيِهَما َقْبَل َبنِيَّ
َأْكَرُه  َأْمَسْيُت، َفَوَجْدُتُهَما َناَما، َفَحَلْبُت َكَما ُكْنُت َأْحُلُب، َفُقْمُت ِعْنَد ُرُءوِسِهَما  آِت َحتَّى 
ْبَيُة َيَتَضاَغْوَن)4( ِعْنَد َقَدَميَّ َحَتّى َطَلَع الَفْجُر،  ْبَيَة، َوالِصّ َأْن ُأوقَِظُهَما، َوَأْكَرُه َأْن َأْسِقَي الِصّ
َماَء. َفَفَرَج اهلُل، َفَرَأُوا  َفإِْن ُكْنَت َتْعَلُم َأنِّي َفَعْلُتُه ابْتَِغاَء َوْجِهَك، َفاْفُرْج َلَنا ُفْرَجًة َنَرى ِمْنَها السَّ
َجاُل النَِّساَء،  السماء، وقال اآلخر: اللهم إنها كانت لي بنت عم أحبها كأشد َما ُيِحبُّ الِرِّ
َوَقْعُت)5(   ا  َفَلمَّ َجَمْعُتَها،  َحتَّى  َفَبَغْيُت  ِديَناٍر،  بِِماَئِة  َأَتْيُتَها  َحتَّى  َعَليَّ  َفَأَبْت  ِمْنَها،  َفَطَلْبُت 

)1( سورة الحجر: 40-39.
)2( نضرة النعيم في مكارم أخالق الرسول الكريم، باب من اآلثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة ج2 ص)139(.

)3( صحيح البخاري  كتاب: العلم  باب: الحرص على الحديث.
)4( يرفعون أصواتهم بالصراخ والعويل.

)5( جلست.
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تابع
مهارة االستنتاجنشاط 4

ُكْنَت  َفإِْن  َفُقْمُت،  ِه)1(.  بَِحِقّ إاِلَّ  الَخاَتَم  َتْفَتِح  َواَل  اهلَل،   اتِق  َعْبَد اهللِ  َيا  َقاَلْت:  ِرْجَلْيَها،  َبْيَن 
ِّي اْسَتْأَجْرُت  ُهمَّ إِن ِّي َفَعْلُتُه ابْتَِغاَء َوْجِهَك، َفاْفُرْج َعَنّا ُفْرَجًة. َفَفَرَج. َوَقاَل الثَّالُِث: اللَّ َتْعَلُم َأن
ي. َفَعَرْضُت َعَلْيِه، َفَرِغَب َعْنُه، َفَلْم َأَزْل  ا َقَضى َعَمَلُه، َقاَل: َأْعِطنِي َحقِّ ، َفَلمَّ َأِجيًرا بَِفَرِق َأُرٍزّ
َأْزَرُعُه َحتَّى َجَمْعُت ِمْنُه َبَقًرا َوَراِعَيَها، َفَجاَءنِي َفَقاَل: اتَِّق اهلَل. َفُقْلُت: اْذَهْب إلى َذلَِك الَبَقِر 
َوُرَعاتَِها، َفُخْذ. َفَقاَل: اتَِّق اهلَل َواَل َتْسَتْهِزْئ بِي. َفُقْلُت: إِني اَل َأْسَتْهِزُئ بَِك، َفُخْذ. َفَأَخَذُه، 

ِّي َفَعْلُت َذلَِك ابْتَِغاَء َوْجِهَك َفاْفُرْج َما َبِقَي َفَفَرَج اهلُل«)2(. َفإْن ُكْنَت َتْعَلُم َأن

)1( تفتح الخاتم إال بحقه: كناية عن الزواج.
)2( صحيح البخاري  كتاب: المزارعة  باب: إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صالح لهم.
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5- أعدد بعضًا من األمور التي تعينني على اإلخالص:

تدبر القرآن 
الكريم

اإلكثار من 
العبادات

تذكر نعم اهلل 
تعالى

مصاحبة 
الصالحين

نشاط 5
أكمل نتائج الموقف اآلتي:

المتاجرين  أحد  من  رشوة  الجمارك  موظف  استلم 
مهارة النتائج المتوقعةبالممنوعات لتسهيل عملية دخول مواد مخدرة. 

النتائج القريبة: .....................................................................................................
النتائج البعيدة: ....................................................................................................

: تعلمت مع أخواني من الدرس أنَّ
1- شرط قبول العمل أن يكون  خالصًا لوجه اهلل تعالى وموافقًا للشرع. 

2- المخلص في عمله ينال التوفيق والسداد.
3- تنقية العمل من الرياء تتطلب مجاهدة للنفس.

4- اإلكثار من الطاعات وإخفاؤها.
5 - القيمة المستفادة: ..........................................................................

6 - المظاهرالسلوكية: 
  أ  - ..................................................................................................
ب - .................................................................................................
جـ - .................................................................................................
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السؤال األول: أكمل الحديث الشريف: 
وإنما بالنيات،  األعمال  »إنما   :^ اهلل  رســول  قال  قــال:   � الخطاب  بن  عمر  عن 
.................................................................................................................................................................

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

السؤال الثاني: عّرف اإلخالص.
 .....................................................................................................................................

السهمي  المخطط  باستخدام  -تعالى-  اهلل  عند  العمل  قبول  شروط  أكتب  الثالث:  السؤال 
اآلتي: 

شروط قبول العمل

)ب( المجموعة  عبارات  من  يناسبها  وما   ) أ   ( المجموعة  عبارات  بين  صل  الرابع:   السؤال 
بوضع الرقم المناسب:

بالرقمأم
تدل عىل حتقريماطلبه من أمرالدنيا واالستهانة به.»إنام األعامل بالنيات«1
االنتقال من دار الكفر إىل دار اإلسالم.»وإنام لكل امرئ ما  نوى«2
تدل عىل ثواب العامل وعقابه.»إىل ما هاجر إليه«3

تدل عىلصالح العمل وفساده.
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السؤال الخامس:  أنسب كل قول مما يأتي إلى قائله.
القائلالقول

» رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية «

» إذا أخلص العبد انقطعت عنه كثرة الوساوس«
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 نزول الوحي على سيدنا محمد ^

الدرس الرابع السيرة

التمهيد:
الخالء  إليه  الصادقة في منامه، ثم حبب  بالرؤيا  نبينا محمد ^  الوحي على  بوادر  بدأت 

والتعبد، فاتخذ من غار حراء مكاًنا للتعبد فيه، وعندما قارب عمره األربعين نزل عليه الوحي.
1- أتعرف على قصة نزول الوحي. 

في شهر رمضان من عام )610( للميالد، نزل جبريل � على نبينا محمد ^ وهو في 
غار حراء.

فقال جبريل � : » اقرأ «، فقال رسول اهلل ^: »ما أنا بقارئ«، قال: »فأخذني فغطني)1( 
حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني«، فقال: اقرأ، قلت: »ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى 
بلغ مني الجهد ثم أرسلني«، فقال: اقرأ، فقلت: »ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ 

)1( فغطني: العصر الشديد والضم.
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مني الجهد ثم أرسلني«، فقال: ﴿ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  
ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ ﴾.فرجع بها رسول اهلل ^ ترجف بوادره)1( حتى 

، فقال: زملوني)2( زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع)3(...()4( . دخل على خديجة 

إثراء لغوي:

الوحي:
اإلعالم الخفي السريع.

الوحي شرعًا:
إعالم اهلل أنبياءه ورسله بما يريد أن 

يبلغه إليهم.

نشاط 1
من   ^ النبي  خــوف  سبب  مجموعتي  مع  اكتشف 

مهارة البحثجبريل �.

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

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

. 2  – أبين موقف السيدة خديجة 
أت من روعه حتى  لما دخل ^ على زوجه خديجة  قال زملوني )أي غطوني(، فهدَّ

)1( بوادره: البوادر جمع بادرة، وهي اللحمة بين المنكب والعنق.
)2( زملوني زملوني: أي غطوني ولفوني.

)3( الروع: الخوف الشديد والفزع.
)4(  صحيح البخاري  كتاب: بدء الوحي.
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ذهب عنه الفزع، فقص على خديجة  ما حدث، وأبدى خشيته من ذلك، فقالت له: »كال 
)1(، وتكسب المعدوم)2( وتقري  واهلل ما يخزيك اهلل أبًدا، واهلل إنك لتصل الرحم، وتحمل الَكلَّ
َنْوَفِل ْبِن  ْبَن  بِِه َوَرَقَة  َأَتْت  َفاْنَطَلَقْت بِِه َخِديَجُة، َحَتّى  الضيف)3( وتعين على نوائب الحق)4( . 
اْلِكَتاَب  َيْكُتُب  َوَكاَن  ِة،  اْلَجاِهِلَيّ ِفي  َر  َتَنَصّ َقْد  اْمَرًأ  َوَكاَن  َخِديَجَة،  َعِمّ  اْبَن  ى  اْلُعَزّ َعْبِد  ْبِن  َأَسِد 
ُ َأْن َيْكُتَب، َوَكاَن َشْيًخا َكبِيًرا َقْد َعِمَي َفَقاَلْت  ِة َما َشاَء اهلَلّ ، َفَيْكُتُب ِمَن اإِلْنِجيِل بِاْلِعْبَرانَِيّ اْلِعْبَرانَِيّ
، اْسَمْع ِمْن اْبِن َأِخيَك، َفَقاَل َلُه َوَرَقُة )5(: َيا اْبَن َأِخي، َماَذا َتَرى؟ َفَأْخَبَرُه  َلُه َخِديَجُة: َيا اْبَن َعِمِّ
ُ َعَلى ُموَسى. َيا َلْيَتنِي ِفيَها  َل اهلَلّ ِ ^ َخَبَر َما َرَأى، َفَقاَل َلُه َوَرَقُة: َهَذا الَنّاُموُس اَلِّذي َنَزّ َرُسوُل اهلَلّ
ا إِْذ ُيْخِرُجَك َقْوُمَك، َفَقاَل َرُسوُل اهلَلّ ِ^: »َأَوُمْخِرِجَيّ ُهْم؟«. قال: نعم  َجَذًعا)6(، َلْيَتنِي َأُكوُن َحًيّ

لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إال عوِدَي، وإن يدركني يومك أنصْرك نصرًا مؤزرًا «)7(.

)1( الكل: هو الذي ال يستطيع أن يستقل بأمره يعني يساعده.
)2( الذي ال يملك شيئًا.

)3( أي تكرم الضيف.
)4( أي على مصائب الدنيا.

)5( وكان يعرف أخالق النبي  ويعرف صفاته
)6( شاًبّا.

)7( صحيح البخاري  كتاب: بدء الوحي.
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إثراء لغوي:

المراد به جبريل �، وسمي الناموس:
بذلك الختصاصه بالوحي.

نشاط 2
أستنبط رجاحة عقل السيدة خديجة  وحكمتها من 

مهارة البحثخالل موقفها مع النبي ^.

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

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

3- أصف حال النبي ^ بعد انقطاع الوحي ونزوله.
شاء اهلل أن ينقطع الوحي، فحزن الرسول حزنًا شديدًا فتمنى النبي̂  أن يقابل جبريل � 
مرة ثانية، ليؤكد له أمر الرسالة، ويخبره بما يقوم به، وتمضي األيام وفجأة وهو يمشي يسمع 
صوتًا من السماء فيرفع بصره فإذا الملك الذي جاءه بغار حراء قاعًدا على كرسي بين السماء 
 واألرض فرعب منه أشد الرعب ورجع إلى أهله يقول زملوني زملوني فأنزل اهلل -تعالى-: 
﴿  ھ  ھ       ے  ے   ۓ      ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇ   ۆ     ۆ   ۈ ﴾)1(. من هنا بدأت 
النبوة إلى  التأكد من أمر  الترقب واالنتظار وعدم  النبي ^ من حالة  الرسالة،  فتغيرت حالة 

حالة من العزيمة والقوة واإلصرار والنشاط.
)1(  سورة المدثر: 5-1.
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نشاط 3
أصف حال البشرية لو لم ينزل اهلل تعالى الوحي على 

مهارة ماذا لوسيدنا محمد ^.  االفتراض ) ماذا لو (

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

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

: تعلمت مع أخواني من الدرس أنَّ

1 – حبب إلى نبينا محمد ^ الخلوة في غار حراء.
2 - نزل الوحي في شهر رمضان المبارك.

3 – كان سيدنا محمد ^ أمّيًا ال يقرأ وال يكتب، ولكنه  معلم العلماء.
4 – السيدة خديجة  مثال الزوجة الصالحة.

5 – بعثة سيدنا محمد ^ نقلت البشر من الجهل إلى النور.
6 – العقل وحده ال يكفي لصالح البشرية وال بد من الوحي.

7 - القيمة المستفادة: ..........................................................................
8 - المظاهرالسلوكية: 

  أ  - ..................................................................................................
ب - .................................................................................................
جـ - .................................................................................................
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  السؤال األول: أجب عما يأتي:
1 – متى نزل القرآن الكريم ؟

............................................................................................................................................................................................        
2 – ما أثر نزول الوحي على نفس النبي ^ ؟

............................................................................................................................................................................................        
السؤال الثاني:

العبارة الصحيحة وعالمة )x( أمام العبارة غير الصحيحة. – ضع عالمة )√( أمام 

)  (  أ  – كان رسول اهلل ^ يختلي بنفسه في غار ثور.     
)  ( ب- كان عمر رسول اهلل ^ عند نزول الوحي 40 سنة.    
)  ( ج – أول آية نزلت على النبي ^ قوله تعالى ﴿  ھ  ھ   ﴾.   
)  (  د – كان ورقة بن نوفل يتعبد اهلل تعالى على الديانة النصرانية.   

السؤال الثالث: وضح دور السيدة خديجة  مع النبي ^ عند نزول الوحي.
............................................................................................................................................................................................        

السؤال الرابع: » معاداة األنبياء والصالحين سنة في الكون « من أين تفهم ذلك في الدرس؟
............................................................................................................................................................................................        
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 أتجنب )مكروهات ومبطالت(  الصالة

الدرس الخامس الفقه

التمهيد:
الصالة عبادة تقرب إلى اهلل تعالى، ومناجاة بين الخالق والمخلوق، ينبغي للعبد في اللقاء 
مع اهلل تعالى الخشوع، والتأدب في هذا الموقف والبعد عما ينافي اللقاء مع جالل اهلل تعالى،  

حتى  تكتب له كاملة عند اهلل تعالى وال ينقص أجرها.
1 - أتعرف على أثر  فعل المكروه وتركه أثناء الصالة.

عن عمار بن ياسر  قال: سمعت رسول اهلل ^ يقول: »إن الرجل لينصرف وما كتب 
له، إال عشر صالته، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها«)1(.

لذلك يحرص المسلمون على عدم اإلخالل بشروطها وأركانها أو اإلتيان بأعمال تبطلها 
أو تتنافى مع آدابها.

 أثر فعل املكروهاتأثر ترك املكروهات

- يثاب تاركها تقربا هلل تعاىل.
- تكتب له الصالة كاملة. 

- ينقص ثواب فاعلها.
- تكتب له الصالة  ناقصة. 

 

)1( سنن أبي داود  كتاب: الصالة  باب: ما جاء في نقصان الصالة.
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نشاط 1
أمثل بالرسم ما يوضح العشر والتسع والثمن والسبع 

مهارة التصميموالسدس والخمس والربع والثلث والنصف.

2- أعدد بعًضا من مكروهات الصالة:
1- االلتفات في الصالة لغير حاجة.

2- اإلقعاء ) وهو إلصاق إليته باألرض ونصب ساقيه أو قدميه 
ووضع يديه على األرض (.

3- افتراش الذراعين حال السجود.

4- التخصر في الصالة.
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يصيب  حتى  الثوب  )ارســال  الثوب  وســدل  الفم  تغطية   -5
األرض(.

6- التثاؤب في الصالة.

7- التمييل بالقدمين/القيام على رجل واحدة إال لعذر.

القراءة في  أثناء  وآياته  القرآن  الترتيب في سور  مراعاة  8-  عدم 
الصالة: ويسمى تنكيس السور.

9-  تغميض العينين إال لضرورة: كأن يكون أمام المصلي ما يشغله 
ويخل خشوعه، كزخرفة أو تزويق في القبلة، فيستحب تغميضها 

بقدر الحاجة وال يكون ذلك عادًة لكراهته.



141

 

اآلتية نشاط 2 األحاديث  عليها  دلت  التي  األحكام  أ -   أكتب 
مهارة االستدالل واالستنباطمع بيان الحكمة منها.

 احلكمة احلكماحلديث 
^ قال: »إذا نعس أحدكم في الصالة فليرقد حتى  عن عائشة  أن النبي 
يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب 

نفسه«)1(.

عن عائشة  أن النبي ^ قال:»ال صالة بحضرة الطعام، وال هو يدافعه 
األخبثان )2(« )3(.

عن أنس بن مالك � أن رسول الله̂  قال: »ما بال أقوام يرفعون أبصارهم 
إلى السماء في صالتهم،  فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتَهنيَّ عن ذلك

 

أو لُتْخَطَفنَّ أبصارهم«)4(.

نشاط 2
ب-   أناقش مع زمالئي أهمية الخشوع في الصالة، مع 

مهارة التعبيرإيجاد وسائل معينة للخشوع. )وقفة تحدث(.

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

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

)1(  صحيح مسلم  كتاب: صالة المسافرين وقصرها  باب: أمر من نعس في صالته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى 
يذهب عنه ذلك.

)2(  أخبثان: البول والغائط.
)3( صحيح مسلم  كتاب: المساجد ومواضع الصالة  باب: كراهة الصالة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال.

)4( صحيح البخاري  كتاب: األذان  باب: رفع البصر إلى السماء في الصالة.
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3- أتجنب مبطالت الصالة
1- ترك شرط من شروطها.

2- ترك ركن من أركانها.
3- الكالم عمدًا في غير مصلحة الصالة.

4- األكل والشرب عمدًا.
5 - العمل الكثير: من غير جنس الصالة متواليًا لغير ضرورة.

6- القهقهة: بأن يضحك المصلي بصوت يسمعه هو أو غيره قل أو كثر.
7- زيادة فعل من جنس الصالة عمدًا.

أكتب أمثلة ألعمال يسيرة ال تبطل الصالة.نشاط 2
مهارة التعبير

............................................................................................................................. -1

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

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

............................................................................................................................. -4
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: تعلمت مع أخواني من الدرس أنَّ

1- الصالة مناجاة بين الخالق والمخلوق تتطلب األدب والخشوع.
2- ترك مكروهات الصالة يكملها ويزينها.
3- يثاب تارك المكروهات تعبًدا هلل وتقرًبا.

4- تبطل الصالة بترك أحد شروطها أو أركانها.
5 - القيمة المستفادة: ..........................................................................

6 - المظاهرالسلوكية: 
  أ  - ..................................................................................................
ب - .................................................................................................
جـ - .................................................................................................



144

السؤال األول: تأمل الصوراآلتية، واستنتج الفعل المكروه في الصالة. 

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

السؤال الثاني: عرف المصطلحات اآلتية:
اإِلقعاء : ..............................................................................................................................................  
السدل : ...............................................................................................................................................
القهقهة : .............................................................................................................................................

أمام   )√( عالمة  بوضع  الجدول،  في  مطلوب  هو  كما  اآلتية  األفعال  السؤال الثالث:  صنف 
المصنف المناسب.

مبطالتمكروهاتاألفعال
الكالم عمدًا يف غري مصلحة الصالة.

االلتفات يف الصالة لغري حاجة.
التثاؤب يف الصالة.

تغطية الفم أثناء الصالة.
كشف العورة أثناء الصالة.

ترك االعتدال من الركوع قائاًم.

144
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السؤال الرابع:
من خالل قوله تعالى: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ۓ﴾)1(.  

استنتج عالقة اآلية بمكروهات الصالة ومبطالتها:
................................................................................................................................................................

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

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

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

)1( سورة المؤمنون: 2-1

145
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صالتي تكتمل بالواجبات والسنن

الدرس السادس الفقه

التمهيد:
الصالة عبادة تتطلب من المسلم المحافظة عليها والخشوع فيها، والقيام بما يجب عليه 
من أداء أركانها وواجباتها وسننها  على الوجه األكمل، كما شرع اهلل تعالى في كتابه الكريم 
وسنة رسوله ^. وقد كان سلفنا الصالح -رحمهم اهلل- يتأسون برسول ^ في صالته اتباًعا 

لقوله ^ : »وصّلوا كما رأيتموني أصلي«)1(.
 1- أتعرف على معنى الواجب والسنة:

ما أمر به  اهلل -تعاىل- عىل وجه اإللزام، ويذم تاركه رشعًا.الواجب
ما ثبت عن النبي ^ ومل يكن عىل وجه اإللزام ويثاب فاعله وال يعاقب تاركه.السنة  

 2- أعدد واجبات الصالة )كلها قولية(:

4- التسبيح في الركوع1- تكبيرات االنتقال 3- أقول: ربنا ولك الحمد2- قول: سمع اهلل لمن حمده

5- التسبيح في السجود

8- الجلوس للتشهد األول

6- قول: »رب اغفر لي« في الجلسة بين السجدتين

7- التشهد األول

)1( صحيح البخاري  كتاب: األذان  باب: األذان للمسافر إذا كانوا جماعة واإلقامة وكذلك بعرفة، ومجمع قول المؤذن من الرجال في الليلة 
الباردة أو الممطرة.



147

نشاط 1

الواجب القولي  الركنم
الركوع1
الرفع من الركوع2
االعتدال من الركوع3
السجود4
اجللوس بني السجدتني5
االعتدال من السجود في الركعة الثانية6

المناسب  المكان  في  القولية  الواجبات  أ  -  أسجل 
مهارة الربطمستعينًا بالمخطط السهمي:

ب- أردد مع إخواني في الفصل التشهد األول:
كما  التشهد  كفيه-  بين  -وكفي   ^ رسول  »علمني  قال:   � مسعود  بن  اهلل  عبد  عن 
يعلمني سورة من القرآن: التحيات هلل، والصلوات والطيبات، السالم عليك أيها النبي ورحمة 
اهلل وبركاته، السالم علينا وعلى عباد اهلل الصالحين، أشهد أن ال إله إال اهلل، و أشهد أن محمدًا 

عبده ورسوله«)1(.
3- أحذر من ترك واجب من واجبات الصالة.

واجبات  من  شيئًا  ترك  وإذا  صالته،  بطلت  عامًدا  الواجبات  من  واجبًا  المصلي  ترك  إذا 
الصالة ناسيًا فعليه مراعاة الحاالت اآلتية:

الذي  الركن  إىل  االنتقال  قبل 
بالواجب  باإلتيان  عليه  يليه 

الذي نسيه إذا ذكره.
و ال يشء عليه

بعد االنتقال وقبل الوصول إىل الركن 
بالواجب  ويأيت  يرجع  يليه  الذي 
ويسجد  صالته  ويكمل  نسيه  الذي 

قبل التسليم سجديت السهو.

بعد الوصول إىل الركن الذي يليه
ويسجد  صالته  من  بقي  ما  يتم 

قبل التسليم سجديت السهو.

)1( صحيح البخاري  كتاب: االستئذان  باب: األخذ باليد.
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4- أتعرف على سنن الصالة:
) هي األقوال واألفعال التي يقوم بها المصلي ويثاب على فعلها وال يعاقب على تركها (.

من السنن الفعليةمن السنن القوليةم

 أرفع اليدين عند تكبرية اإلحرام وعند الركوع  والرفع أستفتح صاليت بالدعاء1
من الركوع

أضع اليمنى عىل اليرسى فوق الصدرأتعوذ من الشيطان الرجيم عند قراء القرآن2
افرتش يف التشهد األولقراءة بسم اهلل الرمحن الرحيم3
أتورك يف التشهد الثانيأقول آمني: بعد قراءة الفاحتة4
أسجد عىل أنفي وأماكن األعضاء السبعة من األرضأقرأ بعًضا من آيات القرآن الكريم بعد الفاحتة5
أضع اليدين عىل الفخذينأجهر بالقراءة إن كنت إماًما يف الصالة اجلهرية6
أشري بالسبابة عند الذكر يف التشهدأزيد عىل التسبيحة الواحدة يف الركوع والسجود7
أجلس جلسة االسرتاحةأزيد عىل املرة يف سؤال املغفرة بني السجدتني8
التفت عن اليمني والشامل يف التسليمتنيأدعي بعد التشهد9

نشاط 3
من  محلها  بيان  مع  يأتي،  مما  كلِّ  معنى  عن  أبحث 

مهارة البحثالصالة: 

حملهامعناهاالكلمة
االفرتاش

التورك
جلسة االسرتاحة
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: تعلمت مع أخواني من الدرس أنَّ

1 - الواجب ما أمر به اهلل -تعالى- على وجه اإللزام ويذم تاركه شرعًا.
وال فاعله  ويثاب  اإللـــزام،  وجــه  على  يكن  ولــم   ^ النبي  عن  ثبت  ما   2 -  السنة 

يعاقب تاركه.
3 - واجبات الصالة كلها قولية.

4 - ترك واجب من واجبات الصالة عمدًا يبطل الصالة.
5 - سنن الصالة قولية وفعلية وتركها ال يبطل الصالة.

6 - القيمة المستفادة:...........................................................................
7 - المظاهرالسلوكية: 

  أ  - ..................................................................................................
ب - .................................................................................................
جـ - .................................................................................................
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السؤال األول: قارن بين واجبات الصالة وسننها من حيث أوجه االختالف:
سنن الصالةواجبات الصالة

السؤال الثاني: ما الذي يجب على المصلي فعله في الحاالت اآلتية:
  أ  -  إذا ترك واجًبا من واجبات الصالة عمدًا: ..........................................................................

ب -  إذا ترك واجًبا من واجبات الصالة سهوًا ولم يتذكر إال بعد الوصول إلى الركن الذي 
يليه: ...........................................................................................................................................
 ت- إذا ترك سنة قولية من سنن الصالة عمدًا: .............................................................

السؤال الثالث: أكتب عند كل صورة نوع الجلسة، ومتى تكون ؟

نوع الجلسة: ......................................
تكون: ..................................................

نوع الجلسة: ......................................
تكون: ..................................................         
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أؤدي صالتي صحيحة اقتداء بالنبي ^  )تطبيقي(

الدرس السابع الفقه

أواًل: سنن الصالة وواجباتها:
بعد عرض الصالة صوتًا وصورة عن طريق الحاسب اآللي، يطلب المعلم من المتعلمين 
أكثر  رصدت  التي  المجموعة  وتكون  شاهدوها،  التي  والفعلية  القولية  الصالة  سنن  تسجيل 

عدًدا من السنن هي الفائزة.

سنن الصالة الفعليةسنن الصالة القوليةم
1
2
3
4
5
6

ثانيًا: واجبات الصالة:
َيقِسُم المعلم الفصل إلى مجموعتين، ويطلب من المجموعة األولى أداء الصالة مع مراعاة 
المجموعة  التي قامت  الواجبات  الثانية كتابة  المجموعة  بواجباتها كاملة، ويطلب من  القيام 

األولى بأدائها، ثم يتأكد المعلم من صحة أداء المجموعتين.
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ثالًثا: مكروهات الصالة:
•أكتب الخطأ الوارد في الصالة في كل صورة مما يأتي: 	

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

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

رابعًا: مبطالت الصالة:
أ - أكتب سبب بطالن الحركات اآلتية أثناء الصالة:

 
سبب البطالناحلركة

الرد عىل اهلاتف.

األكل والرشب.
عدم االستقامة عند الرفع من الركوع.

ممارسة الرياضة.
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ب- صنف أفعال الصالة اآلتية حسب ما هو مطلوب في الجدول اآلتي:
مبطلمكروهسنةواجبركنالفعل

اجللوس بني السجدتني.
تكبريات االنتقال من حركة ألخرى.

اجللوس للتشهد األول.
وضع اليدين عىل الفخذين.
قول آمني بعد قراءة الفاحتة.

القهقهة.
تغميض العينني.

: تعلمت مع أخواني من الدرس أنَّ

1- اإلقتداء  بالنبي ^ في اداء سنن وواجبات الصالة. 
2- المسلم يراعي في صالته السنن القولية والفعلية. 

3- بّين الرسول ^ كيفية أداء الصالة بحركاتها وسكناتها 
4 - ترك واجب من واجبات الصالة عمدًا يبطل الصالة.

5 - سنن الصالة قولية وفعلية وتركها ال يبطل الصالة.
6 - القيمة المستفادة: ..........................................................................

7 - المظاهرالسلوكية: 
  أ  - ..................................................................................................
ب - .................................................................................................
جـ - .................................................................................................
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السؤال األول: بين الواجب والسنة عند الركوع في الصالة:

في الركوع:
.....................................................................................................

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

السؤال الثاني: اكتب األذكار التي علمنا الرسول صلى اهلل عليه سلم ذكرها في:
عند الركوع : .........................................................................................................................................................................
عند السجود : .......................................................................................................................................................................

السؤال الثالث: من خالل خريطة ذهنية بين واجبات وسنن الوضوء.
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السؤال الرابع: ما األخطاء الشائعة التي تالحظ زمالئك يقعوا في واجبات وسنن الصالة.
........................................................................................................................................................................................................

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

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

........................................................................................................................................................................................................
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 أصون لساني عن الغيبة والنميمة  والسخرية

الدرس الثامن التهذيب

التمهيد 
اللسان نعمة عظيمة، صغير في حجمه عظيم في طاعته، وهو ترجمان القلوب واألفكار، 
مرتبطة  كلها  فالجوارح  للشر،  مسلكًا  وإهماله  وإطالقه  الصحيح،  بموضعه  استعماله  فعلينا 

باللسان في االستقامة واالعوجاج. 
آدم  ابن  أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اهلل ^: »إذا أصبح  عن سعيد بن جبير عن 
فإن األعضاء كلها تكفر اللسان فتقول: اتق اهلل فينا  فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن 

اعوججت اعوججنا«)1(. 
ْجِل.   وكما قال الشاعر: يموت الفتى من عثرة بلسانه وليس يموت من عثرة الرِّ

1- أتعرف على معنى الغيبة والنميمة والسخرية وأمثلتها. 
السخريةالنميمةالغيبة

ذكر مساوئ اإلنسان يف غيبته 
بالقول   وتكون  فيه،  وهي 
واإلشارة،  كاحلركة،  والفعل 

والكتابة

باإلفساد،  الناس  بني  السعي 
بينهم،  واإليقاع   للتحريض 
بالعداء  قلوهبم  وشحن 

والضغينة.

احتقار اآلخرين باهلمز واللمز 
أو  الفعل  أو  بالقول  والتهكم  

اإلشارة  والتنابز باأللقاب

)1( سنن الترمذي  كتاب: الزهد عن رسول اهلل ^  باب: ما جاء في حفظ اللسان.
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أكتب  أمثلة لكٍل من:نشاط 1
مهارة التوسع واإلضافة

السخريةالغيبة

باهلمزبالقول 

باللمزباحلركة

باإلشارةباإلشارة

2- ألتزم باالنتهاء عما نهى اهلل ورسوله  ^ من الغيبة والنميمة والسخرية.
المسلم الحقيقي الذي تظهر عليه آثار اإلسالم وشعائره وأماراته، وهو الذي يكف أذى 
لسانه ويده عن المسلمين، فال يصل إلى المسلمين منه إال الخير والمعروف، فقد قال رسول 

اهلل ^:»المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده،  والمهاجر من هجر ما نهي اهلل عنه«)1(.

)1( صحيح البخاري  كتاب: االيمان  باب: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.
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نشاط 2
 أ -  من خالل الحوار والمناقشة مع مجموعتي أتوصل إلى 
مهارة المناقشة والحواراآلفات المتعلقة بالدرس من خالل الشواهد واكتبها.

يدل عىلالشاهد
ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ    وئ   ەئ     ەئ    ائ     ائ   ى   ى    ﴿  : -تعاىل-  اهلل  1-  قال 
ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی     یی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب  خب   

مب  ىب  يبجت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث گ ﴾)1(.
) ...............(

2-  قال اهلل -تعاىل- : ﴿ ۈ  ٴۇ  ۋ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې   ى   
)............... (ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئ ڻ ﴾)2(.

3-  عن أيب هريرة � قال: قال رسول اهلل ^ »جتُد من رش الناس يوم القيامة عند اهلل ذا 
)............... (الوجهني، الذي يأيت هؤالء بوجه وهؤالء بوجه« )3(.

4-  عن أيب هريرة � أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »أتدرون ما الغيبة، قالوا اهلل ورسوله أعلم، 
قال: ذكرك أخاك بام يكره، قيل: أفرأيت إن كان يف أخي ما أقول، قال: إن كان فيه ما 

تقول فقد اغتبته وإن مل يكن فيه فقد هبته« )4(.
) ...............(

)............... (5-  عن حذيفة � قال: سمعت رسول اهلل ^ يقول » ال يدخل اجلنة قتات« )5(.

ب- أستخرج من الشواهد السابقة وصف كل من:نشاط 2
مهارة الوصف

* المغتاب : .............................................................................................................
* النمام : .................................................................................................................

)1( الحجرات: 11
)2( القلم: 10 - 13

)3( صحيح البخاري  كتاب: األدب  باب: ما قيل من ذي الوجهين.
)4( صحيح مسلم  كتاب: البر والصلة واآلداب  باب: تحريم الغيبة.

)5( صحيح البخاري  كتاب: األدب  باب: ما يكره من النميمة.
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ج – أبحث عن معنى القتات:نشاط 2
مهارة البحث

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

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

3- أتحاور مع معلمي  في معرفة حكم الغيبة والنميمة والسخرية.

.................................................................................................................................... نميمةسخريةغيبة

  أ - الغيبة: تختلف عظًما وقبًحا بحسب اختالف مفسدتها في الغالب، وهي من الكبائر.
من  صاحبها  ويحرم  المجتمع،  في  هدم  ومعول  فتاك،  وداء  خطير،  مرض  ب-  النميمة: 

الجنة. 
ج-  السخرية: رذيلة تغضب الرحمن، وترضي الشيطان، وتثير الفتن والكراهية بين الناس، 

فمن يسخر من المسلمين فهو مبعد من رحمة اهلل –تعالى- وهي محرمة.
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نشاط 3
كيف  فيها  أبين  أسطر  ثالثة  عن  تقل  ال  فقرة  أكتب 

مهارة التعبير والطالقة اللغويةأتعامل مع من يغتاب ويسخر من المسلمين. 

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

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

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

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

4- أعدد أضرار الغيبة والنميمة والسخرية:
1-  تقطع أوارص 

املحبة بني الناس.
3-  تفقد صاحبها 2- حترم من اجلنة.

االحرتام بني الناس.
4 -  تذهب نور اإليامن عنه 

يف الدنيا

نشاط 4

 أ - يقول الشاعر:  
* ال تكشفن مساوي الناس ما ستروا    * فيكشف اهلل سترًا عن مساويكا 
* واذكـر محاسـن مـا فيهم إذا ذكروا    * وال تعب أحـدًا  منهم  بما فيك

أ - أكتب ما فهمته من هذا البيت في حدود سطرين:
مهارة التعبير

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

............................................................................................................................................................
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ب- أكتب  أضرارًا  أخرى على الفرد والمجتمع.نشاط 4
مهارة التوسع واإلدراك

* الفرد : ...........................................................................................................................................
* المجتمع: ....................................................................................................................................

5- أحلل أسباب الغيبة والنميمة والسخرية:

1- ضعف اإليمان.
2- سوء النية.

1- الحسد والكراهية.
2- الكبر.

1- تزكية نفسه بتنقيص غيره.
2- تحقيق المطامع.

نشاط 5

أصنف السلوك السيء والسلوك الحسن في الجدول اآلتي:
القول  هــذا  يحملك  أال   - المغتاب  أقــاطــع   - فعله  تبغض   أن 
خيرًا بأخيك  تظن  أن   - عنه  نهيت  ما  تفعل  أال   - التجسس  على 

 

- أن تنهاه  -  أال تصدقه - أضربه -  أتكلم عنه بسوء -  أبغضه.
مهارة التعبير

الحلول غير مناسبةالحلول المناسبة
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6- َأقتدي بالرسول ^ وبالسلف الصالح  في أخالقهم:
1-  قال عمر � »عليكم بذكر اهلل تعالي فإنه شفاء وإياكم وذكر الناس فإنه داء«)1(.

2-  روي عن الحسن البصري � أن رجاًل قال له: إن فالنًا قد اغتابك، فبعث إليه رطبًا 
عليه  أكافئك  أن  فأردت  حسناتك  من  إلي  أهديت  أنك  بلغني  »لقد  وقال:  طبق  على 

فاعذرني، فإني ال اقدر أن أكافئك على التمام«)2(.
� »أنه كان يجتني سواًكا من األراك وكان دقيق الساقين فجعلت  3-  عن ابن مسعود 
الريح تكفؤه فضحك القوم منه، فقال رسول اهلل ^ : مم تضحكون؟ قالوا يا نبي اهلل 

من دقة ساقيه فقال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد«)3(.

نشاط 6
أ -  أبحث في وسائل البحث عن أخرى للصحابة وللسلف 

مهارة البحثالصالح عن صونهم  اللسان وحفظه.

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

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

)1( الزهد ألحمد بن حنبل  باب: الزهد - أبي بكر الصديق  ، ج1، ص122.
)2(  نضرة النعيم في مكارم أخالق الرسول الكريم، باب من اآلثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة، ج11، ص5176.

)3( مسند اإلمام احمد - مسند عبداهلل بن مسعود �.
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نشاط 6
السابقة  المواقف  من  المستفادة  القيم  ب-  أستنتج 

مهارة االستنتاجلمواجهة المسيء.

1- ذكر اهلل: .............................................................................................................................................

2- العفو: .................................................................................................................................................
3- .............................................. النصيحة: ...........................................................................................
............................................................................................................................................................... -4

7- أعدد المواضع التي أباح فيها اإلسالم الغيبة.
1- للمتظلم والمستفتي عند القاضي.

2- لتغيير المنكر ورد العاصي إلي الصواب بذكر ما يفعله. 
3- للتحذير من أهل الشر.

4- للمجاهر بفسقه أو بدعته. 
5- للتعريف إذا كان اإلنسان معروًفا بلقب معين )من غير تنقيص(.
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نشاط 7
   أ  -   من خالل أسلوب لعب األدوار أخطط مع مجموعتي 

مشهدًا تمثيليًا أوضح فيه إحدى هذه الحاالت.
ب-  أكتب جملة مفيدة تعبر عن الصور اآلتية :

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

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

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

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

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

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

مهارة التمثيل والمحاكاة  
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: تعلمت مع أخواني من الدرس أنَّ
1- الغيبة والنميمة والسخرية من آفات اللسان.

2- نهى اهلل ورسوله  ^ عن الغيبة والنميمة والسخرية.
3- الغيبة والنميمة والسخرية مما حرمه اهلل ورسوله.

4- من أضرار الغيبة والنميمة والسخرية قطع العالقات.
5- من أسباب الغيبة والنميمة والسخرية ضعف اإليمان.

6- االقتداء بالرسول ^ والسلف الصالح  في أخالقهم. 
7 - القيمة المستفادة:...........................................................................

8 - المظاهرالسلوكية: 
  أ  - ..................................................................................................
ب - .................................................................................................
جـ - .................................................................................................
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1-  أكتب  معنى كل من  الغيبة  والنميمة والسخرية. 
السخريةالنميمةالغيبة

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

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

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

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

2- علل ما يأتي: 
 أ  - عدم اقتصار الغيبة على القول فقط.

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

ب- نهي اإلسالم عن السخرية.
................................................................................................................................................................

3- وّجه نصيحة لزميل يمشي بالنميمة بين الناس.
النصيحة 

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

4 - من خالل قصة الصحابي عبد اهلل بن مسعود � أجب عن األسئلة اآلتية:
أ -  ملاذا ضحك القوم على عبد الله 

بن مسعود  �؟
ب -  ما املوقف الذي تعلمته من رد الرسول الكرمي على أصحابه 

في قصة عبد الله بن مسعود �؟

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

.............................................
................................................................................................
................................................................................................
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أسئلة الوحدة الثانية
السؤال األول: ضع عالمة )√( عند العبارة الصحيحة وعالمة )x( عند العبارة غير الصحيحة 

فيما يأتي: 
)  ( 1- تشّكل جبريل � في صورة الصحابي دحية الكلبي.   
)  ( 2- اسرافيل � الملك الموّكل بالمطر والنبات واألرزاق.  
)  ( 3- ترك الواجب عمدًا يبطل الصالة، وسهوًا يوجب سجود السهو. 
)  ( م واالستفتاء.  4- أباح اإلسالم الغيبة في بعض الحاالت منها للتظلُّ
)  ( 5- من األمور التي تعين على اإلخالص تدبر القرآن الكريم.  

السؤال الثاني: أمأل الفراغات اآلتية: 
1-  خلقت المالئكة الكرام من............................................ والبشر من........................................

والجن من......................................................................... .
2- ................................................................................... الصحابي الذي تستحي منه المالئكة.

3-  أول ما نزل الوحي على الرسول � ......................................................................................
4- من شروط قبول العمل الصالح ..............................................................................................
5- قدرة المالئكة على التشكل و ...........................................  و .................................................

السؤال الثالث: أختر المكمل الصحيح من بين البدائل اآلتية:
1- من الصفات الَخْلقية للمالئكة:

- األجنحة - الحياء          - كرام بررة  
2- افتراش الذراعين حال السجود من:

- المبطالت - المكروهات          - السنن 
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3- من مبطالت الصالة:
- ترك سنة من سننها - ترك شرط من شروطها          - ترك مكروه من مكروهاته 

4-  ذكر مساوئ اإلنسان في غيبته وهي فيه، وتكون بالقول والفعل كالحركة، واإلشارة، 
والكتابة.

- السخرية - الغيبة        - النميمة 

السؤال الرابع: أكتب اثنين مما هو مطلوب:
1- موقف المالئكة الكرام من العصاة والكافرين:

..................................................................... �   ..................................................................... �      

2- األمور التي تعينني على اإلخالص:
..................................................................... �   ..................................................................... �      

3- واجبات الصالة
..................................................................... �   ..................................................................... �      

4- أضرار الغيبة والنميمة والسخرية:
..................................................................... �   ..................................................................... �      

5- المواضع التي أباح فيها اإلسالم الغيبة:
..................................................................... �   ..................................................................... �      
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السؤال الخامس: أكتب المصطلح المناسب للتعريفات اآلتية:
1- ) ................................. ( القصد واإلرادة للعمل تقربًا إلى اهلل وطلبًا لمرضاته وثوابه.

2- ) ................................. ( إفراد اهلل تعالى بالطاعات والتقرب بها إلى اهلل وحده ال شريك له.
3- ) ................................. ( ما أمر به اهلل تعالى على وجه اإللزام، ويذم تاركه شرعًا.

4-  ) ................................. ( السعي بين الناس باالفساد والتحريض واإليقاع بينهم، وشحن 
قلوبهم بالعداء والضغينة.

السؤال السادس: أجب عما يأتي:
1- ما شروط قبول العمل الصالح؟

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

2- كيف كان النبي � بعد انقطاع الوحي؟
........................................................................................................................................................             

3- ما أثر فعل المكروه وتركه أثناء الصالة؟
........................................................................................................................................................             

4- ما حكم ترك واجب من واجبات الصالة؟
........................................................................................................................................................             

5- ما أضرار الغيبة والنميمة والسخرية؟
........................................................................................................................................................             

6- ما الحاالت التي أباح فيها اإلسالم الغيبة؟
........................................................................................................................................................             



170

• وما بعدها  ط مؤسسة  إعانة المستفيد شرح كتاب التوحيد - صالح الفوزان  ج2 ص47	
الرسالة.

/ لألوقاف  العامة  األمانة  بوشهبه،  محمد  الشيخ  الكريم،  القرآن  لدراسة  •المدخل  	
الكويت.

•مباحث في علوم القرآن، الشيخ مناع القطان. 	
• الوحي ودالالته في القرآن  الكريم، د. ستار جبر حمود األعرجي، دار الكتب العلمية  	

تفسير القرآن الكريم، ابن كثير.
. • هذا الحبيب يا محب، أبو بكر الجزائري، المكتبة العصرية /2004	

. • كنوز السيرة، عثمان بن محمد الخميس، الطبعة األولى، غراس /2006	
. • فقه السيرة، محمد الغزالي، الطبعة الثانية /دار القلم /1985	

•تهذيب سيرة بن هشام - عبدالسالم هارون. 	
•صحيح السيرة النبوية. 	

•حقوق النبي على أمته،  د. محمد التميمي. 	
. • الرحيق المختوم، صفي الدين المباركفوري، دار السالم، الطبعة التاسعة /1992	

•طريق الهجرتين. 	
•الرسول والوحي، د. محمد سيد أحمد المسير، مكتبة دار التراث. 	

بإشراف  المختصين  من  عدد  المؤلف   ،^ الرسول  أخالق  مكارم  في  النعيم  •نضرة  	
الوسيلة  دار  للناشر:  المكي  الحرم  وخطيب  إمام  حميد  بن  عبداهلل  بن  صالح  الشيخ 

للنشر والتوزيع، جدة.
. • تسلية أهل المصائب، محمد بن محمد الحنبلي، مكتبة دار البيان /1979	
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هـ.  • حلية طالب العلم /بكر بن عبدهلل بن زيد، دار العاصمة للنشر، 1415	
•تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم، اإلمام القاضي بدر الدين الشافعي،  	

دار البشائر اإلسالمية، الطبعة األولى /2008.
•الذريعة إلى مكارم الشريعة  الجزء األول. 	

محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، الناشر دار المعرفة، بيروت. • إحياء علوم الدين – 	
•معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي. 	

•المجموع الثمين. 	
•الزهد - البن حنبل  - المؤلف أحمد بن حنبل. 	

•صحيح البخاري. 	
•صحيح مسلم. 	

•مسند اإلمام أحمد بن حنبل. 	
•سنن الترمذي. 	
•سنن أبي داود. 	
•سنن  النسائي. 	

•السنن الكبرى للبيهقي. 	
•جامع العلوم والحكم. 	

•موقع إسالم ويب. 	
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