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مقدمة الطبعة األوىل
نبي بعده� ,سيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني,
احلمد هلل وحده ,وال�صالة وال�سالم على َمن ال ّ
�أما بعد:
في�رس ق�سم ال�ش�ؤون الرتبوية و�إعداد املناهج يف جمعية الكتاب وال�سنة �أن يقدم هذا املنهاج للأبناء
الأعزاء «امل�ستوى الثالث» تلبي ًة للتو�سع الكبري يف �أعداد الطالب املكفولني لدى اجلمعية وامل�ستفيدين
من ن�شاطاتها يف �سائر حمافظات اململكة ,ومت�شي ًا مع �سيا�سة اجلمعية يف بناء وتنمية ال�شخ�صية الإ�سالمية
املتزنة.
وقد جاء هذا املنهج رديف ًا لربنامج حتفيظ القر�آن الكرمي املعتمد يف فروع ومراكز اجلمعية؛ حيث
احتوى هذا امل�ستوى على خم�س ٍة وثالثني در�س ًا موزعة على العام الدرا�سي كام ً
ال مبعدل در�س واحد
�أ�سبوعياً.
واهلل اجلليل ن�س�أل �أن يجعل هذا العمل خال�ص ًا لوجهه الكرمي� .آمني

جلنة الت�أليف

ق�سم ال�ش�ؤون الرتبوية و�إعداد املناهج

9

10

ا

الأعمال بالنّيات

رشيف
ث ال�
حلدي

الدر�س
الأول

عن �أمري امل�ؤمنني �أبي حف�ص عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل
عنه ،قال� :سمعت ر�سول اهلل ﷺ يقول�« :إمنا الأعمال بالنيّات،
و�إمنا لكل امرئ ما نوى ،فمن كانت هجرته �إىل اهلل ور�سوله ،فهجرته
�إىل اهلل ور�سوله ،ومن كانت هجرته لدنيا ي�صيبها� ،أو امر�أة ينكحها،
فهجرته �إىل ما هاجر �إليه».

رواه البخاري وم�سلم

املفردات والرتاكيب
نـيــة ،وهي الق�صد.
الـنـيّــــات :جمع ّ
لكل امرئ :لكل �إن�سان.
ي�صيبهــــــا :ينالها.
ينكحهــــا :يتزوجها.
نبذة موجزة عن ال�صحابي اجلليل راوي احلديث ال�رشيفﭐ

ا�سمه وكنيته :هو ال�صحابي اجلليل عمر بن اخلطاب القر�شي  -ر�ضي اهلل عنه  -امللقّب بالفاروق و�أمري
امل�ؤمنني ،واملك ّنى ب�أبي حف�ص.
الرا�شدي��ن  ،وخليف ُة
خليفة ر�س��ول اهلل  -ﷺ  -و �أح��د �أكرب و�أ�شهر
ِ
�أعمــالــــــــه :ه��و ثاين اخللف��اء ّ
ال�شخ�صيات الإ�سالمية التي عرفها ال ّتاريخ وهو �أحد الع�رشة املب�رشين باجلنة.
ّ
ال�سن��ة ال�ساد�سة للبعثة  ،حيث
ال�ساد�سة والع�رشين من العمر يف ّ
�إ�ســــالمـــــه�	:أ�سل��م الف��اروق وهو يف ّ
دعا له النبي  -ﷺ  -فقال« :اللهم �أعز الإ�سالم بعمر بن اخلطاب».
11

وفــــاتــــــــه :ا�ست�شه��د ر�ض��ي اهلل عنه يف �صالة الفجر وهو ي�ؤم النا�س ،قتل��ه غيلة �أبو ل�ؤل�ؤة املجو�سي
لعنه اهلل.

املعنى الإجمايل للحديث
يب�ّي�نّ النبي ﷺ يف ه��ذا احلديث ال�رشيف �أ ّنه يجب عل��ى امل�سلم �أن تك��ون كل �أقواله و�أعماله
خال�ص ًة هلل تعاىل؛ فمثالً� :إذا �ص ّلى �صال ًة �أو ت�صدق ب�صدق ٍة �أو قر�أ �آي ًة� ..أراد بذلك ر�ضا اهلل تعاىل ،و�إذا
�ساع��د حمتاج�� ًا �أو �أعان �ضعيف ًا �أو قام ب�أي عمل �أو قول نوى بعمله الأجر والثواب من اهلل الكرمي؛ فال
جزاء وال �شكوراً ! يق��ول اهلل عز وجل يف حمكم كتابه :ﵛﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ
ينتظ��ر من �أحد ً
ﳥ ﳦ ﳧ ﳨ ﳩ ﳪ ﳫﵚ(.)1

�أفكر
حافظ للقر�آن الكرمي حفظه من �أجل �أن يكون �شفيعا له ولوالديه
يوم القيامة ،و�آخر حفظه ليقال حافظ ولينال مدح النا�س و الثناء عليه..
� ُّأي احلافظينْ كانت ّنيته هلل تعاىل؟

�أمتثل الدرو�س والقيم
�	-1إخال�ص النية هلل تعاىل �رشط لقبول جميع الأقوال والأفعال.
�	-2إذا �صلحت النية �صلح العمل و�إذا ف�سدت النية ف�سد العمل.
 -3ينال امل�سلم الأجر والر�ضا من اهلل تعاىل بالنية ال�صاحلة واخلال�صة لوجهه الكرمي.

� -1سورة الكهف� ,آية .110
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اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
�	-1أ�صل بني املعنى يف العمود الأول وما ينا�سبه يف العمود الثاين:
لكل �إن�سان
				
ي�صيبها
ينالهــا
			
لكل امرئ
� -2أذكر ثالث �صور يكون العمل فيها لغري اهلل تعاىل.
� -3أكمل الفراغ فيما يلي مبا ينا�سبه:
�أ  -عمر بن اخلطاب هو ................اخللفاء الرا�شدين.
ب -امل�سلم ينوي ب�أعماله ال�صاحلة ر�ضا ............تعاىل.
الع َمل.
جـ�	-إذا �صلحت النية �صلح ، .........و �إذا ف�سدت النيةَ ...........

ن�شاط ختامي

�أق�ترح بع�ض الأعم��ال ال�صاحلة واملفيدة يل ولأمت��ي �أنوي و�أعزم
القيام بها يف امل�ستقبل طلب ًا لر�ضا اهلل تعاىل.
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فِ ْكـ

طلب العلم

ـ ـر

الدر�س
الثاين

للعل��م منزل ٌة عظيم ٌة ومكان ٌة رفيعة فهو �سبيل اهلل الذي ينته��ي ب�صاحبه �إىل اجل ّنة ،وامل�شتغلون به
�رشفهم اهلل تعاىل باملنزلة الرفيعة
ه��م م�صابيح تنري للأمة طريقها وهم ورثة الأنبي��اء واملر�سلني؛ ولذلك ّ
واملكانة العالية؛ قال تعاىل:ﵛﭐﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﳉﵚ( ،)1وقال تعاىل :ﵛﭐﲭ ﲮ
ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﲳﵚ(.)2
وق��د �أق�سم اهلل تعاىل بالقل��م والكتابة فقال جل جالله :ﭐﵛﭐﱹﱺ ﱻ ﱼ ﱽﵚ( ،)3وقال تعاىل ممتن ًا
عل��ى عباده :ﵛﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰﵚ( .)4وقال تعاىل �أي�ضاً :ﭐﵛﭐﲘ ﲙ ﲚ ﲛ
()5
زلت على قلب نبين��ا حممد ﷺ هيﵛﭐﲅﵚ ،والعلم النافع من �أعمال اخلري التي
ﲜﵚ  ،و� ّأو ُل كلم�� ٍة َن ْ
يبقى �أجرها وثوابها مت�ص ً
ال يف احلياة وبعد املمات.

ن�شاط ()1
�أذكر حديث ًا �رشيف ًا يف بيان ف�ضل العلم والعلماء .و�أعر�ضه على جمموعتي.
«خريكم من تعلّم
و�أ��شرف العلوم هو تع ّلم القر�آن الكرمي وتعليمه لأ ّن��ه كالم اهلل تعاىل ،قال ﷺُ :
القر�آن وعلمه» ( ،)6مع عدم �إغفال العلوم الأخرى التي فيها �صالح الإن�سان وحياته و�سالمته ،ف� ّأمـتـنا
ّ
واملفكر واملخرتع والباحث وامل�ستك�شف ...وقد
�أي�ض ًا بحاج ٍة للطبيب واملهند�س وامل� ّؤرخ والأديب
والتدبر يف خلق ال�سماوات والأر�ض وما بينهما ويف �أنف�سنا
�أمرن��ا اهلل تع��اىل يف كتابه الكرمي بالتفكر
ّ
امل�سلم
فمجاالت العل��م النافع واملعارف املفيدة التي ي�ستطيع من خاللها
ويف �أح��وال الأمم ال�سابقة..
ُ
ُ
نيل ر�ضا ا ِ
َ
وتغيري وا ِق ِعه ون ْف َع نف�سه و� ّأمته كثري ٌة ال ح�رص لها ،وهذا من ف�ضل اهلل العليم �سبحانه.
هلل تعاىل
َ
� -1سورة الزمر :الآية .9

� -2سورة فاطر ,الآية.28 :

� -3سور القلم� ,آية.1 :

� -4سورة الرحمن ,الآيات.4- 1 :

� -5سورة العلق� ,آية5 :

 -6رواه البخاري وم�سلم.
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ن�شاط ()2
�أكت��ب تقريراً عن �أحد العلماء امل�سلمني الذين �ساهموا يف خدمة
الب�رشية واملعرفة الإن�سانية .و�أعر�ضه على جمموعتي.
ٍ
بف�ضل اهلل تعاىل من
ظروف �صعب ٍة و�
�أت�أم��ل� :إن كث�يراً ّممن عا�شوا يف
أو�ضاع قا�سي�� ٍة قد تـمكـنوا ْ
ٍ
تفوقهم يف درا�ستهم ِ
وج ِّدهم واجتهادهم يف طلب العلم �أن يغيرّ وا واقعهم املرير نحو الأف�ضل،
خالل ّ
وا�ستطاعوا بتوفيق اهلل تعاىل �أن ِ
وتـميـزهم
ي�ساعدوا �أهلهم وذويهم و�أن ينفعوا � ّأمتهم وبالدهم بعلمهم
ّ
و�أن يكونوا م�شاعل علم ونور.

ن�شاط ()3
�أرج��ع �إىل �شبكة االنرتنت و�أبحث ع��ن ق�صة جناح لأحد �أولئك
الذي��ن ا�ستطاعوا �أن يتغلب��وا على ال�صعاب والعقب��ات التي واجهتهم
باملثابرة وال�صرب على طلب العلم واالجتهاد و�صو ًال �إىل حتقيق �أحالمهم
وطموحاتهم ،ثم �أرويها لزمالئي ب�أ�سلوبي اخلا�ص.




�	-1أحر�ص على تعـ ّلم �أ�شياء جديدة وممتعة من خالل القراءة املفيدة والبحث العلمي.
أجتهد يف طلب العلم واملذاكرة كي �أخدم ديني و�أنفع نف�سي و� ّأمتي.
ِ �	-2أج ُّد و� ُ
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اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
�	-1أ�صل بني الآية الكرمية يف القائمة الأوىل وما ي�ستفاد منها يف القائمة الثانية:
الآية الكرمية

الرقم
1
ﵛﭐﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ
2
3

ﳇ ﳈﳉﵚ

ﵛﭐﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﲳﵚ

4

ﵛﭐﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﵚ
ﵛﭐﱹﱺ ﱻ ﱼ ﱽﵚ

ما ي�ستفاد منها
النا�س معرف ًة باهلل تعاىل
العلماء �أكرث ِ
ُ
وخوف ًا منه
�شرَ َ ُ
والكـتـاب
ف الكتابة ِ
العال على اجلاهل
ْ
ف�ض ُل مِ

بنعمة
امتنان اهلل تعاىل على النا�س
ِ
العلم واملعرفة

� -2أملأ الفراغ فيما يلي بالإجابة ال�صحيحة:
�أ �	-أول كلم ٍة نزلت من القر�آن الكرمي هي كلمة................
ب -قال ﷺ :خريكم من تع ّلم ...........و..................
جـ -يبقى �أجر العلم النافع يف احلياة وبعد...........
� -3أ�ستخرج من احلديث ال�رشيف التايل ما ورد فيه من ف�ضائل تتعلق بطلب العلم؟
للعال َم ْن يف ال�سماوات
قال ﷺ� (:إ ّن املالئكة لت�ضع �أجنحتها ر�ضاً لطالب العلم ،و�إنه لي�ستغفر مِ
والأر�ض حتى احليتان يف املاء ،وف�ضل العامل على العابد كف�ضل القمر على �سائر الكواكب)(.)1

ن�شاط ختامي
�أكتب ر�سال ًة لأحد �أ�صدقائي �أخربه فيها بطموحاتي امل�ستقبلية وما
� ِأحب �أن �أكون عليه عندما �أكرب.
 -1رواه �أحمد و�أبو داود الرتمذي و�صححه الألباين.
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التج
وة و
التال

مبادئ علم التجويد

ويد

الدر�س
الثالث

التجويد
 تعريفه :لغ ًة التح�سني والإتقان  ،وا�صطالح ًا هو �إعطاء كل حرف حقه وم�ستحقه. غايته� :صون الل�سان عن اخلط�أ �أثناء تالوة كتاب اهلل جل وعال. مو�ضوعه :كلمات القر�آن الكرمي. ف�ضله :من �أ�رشف العلوم لتعلقه ب�أ�رشف كتاب وهو القر�آن الكرمي  ،قال ﷺ« :خريكم من تعلم القر�آنوعلمه» (.)1
يج ِّنب ال َّلحن واخلط�أ �أثناء تالوة كتاب اهلل تعاىل.
 �أهمية تعلمهُ : ا�ستمدا ُده :م�أخوذ من كيفية قراءة النبي ﷺ له عن طريق الوحي الأمني جربيل عن رب ِالع ّزة.
 -نـ َ َقلَته :ال�صحابة والتابعون وتابعوهم ر�ضي اهلل عنهم �أجمعني.

ـكـم تـعـلـمـه
حـ ُ ْ

 -1من الناحية النظرية :فر�ض كفاية � ،إذا قام به البع�ض �سقط عن الباقني.
 -2من الناحية التطبيقية :واجب لقوله تعاىل ﵛﭐﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔﵚ(.)2

ف�ضل تالوة القر�آن الكرمي وترتيله
ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱢﱻﵚ( ،)3وقال ﷺ« :املاهر بالقر�آن مع ال�سفرة الكرام الربرة والذي
ﭐﭐ
قال تعاىل :ﵛ
يقر�أ القر�آن ويتعتع فيه وهو عليه �شاق له �أجران»( .)4و قال ر�سول اهلل ﷺ« :من قر�أ حرفاً من كتاب اهلل؛ فله
وميم ٌ
ألف حرف ،والم ٌ
حرف »(.)5
به ح�سنة ،واحل�سنة بع�رش �أمثالها ،ال �أقول� :آمل حرف ،ولكن � ٌ
حرفٌ ،
 -1متفق عليه .

� -2سورة املزمل ,الآية.4 :

 -4رواه م�سلم.

 -5رواه الرتمذي وغريه و�صححه الألباين.

� -3سورة املزمل ,الآية.٢٠:
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ن�شاط
أو�ضح لهم فيها �أهمية االهتمام بكتاب
�ألقي كلم ًة على زمالئي � ّ
وتدبراً.
اهلل تعاىل تالو ًة وحفظ ًا ّ

من �آداب تالوة القر�آن الكرمي
�	-1أن يقر�أه على طهارة وي�ستخدم ال�سواك.
يتعوذ باهلل من ال�شيطان الرجيم.
�	-2أن ّ
وي ِّ
قد َره.
عظم ْ
�	-3أن يخ�شع عند تالوته ُ
�	-4أن ُي َح ِّ�س َن ال�صوت به.
والتدبر والعمل ب�أحكامه.
ينوي بقراءته طلب الأجر ،وزيادة الإميان،
�	-5أن َ
ّ
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اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
-1
-2
-3
-4
-5
-6

أعرف التجوي َد لغة وا�صطالحاً.
� ّ
ما غاية علم التجويد ؟
�أعلّل :علم التجويد من �أ�رشف العلوم.
ماحـُـكم تعلم علم التجويد ؟
ال �رشعياً على ف�ضل تالوة القر�آن الكرمي وترتيله.
�أذكر دلي ً
و�صلنا علم التجويد.
� ّ
أو�ضح كيف َ

ن�شاط ختامي
� َأج ّـه��ز لوح ًة كرتوني�� ًة حتتوي عل��ى �آداب تالوة الق��ر�آن الكرمي
و�أع ّلقها يف ف�صلي.
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فقـ
ال

الو�ضوء ()1

ـ ـه

الدر�س
الرابع

دليل م�رشوعيته
ق��ول اهلل تعاىل :ﵛﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ
ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱒﵚ()1

.

ف�ضلـــه
-1
-2

-3
-4

نـيـل حمبة اهلل تعاىل ؛ قال تعاىل :ﭐﵛﭐﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭﵚ(.)2
ْ
مِ��ن �أ�سباب دخول اجلن��ة ؛ قال ر�سول اهلل ﷺ« :ما منكم �أحد يتو�ض�أ في�سب��غ الو�ضوء ثم يقول� :أ�شهد
�أن ال �إله �إال اهلل و�أن حمم ًدا عبد اهلل ور�سوله ،اللهم اجعلني من التوابني واجعلني من املتطهرين �إال فتحت له
�أبواب اجلنة الثمانية يدخل من �أيها �شاء»(.)3
تو�ض�أ ف�أح�س��ن الو�ضوء خرجت خطاياه من ج�سده حتى تخرج ِمن حتت
مغف��رة الذنوب ؛ قال ﷺ« :من ّ
�أظافره»(.)4
�أنّه نور للعبد يوم القيامة؛ قال ﷺ« :تبلغ احللية من امل�ؤمنني حيث يبلغ الو�ضوء»( ,)5واحللية هي :النور
يوم القيامة.

ما يجب له الو�ضوء
تطوعاً ،لقوله ﷺ« :ال تُـقـبَـلُ �صالة �أحدكم �إذا �أحدث حتى يتو�ض�أ»(.)6
 -1ال�صالة فر�ضاً �أو ّ
 -2الطواف حول الكعبة ،لقوله ﷺ« :الطواف �صالة �إال �أ ّن اهلل تعاىل قد �أحل فيه الكالم.)7(»..
مـ�س امل�صحف ،لقوله تعاىل ﭐﵛﭐﱉ ﱊ ﱋ ﱌﵚ(.)8
ّ -3
-1
-3
-5
-7

�سورة املائدة ,الآية.6 :
متفق عليه.
رواه م�سلم.
رواه الرتمذي والدارقطني و�صححه احلاكم.
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-2
-4
-6
-8

�سورة البقرة ,الآية.222 :
رواه م�سلم.
متفق عليه.
�سورة الواقعة ,الآية.79 :

ما يُـ�ستحب له الو�ضوء
-1
-2
-3
-4
-5
-6

عند ذكر اهلل تعاىل والدعاء.
قراءة القر�آن الكرمي من غري م�س امل�صحف.
قبل وبعد النوم.
للأذان.
عند الغ�ضب.
عند كل �صالة.

ن�شاط
�أذكر �أموراً �أخرى ُي�ستحب لها الو�ضوء .و�أعر�ضها على جمموعتي.

�صفة الو�ضوء الكامل
عن ُح ْمران موىل عثمان �أنه ر�أى عثمان بن عفان ر�ضي اهلل عنه دعا ب�إناء ف�أفرغ على كفيه ثالث
مرار ،فغ�سلهما ،ثم �أدخل ميينه يف الإناء ،فم�ضم�ض وا�ستن�شق ثم غ�سل وجهه ثالثا ،ويديه �إىل املرفقني
ثالث مرار ،ثم م�سح بر�أ�سه ،ثم غ�سل رجليه ثالث مرار �إىل الكعبني ثم قال :قال ر�سول اهلل ﷺ« :من
تو�ض�أ نحو و�ضوئي هذا ،ثم �صلى ركعتني ال يح ِّدث فيهما نف�سه ،غفر له ما تقدم من ذنبه» (..)1
وميكن �أن نلخ�ص كيفية الو�ضوء يف النقاط التالية:
 -1ينوي امل�سلم الو�ضوء والنية حملها القلب.
 -2يغ�سل كفيه ثالث مرات.
ويحركه  -ثالث مرات.
 -3ي�أخذ املاء بيمينه فيتم�ضم�ض – يدخل املاء يف فمه
ّ

 -1رواه البخاري و م�سلم.
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-4
-5
-6
-7
-8
-9

ثم ي�ستن�شق – يدخل املاء �إىل �أنفه  -بيمينه ,وي�ستنرث  -يخرج املاء من �أنفه  -ب�شماله ثالث مرات.
يغ�س��ل وجهه كله ثالث مرات  ،وحدود الوجه م��ن �أعلى اجلبهة حتى �أ�سفل الذقن ومن الأذن
�إىل الأذن.
يغ�س��ل يدي��ه – اليمنى ثم الي�رسى – �إىل ما فوق املرفقني ،م��ع تخليل �أ�صابع اليدين ،واملرفق هو
املَ ْف ِ�صل بني الذراع و الع�ضد.
مي�سح ر�أ�سه كله مرة واحدة.
مي�سح �أذنيه من الداخل واخلارج مرة واحدة.
يغ�سل قدميه مع الكعبني – اليمنى ثم الي�رسى – مع تخليل �أ�صابع القدمني ،وا ْل َك ْع ُب ُه َو المْ َ ْف ِ�صل
ال�س ِ
اق َوا ْل َق َد ِم.
َبينْ َ َّ
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اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
-1
-2
-3
-4

يحث على الو�ضوء واملحافظة عليه.
�أذكر حديثا نبوياً �رشيفاً ّ
�أع ّدد �أربعة �أمور ي�ستحب لها الو�ضوء.
ماذا ن�ستفيد من قول اهلل تعاىل ﭐﵛﭐﱉ ﱊ ﱋ ﱌﵚ.
ما حدود �أع�ضاء الو�ضوء التالية:
�أ  -الوجه:
ب -القدمني:
جـ -اليدين:
د  -الر�أ�س:

ن�شاط ختامي
أ�سجل مالحظاتهم.
�أقوم بتطبيق الو�ضوء �أمام جمموعتي و� ّ
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ال�س
رية

بحريا الراهب*

وية
النب

الدر�س
اخلام�س

ـ�سمى ( ُبـ�رصى )،
خ��رج النب��ي ﷺ مع عمه �إىل ال�ش��ام يف قافلة قري�ش حتى و�صال �إىل بل��دة ُت ّ
وهن��اك حدثت له ق�ص ٌة عجيب ٌة :وذل��ك � ّأن رجال �صاحلا ُيدعى بحريا الراه��ب كان يتعبد ويعي�ش يف
�صومع��ة – م��كان خم�ص�ص للعبادة  -على ر�أ�س جبل ،وكان بحريا عامل�� ًا بالكتب الإلهية ال�سابقة وما
فيها من ب�شارات ب�سيدنا حممد ﷺ.

ن�شاط
مرت مع��ي .و�أعر�ضها على
�أذك��ر واحدة من تل��ك الب�شارات الت��ي ّ
جمموعتي.
فبينم��ا هو على ر�أ�س اجلب��ل �إذ ر�أى �سحاب ًة يف ال�سماء فوق ر�أ���س النبي ﷺ تظ ّلله وت�سري معه
فلما ر�أى ذلك نزل من �صومعته
�أينم��ا ذه��ب ،و ر�أى الأ�شجار واحلجارة يف الوادي ت�سجد له ﷺ ! ّ
م�رسع ًا وذهب �إىل النبي ﷺ ،ف�أخذ يت� ّأمله ويد ّقق فيه َ
نظره؛ فر�أى خامت النبوة على كتف النبي ﷺ.

أفكر
� ّ
أمر ال�سحاب��ة والأ�شجار واحلجارة �أن تقوم مبا قامت
َمــن الذي � َ
به ؟ وملاذا ؟

*

�أ�صل الق�صة رواها ال�سخاوي وال�سيوطي و�صححها الألباين  -رحم اهلل اجلميع .-
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ف�صاح بحريا منادياً :من يكون هذا الغالم؟
فقال �أبو طالب :هذا ابني.
فقال له بحريا :ما ينبغي لهذا الغالم �أن يكون �أبوه حي ًا !
فقال �أبو طالب :هو ابن �أخي.
�صدقت.
فقال لهَ :
ُ
ور�سول رب العاملني.
نبي �آخر الزمان
ثم �أم�سك بحريا بيد النبي ﷺ وقال :هذا هو ُّ




 -1كل هذا الكون وما فيه من خملوقات وجمادات تطيع اهلل تعاىل وال تع�صيه.
 -2امل�ؤمن ي�ؤمن مبعجزات النبي ﷺ قبل وبعد بعثته ،و�أعظم هذه املعجزات القر�آن الكرمي.
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اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
النبي ﷺ ؟
 -1ما هي العالمات التي َع َرف بها الراهب بحريا َ ّ
 -2ماذا قال
الراهب بحريا لأبي طالب ملا قال له عن النبي ﷺ:
ُ
هذا ابني ؟
� -3أكمل العبارات التالية مبا ينا�سبها:
�أ  -كان بحريا يعي�ش يف بلد ٍة ا�سمها ................تقع على طريق القوافل التجارية
�إىل ال�شام.
ب -كان بحريا يتعبد يف .............على ر�أ�س اجلبل.

ن�شاط ختامي
�أقـــ��وم بالتعــاون
مع جمموعت��ي بالتعرف
عل��ى امل�سافة ب�ين بلدة
(ب�رصى) و مكة املكرمة
ُ
أح��دد موقعهما على
و� ّ
اخلريطة التالية:
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�آدا
ب و�أ

النظــافـــة

خالق

الدر�س
ال�ساد�س

تـ�ش ّم منه �إال رائحة طيب��ة ،وال تراه �إال ب�صورة ح�سنة
نظي��ف
امل�سل��م
ٌ
طاهر يف ثوبه وبدنه ؛ فال ُ
ٌ
وي�رسح �شعره  ،ويغ�سل
يحب اجلمالَ »( ،)1فامل�سلم دائم ًا ينظف �أ�سنانه،
جميلة  ،قال ﷺ «�إ َّن اهللَ جميلٌ ُّ
ّ
وجه��ه و يديه  ،ويق ّلم �أظاف��ره  ،ويحافظ على نظافة ج�سمه بالو�ض��وء واال�ستحمام  ،وير ّتب غرفته
وفرا�ش��ه ويحافظ على �أ�شيائه ونظافة بيته ومالب�سه وحذائ��ه ؛ و امل�سلم ال ُي ِ
لق الأو�ساخ �أمام النا�س �أو
ول ا ِ
يف طريقهم؛ بل يحر�ص على �إزالة الأذى من طريق النا�س و�شوارعهم واملرافق العامة ،قال َر ُ�س ُ
هلل
َ�ص َّل��ى ال َّلـ ُه َع َل ْي ِ
��ه َو َ�س َّل َم« :بَ ْينَ َما َر ُجلٌ يمَ ْ�شِ ي يف َطرِيقٍ َو َج َد ُغ ْ�ص َن َ�ش ْو ٍك َعلَ��ى ال َّطرِيقِ ف�أزاله ،ف ََ�ش َك َر اهلل لَ ُه َف َغ َف َر
لَ ُه» (.)2
وامللوث،
و امل�سلم �أي�ض ًا يحافظ على �صحته و�سالمته من الأمرا�ض؛ فيبتعد عن الغذاء املك�شوف
ّ
املباركة منها ؛ كالت��ي وردت يف القر�آن الكرمي
ال�صحـي��ة واملفيدة،
وال ي���أكل �إال الأطعم��ة
ّ
وخا�ص��ة َ
ّ
وال�سنة النبوية.

ن�شاط
�أ�ضع قائمة ب�أ�سماء بع�ض الأطعمة والأ�رشبة املباركة التي وردت يف
كتاب اهلل تعاىل و�سنة نبيه ﷺ .و�أعر�ضها على جمموعتي.
كم��ا �أنّ امل�سل��م طاهر القلب ف�لا يحمل حقداً �أو بغ�ض�� ًا �أو ح�سداً لأحد ،ب��ل يحرتم الآخرين
ويحب اخلري لإخوانه امل�سلمني.

 -1رواه م�سلم.
 -2متفق عليه.
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ن�صف ال�صالة فقال ﷺ
ن�صف الإميان كما �أنّ الو�ضوء
عد النبي ﷺ الطهارة
ُ
َ
ولأهمي��ة النظافة ّ

()1
وال�صالة من الإمي��ان وهي عمود الإ�سالم ،فم��ن �أراد �أن ي�صلي فعليه �أن
«ال ّطه��ور ن�ص��ف الإميان» ّ ،
يكون متو�ضئ ًا متطهراً.
فاحلم��د هلل الذي �أكرمنا بنعمة الو�ض��وء والطهارة فجعل اهلل لها ثواب ًا عظيم ًا  ،فيغفر اهلل مع كل
قطرة ذنوبنا ،فنخرج بال ذنوب طاهرين.

أفكر
� ّ
مرة يف
حثن��ا الإ�س�لام على �إ�سب��اغ الو�ض��وء واالغت�سال �أي�ض�� ًا ّ
الأ�سبوع على الأقل؛ ملاذا؟




�	-1أحر���ص عل��ى نظافتي وطهارتي الظاه��رة والباطنة ،فال �أبدو �إال يف �ص��ور ٍة جميل ٍة وال
�أحمل يف قلبي ِغ ً
ال �أو ح�سداً لأحد.
ٌ
وف�ضل كبري.
أجر
�	-2أحافظ على الو�ضوء ما ا�ستطعت فله � ٌ
�	-4أحب ا َ
جلمال والرتتيب وال ّنظام يف كل �شيء.

 -1رواه م�سلم.
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اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
� -1أملأ اجلدول التايل ب�أعمال النظافة املنا�سبة.
يف بـ َ َدنـي

يف بَ ْـيـتي

يف َحـيّـي

أذى يف الطريق ،وملاذا؟
 -2ماذا �أفعل �إذا ر�أيت � ً
ال �رشعياً على ف�ضل الو�ضوء.
� -3أذكر دلي ً
أو�ضح يف ثالثة �أ�سطر �أهمية املحافظة على النظافة وكيف حتمينا من الأمرا�ض.
ّ � -4

ن�شاط ختامي
�أتعاون مع جمموعتي يف تنظيف وجتميل الغرفة ال�صفية.
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ا

�أركان الإ�سالم ()1

رشيف
ث ال�
حلدي

الدر�س
ال�سابع

َ
الر ْح َم ِن َع ْب ِد ا ِ
هلل ْب ِن ُع َم َر ْب ِن الخْ َ َّط ِ
اب َر ِ�ض َي
َع ْن �أ ِبي َع ْب ِد َّ
ول اهلل  -ﷺ َ -ي ُق ُ
ال�َ :س ِم ْعت َر ُ�س َ
اهلل َع ْن ُه َما َق َ
ال ِْ�سلاَ ُم
ول« :بُ ِن َي ْ إ
َعلَى َخ ْم ٍ�س�َ :ش َها َد ِة َ�أ ْن اَل �إلَ َه � اَّإل اهلل َو�أَ َّن محُ َ َّم ًدا َر ُ�سولُ ا ِ
هللَ ،و�إِقَا ِم
ان».
ال�صلاَ ِةَ ،و�إِيتَا ِء ال َّزكَا ِةَ ،و َح ِّج الْبَ ْي ِتَ ،و َ�ص ْو ِم َر َم َ�ض َ
َّ

رواه البخاري وم�سلم

املفردات والرتاكيب
الإ�ســـــالم:
بـــــــ ُ ِنـــــي:
�أركــــــــان:
ال�شـــــهادة:
�إقا ُم ال�صالة:

اال�ست�سالم و اخل�ضوع واالنقياد هلل تعاىل.
�أُ ّ�سـ�س.
جمع ركن  ،و هي الدعائم التي يقوم عليها البنيان.
هي الإخبار عن علم واعتقاد.
�أدا�ؤها تامة ب�رشوطها و�أركانها مع املحافظة عليها يف وقتها.

نبذة موجزة عن ال�صحابي اجلليل راوي احلديث ال�رشيف
اال�ســـم :عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب �صحابي جليل ،ن�ش�أ يف الإ�سالم.
كنيتــــه�	:أبو عبد الرحمن.
�أعمالــه :هاجر �إىل املدينة مع �أبيه و�شهد فتح مكة� ،أفتى النا�س يف الإ�سالم �ستني �سنة.
وفاتــــه :هو �آخر من تويف مبكة املكرمة من ال�صحابة ،وكان مولده ووفاته بها ،تويف �سنة  73هـ.
30

املعنى الإجمايل للحديث:
قائم
الإ�س�لام كالبناء اجلميل الذى له �أعمدة و�أ�سا�سات حتمل��ه ويقف عليها حتى ال ينهار ،فهو ٌ
ومعتمد عل��ى دعائم و�أركان خم�سة �أ�سا�سية و�رضورية حتفظ بناءه ،و�سن�ستعر�ض يف هذا الدر�س �أول
ٌ
هذه الأركان وهو-:
 -1ال�شهادتان ( �أّ � -أن ال �إله �إىل اهلل  ،ب  -و� ّأن حممداً ر�سول اهلل ):
م�صدق ًا مطمئ ّن ًا م��ن غري ٍ
�شك ب� ّأن اهلل
أقـ��ر بقلبي و�أع�ترف بل�ساين ّ
أ� � -أ�شه��د �أ ّن ال �إل��ه �إال اهلل� :أي � ّ
املدبر لهذا الكون ،و�أ ّن��ه الإله املعبود بحق ال
تع��اىل هو ّ
رب العاملني ،اخلالق ال��رازق املالك ّ
�رشي��ك وال مثي��ل له ،قال تع��اىل :ﵛﭐﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱞ
ﱟﱠﵚ( )1وال �إل��ه �إال اهلل ه��ي الكلمة الطيبة ومفت��اح اجلنة وكلمة التوحيد التي ي�أمن بها
�صاحبها اخللو َد يف نار جهنم.

�أفكر
ملاذا يجب علينا �أن نعبد اهلل تعاىل وحده وال ن�رشك به �شيئ ًا ؟
�شك ب�أَنَّ
ب� -أ�شه��د �أ ّن حمم��داً ر�سول اهلل� :أي �أقـ ّر بقلبي و�أعرتف بل�ساين م�صدّ ق ًا مطمئ ّن ًا من غري ٍ
ا�ش��م ال ُقر َِ�شيِّ �صلّى اهلل ُ عليهِ و�سلّمَ هو عبد
ِب بن هَ ِ
هلل بن عَ بْدِ المْ ُطَّ ل ِ
�سيدن��ا محُ َمَّ ��داً بن عَ بْدِ ا ِ
ني وخامت النبيني �أر�سله اهلل تعاىل ب�شرياً ونذيراً لتبليغ دينه وهداية
ال�صادق الأم ُ
ُ
اهلل ور�سول��ه
اخلل��ق كاف��ة ورحم ًة للعاملني ،قال تع��اىل :ﵛﭐ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ
ﳀ ﳁﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇﵚ( .)2و�أمرن��ا اهلل تع��اىل بطاعت��ه واتب��اع �سنته ،قال
تعاىل:ﵛﭐ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏﵚ(.)3

� -1سورة �آل عمران� ,آية.18 :
� -2سورة الأحزاب� ,آية.40 :
� -3سورة �آل عمران� ,آية.132 :
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أفكر
� ّ

كي��ف �أكون مطيع�� ًا لر�س��ول اهلل ﷺ ومـ ّتبعـ ًا لـ�سـ ّنـتـ��ه� .أناق�ش
�إجابتي مع جمموعتي.




�	-1أحر�ص على �أن �أكون م�سلما ي�شهد هلل تعاىل بالوحدانية ولنبيه حممد بالر�سالة حتى �أكون
من الفائزين يف الآخرة.
�	-2أكْ ـ ِثـر من قول الكلمة الطيبة ( ال �إله �إال اهلل ) و�أفهم معناها حتى ير�ضى اهلل عني.
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اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
�	-1أعـ ّدد بع�ض املخلوقات والكائنات التي �أ�ستدل بها على وجود اهلل تعاىل ؟
 -2ما معنى �شهادة �أ ّن حممدا ر�سول اهلل ؟
� -3أملأ الفراغ فيما يلي بالإجابة ال�صحيحة ؟
�أ 	-ال �إله �إال اهلل هي كلمة  ،.................و مفتاح ....................
حممد ﷺ هو  ..............النبيني ،و ................املر�سلني.
نبينا ّ
بّ -
جـ  -عبد اهلل بن عمر ر�ضي اهلل عنهما هو �آخر ال�صحابة وفاة بــ .....................
د �	-أقول عندما �أ�سمع ا�سم النبي حممد .............................

ن�شاط ختامي
�أرج��ع �إىل الآيات الأخرية من �سورة احل�رش و�أ�ستخرج منها �أ�سماء
اهلل احل�سنى التي وردت فيها.
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التج
وة و
التال

�أحكام اال�ستعاذة والب�سملة

ويد

الدر�س
الثامن

اال�ستعاذة
 �صيغتها� :أعوذ باهلل من ال�شيطان الرجيم� .أو� :أعوذ باهلل ال�سميع العليم من ال�شيطان الرجيم. معناهــا� :أعت�صم و�أحتمي باهلل تعاىل من �رش ال�شيطان امللعون املطرود من رحمة اهلل. -حكمها :واجبة.

�أحوال اجلهر باال�ستعاذة
جهرا وهناك من ي�ستمع لقراءته.
�	-1إذا كانت القراءة ً
بالدور وهو املبتدئ.
�	-2إذا كانت القراءة ّ

�أحوال الإ�رسار باال�ستعاذة
جهرا وال ي�ستمع �إليه �أحد.
�	-1إذا كانت القراءة ً
�رسا� ،أو ً
بالدور ولي�س هو املبتدئ.
�	-2إذا كانت القراءة ّ

الب�سملة
 �صيغتها :ب�سم اهلل الرحمن الرحيم. معناهــا� :أقر�أ حال كوين متربك ًا بــ ( ا�سم ا ِالرحمن الرحيم ).
هلل
ِ
 -حكمها :يجب الإتيان بها عند االبتداء ب�أول ُكل �سورة با�ستثناء �سورة (التوبة).

ن�شاط
�أقر�أ �سورة الفاحتة مع الإتيان باال�ستعاذة والب�سملة.
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اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
-1
-2
-3
-4
-5
-6

ال من ؛ اال�ستعاذة  ،الب�سملة:
أعرف ك ً
� ّ
ما حكم الإتيان بالب�سملة عند تالوة القر�آن الكرمي ؟
أو�ضح حاالت اجلهر والإ�رسار باال�ستعاذة.
� ّ
ما احلكمة يف التعوذ من ال�شيطان الرجيم عند ابتداء التالوة؟
�أذكر حاالت �أخرى ي�ستحب لنا فيها اال�ستعاذة من ال�شيطان الرجيم.
�أملأ الفراغ بالإجابة ال�صحيحة فيما يلي:
�أ  -من �صيغ اال�ستعاذة� :أعوذ باهلل ........................من ال�شيطان الرجيم.
ب -ال�شيطان الرجيم �أي ال�شيطان .............املطرود......................
جـ	-ال ب�سملة يف �أول �سورة.........................

ن�شاط ختامي
�أرجع �إىل �سورة التوبة يف امل�صحف ال�رشيف و�أالحظ عدم وجود
الب�سملة يف �أولها مقارنة بغريها من ال�سور  ،و�أو�ضح �سبب ذلك.
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فقـ
ال

الو�ضوء ()2

ـ ـه

الدر�س
التا�سع

�أعماله
تنق�سم �أعمال الو�ضوء �إىل فرائ�ض ( �أركان )  ،و�سنن ( م�ستحبات ).
�أوالً :فرائ�ض الو�ضوء ،وهي الأعمال التي �إذا ترك املتو�ضىء منها �شيئاً فيجب عليه �أن يعيد الو�ضوء.
وق��د وردت ه��ذه الأركان يف قول��ه تع��اىل ﵛﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ
ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱒﵚ( .)1وهي:
 -1النية  ،لقوله تعاىلﵛﭐﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﵚ ،ولقول الر�سول ﷺ «�إنّـما الأعمال بالنيات»(.)2
 -2غ�سل الوجه مرة واحدة ،لقوله تعاىل :ﵛﭐ ﱈ ﱉ ﱒﵚ.
 -3غ�سل اليدين �إىل املرفقني مرة واحدة  ،لقوله تعاىل :ﵛﭐﱊ ﱋ ﱌﱒﵚ.
 -4م�سح الر�أ�س مرة واحدة  ،لقوله تعاىل ﵛﭐﱍ ﱎ ﱒﵚ.
الرجـلـيـن �إىل الكعبني مرة واحدة  ،لقوله تعاىل ﵛﭐ ﱏ ﱐ ﱑﱒﵚ.
 -5غ�سل ِّ
 -6الرتتيب بني الأع�ضاء ال�سابقة.
 -7املواالة  ،وهي �أن يكون الو�ضوء متتابع ًا بدون انقطاع.
ثانياً� :سنن الو�ضوء ،وهي الأعمال التي يُ�ستحب للمتو�ضىء املحافظة عليها اتباعاً واقتدا ًء بالنبي ﷺ ؛ ومنها:
 -1الت�سمية يف �أول الو�ضوء.
 -2ال�سواك.
 -3امل�ضم�ضة.
 -4اال�ستن�شاق واال�ستنثار.
 -5م�سح الأذنني من الداخل واخلارج.
مرات.
ـ�ســل َ
 -6التثليث ،ب�أن يكون ال َغ ْ
ثالث ّ
� -1سورة املائدة� ,آية.6 :
 -2متفق عليه.
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 -7تخليل الأ�صابع يف اليدين والرجلني.
 -8التيامن ،وهو البدء باليمني ثم ال�شمال.
�	-9إطالة ال ُغ ّـرة والـتـحـجـيـل؛ ب�أن يو�صل املاء �إىل مقدمة ر�أ�سه وعنقه و�إىل ما فوق ِمرفقيه وكعبيه.
 - 10الدعاء بامل�أثور و�صالة ركعتني بعد الو�ضوء

ن�شاط
�أقر�أ على جمموعتي الدعاء امل�أثور بعد الو�ضوء.

مكروهات الو�ضوء
وهي �أعمال تُ ْـنـ ِقـ�ص من �أجر الو�ضوء:
 -1الو�ضوء يف مكان جن�س.
 -2الإ�رساف يف املاء.
 -3ترك �سنة من �سنن الو�ضوء.

نواق�ض الو�ضوء
وهي �أعمال تف�سد الو�ضوء:
والريح...
 -1كل ما خرج من ال�سبيلني؛
ْ
كالبول والغائط ّ
 -2النوم الثقيل �أو العميق.
 - 3زوال العقل ؛ كفقدان الوعي والإغماء واجلنون.
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اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

-1

-2
-3

-4

ال �رشعياً على ما يلي:
�أذكر دلي ً
ب -غ�سل الوجه.
		
�أ  -م�سح الر�أ�س.
د  -غ�سل الرجلني �إىل الكعبني.
			
جـ -النية.
هـ -غ�سل اليدين �إىل املرفقني.
ما الفرق بني فرائ�ض و�سنن الو�ضوء؟
أو�ضح ما يلي:
� ّ
�أ  -امل�ضم�ضة:
الغرة والتحجيل:
ب�	-إطالة ّ
جـ -املواالة:
د  -اال�ستن�شاق واال�ستنثار:
ماذا نقول قبل وبعد الو�ضوء؟

ن�شاط ختامي
�أ�صن��ف الأعمال الآتية مبا ينا�سبها يف اجلدول التايل :م�سح الر�أ�س،
التيامن ،الإ�رساف يف املاء ،زوال العق��ل ،الت�سمية ،النية ،امل�ضم�ضمة ،النوم،
غ�سل الوجه ،تخليل الأ�صابع� ،صالة ركعتني بعد الو�ضوء ،ال�سواك ،الرتتيب،
الغرة والتحجيل ،الو�ضوء يف مكان جن�س.
�إطالة ّ
�أركان الو�ضوء
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�سنن الو�ضوء

مكروهات الو�ضوء

نواق�ض الو�ضوء

ال
النب
رية
�س

ال�صادق الأمني ﷺ

وية

الدر�س
العا�رش

بح�سن �أخالق النب��ي ﷺ وب�صفاته احلميدة ؛ فعر�ضت عليه خديجة بنت
�سم��ع النا�س يف مكة ُ
خويلد ر�ضي اهلل عنها – وكانت تل َّقب بالطاهرة  -العمل يف جتارتها ب�سبب ما �سمعته عنه من �صدقه
و�أمانته وذكائه ،فقبل بالعمل لها يف جتارتها وكان يعود لها بالربح امل�ضاعف واملال الوفري.

أفكر
� ّ
ملاذا رغبت خديجة بـ�أن يعمل النبي ﷺ يف جتارتها ؟

بناء الكعبة امل�رشفة و ق�صة احلجر الأ�سود
ِ
وترميمها بعد �أن جاء
قومه يف بناء الكعبة
مل��ا بلغ النبي ﷺ اخلام�سة والثالثني من عمره �ش��ارك َ
ٌ
وه َـدمها ،ف��كان ُ
يعمل بنف�سه معهم وي�ساعدهم يف نقل احلج��ارة ويحملها على كتفه
�سي��ل جارف َ
ال�رشيف ﷺ.

أفكر
� ّ
على ماذا تدل م�شاركة النبي ﷺ يف بناء الكعبة ؟
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اختل��ف �أه��ل مكة فيمن ي�ضع احلج��ر الأ�سود يف مكان��ه ،فكانت كل قبيلة تري��د �أن تنال هذا
ال�رشف لوحدها ،ف�أ�شار عليهم رجل ب�أن يحتكموا �إىل �أول رجل يدخل عليهم من باب احلرم فوافقوا
على ذلك.
كان النب��ي ﷺ �أول داخل عليه��م ففرحوا وقالوا جميعاً :هذا الأم�ين ر�ضينا بحكمه ،فطلب
احلجر الأ�سود عليه ،ثم طلب م��ن زعماء القبائل �أن مي�سك ٌ
كل منهم
منه��م �أن يب�سط��وا ثوبا و ي�ضعوا
َ
بطرف الثوب ليحملوه ،ثم �أخذه النبي ﷺ بيده ال�رشيفة فو�ضعه يف مكانه يف زاوية الكعبة امل�رشفة.

ن�شاط

حـ َكـم ًا بينه��م؟ �أتعاون مع
مل��اذا ر�ض��ي �أهل مك��ة بالنب��ي ﷺ َ
جمموعتي يف الإجابة.




ّ �	-1أن النا�س يحبون ال�صادق الأمني ويثقون به.
ّ
وحل اخلالفات بينهم.
 -2احلر�ص على الإ�صالح بني النا�س
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اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
� -1أ�ضع دائرة حول رمز الإجابة ال�صحيحة فيما يلي:
�أ  -كانت خديجة ر�ضي اهلل عنها ُتــل ّقب بـــ:
 -3الغنية.
 -2الطاهرة
 -1اجلميلة
ب -قام �أهل مكة ببناء الكعبة وترميمها بعد �أن ُهدمت ب�سبب:
 -3زلزال.
 -2احلرب
 -1ال�سيول
 -2ملاذا اختلف �أهل مكة حول و�ضع احلجر الأ�سود يف مكانه ؟
 -3مباذا كان يُلقب النبي ﷺ ؟ و ملاذا ؟

ن�شاط ختامي
�أرجع �إىل تف�سري قول اهلل تعاىل ﵛﭐﲋ ﲌ ﲍ ﲎﵚ ( )1و�أكتبه يف
دفرتي.

� -1سورة القلم� ,آية.4 :
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�آدا
ب و�أ

�آداب الل�سان ()1

خالق

الدر�س
احلادي ع�رش

الل�س��ان نعم�� ٌة ِم َن اهلل تعاىل؛ ف ِب ِه ي�ستطي��ع الإن�سان �أن يتكلم و� ْأن ِ
عما
ي�ص َ
��ف م�شاعره ويعبرّ ّ
يقدر
يتوا�صل مع النا�س
يري��ده بطريق ٍة وا�ضح ٍة مفهومة ،وبه
ويتحدث �إليهم ويحاورهم ،وامل�سلم ّ
ّ
ُ
جل عليه؛ قال تعاىل :ﵛﭐﱚ ﱛ ﱜ
ه��ذه النعمة العظيمة وي�ست�شعر خطرها و� ّأن كلّ كلم ٍة يتكلم به ُت َ�س ّ
ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﵚ(.)1
فامل�سلم ال ينطق �إال بخري وال يتكلم �إال مبا ينفعه وينفع غريه يف الدنيا والآخرة �أو ي�سكت .قال
ﷺ« :من كان ي�ؤمن باهلل واليوم الآخر فليقل خرياً �أو لي�صمت»(.)2

•والكالم ُيـ ْق�سم �إىل ثالثة �أق�سام:
إكثار منه.
-1
ٌ
كالم نافع ( خري)ُ ،ي�ستحب للم�سلم ال ُ
حمرم يجب على العبد ال�سكوت واالبتعاد عنه.
-2
ٌ
كالم �ضار ( �رش) ،وهو ّ
مباح (ال خري وال �رش) ،كف�ضول الكالم وماال فائدة فيه واحلديث فيما ال يعنيه ،..فال ْأوىل
-3
ٌ
كالم ٌ
تركه وعدم �إ�ضاعة الوقت به.
•�أمثل ٌة على الكالم النافع:
 -1ت�لاوة القر�آن الك��رميُ :يكرث امل�سلم من قراءة القر�آن الكرمي وتالوت��ه وي�شغل به وقته ليفوز بالأجر
()3
«مـثـَل
والث��واب ،ق��ال ﷺ« :اقر�أوا القر�آن ف�إنه ي�أتي ي��وم القيامة �شفيعاً لأ�صحاب��ه» .وقال ﷺَ :
امل�ؤمن الذي يقر�أ القر�آن َمـثَـل الأتْ ُر َّجة ،ريحها طيب وطعمها طيب»(.)4

-1
-2
-3
-4

�سورة ق� ,آية .18
متفق عليه.
رواه م�سلم.
رواه البخاري وم�سلم.

42

ن�شاط ()1
م��ن قر�أ حرف�� ًا من كتاب اهلل تع��اىل فله به ع�رش ح�سن��ات؛ �أذكر
احلديث ال�رشيف الذي ّ
يدل على ذلك و�أعر�ضه على جمموعتي.
ربه تعاىل و�شكره دائم�� ًا وال ين�ساه �أبداً؛ فيكرث من
ِ -2ذكْـ��ر اهلل تع��اىل و�شكره :امل�سلم ُيك�ثر ِمن ِذكر ّ
ويحبه ،قال اهلل تعاىل ﭐﵛﭐﲷ ﲸ
الت�سبيح واال�ستغفار والتهليل حتى ير�ضى اهلل تعاىل عنه
ّ
حممد ﷺ �أحد �أ�صحاب��ه قائالً« :ال يزال
ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﵚ( ،)1وق��د �أو�ص��ى �سيدنا ٌ
ل�سانك رطباً بذكر اهلل» ( .)2ومن ذلك �أي�ض ًا املحافظة على الأدعية والأذكار ال�رشعية.

ن�شاط ()2
�أرج��ع �إىل كتاب (ح�صن امل�سلم) و�أحفظ منه بع�ض الأذكار التي
تقال يف املنا�سبات املختلفة.

 -3الكلم��ة الطيبة :ك�إلقاء ال�س�لام والأمر باملعروف وال ّنهي عن املنك��ر وح�سن الكالم مع الآخرين
والتلفظ بالكلمات اجلميلة ...قال ﷺ( :الكلمة الطيبة �صدقة) (.)1

� -1سورة البقرة� ,آية.152 :
 -2رواه الرتمذي وابن ماجه وابن حبان و�صححه الألباين و�أحمد �شاكر.
 -3رواه البخاري.
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أقدر نعمة الل�سان والكالم و�أحمد اهلل تعاىل و�أ�شكره عليها.
ّ �	-1
الطيب الذي ينفعني يف الدنيا والآخرة.
�	-2أ�شغل ل�ساين بالكالم املفيد ّ
وقـول الأذكار والأدعية ال�رشعية و�أحافظ على ذلك.
�	-3أواظب على تالوة القر�آن الكرمي ْ
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اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
-1
-2
-3
-4

-5

ماذا ن�ستفيد من قول اهلل تعاىل ﭐﵛﭐﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﵚ.
ؤمن الذي يقر�أ القر�آن الكرمي بالأتْ ُرجة ،ملاذا ؟
النبي ﷺ امل� َ
�شبّه ُّ
أو�ضحها مع ِذكْر ٍ
مثال على كل ق�سم منها.
ق�سم الكالم �إىل �أق�سا ٍم ثالثة؛ � ّ
يُ َ
�أملأ الفراغ فيما يلي بالكلمة ال�صحيحة:
ﲸ
�أ  -قال اهلل تعاىل :ﭐﵛﭐ
ﲺ ﲻ ﲼﵚ.
ب -قال ﷺ ( :من كان ي�ؤمن باهلل واليوم الآخر فـــ.)...........................
جـ -قال ﷺ ( :ال يزال ..............رطب ًا بذكر اهلل).
�أكتب جمموعة من العبارات والكلمات املنا�سبة التي �أقولها يف احلاالت واملواقف التالية:
املوقف
1

�شخ�ص �صنع لك معروف ًا �أو �ساعدك يف عملك
ٌ

3

ي�رسك
ر�أيت �شيئ ًا �أعجبك �أو �سمعت خرباً ّ

2

حق �إن�سان و�أردت االعتذار له
�أخط�أت يف ّ

4

�أردت طلب العون وامل�ساعدة من �صديقك

5

�شخ�ص عليك ال�سالم و�س�ألك عن حالك
�ألقى
ٌ

ال ِعبارات

ن�شاط ختامي
وال�س�لام على النبي حممد
م��ن الأمثلة على ال��كالم النافع ال�صال ُة
ُ
أو�ضح في��ه ف�ضل الإكثار من
ﷺ وعل��ى �آل بيت��ه الكرام؛ �أكتب تقريراً � ّ
ال�صالة وال�سالم على خري الأنام و�أقر�أه على جمموعتي.
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ا

�أركان الإ�سالم ()2

رشيف
ث ال�
حلدي

الدر�س
الثاين ع�رش

مـر معنا يف الدر�س ال�سابق الركن الأول من �أركان الإ�سالم اخلم�سة وهو ال�شهادتان  ،ويف هذا
ّ
الدر�س ن�ستكمل بقية الأركان:
ويـ ِت ّـم ركوعها و�سجودها
� -2إقام ال�صالة :فيحافظ امل�سلم على ال�صلوات اخلم�س وي�ؤديها يف �أوقاتها ُ
بخ�شوع وخ�ضوع  ،ففي ال�صالة راحة النف�س و�سكينة القلب وان�رشاح ال�صدر وتكفري لل�سيئات
ورفع��ة للدرجات ،وهي عمود الدين و�أول م��ا ُي�س�أل عنه العبد يوم القيامة؛ قال تعاىل :ﭐﵛﭐﲋ
ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﵚ(.)1

ن�شاط ()1
�أر ّتـل �سورة املاعون ،ثم �أ�ستخرج منها عقوبة تارك ال�صالة.
حدده اهلل عز وجل من �أموالهم �إىل امل�ستحقني للزكاة
حمدد ّ
� -3إيتاء الزكاة :وهي دفع الأغنياء ملقدار ّ
كالفق��راء وامل�ساكني..؛ وذلك ليعي���ش ُ
الك ّ
آخ وتعاطف  ،قال تعاىل :ﵛﭐﲬ ﲭ ﲮ
ـل يف حمب ٍة وت� ٍ
ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸﲹ ﲺ ﲻ ﲼﵚ(.)2

ن�شاط ()2
�أرج��ع �إىل الآية الكرمي��ة (  ) 60من �سورة التوبة و�أ�ستخرج منها
�أ�صناف امل�ستحقني للزكاة.
� -1سورة البقرة� ,آية.43 :
� -2سورة البينة� ,آية.5 :
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� -4ص��وم رم�ضان :وهو �شهر واحد يف العام الهجري فر���ض اهلل علينا �صيامه ِحلكم كثرية منها :نيل
ر�ضا اهلل تعاىل وحتقيق التق��وى ،قال تعاىل ﵛﭐﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘﵚ( ،)1وال�صيام
ّ
واملفطرات من طلوع الفجر �إىل غروب ال�شم�س .قال تعاىل ﭐﵛﭐﱓ
يكون برتك الطعام وال�رشاب
ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠﵚ(.)2
 -5ح��ج البي��ت :هو ق�صد البيت احلرام يف مكة يف �أ�شهر احلج لأداء املنا�سك وال�شعائر التي �أمرنا اهلل
�أن نفعله��ا ،كالوقوف بعرفات والطواف وال�سعي ورمي اجلم��رات ،ويكون احلج واجب ًا على
امل�سل��م البالغ العاقل امل�ستطيع بدني�� ًا ومادي ًا مر ًة واحد ًة يف حياته ،لقوله تعاىل :ﭐﵛﭐﲝ ﲞ ﲟ ﲠ
ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﲦﵚ( )3فم��ن مل تك��ن عنده اال�ستطاعة املادي��ة �أو البدنية ي�سقط عنه هذا
الركن ،فما �أعظم ديننا و�أي�رسه.

أفكر
� ّ
ما �رشوط وجوب احلج على امل�سلم ؟




�	-1أ�ؤدي ال�صلوات اخلم�س يف وقتها وخا�صة �صالة الفجر يف جماعة ما �أمكن.
�	-2أنوي �أن �أ�ؤدي الزكاة املفرو�ضة و�أن �أحج بيت اهلل احلرام و�أحث امل�ستطيعني على ذلك.
�	-3أحر�ص على �صيام �شهر رم�ضان املبارك �إميان ًا واحت�ساباً.
�	-4أحر�ص على تعلم �أحكام ال�صالة وال�صيام وغريها حتى �أ�ؤ ّديها ب�صورة �صحيحة.

� -1سورة البقرة� ,آية.185 :
� -2سورة البقرة� ,آية.183 :
� -3سورة �آل عمران� ,آية.97 :
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اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

-1
-2
-3
-4

ما الدليل على وجوب ال�صالة ؟
�أذكر مثاال واحداً على امل�ستحق للزكاة؟
�أع ّدد ثالثة من �أعمال احلج ؟
�أملأ الفراغ فيما يلي بالإجابة ال�صحيحة:
�أ �	-إيتاء الزكاة هو �إخراج.......................من املال لـ...................
ب -ال�صوم ه��و :ت��رك......................................................
من� ............................إىل........................
جـ -ال�صلوات اخلم�س املفرو�ضة هي:

ن�شاط ختامي

�أجم��ع �صوراً ّ
تدل عل��ى �أركان الإ�سالم اخلم�س��ة و�أعر�ضها على
جمموعتي.
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ال عق
يد ة
الإ�س

�أركان الإميان ()1

المية

الدر�س
الثالث ع�رش

م��ر معن��ا يف در�س �ساب��ق � ّأن للإ�سالم خم�س��ة �أركان يجب على ِ
االلت��زام بها حتى يكون
العبد
ُ
ّ
م�سلم ًا كامالً.
العبد
ويف ه��ذا الدر�س والذي يليه من درو�س العقيدة �سن�ستعر�ض �أركان الإميان التي يكون بها ُ
م�ؤمن ًا �صحيح الإميان ؛ وهي التي وردت يف قوله ﷺ جواب ًا ملن �س�أله عن الإميان:
ان �أَ ْن تُ ْ�ؤ ِم َن ِباهلل َو َمال ِئ َك ِت ِه َوكُتُ ِب ِه َو ُر ُ�س ِل ِه َوالْيَ ْو ِم ال ِآخرَِ ،وتُ ْ�ؤ ِم َن ِبالْ َق َد ِر َخيرِْ ِه َو�شرَ ِّ ِه» (. )1
«الإِمي َ ُ

مفهوم الإميان
 الإميان هو االعتقاد اجلازم والت�صديق ،وهو ٌٌ
وعمل يزيد وينق�ص.
قول
 ولتو�ضيح معنى الإميان ن�رضب املثال التايل:فنح��ن ن�ؤمن بوجود ال�شم���س وت�أثري �أ�شعتها علينا؛ مبعنى �أننا مت�أكدون ب��دون ٍ
�شك من �أ ّنها موجود ٌة
َـغرب ال �سبيل لإنكارها ..وحتى يف حال عدم ر�ؤيتنا لها يف الليل مث ً
ال ف�إننا نكون مت�أكدين
تُـ�رشِق وت ُ
ٍ
مكان �آخر من �سطح الكرة الأر�ضية.
متام ًا ببقائها و�أنها تطلع على

أفكر
� ّ
ما �أهمية الإميان ال�صحيح يف حياتي؟

�أركان الإميان
ُي َـب ّـيـ��ن لنا النبي ﷺ يف احلديث ال�رشيف ال�ساب��ق �أركان الإميان ال�ستة ،وهذه الأركان ال�ستة ال
و�صدق بها جميعا ،وهي:
ي�صح �إميان العبد �إال �إذا �آمن
ّ
 -1متفق عليه.
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 -1الإمي��ان ب��اهلل تعاىل� :أي الت�صديق اجلازم والإقرار بوجود اهلل تع��اىل ووحدانيته وربوبيته و�ألوهيته،
ـق �أَ ْن ُي ْع َب َد إِ� َّال اهلل وحده ال �رشيك له.
و�أَ َّن ُه ال �أَ َح َد َي ْ�سـ َت ِح ُ
ٍ
�أتع ّل��م :عندم��ا نت�أمل يف هذا الكون ِ
خملوقات وكائنات؛ نوقن ب���أنّ هذا الكون مل
املعجز وم��ا فيه من
عليم حكيم  ،هو الذي يحيي ومييت ،وهو
قدير ٌ
يوجد �صدف ًة ومل تخلقه الطبيعة العمياء؛ بل خلقه �إل ٌه ٌ
��دم ،وهو الذي يرزقنا ويطعمنا وي�سقين��ا ،..ويحبنا ويحمينا من الأ�رشار
ال��ذي خلقنا و�أن�ش�أنا من َع َ
ويحفظنا من كل �سوء ،..لذلك فيجب على الإن�سان العاقل �أن يعبد ربه و يطيعه وي�شكره على نعمه.

ن�شاط ()1
أعدد بالتعاون م��ع جمموعتي بع�ض املظاهر الكونية واملخلوقات
� ّ
التي ّ
تدل على عظمة اهلل عز وجل.
ون ،و �أنهم عباد مكرمون ،وال يعلم عددهم �إال اهلل،
 -2الإميان باملالئكة� :أَ ْي االعرتاف ب�أَ َّن ُه ْم َم ْو ُجو ُد َ
ون اهلل َما �أَ َم َر ُه ْم
ونَ ،و َال َي ْع ُ�ص َ
ون َوال َي�شرْ َ ُب َ
��م اهلل ِم ْن ُنورَ ،ل ْي ُ�سوا ذ ُُكوراً َو َال �إِ َناثاًَ ،وال َي�أْ ُك ُل َ
َخ َل َق ُه ُ
رون .و�أف�ضلهم الروح الأمني جربيل عليه ال�سالم.
ون َما ُي� َؤم َ
َو َي ْف َع ُل َ

ن�شاط ()2
أت�ش��ارك مع زمالئ��ي يف ذكر �أ�سم��اء عدد من املالئك��ة الكرام
�
َ
و�أعمالهم التي �أوكلها اهلل تعاىل لهم.
 -3الإمي��ان بالكت��بْ � :أي الإقرار ِب ُك ِ ّل ُك ُت ِب ا ِ
هلل املُ َن َّز َل ِة التي �أنزله��ا اهلل تعاىل على ر�سله لهداية النا�س،
ور َوالإِنجْ ِ ُ
ي��ل ،و�آخرها و�أ�رشفها ا ْل ُق ْر� ُآن الكرمي وهو حمفوظ من التحريف
و�أَ ْ�ش َه ُر َه��ا ال َّت ْو َرا ُة َو َّ
الز ُب ُ
والتبديل.
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 -1يحر���ص امل�سلم على تعلم �أحكام دينه ومعرفة ربه �سبحانه وتعاىل  ،في�س�أل �أهل العلم �إن
جهل �شيئا من ذلك.
 -2الإمي��ان باهلل تعاىل يحقق يل الراحة والطم�أنين��ة وال�سعادة يف الدنيا والآخرة ؛ فبه �أعرف
من خلقني ومل ُخلقت وما املطلوب مني يف هذه احلياة.
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اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
� -1أملأ الفراغ فيما يلي بالإجابة ال�صحيحة:
�أ �	-أف�ضل املالئكة هو الروح الأمني ..................عليه ال�سالم.
ب -هذا الكون املعجز خلقه اهلل تعاىل ،ومل تـخـلـقـه................................
جـ -الإميان ٌ
قول و ، ..............يزيد و..................
د �	-أكمل كتابة احلديث ال�رشيف (:الإميان �أن ت�ؤمن باهلل و ..........و............
و................و...............و) .................
� -2أذكر ثالثة �أعمال تزيد الإميان ؟
�	-3أع ّدد �أربع ًة من الكتب الإلهية التي �أنزلها اهلل تعاىل لهداية النا�س ؟

ن�شاط ختامي
واجـبـنـا ُتـجـ��اه القر�آن
�ألـق��ي كلم�� ًة على جمموعت��ي �أبينّ فيه��ا
َ
الكرمي.
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التج
وة و
التال

النون ال�ساكنة والتنوين

ويد

الدر�س
الرابع ع�رش

مقرر التالوة لهذا الدر�س �سورة النب�أ من الآية (� )1إىل الآية (.*)15
ّ

النون ال�ساكنة
تعريفها :هي نون �أ�صلية خالية من احلركة تثبت لفظ ًا ور�سم ًا وو�ص ً
ال ووقفاً .وت�أتي يف الأ�سماء والأفعال
واحلروف ،وتكون يف و�سط الكلمة �أو �آخرها.
�رشح التعريف:
أ�صلي�� ًا  ،مثل :ﵛﭐﳇ ﳈﵚ ،ولي�س��ت متحركة مثل :ﵛﭐﲆ
 خالي��ة م��ن احلركة� :أي �ساكن��ة �سكون ًا � ّﲇﵚ� ،أو مثل :ﵛﭐﲓ ﲔﵚ.
 تـثـبـت لفظ ًا ور�سماً� :أي ُتـنطق نوناً ،و ُتـكـتـب نوناً.وو ْ�صالً� :أي �ساكنة حال الوقف والو�صل مثل :ﵛﭐﱴ ﱵﵚ و ﵛﭐﱭ ﱮﵚ.
 تـثـبـت وق ًفا َ�	-أمثلة :ﵛﭐﱈ ﱉﵚ ،ﵛﭐﱒﵚ ،ﵛﭐﱪ ﱫﵚ ،ﵛﲸ ﲹﵚ.

ن�شاط ()1

�أرجع �إىل �س��ورة الفاحتة يف امل�صحف ال�رشي��ف و�أ�ستخرج ِم ْنها
�أمثلة على النون ال�ساكنة واملتحركة.

التنوين
تعريفه :هو نون زائدة ت�أتي يف �آخر الأ�سماء لفظ ًا وو�صالً ،وتفارقه ر�سم ًا ووقفاً.
�رشح التعريف:
 نون زائدة� :أي لي�ست من �أحرف الهجاء� ،أو زائدة على الكلمة ف�إذا ُحـذفت ال يتغيرّ معناها.* ي�ستعان بامل�صحف ال�رشيف يف تنفيذ هذا الدر�س.
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 يَـلحق �آخر الأ�سماء� :أي �أن التنوين ال َيـلحق الأفعال� ،سوى فعلني �أُ ِحل َق ْت بهما نون التوكيد اخلفيفة�سمت تنوين ًا وهما :يف قوله تعاىل :ﵛﱐ ﱑﵚ وقوله تعاىل :ﵛﱵ ﱶ ﱷﵚ.
ور ْ
ُ
تــكـتـب.
 يفارقه ر�سماً� :أي ُتــلـفـظ وال ُ يفارقه وقفاً� :أي ال ُتــلـفـظ عند الوقوف عليها..تنبي��ه:
يح��رك التنوين بالك�رس �إذا التقى بهمزة و�صل ،نح��و قوله تعاىل :ﵛﲅ ﲆﵚ وقوله
ّ
تعاىل:ﵛﱕﱖ ﱗﵚ.

ن�شاط ()2
كل منها و�أعر�ضه على زميلي.
للتنوين ثالث ُة �أنواع ؛ �أذكر مثا ًال على ٍ
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اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

� -1أجيب عما يلي:
أ�  -ما معنى � ّأن النون ال�ساكنة تثبت ً
ور�سما ؟
لفظا
ً
ب -ما معنى � ّأن النون ال�ساكنة خالية من احلركة؟
نون زائدة ؟
جـ -ما معنى � ّأن نون التنوين ٌ
ر�سما ؟
د  -ما معنى � ّأن نون التنوين تفارقه ً
 -2ما نوع حركة النون فيما يلي:
أ�  -ﵛﭐﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩﲪﵚ.
ب -ﵛﭐﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁﵚ.
 -3كيف �أنطق التنوين يف احلاالت التالية:
أ�  -ﵛﭐﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓﵚ.
ب -ﵛﭐﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﵚ.

ن�شاط ختامي
�أقارن بني النون ال�ساكنة ونون التنوين يف اجلدول التايل:
وجه املقارنة
متى تثبت
�أ�صلية �أم زائدة
موقعها يف الكلمة
نوع الكلمة التي ت�أتي فيها

النون ال�ساكنة

نون التنوين
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فقـ
ال

ال�صالة ()1

ـ ـه

الدر�س
اخلام�س ع�رش

تعريفها
أقوال و� ٍ
هي الـتـعـبـد هلل تعاىل ب� ٍ
أفعال خم�صو�صةُ ،مفـ َتـ َتـحة بالتكبري ،وخمتتمة بالت�سليم.
ّ ّ

ـكـمها و�أهـمـ ّيـتُـها
ُح ُ

ال�ص�لاة فر�ض عني على كل م�سلم بالغ عاقل؛ لقول اهلل تعاىل ﵛﲑ ﲒﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ
ﲘ ﲙ ﲚﵚ(.)1

وق��د �أمر اهلل تعاىل باملحافظة عليها ّ
وحذر م��ن �إ�ضاعتها �أو التهاون فيها ؛ قال �سبحانه ﵛﭐﱁ
ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﵚ( .)2وق��ال تع��اىل :ﭐﵛﭐﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ

ﱭﵚ(.)3
وه��ي ثاين ركن من �أركان الإ�سالم اخلم�سة؛ قال ر�سول ﷺ «بني الإ�سالم على خم�س� :شهادة
�أن ال �إله �إال اهلل و�أن حممدا ر�سول اهلل و�إقام ال�صالة و�إيتاء الزكاة وحج البيت و�صوم رم�ضان»(.)4

ف�ضلها ومنزلتها
تقربنا من اهلل تعاىل وتر�ضيه عنا؛ قال تعاىل :ﭐﵛﭐﱝﱞ ﱟ ﱠ ﱢﵚ(.)5
 -1ال�صالة ّ
 -2ال�ص�لاة �أف�ض��ل الأعمال بعد ال�شهادت�ين و�أحبها �إىل اهلل تعاىل ؛ حلديث عب��د اهلل بن م�سعود -
ر�ضي اهلل عنه  -قال� :س�ألت ر�سول اهلل  -ﷺ � :-أي العمل �أف�ضل؟ قال« :ال�صالة لوقتها» قال:

-1
-2
-3
-4
-5

�سورة الن�ساء� ,آية.103 :
�سورة البقرة� ,آية.238 :
�سورة املاعون� ,آية.5-4 :
رواه البخاري.
�سورة العلق� ,آية.19 :
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«بر الوالدين» قال :قلت :ثم � ّأي؟ قال« :اجلهاد يف �سبيل اهلل»(.)1
قلت :ثم � ّأي؟ قالّ :
 -3ال�صالة تغ�سل اخلطايا ومتحو ال�سيئات؛ قال ر�سول اهلل ﷺ« :مثل ال�صلوات اخلم�س كمثل نه ٍر غم ٍر
على باب �أحدكم يغت�سل منه كل يوم خم�س مرات»(.)2
 -4يغفر اهلل بها الذنوب فيما بينها وبني ال�صالة التي تليها؛ قال ر�سول اهلل ﷺ« :ال يتو�ض�أ رجل م�سلم
فيح�سن الو�ضوء ،في�صلي �صالة �إال غفر اهلل له ما بينه وبني ال�صالة التي تليها» (.)3
 -5م��ن �أعظ��م �أ�سباب رفقة النبي ﷺ يف اجلنة؛ حلديث ربيعة ب��ن كعب الأ�سلمي  -ر�ضى اهلل عنه
«�س��لْ » فقلت:
 ق��ال :كنت �أبي��ت مع ر�س��ول اهلل ﷺ  ،ف�أتيته بو�ضوئ��ه وحاجته ،فقال يلَ :�أ�س�أل��ك مرافقت��ك يف اجلنة ،قال�« :أو غري ذلك؟» قلت :هو ذاك ،ق��ال« :ف�أعني على نف�سك بكرثة
ال�سجود»(.)4

ن�شاط ()1
�أكتب تقري��راً �أحتدث فيه عن �أهمية ال�صل��وات اخلم�س وف�ضلها
ومنزلتها يف الإ�سالم .و�أناق�شه مع جمموعتي.

كيف �أ�صلي
	�إذا دخل وقت ال�صالة و�سمعت الأذان ف�أتو�ض�أ و�أنظف ثوبي وبدين و�أقف يف مكان طاهر.يدي �إىل ما
النية لل�ص�لاة و�أ�ست�شعر وقويف بني يدي اهلل تع��اىل و�أرفع ّ
	�أ�ستقب��ل القبلة ث��م �أ�ستح�رض ّين و�أكبرّ تكبرية الإحرام (اهلل �أكبـر).
ُي�ساوي �أذ َّ

-1
-2
-3
-4

متفق عليه.
رواه م�سلم.
رواه م�سلم.
رواه م�سلم.
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	�أ�ض��ع اليد اليمن��ى على اليد الي��سرى على �صدري ثم �أدع��و بدعاء اال�ستفت��اح ( �سبحانك اللهموبحمدك وتبارك ا�سمك وتعاىل َج ُّدك – �ش�أنـك – وال �إله غريك ).
	�أقر�أ �سورة (الفاحتة) وما تي�رس من القر�آن الكرمي.اليمنى
اليمنى عل��ى الركبة ُ
	�أك�ّبررّ ُ تكبرية الرك��وع ثم �أحني ظهري ب�ش��كل م�ستقيم و�أ�ضع الكف ُربي العظيم) ثالث مرات.
الي�رسى على الركبة ُ
والكف ُ
الي�رسى و�أقول�( :سبحان َ
	�أرفع ر�أ�سي من الركوع و�أعتدل و�أقول�( :سمع اهلل ملن َح ِم َده) (ربنا ولك احلمد ).قدمي على
وركبت��ي و�أ�صابع
وكفي
أ�ضع جبهت��ي و�أنفي
ث��م �أكبرّ لل�سج��ود و�أهبط �إىل الأر�ض و� ُ
 َّّ
َّ
َّ
ربي الأعلى) ثالث مرات.
الأر�ض و�أقولُ :
(�سبحان َ
أجل�س باطمئنان و�أقول( :رب اغفر يل ) ثالث
	�أرف��ع ر�أ�سي من ال�سجود و�أقول( :اهلل �أك�بر)  ،ثم � ُمرات.
ثم �أ�سجد مرة �أخرى و�أقول( :اهلل �أكبـر) و�أفعل يف ال�سجدة الثانية كما فعلت يف ال�سجدة الأوىل.
 ّاملتقدم �أنه�ض �إىل الركعة الثانية و�أقول عند قيامي( :اهلل
 بعد االنتهاء من الركعة الأوىل على ال�شكلّ
�أكرب) و�أفعل كما فعلت يف الركعة الأوىل.
 وبعد انتهائي من ال�سجدة الثانية يف الركعة الثانية �أجل�س للت�شهد و�أقول:«التحي��ات هلل وال�صلوات والطيبات ،ال�سالم عليك �أيه��ا النبي ورحمة اهلل وبركاته ،ال�سالم علينا
وعلى عباد اهلل ال�صاحلني� ،أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل و�أ�شهد �أن حممداً عبده ور�سوله».
جل�س��ت للت�شه��د يف الركع��ة الأخرية من ال�صالة وبع��د �أن �أقر أ� التحيات وقب��ل الت�سليم �أقول
	�إذاُ
ال�ص�لاة الإبراهيمية« :اللهم ِّ
�صل على حمم��د وعلى �آل حممد  ،كما �صليت على �إبراهيم وعلى �آل
�إبراهي��م وبارك على حممد وعلى �آل حممد كما باركت عل��ى �إبراهيم وعلى �آل �إبراهيم يف العاملني
�شئت من الدعاء.
�إنك حميد جميد» ثم �أدعو مبا ُ
ُ
مرة ( ال�سالم عليكم ورحمة اهلل ).
�	-أ َ�س ِّلم عن اليمني وعن ال�شمال ,و�أقول يف كل ّ

ن�شاط ()2
أداء �صحيح ًا �أم��ام جمموعت��ي و�أ�ستمع �إىل
�أق��وم ب���أداء ال�ص�لاة � ً
توجيهاتهم.
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اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

� -1أملأ الفراغ فيما يلي بالإجابة ال�صحيحة:
�أ  -ال�صالة فر�ض ..............على كل م�سلم...............عاقل.
ب -ال�صالة �أف�ضل الأعمال بعد....................
جـ�	-أدعوبدعاء.................بعدتكبريةالإحراموقبلقراءة �سورة...............
د �	-أقول �إذا جل�ست بني ال�سجدتني............................
هـ -التحي��ات هلل و ، .........................ال�س�لام علي��ك �أيه��ا النب��ي
و ..........................ال�سالم علينا وعلى،.........................
�أ�شهد �أن ال �إله �إال ..............و�أ�شهد �أن...............................
و�سمعت� ..............أتو�ض أ� و�أتطهر،...............
و �	-إذا ح�رض وقت ال�صالة
ُ
ٍ
مكان...................
و�أقف يف
ز �	-إذارفعتر�أ�سيمنالركوعف�إين�أقول،..................ربنا..................
ح�	-أقول يف �سجودي ، ................و�أقول يف ركوعي.......................
ط -ال�صالة هي التعبد هلل تعاىل بـ .......................خم�صو�صة..............،
بالتكبري وخمتتمة بـ................
� -2أملأ اجلدول التايل بالإجابة ال�صحيحة:
عدد الركعات
ال�سنة القبلية
ال�سنة البعدية
وقت ال�صالة
جهرية �أم �رسية

الفجر

الظهر

الع�رص

املغرب

الع�شاء
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ن�شاط ختامي
�أرجع �إىل حادثة الإ�رساء واملعراج  ،و�أتعرف منها على ق�صة فر�ض
ال�صلوات اخلم�س على �سيدنا حممد ﷺ و�أرويها ملجموعتي.
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ال�س
رية

الزواج املبارك

وية
النب

الدر�س
ال�ساد�س ع�رش

م��ر معنا �أن خديج��ة ر�ضي اهلل عنها تعاملت مع النبي ﷺ و�أنه عم��ل يف جتارتها فر�أت فيه من
ّ
خ�صال اخلري ما �أعجبها به ؛ فرغبت بالزواج من النبي ﷺ.
ذهب النبي ﷺ مع �أعمامه �إىل بيت خديجة لإعالن ِ
اخلطبة ،و�ألقى �أبو طالب ُخطبة ق�صرية �أثنى
وجه كالمه �إىل خديجة
فيها على ابن �أخيه و�أنه ال يعدله �شاب ِم ْن قري�ش يف ُخلقه و�صدقه و�أمانته ،ثم ّ
و�أهلها فقال� :إن حممداً له يف خديجة رغبة ولها فيه مثل ذلك فوافقوا على الزواج و�أقاموا وليمة بهذه
وقدم النبي ﷺ مهرا قدره ع�رشون بكرة – جم ً
ال �صغرياً – ثم مت الزواج املبارك.
املنا�سبة ال�سعيدة ّ
وهك��ذا �شاء اهلل لهذه ال�سيدة الكرمية �أن تقرتن ب�سيد اخلل��ق �أجمعني و�أن ت�صبح �أول �أم للم�ؤمنني
و�أن تك��ون خ�ير عون له  ،فكانت بعد ذلك �أول من �آمن ب��ه ﷺ ،وكانت توا�سيه مبالها ،وقد رزقه اهلل
منها ب�ستة �أوالد اثنني من الذكور هما :القا�سم وعبد اهلل وقد ماتا �صغريين قبل البعثة ،و�أربع بنات هن:
زين��ب وق��د تزوجت ابن �أبي العا�ص ابن الربيع ،ورقية و�أم كلثوم وقد تزوجهما عثمان بن عفان ر�ضي
اهلل عنه واحد ًة بعد الأخرى ،وفاطمة وتزوجت بعلي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه.

�أفكر
كم كان عمر النبي ﷺ ملا تزوج من خديجة ر�ضي اهلل عنها ؟

يف غار حراء
كان النب��ي ﷺ دائم الت�أمل يف الكون الف�سيح والتفكري يف القوة التي �أبدعته و�أحكمت �صنعه،
و ق��د رف�ض ما عليه قومه من عب��ادة الأ�صنام وما غرقوا فيه من الف�ساد واملجون فلم ي�سجد ل�صنم ومل
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يح��ضر لهواً �أو عبث�� ًا يف �شبابه  ،بل كان يعتكف يف غار حراء يتعبد ويج��د فيه فر�صة منا�سبة للتفكري
والت�أم��ل بعي��داً عن �صخب مك��ة و�ضجيجها ،وكان �شه��ره املف�ضل الذي يق�ضي��ه يف الغار هو �شهر
رم�ضان املبارك.
وكان يف ت�أمله يبحث عن خمرج للعامل مما هو فيه من �رشك ووثنية وظلم؛ لأنّ ما بقي من ال�رشائع
عما نالها من تزوير وحتريفّ ،
املت�شوقة �إىل احلق ف�ض ً
وظل كذلك
القدمي��ة مل يك��ن كافي ًا ُلي�شبع نف�سه
ّ
ال ّ
حتى �أتاه جربيل عليه وعلى نبينا ال�صالة وال�سالم بالوحي.

ن�شاط

أو�ض��ح ملجموعتي َ
حال بع�ض الديان��ات وال�رشائع ال�سابقة لبعثة
� ّ
النبي ﷺ.
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اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
فت خديجة ر�ضي اهلل عنها على النبي ﷺ ؟
 -1كيف تَ َع ّـر ْ
� -2أكمل الفراغ فيما يلي:
�أ  -كان �شه��ر ................هو �شهر النبي ﷺ املف�ض��ل للتفكر والت�أمل يف غار
حراء.
بُ -و ِل َد للنبي ﷺ �أربع بنات هن...........................................:
جـُ -لقب النبي ﷺ قبل البعثة بـ..................................
د ُ -رزق النبي ﷺ من خديجة ر�ضي اهلل عنها بولدين هما..........................:
 -3ملاذا كان النبي ﷺ يتعبد يف غار حراء؟

ن�شاط ختامي
املكرمة و�أل�صقها يف دفرتي.
�أجمع �صوراً لغار حراء وملكة ّ
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�آدا
ب و�أ

�آداب الل�سان ()2

خالق

الدر�س
ال�سابع ع�رش

حتدثنا يف در�س �سابق عن �أهمية حفظ الل�سان وذكرنا �أمثل ًة على الكالم النافع امل�ستحب؛ ونكمل
املحرم.
يف هذا الدر�س التعرف على بع�ض �صور الكالم
ّ
املحرم:
•�أمثلة على الكالم ال�ضا ّر ّ
 -1الكفر القويل:
ك�سب اهلل تعاىل
أخطرها على الإط�لاق التلفظ بالكـفر والعياذ باهلل؛
�إنّ � ّ
ّ
أ�ش��د معا�صي الل�سان و� َ
�أو �أح��د الأنبياء عليهم ال�س�لام �أو املالئكة الكرام� ،أو َ�س ّب القر�آن الك��رمي والكتب الإلهية� ،أو
الدين ...ف َِم ُ
�صاح َبه يف الكـفر
اال�سته��زاء ب�شي ٍء من �أح��كام الإ�سالم
ثل هذا الكالم يوقع ِ
و�سب ّ
ِّ
والعياذ باهلل .ومن َ�ص َد َر منه مثل هذا الكالم فعليه بالتوبة واال�ستغفار ف�إن اهلل تعاىل غفور رحيم.
 -2الكذب:
الك��ذب هو عدم قول ال�صدق واحلقيقة ،وه��و من �أبغ�ض الأعمال عند اهلل تعاىل ور�سوله ،ففي
()1
نبينا ﷺ
احلدي��ث ال�رشيف «ما كان ُخل ٌق � َ
أبغ���ض �إىل ر�سول اهلل ﷺ من الكذب»  .وق��د َح ّـذرنا ّ
ويتحرى الكذب حت��ى يُكتب عند اهلل
الرجل يك��ذب
ِم َ
ّ
��ن الك��ذب وبينّ لنا ُ�ش�ؤمه فق��ال« :وال يزال ّ
كذاباً»(.)2
 -3الغـيـبـة:
الغيبة هي ذكر النا�س مبا يكرهون  ،فامل�سلم ال يذكر النا�س ب�سوء وال يتحدث بعيوبهم وال يف�ضح
حرم اهلل تعاىل الغيبة لأنها تف�سد املودة وتوقع �سوء الظن والعداوة بني امل�سلمني،
�أ�رسارهم ،وقد ّ
ق��ال اهلل تعاىلﵛﭐﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜ ﱝ ﱞﱟﵚ(.)3
�شبه الذي يغتاب �أخاه مبن ي�أكل حلمه ميت ًا ،وهذا تنفري بليغ َع ْن ِمثل هذا الفعل الكريه.
فاهلل تعاىل ّ

 -1رواه الرتمذي و�صححه الألباين.
 -2متفق عليه.
� -3سورة احلجرات� ,آية.12 :
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أفكر
� ّ
كنت مع �أ�شخا�ص يذكرون
م��ا
الت�رصف ال�سليم الذي �أقوم به �إذا ُ
ّ
النا�س ب�سو ٍء ويغتابونهم ؟
 -4النّميمة:
حرم
وهي الإف�ساد ب�ين النا�س ونقل الكالم والتحري�ش بينهم ،وهي من الذنوب العظيمة ،وقد ّ
اهلل تعاىل النميمة ملا فيها من �إيقاع العداوة والبغ�ضاء بني امل�سلمني .قال تعاىل :ﭐﵛﭐﲫ ﲬ ﲭ ﲮ
ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳﵚ(.)1

أفكر
� ّ
علمت �أن اثنني من �أ�صدقائي متخا�صمان.
ما موقفي �إذا
ُ
 -5ال�سخرية واال�ستهزاء:
امل�سلم ال يجرح م�شاعر الآخرين وال ُيهينهم �أو ي�سخر منهم؛ فال ُي َـع ِّـي ُـر �أحداً للونه �أو لفقره �أو
ملر�ضه �أو ِل ُـيـ ْتـمه ...قال اهلل عز وجل :ﵛﭐﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ
ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌﳍ ﵚ(.)2
اللعن وال ُفح�ش يف الكالم:
ْ -6
نظيف الل�سان؛ فال ي�سب وال ي�شتم وال يلعن وال يتكلم بكالم بذيء غري الئق ،بل
عفيف
امل�سلم
ٌ
ُ
ال َر ُ�س ُ
ينتقي كلماته بعناية ويتلطف يف احلديث مع الآخرين وال يتدخل يف خ�صو�صياتهمَ ،ق َ
ول
هلل َ�ص َّلى اهلل َع َل ْي ِه و�سلم« :ل َْي َ�س المْ ُ ْ�ؤ ِم ُن ِبالط ََّّع ِان َوال الل ََّّع ِان َوال الْ َف ِ
ا ِ
اح�شِ َوال الْبَ ِذي ِء»(.)3
� -1سورة القلم� ,آية.11، 10 :
� -2سورة احلجرات� ,آية.11 :
 -3رواه الرتمذي وابن حبان و�صححه الذهبي.
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ن�شاط
�أتعاون مع جمموعتي يف التعرف على املق�صود بـ ّ
(الط ّعان).




قول ال ُي ِ
كالم ال خري فيه �أو ٍ
ر�ضي اهلل تعاىل ور�سو َله.
�	-1أبتعد عن كل ٍ
�	-2أختار كلماتي و�أقوايل بعناي ٍة و�أ�ست�شعر � ّأن اهلل تعاىل ي�سمعني فهو �سبحانه ال�سميع العليم.
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اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

� -1أ�صل بني الكلمة يف العمود (�أ) وما ينا�سبها يف العمود (ب) فيما يلي:
(�أ)

الكذب
الغـيـبة
ال ّنميمة
الل ّعان
الط ّعان
الفاح�ش
البذيء
ال�سخرية واال�ستهزاء
الكفر القويل

(ب)
الإف�ساد بني النا�س ونقل الكالم والتحري�ش بينهم
الذي ي�سب وي�شتم
عدم قول ال�صدق واحلقيقة
الذي يتهم النا�س بالباطل
الذي يتلفظ بالكلمات غري املهذبة
ِذكر النا�س مبا يكرهون
الذي يلعن النا�س والأ�شياء
الدين
الرب تعاىل �أو ّ
ّ
�سب ّ
تـعيري النا�س و�إهانتهم

ال �رشعياً على ُح ْرمة ما يلي:
� -2أذكر دلي ً
ب -ال�سخرية بالآخرين
		
�أ  -ال ّلعن
د  -الفح�ش بالقول
		
جـ -النميمة
هـ -الكذب
 -3مباذا �شبّه اهلل تعاىل الذي يغتاب �أخاه يف القر�آن الكرمي  ،وما داللة ذلك ؟
الر�سول ﷺ ؛ وملاذا ؟
 -4ما كان �أبغ�ض ُخلُقٍ �إىل ّ

ن�شاط ختامي
�أو�ض��ح ملجموعتي خط��ورة النميمة و�رضرها ال�س��يء على الفرد
واملجتمع.
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ا

احفظ الله يحفظك

رشيف
ث ال�
حلدي

الدر�س
الثامن ع�رش

عن �أبي العبا�س عبد اهلل بن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما قال :كنت
خلف النبي �صلي اهلل عليه و�سلم يوما فقال ( :يا غالم � ،إين �أعلمك
كلمات :احفظ اهلل يحفظك  ،احفظ اهلل جتده جتاهك � ،إذا �س�ألت فا�س�أل اهلل،
و�إذا ا�ستعنت فا�ستعن باهلل  ،واعلم �أن الأمة لو اجتمعت على �أن ينفعوك ب�شيء ،مل
ينفعوك �إال ب�شيء قد كتبه اهلل لك  ،و�إن اجتمعوا على �أن ي�رضوك ب�شيء مل ي�رضوك �إال
ال�صحف».
ب�شيء قد كتبه اهلل عليكُ ،ر ِف َعت الأقالم وج َّفت ّ
رواه الرتمذي وقال :حديث ح�سن

املفردات والرتاكيب
احفــــ��ظ اهلل يـحفـظـــــــــ��ك� :أطع اهلل تعاىل يف �أوامره و اجتنب نواهيه يحفظك يف دينك ودنياك.
تــــجــــــ��ده تــــجـــــــاهــــــك :يكن اهلل معك يف كل �أحوالك بعنايته وحفظه و توفيقه.
رفعت الأقالم وجفت ال�صحف :كناية عن كتابة مقادير العباد و الفراغ منها منذ زمن بعيد.

نبذة موجزة عن ال�صحابي اجلليل راوي احلديث ال�رشيف
اال�ســــــــم :ه��و عبد اهلل بن عبا�س بن عبد املطل��ب  ،ابن عم ر�سول اهلل ﷺ  ،ولد قبل الهجرة بثالث
�سنني مبكة املكرمة.
�أهم �أعماله :هو حرب هذه الأمة وفقيهها ،وهو من �أفا�ضل ال�صحابة ومن املكرثين يف رواية احلديث.
وفـــــاتــــه :مات بالطائف �سنة  ٦٨للهجرة ،ر�ضي اهلل عنه و�أر�ضاه.

املعنى الإجمايل للحديث:
كان يف ذات ي��وم مع النب��ي ﷺ ولد �صغري من �أبناء امل�سلمني ،ف���أراد النبي الكرمي عليه ال�صالة
وال�سالم �أن ين�صحه و يعلمه فقال له:
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 -1ي��ا بن��ي تع ّلم من نبيك ف�إنه يخاف عليك و يحبك  ،حافظ عل��ى ر�ضا اهلل تعاىل و طاعته دائماً؛
ّ
ف�ص��ل الفري�ضة و�ساعد امل�سكني و�أح�سن �إىل اجل��ار وارفق باحليوان وافعل اخلريات وكن مهذب ًا
لطيف�� ًا ح�س��ن ا ُ
خل ُلق مع النا�س ...وابتعد ع��ن كل ما يغ�ضب اهلل تع��اىل واحفظ جوارحك عن
املعا�صي واملنكرات؛ ف�إن فعلت ذلك ف�إن اهلل تعاىل �سيحبك وي�سهل لك كل �صعب و�سيحميك
من كل �رش و�سوء ،و�سريعاك ويحفظك يف دينك و�صحتك و�أ�رستك  ،فاجلزاء من جن�س العمل.
تدعوه و ت�ستغيث به وحده و�أن ت�ستعني به يف �أمورك
تدع غري اهلل فهو يحب منك �أن
 -2يا بني ال ْ
َ
و �ش�ؤون��ك فهو القوي العزيز ،ونحن دائما يف �صالتن��ا ن�س�أله العون واملدد بقولنا ﭐﵛﭐﱒ ﱓ
ﱔ ﱕﵚ(.)1
 -3يا بني ت�أكد �أن اهلل تعاىل �إذا �أراد بك خرياً وكتبه لك فلن مينعه �أحد عنك �أبدا ،فمهما جتمع النا�س
وحاول��وا �أن ي�سلبوك هذا اخلري فال ميكنه��م �أن مينعوا عنك خرياً �ساقه اهلل �إليك ,واعلم �أي�ضا �أنه
�إذا كت��ب اهلل علي��ك �أو على �أحد من اخللق �ضرُ اً �أو �س��وءاً فال را ّد لأمره ،وال ي�ستطيع �أحد مهما
كان��ت قوته �أن يدفع��ه �أو ي�رصفه �إال اهلل جل جالله .قال تعاىل ﵛﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ
ﱇ ﱈ ﱉﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐﱑﵚ(.)2

أفكر
� ّ
�أراد الكفار �أن ُيلقوا نبي اهلل �إبراهيم اخلليل عليه ال�صالة و ال�سالم
ليحرقوه ولكن اهلل تعاىل �أنق��ذه و ّجناه منهم فكانت �إرادة اهلل
يف الن��ار ّ
تعاىل �أقوى من �إرادتهم؛ ماذا ن�ستفيد من ذلك ؟

� -1سورة الفاحتة� ,آية.4 :
� -2سورة يون�س� ,آية.107 :
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ّ �	-1أن م��ن حف��ظ �أوامر اهلل تع��اىل حفظه اهلل يف نف�س��ه وماله وولده ،وم��ن �أ�ضاع دين اهلل
ي�ضيعه وال يحفظه.
و�أوامره ف�إن اهلل ّ
 -2امل�ؤمن يتعلق كلي ًا باهلل �سبحانه وتعاىل فال ي�س�أل �إال اهلل وال يلج�أ �إال �إليه وال يخ�شى �إال هو
�سبحانه.
 -3التخل��ق بال�شجاع��ة والإقدام مع التعقل و �أخ��ذ الأ�سباب ،وذلك � ّأن م��ن علم �أن احلياة
وامل��وت والرزق بيد اهلل تعاىل ،و � ّأن الإن�س��ان ال ي�صيبه من �رش �أو خري �إال ما ُكتب عليه؛
زال من قلبه اخلوف واجلنب والهلع واحلر�ص على الدنيا.
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اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

� -1أملأ الفراغ يف العبارات التالية مبا ينا�سبها:
�أ  -عبد اهلل بن عبا�س ر�ضي اهلل عنه هو ...............ر�سول اهلل
ﷺ.
ب�	-أحفظ عيني ف�لا �أنظر �إىل ، ............و�أحف��ظ ............فال �أتكلم �إال مبا
ير�ض اهلل تعاىل.
ِ
� -2أ�ضع �إ�شارة (� )Pأمام العبارة ال�صحيحة  ،و�إ�شارة (� )Oأمام العبارة غري ال�صحيحة فيما يلي:
( ).
					
دعوت ف�إين �أدعو اهلل وحده ال �رشيك له
�أ �	-إذا
ُ
( ).
		
ب -هناك �آلهة و ُقوى �أخرى من دون اهلل تعاىل تنفع وت�رض وحتيي ومتيت
( ).
					
جـ -من حفظ اهلل يف �صغره حفظه اهلل عند ِكبرَ ِه.

ن�شاط ختامي

��د تقريراً �أحت��دث فيه عن حفظ اهلل تع��اىل لنبينا حممد �صلى اهلل
�أُ ِع ُّ
عليه �سلم يف حياته؛ مع اال�ستفادة من الأحداث التالية:
ِ -1ح ْفظ اهلل تعاىل ل�سيدنا حممد ﷺ بعد فقدانه لوالديه يف �صغره.
ِ -2ح ْف��ظ اهلل تع��اىل ل�سيدنا حمم��د ﷺ من املعا�ص��ي واملنكرات يف
�شبابه.
ِ -3ح ْف��ظ اهلل تعاىل ل�سيدنا حممد ﷺ من حماوالت الكفار وامل�رشكني
الكثرية َق ْتله والق�ضاء عليه.
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التج
وة و
التال

�أحكام النّون ال�ساكنة والتنوين ()1

ويد

الدر�س
التا�سع ع�رش

مقرر التالوة لهذا الدر�س �سورة النب�أ من الآية (� )16إىل الآية (.*)30
�إذا التقت النون ال�ساكنة والتنوين بحروف الهجاء الثمانية والع�رشين فيكون لهما �أربعة �أحكام،
قال الإمام اجلمزوري:
�أربع �أحكام فخذ تبييني
للنون �إن ت�سكن وللتنوين
و�سنتعرف يف هذا الدر�س على �أول هذه الأحكام:
ّ

الظهار احللقي
الول :إ
احلكم أ
ُ

فَا َ
ـت َف ْل َت ْعرِ ِف
		
ار َق ْب َل َ�أ ْح ُر ِف
لأ َّو ُل ْ إ
ِل ْل َح ْل ِق ِ�س ٍ ّت ُر ِ ّت َب ْ
ال ِْظ َه ُ
ُم ْه َم َل َت ِ
ـــاء
		
ـــاء
َه ْم ٌ
ــم غَ ْي ٌ
ــم َع ْي ٌ
ــن َخ ُ
ــن َح ُ
ـــان ُث َّ
ــز ف ََه ٌاء ُث َّ
وا�صطالحا :لفظ النون ال�ساكن��ة �أو التنوين بو�ضوح �إذا ج��اء بعدهما �أحد
تعريف��ه :لغ�� ًة الو�ض��وح ،
ً
حروف الإظهار.
حروف��ه� :ستة حروف هي (الهمزة والهاء ،والعني واحل��اء ،والغني واخلاء) ،جتمعها عبارة�( :أخي هاك
علم ًا حازه غري خا�رس)
�سبب ت�سميته �إظهاراً :لظهور ال ّنون وا�ضح ًة من خمرجها من طرف الل�سان مع �أ�صول الثنايا العليا.
�سبب ت�سميته حلقياً :ل ّأن حروفه ال�ستة تخرج من احللق.

عالمته يف امل�صحف ال�رشيف
حـ
ــن
 -1ال ّنون ال�ساكنة :ويو�ضع فوقها ر�أ�س حاء �صغرية هكذا:
 -2التنوي��ن :فتك��ون الفتحت��ان والك�رست��ان مت�ساويتني ،وال�ضمت��ان الثانية مقلوب��ة ويكون ر�سم
احلركات هكذا

* ي�ستخدم امل�صحف ال�رشيف يف تنفيذ هذا الدر�س.
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ن�شاط
�أ�ضع دائرة حول حروف الإظهار فيما يلي ( :ك ،ل ،ع ،ج ،هـ،
�أ ،ي ،ن ،غ ،خ ،د ،و ،ح )
* �أمثلة على الإظهار:
يـنـ�أَون
ْ

مع النون ال�ساكنة يف كلمتني

مع التنوين

حرف الإظهار

َم ْن �آمن

ٍ
جنات �ألفافا

العني

�أنْ َعمت

َم ْن عمل

الغني

ف�سين ِغ�ضون
ْ

ِم ْن غل

الهمزة
الهاء
احلاء
اخلاء

مع النون ال�ساكنة يف كلمة
ْمن ُهم

وانْ َحر

واملن َخنقة
ْ

ِم ْن هاد

ف� ْإن حاجوك
ِم ْن َخالق

ُج ُر ٍف هار

�سميع عليم
ٌ

عليماً حكيما
ورب غفور
ٌ
عليم خبري
ٌ

73

اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

� -1أملأ الفراغ فيما يلي بالإجابة ال�صحيحة:
�أ  -حروف الإظهار عددها………… وهي……………….......
ـلقيا لأن حروفه تخرج من ………….
بّ -
ي�سمى الإظهار َح ً
جـُ -جمعت حروف الإظهار يف عبارة...........................
�	-2أ َع ّرف الإظهار لغ ًة وا�صطالحاً ؟
أو�ضح عالمة الإظهار يف القر�آن الكرمي:
ّ �	-3
�أ -مع النون ال�ساكنة............
ب -مع التنوين................
� -4أ�ستخرج الإظهار احللقي فيما يلي:
�أ  -ﵛﭐﳊ ﳋ ﳌ ﳍﵚ .
ب -ﵛﭐ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﵚ.
ج -ﵛﭐﱊ ﱋ ﱌ ﱍﵚ.
د  -ﵛﭐﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﵚ.
هـ -ﵛﭐﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸﵚ.
و  -ﵛﭐﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐﵚ.
ز  -ﵛﭐﲵ ﲶ ﲷ ﲸﵚ.

ن�شاط ختامي
�أ�ستخرج �أمثل ًة على الإظهار من �سورة الفاحتة.
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�آدا
ب و�أ

الأدب مع اجلار

خالق

الدر�س
الع�رشون

و�سمي بذلك من اجلوار ،وقد �أمرن��ا اهلل تعاىل بالإح�سان
اجل��ار هو الذي ي�سكن �إىل جانب��كّ ،
�إىل اجل��ار فق��ال تع��اىل ﭐﵛﭐﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ
ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﵚ(.)1
ف��اهلل تعاىل �أمرنا بالإح�س��ان �إىل اجلريان كلهم م�سلمني وغري م�سلمني� ،أقرب��اء �أو غرباء ،و َق َرن
تدبره وت� ّأمله.
أمر عظيم ملن ّ
ذلك بعبادته �سبحانه ،وهذا � ٌ
كم��ا � ّأن نبينا ﷺ قد �أخربنا � ّأن جربيل عليه ال�سالم كان يو�صيه باجلار دائماً ،فقال ﷺ« :ﻣﺎ ﺯﺍﻝ
�ﺳﻴﻮﺭﺛﻪ»(.)2
ﺟﺮﺒﻳﻞ ﻳﻮ�ﺻﻴﻨﻲ ﺑﺎﺠﻟﺎﺭ ﺣﺘﻰ ﻇﻨﻨﺖ �ﺃﻧّﻪ ّ

أفكر
� ّ
�سيورثه).
نت �أ ّنه
ما املق�صود من قوله ﷺ (حتى ظ َن ُ
ّ
* �أمثلة على الإح�سان �إىل اجلريان:
	�أطعم��وا جارن��ا اليهودي !( :عن عبد اهلل بن عمرو ر�ض��ي اهلل عنهما �أنه ذُبحت له �شا ٌة يف �أهله ،فلماج��اء قال� :أ�أهديتم جلارنا اليهودي ؟ �إين �سمعت ر�سول اهلل ﷺ يقول«:ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﺟﺮﺒﻳﻞ ﻳﻮ�ﺻﻴﻨﻲ ﺑﺎﺠﻟﺎﺭ
�ﺳﻴﻮﺭﺛﻪ»)(.)3
ﺣﺘﻰ ﻇﻨﻨﺖ �ﺃﻧﻪ ّ

� -1سورة الن�ساء� ,آية.36 :
 -2متفق عليه.
 -3رواه الرتمذي و�صححه الألباين.
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َ��ت اجلن��ة لأنّها حت�س��ن �إىل جريانها :عن �ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ر�ض��ي اهلل عنه ﻗﺎﻝ :قيل للنب��ي �ص َّلى اهلل ِ
عليه
 َدخل ْ
ِّ
َ
ُ
تقوم َ
وتت�صد ُق ،ولكنها ُت�ؤذي جريا َنها
وتفعل
النه��ار
وت�صوم
الليل
��م :يا
َّ
ُ
ر�سول اهلل � َّإن فالن ًة ُ
َ
و�س َّل َ
هلل �ص َّلى اهلل ِ
ر�سول ا ِ
ُ
أهل ال َّنارِ  ،قيل :وفالن ٌة ُت�ص ِّلي
بل�سا ِنها  ،فقال:
خري فيها هي من � ِ
عليه و�س َّل َم :ال َ
وتت�صد ُق ب�أثوارٍ من الأ ِق ِط – قطع من الل�بن اجلامد  ،واملق�صود �أنها تت�صدق
ال�صل��وات املكتوب�� َة
ّ
ر�سول ا ِ
ُ
أحدا  ،فقال:
أهل اجلنَّ ِة»(.)1
هلل ﷺ«:هي من � ِ
ب�شيء ي�سري ال يكاد ُيذكر – ولكنها ال ُت�ؤذي � ً
* �أهمي��ة الإح�سان �إىل اجلريان :الإح�سان �إىل اجل�يران من عالمات الإميان ،وامل�ؤمن يتفقد جريانه دائم ًا
ويح�س��ن �إليهم مبا ا�ستطاع وال ي�ؤذيهم ٍ
بقول �أو فعل ، ..ق��ال ﷺ« :لي�س امل�ؤمن الذي ي�شبع وجاره
جائع �إىل جنبه» ( ،)2وقال ﷺ« :خري اجلريان عند اهلل تعاىل خريهم جلاره»(.)3

ن�شاط

تت�ضم��ن حقوق اجلريان و�آداب
ع��د قائم ًة بالتعاون مع زمالئي
�أُ ّ
ّ
التعامل معهم.




�	-1أح�سن �إىل جاري حتى �أفوز بر�ضوان اهلل تعاىل وجماورة نبيه ﷺ يف اجلنة.
 -2امل�ؤمن الكامل يحرتم جريانه ويعرف ح ّقهم وال ي�سيء معاملتهم.

 -1رواه البخاري يف الأدب املفرد و�صححه الألباين.
 -2رواه احلاكم و�صححه الذهبي والألباين.
 -3رواه الرتمذي وابن حبان و�صححه الألباين �أحمد �شاكر.
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اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
� -1أ�ضع عالمة (� )Pأمام العبارة ال�صحيحة وعالمة (� )Oأمام العبارة غري
ال�صحيحة فيما يلي:
(
�أ  -اجلار ال�صالح نعمة من اهلل تعاىل ومن �أ�سباب ال�سعادة يف الدنيا
(
				
ب -خري اجلريان عند اهلل خريهم جلاره امل�سلم فقط
(
		
جـ�	-أحرتم خ�صو�صيات جاري فال �أجت�س�س عليه �أو �أف�شي �أ�رساره
(
د  -الإكثار من ال�صالة وال�صيام مع �سوء اجلوار ُيدخل اجلنة		
(
			
هـَ -ق َـر َن اهلل تعاىل الإح�سان �إىل اجلريان بعبادته �سبحانه
و�	-أ�صرب على �أذى جاري و�أحت�سب الأجر عند اهلل تعاىل وال �أقابل الإ�ساءة مبثلها (
أو�ضحها.
َ -2ذكَر اهلل تعاىل ثالث َة �أق�سا ٍم للجريان؛ � ّ
� -3أعلل؛ كان جربيل عليه ال�سالم يو�صي النّبي ﷺ دائماً باجلار.

).
).
).
).
).
).

ن�شاط ختامي
�أ�صنّف الأعمال التالية يف قائمتني؛ الأوىل� :صو ٌر من الإح�سان �إىل اجلار ،والثانية� :صو ٌر
م��ن الإ�ساءة �إىل اجلار( :زيارت��ه ،ﺍﻟﺘﺠ�ﺴ�ﺲ ﻋﻠﻰ �ﺃ�ﺮﺳﺍﺭﻩ ،ﻣ�ﺸﺎﺭﻛﺘﻪ ﻲﻓ �ﺃﻓﺮﺍﺣﻪ ﻭ�ﺃﺣﺰﺍﻧﻪ.
�ﺇﺯﻋﺎﺟﻪ ﺑﺮﻓﻊ ﺍﻟ�ﺼﻮﺕ ،الإ�ﺮﺿﺍﺭ ﺑ�ﺄوالﺩﻩ ،ﻧ�ﺮﺸ ﻋﻴﻮﺑﻪ� ،إعانته وم�ساعدته� ،ﺇﺗﻼﻑ ﻣﺎﻟﻪ،
ﻋﻴﺎﺩﺗﻪ ﻲﻓ ﻣﺮ�ﺿﻪ ،ﺗ�ﺸﻴﻴﻊ ﺟﻨﺎﺯﺗﻪ ،ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﻋﻠﻰ ِﻋﺮ�ﺿﻪ ،مبادرت��ه بال�سالم والتب�سم يف
وجهه ،ﻣ�ﻀﺎﻳﻘﺘﻪ ﻲﻓ ﻣﺮﺍﻓﻘﻪ ،ﺍﺧﺘﻼﻕ الإﻓﻚ ﻭﺍﻟ�ﺸﺎﺋﻌﺎﺕ ﻋﻨﻪ ،ﺍﻟ�ﺴ�ﺆﺍﻝ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﻪ).
�صور من الإح�سان �إىل اجلار
ٌ

�صور من الإ�ساءة �إىل اجلار
ٌ
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فقـ
ال

ال�صالة ()2

ـ ـه

الدر�س
الواحد والع�رشون

�رشوط وجوب ال�صالة
-1
-2
-3
-4

الإ�سالم ؛ فال جتب ال�صالة على الكافر.
البلوغ ؛ فال جتب ال�صالة على ال�صبي.
العقل ؛ فال جتب ال�صالة على املجنون.
دخول وقت ال�صالة ؛ فال ُتقبل �صالة الفري�ضة قبل دخول وقتها �إال يف حاالت خا�صة.

�رشوط �صحة ال�صالة
 -1الو�ضوء وطهارة اجل�سم والثوب واملكان.
� -2سرت العورة.
 -3ا�ستقبال ِ
القبلة.

أفكر
� ّ
ماذا ن�ستفيد من قول اهلل تعاىل:ﵛﭐﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ
ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﵚ()1

.

� -1سورة الأعراف� ,آية .31
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�أركان ال�صالة
 -1القيام للقادر عليه يف الفري�ضة؛ قال تعاىل:ﵛﭐﱆ ﱇ ﱈﵚ(.)1
 -2الـ ّنـيـة؛ قال ﷺ «�إمنا الأعمال بالنيات»(. )2
 -3تكبرية الإحرام ؛ وتكون بلفظ (اهلل �أكرب) ،قال ﷺ «وحترميها التكبري»(.)3
 -4قراءة الفاحتة يف كل ركعة؛ قال ﷺ« :ال �صالة ملن مل يقر�أ بفاحتة الكتاب»(.)4
مرة واحدة يف كل ركعة ؛ قال تعاىل :ﵛﭐﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉﲊﵚ(.)5
 -5الركوع ّ
الرفع من الركوع؛ لقوله ﷺ« :ثُ َّم ْارف َْع ر�أ�سك َحتَّى تَ ْ�ستَوِ َي قَا ِئ ًما»(.)6
ّ -6
تطمئن �ساجداً»(.)7
مرتني يف كل ركعة ؛ «ثم ا�سجد حتى
ّ
 -7ال�سجود ّ
 -8اجلل�سة بني ال�سجدتني ؛ لقوله ﷺ« :ثُ َّم ْارف َْع َحتَّى تَطْ َم ِئ َّن َجا ِل�ساً»(.)8
فاطمئن وافرت�ش ف َِخ َذكَ
جل�ست يف ال�صالة
 -9اجللو���س الأخري يف ال�صالة والت�شهد؛ لقوله ﷺ« :ف���إذا
َ
ّ
ـ�ش َّهـد»(.)9
الي�رسى ثم تَ َ
ال�ص�لاة الإبراهيمية؛ لقوله ﷺ ملا ُ�سئل عن كيفية ال�صالة علي��ه يف ال�صالة« :قولوا :اللهم �صلِّ
ّ -10
حممد وعلى �آل حممد.)10(»...
على ّ
 -11ال�سالم؛ قال ﷺ« :وحتليلها الت�سليم»(.)11
 -12الرتتيب بني الأركان ال�سابقة والطم�أنينة فيها ،قال ﷺ «�صلوا كما ر�أيتموين �أ�صلي» (.)12

� -1سورة البقرة� ,آية.23 :
 -2متفق عليه.
وح َّ�سناه و�صححه النووي.
 -3رواه الرتمذي و�أبو داود َ
 -4متفق عليه.
� -5سورة احلج� ,آية.77 :
 -6متفق عليه.
 -7متفق عليه.
 -8متفق عليه.
 -9رواه �أبو داود وغريه وح�سنه ال�شوكاين والألباين.
 -10متفق عليه.
وح َّ�سناه و�صححه النووي.
 -11رواه الرتمذي و�أبو داود َ
 -12متفق عليه.
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ن�شاط
�أذكر بع�ض �سنن ال�صالة وم�ستحباتها .و�أعر�ضها على جمموعتي.

مبطالت ال�صالة
-1
-2
-3
-4
-5
-6

ترك ركن من �أركان ال�صالة.
الأكل �أو ال�رشب يف ال�صالة.
ال�ضحك يف ال�صالة.
الكالم �أثناء ال�صالة.
كرثة احلركة واللعب �أثناء ال�صالة.
انتقا�ض الو�ضوء.

فوائد املحافظة على ال�صالة
-1
-2
-3
-4
-5

املحافظة على ال�صلوات اخلم�س تعود على امل�سلم باخلري الكثري يف الدنيا والآخرة ومن ذلك:
نيل ر�ضا اهلل تعاىل والفوز باجلنة.
التح ّل��ي بالأخ�لاق احل�سنة ،كال�صدق والأمان��ة وطاعة الوالدين ,فال�ص�لاة تنهى عن الفح�شاء
واملنكر.
املحافظة على نظافة اجل�سم وح�سن املظهر.
تربية النف�س على املحافظة على الوقت واحرتام املواعيد
وحتمل م�شاق احلياة.
ال�صرب على ال�شدائدّ ،
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اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

�	-1أرتّـب �أعمال ال�صالة التالية ترتيباً �صحيحاً:
الركوع ،تكبرية الإحرام ،الت�شهد الأخري ،اجلل�سة بني ال�سجدتني،
( ّ
قراءة الفاحتة ،الرفع من الركوع ،ال�سجود ،الت�سليم).
� -2أذكر الدليل ال�رشعي على ما يلي:
ب -القيام للقادر.
					
�أ  -النية.
د  -ال�صالة الإبراهيمية.
		
جـ -الرتتيب بني �أركان ال�صالة.
 -3ما الفرق بني �رشوط وجوب ال�صالة و�رشوط �صحتها ؟
� -4أملأ الفراغ فيما يلي بالإجابة ال�صحيحة:
أ�  -عورة الرجل من�........إىل ، ........وعورة املر�أة كل.........ماعدا.........
ب -من الأمور الت��ي تف�سد ال�صالة ..........من �أركان ال�ص�لاة ،و..............
وال�رشب و ..........والكالم وكرثة .............واللعب يف ال�صالة.

ن�شاط ختامي
�أ�ستمع خلطبة جمعة لأحد العلماء عن فوائد املحافظة على ال�صالة
و�أهمية ذلك يف حياة امل�سلم ،ثم �أذكر ما ا�ستفدته منها لزمالئي.
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ال�س
رية

البعــثة والنّـبوة

وية
النب

الدر�س
الثاين والع�رشون
نزول الوحي على النبي ﷺ

ظ��ل النبي ﷺ ي�تر ّدد على غار حراء حتى �شارف الأربعني من عمره ,فكان �أول ما ُب ِدئ به من
الوحي الر�ؤيا ال�صادقة  ،فكان ال يرى ر�ؤيا يف نومه �إال حتـقـقـت وجاءت كـ َفـلق ال�صبح.
وتدبره �إذ جاءه املالك جربيل – عليه وعلى نبينا
وبينم��ا ه��و وحيد يف غار حراء غارق يف ت� ّأمله ّ
ال�ص�لاة وال�س�لام – يف ليلة من ليايل رم�ضان ،فدخ��ل عليه الغار فقال له�(( :إق��ر�أ)) قال النبي ﷺ:
ُ
جربي��ل النبي ﷺ و�ضمه �ضم ًة �شديد ًة ثم �أفلته فقال� ((:إقر�أ )) قال (( :ما
((م��ا �أنا بقارئ ))  ،ف�أخذ
أ�شد من الأوىل ثم �أفلته فقال� ((:إقر�أ ))
�أنا بقارئ ))  ،ف�أخذ جربيل النبي ﷺ
و�ضمه مر ًة ثاني ًة �ضم ًة � َّ
ّ
قال (( :ما �أنا بقارئ )) ف�أخذه ف�ضمه الثالثة حتى �أُجهد النبي ﷺ ثم تركه فقال ﵛﭐﲅ ﲆ ﲇ ﲈ
ﲉﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ ﲐ ﲑ ﲒﲓ ﲔ ﲕ ﲖﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﵚ(.)1
خ��رج النبي ﷺ بعد ذلك من غار حراء خائف��اً ،و بينما هو يهبط اجلبل م�رسع ًا يريد العودة �إىل
مكة �إذ به ي�سمع �صوتا يناديه من ال�سماء :يا حممد ! �أنت ر�سول اهلل و�أنا جربيل ،فرفع النبي ﷺ ب�رصه
�سد
�إىل ال�سم��اء ،ف�إذا جربي��ل عليه ال�سالم جال�س على
كر�سي بني ال�سماء والأر�ض له �ستمئة جناح قد ّ
ٍّ
الأفق.

ن�شاط ()1
� ِأ�صف امل�شهد ال�سابق ب�أ�سلوبي.

� -1سورة العلق ,الآية.5 - 1 :
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فزع النبي ﷺ مما حدث معه؛ فرجع �إىل مكة يرجتف من اخلوف ،فدخل بيته قائ ً
ال (( :د ّثروين،
ق�ص ما حدث معه على خديجة ر�ضي
الروع ،ثم ّ
د ّثروين � -أي دفئوين  )) -فدف�ؤوه حتى ذهب عنه ّ
ظن النبي ﷺ �أنّ �رشاً قد �أ�صابه ،فقالت خديجة ر�ضي اهلل عنها تطمئنه
اهلل عنه��ا و�أخربها اخلرب ،وقد ّ
وت�سلي��ه :ك�لا واهلل ما يخزيك اهلل �أبدا؛ �إن��ك لت�صل الرحم وحتمل َ
الك ّ
ـ��ل وتُـك�سب املعدوم وتُقري
ال�ضيف وتُعني على نوائب احلق.

ن�شاط ()2
تـميز
�أ�ستخرج من الن�ص ال�سابق ال�صفات والأخالق احل�سنة التي ّ
بها النبي ﷺ قبل بعثته و�أعر�ضها على جمموعتي.
النبي ﷺ �إىل ابن عمها ( ورق��ة بن نوفل) وكان رج ً
ال
ث��م ا�صطحبت خديجة ر�ض��ي اهلل عنها َّ
بنبي �آخر
كب�يراً ق��د جاوز الت�سعني من عمره ،و ك��ان عامل ًا بالتوراة والإجنيل وما فيهما م��ن ب�شارات ّ
و�صفة املَ َلك الك��رمي الذي �أتاه؛ ته ّلل
الزم��ان ،فلم��ا �سمع من النبي ﷺ ما ح��دث معه يف غار حراء ِ
وجه��ه و ف��رح جداً وقال للنب��ي ﷺ� :أب�رش يا ابن �أخ��ي فهذا الوحي جربيل ال��ذي نزل على مو�سى
وعي�سى والأنبياء من قبلك ،و�إنك لنبي �آخر الزمان.
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اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
 -1ماذا قال ورقة بن نوفل للنبي ﷺ  ،و مباذا ب�رشه ؟
 -2كيف كانت حال النبي ﷺ ملا رجع �إىل بيته عائدا من غار حراء ؟
� -3أعلل� :أول كلمة نزلت على النبي ﷺ (�إقر�أ ).

ن�شاط ختامي
�أرج��ع �إىل تف�س�ير الآيات الكرمي��ة (  ) 7 – 1من �س��ورة املدثر،
و�أ�ستخرج منها و�صايا اهلل تعاىل لنبيه ﷺ.
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�آدا
ب و�أ

التعاون

خالق

الدر�س
الثالث والع�رشون

�أمرن��ا الإ�سالم بالتعاون على اخلري وم�ساعدة النا���س ،وهذا التعاون يعطي املجتمع قوة ومتا�سك ًا
�ضعيف بنف�سه،
قوي ب�إخوانه
و�صالب��ة ،يعي�ش فيه النا�س � ِآمنني مطمئ ّنني،
ٌ
متحابـيـن مت�آخني ،فامل�سلم ٌ
ّ
لذل��ك �أمرنا اهلل تعاىل بالتعاون على اخلري ونهانا عــــن التعاون على ال�رش والإثم فقال جل جاللـــــه:
ﭐﵛﭐ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﳆﵚ(.)1
متعددة؛ كبذل املعروف لهم وخدمتهم
ال�بر والتقوى بني امل�سلمني كثرية ّ
و� ُ
أوج��ه التعاون على ّ
وال�سه��ر على راحتهم و ق�ضاء حوائجهم وم�ساعدة املر�ضى وامل�سنني ..كما � ّأن م�ساعدة ال ّأم والأهل
يف �أعم��ال البي��ت �أي�ض ًا من التعاون على ال�بر والتقوى؛ فقد كان النبي ﷺ خ�ير النا�س لأهله وكان
يكون يف خدمتهم دائماً.

ن�شاط

��د قائم ًة بالأعم��ال التي ميكنني بها م�ساعدة ٍّ
ك��ل ِم ْن� :أهلي،
�أُ ِع ُّ
جرياين� ،أ�صدقائي وزمالئي.

�أمثلة على التعاون:
ويجدد
 -1التع��اون عل��ى طاعة اهلل تعاىل وتنفيذ �أوامره� :أمر اهلل �إبراهي��م -عليه ال�سالم� -أن يرممّ الكعبة
ّ
بناءه��ا ،فقام �إبراهيم -عليه ال�س�لام -على الفور لينفذ �أمر اهلل ،وطلب من ابنه �إ�سماعيل -عليه
ُ
إ�سماعيل �أباه ،وتعاونا مع ًا حتى تمَ ّ البناء.
ال�سالم� -أن يعاونه يف بناء الكعبة ،ف�أطاع �
 -2التع��اون يف الدع��وة �إىل اهلل تع��اىل� :أر�سل اهلل مو�سى علي��ه ال�سالم �إىل فرعون يدع��وه �إىل عبادة اهلل
وح��ده ،فطلب مو�سى عليه ال�سالم م��ن اهلل �سبحانه �أن ير�سل معه �أخاه ه��ارون ليعاونه ويقف
بجانبه يف دعوته ،فا�ستجاب اهلل تعاىل لطلب مو�سى و� ّأيده ب�أخيه هارون ،فتعاونا يف الدعوة �إىل
اهلل ون�رصهم اهلل تعاىل على فرعون وجنوده.
� -1سورة املائدة� ,آية.2 :
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 -3التعاون يف مواجهة �أعداء الأمة ِ
الكفار من كل مكان و�أحاطوا
وجها ِدهم :ففي غزوة الأحزاب اجتمع
ُ
باملدينة املنورة للق�ضاء على الإ�سالم ،ف�أ�شار �سلمان الفار�سي ر�ضي اهلل عنه على النبي ﷺ بحفر
ٍ
عظيم حول املدينة حتى ال ي�ستطيع الكفار اقتحامه ،وقام امل�سلمون جميع ًا بحفر اخلندق
خندق
ٍ
ومعهم ال ّنبي ﷺ حتى �أمتّوه ،ففوجئ به امل�رشكون و َن�صرَ َ اهلل ُ امل�سلمني على �أعدائهم.
عاه ُد
 -4التع��اون يف م�ساع��دة ال�ضعف��اء واملحتاجنيَ :
��ر ر�ضي اهلل عنه وهو خليف�� ُة امل�سلمني َي َت َ
كان ُع َم ُ
الأَ ِ
وي ْ�سـ َت ِـقـي َل ُه َّن المْ َاء بال َّل ْي ِل ،و َق ْد َح َ�ص َ
رام َ
��ل �أَ ْن َر� ُآه َط ْل َح ُة ر�ضي اهلل عنه ِبال َّل ْي ِل َي ْد ُخ ُل َب ْي َت
��ل َ
ِ
��ر�أَ ٍة غريبة؛ ف ََد َخ َ
ياء ُم ْق َع َد ٌة ف ََ�س�أَ َله��ا :ماذا َي ْ�ص َن ُع َهذا
��ي َع ُجو ٌز َع ْم ُ
��ل �إِ َل ْيها َط ْل َح ُة َن ً
ْام َ
هارا َف�إِذا ه َ
الر ُج ُ
مد ٍة طويل ٍة
��ل ِع ْن َ
الرجل – وهي ال تعرف اخلليف��ة عمر ِ -من ّ
��د ِك ؟ فَقا َل ْ
��ت العجوزَ :هذا ّ
َّ
وي ْخرِ ُج َع ِ ّني الأَذَى ،ف َ
وي ْ�أ ِتي ِني بمِ ا �أحتاجه من ال�سوق ّ
َقال َط ْل َح ُةَ :ث ِك َل ْت َك
وينظف بيتي ُ
يتف ّق��دين َ
�أُ ُّم َك يا َط ْل َح ُة �أَ َع ْو ِ
رات ُع َم َر َت َّتب ُِع.
وك��ان �أب��و بكر ال�صديق ر�ض��ي اهلل عنه وهو خليف�� ٌة للم�سلمني يحلب الأغن��ام واملاعز للبنات
لهن املاء من البئر.
ال�صغريات و مي أ
ل ّ

أفكر
� ّ

ٍ
من�صب رفيع؛ فما هي الأعمال
أتخيل نف�سي �صاحب �سلط ٍة �أو ذا
� ّ
وامل�شاريع التي �أقوم بها مل�ساعدة ال�ضعفاء والعاجزين ومعاونتهم.




�	-1أحر�ص على تقدمي امل�ساعدة والعون ّ
ونيل ر�ضوانه.
لكل من يحتاجهما ابتغاء وجه اهلل تعاىل ْ
�	-2إذا تع��اون امل�سلمون على البرِ ّ والتقوى ونبذوا �أ�سباب ال ُفرقة ِ
أعزهم اهلل
واخلالف بينهم � ّ
عدوهم.
تعاىل ون�رصهم على ّ
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اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
� -1أذكر �آي ًة كرمي ًة حتثنا على التعاون على اخلري وتنهانا عن التعاون على ال�رش.
� -2أعر�ض �أمثل ًة من حياة الأنبياء الكرام عليهم ال�سالم على التعاون.
أو�ضح فيه تعاون النبي ﷺ مع قومه يف بناء الكعبة امل�رشّفة قبل البعثة النبوية.
� -3أكتب تقريراً � ّ

ن�شاط ختامي

ٍ
خطوات عملية لوحدة امل�سلمني وت�شجيع التعاون على ما
�أق�ترح
ُير�ضي اهلل تعاىل بينهم.
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ا

(طـ ْعـم الإيـمـان)

رشيف
ث ال�
حلدي

الدر�س
الرابع والع�رشون

عن العبا�س بن عبد املطلب ر�ضي اهلل عنه قال ،قال ر�سول
ٍ
ومبحمد
ر�ضي باهلل رباً وبالإ�سالم ديناً
اهلل ﷺ« :ذاقَ ط َْـع َـم الإميان من َ
ﷺ ر�سو ًال».

رواه م�سلم

املفردات والرتاكيب
َ
ال�سعادة وال�رسور به.
ذاق طـعـم الإميانْ � :أي َو َج َـد ّ
ــب وا ْقــ َتـنـع.
�ضـــي :من �أَ َح ّ
مــــــــــن َر َ

نبذة موجزة عن ال�صحابي اجلليل راوي احلديث ال�رشيف
ا�سمه وكنيته :العبا�س بن عبداملطلب ،وكنيته �أبو الف�ضل ،ولد قبل عام الفيل بثالث �سنني.
عـم النبي ﷺ و�أبو ال�صحابي اجلليل عبد
�أعـــمـالــــــه :كان من �أكابر قري�ش يف اجلاهلية والإ�سالم وهو ّ
اهلل بن عبا�س.
�إ�ســـــالمــــه� :أ�سلم قبل الهجرة وكتم �إ�سالمه و�أقام مبكة يكتب لر�سول اهلل ﷺ �أخبار امل�رشكني.
وفـــــاتـــــــه :ت��ويف �سن��ة  32للهج��رة باملدينة املنورة ،و�صل��ى عليه عثمان ر�ض��ي اهلل عنه ودفن يف
البقيع.
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املعنى الإجمايل
يخربن��ا النبي ﷺ يف ه��ذا احلديث ال�رشيف ع��ن الأ�سباب احلقيقية لل�سع��ادة وال�سرّ ور وطيب
الر�ضا والت�صديق بثالثة �أمور:
العي�ش يف الدنيا؛ وهي ّ
 -1الإميان باهلل رباً :فال نـ ّت ِ
ومدبراً ،وال نتوكّ ـل �إال عليه وال نخاف
ـخذ غري اهلل تعاىل �إل ًه خالق ًا ورازق ًا ّ
�أحداً غريه وال نعبد ِ�سواه �سبحانه ،فنكرث من ِذكْ ـرِ ه وعبادته و َن ْـر�ضى بق�ضا ِئـه و َق َـدره.
الرحمة والعدل  -ديناً ،و�أن نر�ضى ب�رشيعة
 -2الإمي��ان بالإ�س�لام ديناً :فال نـ ّتخذ َ
غري الإ�سالم – دي��ن ّ
اهلل تع��اىل ال�سمحة املي�رسة؛ فن�ؤ ّد َي الواجبات ونكرث من الأعمال ال�صاحلة ونبتعد عن املنكرات
واملعا�صي.
ونحبه ونطيعه ونقتدي ب��ه يف �أخالقنا و�ش�ؤون
 -3الإمي��ان مبحم��د ﷺ نبي��اً :فنـ ّتـبع ر�س��ول اهلل ﷺ
ّ
حياتنا ومعامالتنا.

ن�شاط
�أذك��ر �أمثلة على اتب��اع النبي ﷺ واالقتداء ب��ه .و�أعر�ضها على
جمموعتي.




 -1ال�سعادة احلقيقية تكون يف طاعة اهلل تعاىل وعبادته وتوحيده.
ونبيي ﷺ وال �أع�صيهما .
ِ �	-2أح ّب ربي تعاىل ّ
 -3الكفر باهلل تعاىل ومع�صيته �سبب ال�شقاء والتعا�سة يف الدنيا والآخرة .
 -4الإ�سالم هو دين اهلل تعاىل الكامل و�آخر الأديان الإلهية و�أف�ضلها.
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�	-1أ�ضع �إ�شارة (� )Pأمام العبارة ال�صحيحة و�إ�شارة (� )Oأمام العبارة غري
ال�صحيحة فيما يلي:
( )
					
�أ  -املال واملن�صب هما �سبب ال�سعادة يف الدنيا
( )
		
ب -امل�سلم يجد لذته و�سعادته يف ال�صالة عندما يقف بني يدي اهلل تعاىل
( )
				
جـ -تالوة القر�آن الكرمي تريح النف�س ويطمئن بها القلب
� -2أكمل كتابة الفراغ فيما يلي بالكلمة املنا�سبة:
�أ  -قال ر�سول اهلل ﷺ « :ذاق طعمَ ، .......م ْن ر�ضي باهلل ،........وبالإ�سالم،..........
وحممد ﷺ.».......
ب -العبا�س بن عبد املطلب ر�ضي اهلل عنه هو ........النبي ﷺ.
جـ -ال�سعادة احلقيقية تكون يف............................
د �	-أحب ..................و .............................وال �أع�صيهما.
ونـبـيـي...................
وديـنـي،................
ـي، ..............
هـّ -
ّ
َ
رب َ

ن�شاط ختامي
ماذا ن�ستفيد من احلديث ال�رشيف التايل:
يت ِبا ِ
هلل َربًّاَ ،و مِب ُ َح َّم ٍد َر ُ�سو ًال،
«م ْن قَالَ حِينْ َ يَ ْ�س َم ُع النِّ َد َاء َر�ضِ ُ
قال ﷺَ :
ال ِم ِدينًاُ .غ ِف َر لَ ُه َذنْبُ ُه»(.)1
َو ِبالإ ِْ�س َ

 -1رواه م�سلم.
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التج
وة و
التال

�أحكام النّون ال�ساكنة والتنوين ()2

ويد

الدر�س
اخلام�س والع�رشون

مقرر التالوة لهذا الدر�س �سورة النب�أ من الآية (� )31إىل الآية (.*)40

ا ُ
حلكم الثاين :الإدغام
قال الإمام اجلمزوري رحمه اهلل:
يف َي ْر ُم ُلون عندهم قد ثبتت
		
إدغـــــام ب�ست ٍة �أتـت
والثاين �
ٌ
ا�صطالحا :دمج حرف �ساكن يف حرف متحرك بحيث ي�صريان
تعريف الإدغام :لغة الإدخال والدمج،
ً
واحدا م�شد ًدا.
حرفًا
ً
يرمــلون ) وتعني ُي�رسعون.
حروفه� :ستة �أحرف جمموعة يف كلمة ( ُ

عالمته يف امل�صحف ال�رشيف
 بالن�سبة للنون ال�ساكنة :تكون بال عالمة هكذا ( ن ). بالن�سبة للتنوين :تكون الفتحتان متتابعتني وكذلك الك�رستان وال�ضمتان.ويكون ر�سم ُه هكذا ٍ
.

ٌ ً

�أق�سامه
فيه بغنـــة بينمـــــو ُع ِلمـــا
		
لكنها ق�سمان ق�سم يدغمـا
تدغم كدنيا ثم �صنوان تال
		
�إال �إذا كــان بك ْلمـــ ٍة فــال
كررنــه
		
والثاين �إدغام بغيــر غ َّنـــه
يف الالم والرا ثم ِّ
� -1إدغام بغنة :وحروفه جمموعة يف كلمة ( ينمو) .والغنة �صوت يخرج من الأنف.
�أمثلة على هذا النوع:

* ي�ستعان بامل�صحف ال�رشيف يف تنفيذ هذا الدر�س.
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حرف الإدغام بغنة

مع النون ال�ساكنة يف كلمة

مع النون ال�ساكنة يف كلمتني

الياء

ال يوجد

ﭐﵛﭐﲄ ﲅﵚ

النون

ال يوجد

ﭐﵛﲡ ﲢﵚ

امليم

ال يوجد

ﭐﵛﲧ ﲨﵚ

الواو

ال يوجد

ﭐﵛﱥ ﱦﵚ

مع التنوين
ﵛﭐﲗ ﲘﵚ

ﵛﭐﱉ ﱊﵚ
ﵛﭐﲷ ﲸﵚ

ﵛﭐﱊ ﱋﵚ
ﵛﭐﳉ ﳊﵚ

ﵛﳍ ﳎﵚ
ﵛﭐﲵ ﲶﵚ
ﵛﭐﱒ ﱓﵚ

� -2إدغام بغري غنة :وحروفه الالم والراء� .أمثلة على هذا النوع:
حرف الإدغام بغنة

مع النون ال�ساكنة يف كلمة

مع النون ال�ساكنة يف كلمتني

الراء

ال يوجد

ﵛﭐﲗ ﲘ ﲙﵚ

الالم

ال يوجد

ﵛﭐﱿ ﲀﵚ

مع التنوين
ﵛﭐﱒ ﱓ ﱔ
ﱕﵚ

ﵛﭐﳛﳜ ﳝﵚ

ﵛﭐﱌ ﱍﵚ

ن�شاط
�أو�ضح نوع الإدغام يف ما يلي:

 -1ﵛﭐﳜ ﳝ ﳞ ﳟﵚ		.

 -3ﵛﭐﲆ ﲇ ﲈﵚ.
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 -2ﵛﭐﱎ ﱏ ﱐ ﱑﵚ.
 -4ﭐﵛﭐﲵ ﲶ ﲷ ﲸﵚ.

مالحظـــــــة:

ال يقع الإدغام عند ال ّنون ال�ساكنة �أو التنوين �إال يف كلمتني ،ف� ْإن وقع يف كلم ٍة واحد ٍة َو َج َب
وي�سم��ى �إظهاراً مطلقاً؛ وقد وقع هذا يف �أربع كلم��ات يف القر�آن الكرمي�( :صنوان)،
الإظه��ار
ّ
(قنوان )  ( ،بنيان )  ( ،دنيا ).

تطبيقه
 �إذا كان احلرفان متماثلني يدغم الأول يف الثاين مبا�رشة ،نحو َمن َّن�ش�آء؛ ف ُتـقر�أ َم َّن�شاء.مماثل للثاين ثم �أدغمت ,مثال ذلك
	�إذا كان احلرفان غري متماثلينْ ُقـلبت ال ّنون �أو التنوين �إىل حرف ٍِ
ِ
فت�صري(م َّوال).
(من َوال)  ،ويكون الإدغام بقلب النون فت�صري( ِم ْو َوال) ثم ُت ْدغم يف التي بعدها
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اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
� -1أملأ الفراغ فيما يلي مبا ينا�سبه:
�أ  -حروف الإدغام جمموعة يف كلمة...................
ويق�سم �إىل ق�سمني بـ .............وبـ.....................
ب -تكون عالمة الإدغام مع النون ال�ساكنة يف امل�صحف ال�رشيف هكذا...........
جـ -تعريف الإدغام لغة ،..................وا�صطالحاً..........................
 -2ما هو الإظهار املطلق ؟
� -3أ�ستخرج �أحكام الإدغام فيما يلي:
(من َّن�صري)ِ ،
ِ
(و ٍّ
ٌ
(لرءوف َّرحيم).
يل َوال)( ،ما ًال ُّل َبدا)،
(من َّيـ�شاء)َ ،
(من َّماء)َ ،

ن�شاط ختامي
�أقارن ب�ين الإظهار والإدغ��ام من حيث :احل��روف ،العالمة يف
امل�صحف ،التطبيق  ،الغنة.
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فقـ

�صالة اجلمعة

ـ ـه

الدر�س
ال�ساد�س والع�رشون

دي��ن الإ�سالم يح��ب االجتماع ويدع��و �إليه ،ومل يرتك جم��ا ًال من جماالت التع��ارف والت�آلف بني
ي�سعون �إىل ذكر اهلل تع��اىل فيجتمعون يف
امل�سلم�ين �إال �أم��ر به ،ويوم اجلمع��ة يوم عيد امل�سلمني؛ ففي��ه
ْ
امل�ساجد تاركني م�شاغل الدنيا لي�ستمعوا �إىل توجيهات اخلطباء و�إر�شادات العلماء.
ق��ال اهلل تع��اىل :ﭐﵛﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱐ ﱑ

ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱡ ﱢ ﱣ ﱤ
ﱥ ﱦﵚ(.)1

�أفكّ ر
ما �سبب نزول الآيات الكرمية ال�سابقة وما تف�سريها؟

ف�ضْ ل يوم اجلمعة
دخل اجلنة
قال ر�سول اهلل ﷺ« :خري يو ٍم طلعت فيه ال�شم�س يوم اجلمعة؛ ففيه ُخ ِل َق �آدم عليه ال�سالم وفيه �أُ ِ
وفيه �أُخرج منها ،وال تقوم ال�ساعة �إال يوم اجلمعة»(.)2

ف�ضل �صالة اجلمعة
غ�سل يوم اجلمعة واغت�س��ل وبكر وابتكر ,وم�شى ومل يرك��ب ,ودنا من الأمام
ق��ال ر�س��ول اهلل ﷺ« :من َّ
وا�ستمع ومل يلغ كان له بكل خطوة عمل �سنة �أجر �صيامها وقيامها »(.)3
� -1سورة اجلمعة� ,آية.10-9 ,
 -2رواه م�سلم.
 -3رواه الرتمذي و�أبو داود الن�سائي و�صححه الألباين والأرنا�ؤوط.
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�آداب و�سنن يوم و�صالة اجلمعة
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

الإكثار من ال�صالة وال�سالم على النبي ﷺ و�آل بيته.
اال�ستحمام ولب�س �أجمل الثياب.
التعطر وا�ستعمال ال�سواك.
قراءة �سورة الكهف
التبكري �إىل �صالة اجلمعة.
اجللو�س يف امل�سجد ب� ٍ
أدب واال�ستماع للخطبة.
الإكثار من الدعاء واال�ستغفار.

ن�شاط
للجمعة و�أعر�ضها على جمموعتي.
�أذكر �آداب ًا و�سنن ًا �إ�ضافي ًة ُ

�أحكام �صالة اجلمعة
-

ال�صحيح (غري املري�ض) املُقيم (غري امل�سافر)،
ُحكمها� :صال ُة اجلمعة واجب ٌة على امل�سلم البالغ العاقل ّ
فال جتب على الأطفال والن�ساء واملر�ضى وامل�سافرين.
يوم اجلمعة يف وقت �صالة الظهر.
وقتهاُ :
ٍ
ركعات كالظهر ملن مل جتب عليه �صالة اجلمعة.
عدد ركعاتها :ركعتان للفري�ضة� ،أو �أربع
�سنتها القبلية :ال عدد لها في�صلي ما �شاء قبل اخلطبة.
�سنتها البعدية :ركعتان يف البيت� ،أو �أربع ركعات يف امل�سجد.
ؤذن لل�صالة وبعدها
كيفيته��ا :ي�صعد اخلطي��ب على املنرب فيلقي ال�سالم على امل�صلني ،ثم ي���ؤذّن امل� ُ
إمام وامل�صلون ركعتني يقر�أ فيهما
َي ْخ ُط��ب اخلطيب خطبتني بينهما ا�سرتاحة ق�صرية ،ث��م ي�ص ّلي ال ُ
ٍ
ب�صوت مرتفع.
إمام
ال ُ
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�	-1أعلل ملا يلي:
�أ 	-ال جتب �صالة اجلمعة على الأطفال والن�ساء واملر�ضى وامل�سافرين.
ب� -أنزل اهلل تعاىل �سور ًة كرمي ًة ا�سمها �سورة اجلمعة.
يوم طلعت فيه ال�شم�س.
جـ -يوم اجلمعة خري ٍ
� -2أملأ الفراغ بالإجابة ال�صحيحة فيما يلي:
ـ�ص ّلى �صالة اجلمعة وقت................
�أ ُ -ت َ
ب� -صالة اجلمعة .......على كل م�سلم �إال..............................
جـ -م��ن �سنن يوم اجلمعة ق��راءة �سورة...........والإكثار م��ن ..............على
النبي ﷺ.
د َ -ع َد ُد ركعات �صالة اجلمعة� ،....أو .....ركعات ملن مل جتب عليه �صالة اجلمعة.
هـ� -س ّنة �صالة اجلمعة القبلية ، .............و�س ّنتها البعدية� ..........أو............
غ�سل واغت�سل و .......و .......ومل يركب ودنا من الإمام وا�ستمع ومل يلغ
و  -من ّ
كان له بكل خطو ٍة..............
أو�ضح كيفية �أداء �صالة اجلمعة ؟
ّ �	-3

ن�شاط ختامي
�أكت��ب تقريراً عن بع�ض الت�رصفات والأفع��ال غري ال�صحيحة التي
�أراها يف �صالة اجلمعة.
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ال�س
رية

امل�سلمون الأوائل

وية
النب

الدر�س
ال�سابع والع�رشون

بد�أ الوحي يتتابع ويتـنزل القر�آن الكرمي على النبي ﷺ ي�أمره ب�أن يب ّلغ ر�سالة ربه للنا�س وير�شدهم
لطريق الهداية ويخرجهم من الظلمات �إىل النـّور ومن ال�رشك �إىل التوحيد.
�أخ��ذ النب��ي ﷺ يدعو �إىل الإ�سالم والإميان ب��اهلل تعاىل و�أنه ر�سول رب العامل�ين �رساً خوف ًا من
�أذى قري���ش ،حي��ث كان يعلم �أن قري�ش ًا لن ترتكه و�ش�أنه ،وذل��ك ب�سبب ِكبرْ ها و غطر�ستها و حر�ص
وتع�صبهم لأ�صنامهم و�أوثانهم ؛ فبد أ� بدعوة �أ�صحابه
�سادته��ا على م�صاحلهم وزعاماتهم و �شهواتهم
ّ
و�أق��رب النا�س �إليه؛ فكانت �أم امل�ؤمنني خديجة بن��ت خويلد ر�ضي اهلل عنها �أول النا�س �إ�سالم ًا و�إميان ًا
ب��اهلل ور�سول��ه ،ثم تالها ابن عم النب��ي و�أعز النا�س على قلبه علي بن �أب��ي طالب ر�ضي اهلل عنه وكان
يف العا��شرة من عمره ،ثم زيد بن حارثه موىل ر�سول اهلل ﷺ ،ثم �أ�سلم �صاحبه و�أعز �أ�صدقائه ورفيق
عمره �أبو بكر ال�صديق ابن �أبي قحافة ر�ضي اهلل عنه ،وكان رج ً
ال م�ألوف ًا لقومه حمبب ًا �سهالً؛ ف�أ�سلم على
يديه طائف ٌة من كبار ال�صحابة �أمثال عثمان بن عفان والزبري بن العوام وعبد الرحمن بن عوف و�سعد
ابن �أبي وقا�ص وطلحة بن عبيد اهلل ر�ضي اهلل عنهم �أجمعني.

أفكر
� ّ
مل يكت��ف �أبو بكر ال�صديق ر�ض��ي اهلل عنه ب�إ�سالمه وح�سب؛ بل
�أخذ يدعو �أ�صدقاءه و�أهله للإ�سالم .ماذا ن�ستفيد من ذلك؟

الدعوة ال�رسية
ا�ستمر النبي ﷺ يدعو من ي�أن�س فيهم خرياً وا�ستعداداً لقبول احلق والهدى �إىل الإ�سالم  ،ف�أ�سلم
معه عدد من رجاالت قري�ش ون�سائها :ك�أبي عبيدة بن اجلراح و�أبي �سلمة وعثمان بن زيد بن مظعون
و�أخوي��ه قدام��ة وعبد اهلل  ،وعبيدة بن احلارث و�سعيد بن زيد ب��ن عمرو بن نفيل وامر�أته فاطمة بنت
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اخلطاب ،و�أ�سماء وعائ�شة بنتي �أبي بكر  ،وخباب بن الأرت وعمري بن �أبي وقا�ص وعبد اهلل بن م�سعود
ر�ضي اهلل تعاىل عنهم �أجمعني  ،كما و�أ�سلمت مع النبي ﷺ طائفة من العبيد والفقراء وال�ضعفاء الذين
ر�أوا يف الدي��ن اجلديد العدل والرحمة واحلرية واخلال���ص مما هم فيه من �شقاء وب�ؤ�س كبالل بن رباح
و�صهي��ب الرومي و�آل يا�رس ..وكان النبي ﷺ يجتمع مب��ن �أ�سلم يف دار ال�صحابي ال�شاب الأرقم بن
�أب��ي الأرقم فيتلو عليهم �آيات القر�آن الكرمي ويعلمهم �رشائ��ع الإ�سالم ،وا�ستمرت الدعوة ال�رسية مدة
ثالث �سنوات ازداد فيها عدد امل�سلمني زيادة ي�سرية  ،فتكونت جماعة من امل�ؤمنني تقوم على الأخوة
والتعاون.

ن�شاط
�أتع��اون مع زمالئي يف التعريف بال�صحابي اجلليل الأرقم بن �أبي
الأرقم ودوره يف ن�رصة الإ�سالم.
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اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
 -1ملاذا بد�أ النبي ﷺ بالدعوة �رساً يف �أول الأمر؟
 -2كان ِم ْن �أول من �أ�سلم مع النبي ﷺ العبيد والفقراء  ،ملاذا ؟
� -3أملأ الفراغ بالإجابة ال�صحيحة:
�أ  -ا�ستمرت الدعوة ال�رسية� ..............سنوات.
ب -من امل�سلمات الأوائل................،..................... ،............
جـ�	-أول م��ن �أ�سل��م م��ن الفتي��ان ، ......................و�أول م��ن �أ�سل��م م��ن
الرجال........................

ن�شاط ختامي

�أكتب تقريراً �أو�ضح فيه جهود �أم امل�ؤمنني خديجة ر�ضي اهلل عنها
يف ن�رصة النبي ﷺ.
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�آدا
ب و�أ

ال�صرب

خالق

الدر�س
الثامن والع�رشون

ـلـ��ق �إ�سالمي نبيل وله ف�ضائ��ل عظيمة؛ وقد �أمرنا اهلل تعاىل ب��ه فقال �سبحانه :ﵛﭐﲹ
ال�ص�بر ُخ ٌ
ّ
ٌ
ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﵚ()1

 ،وق��د جعل اهلل تعاىل له �أجراً
()2
وال�صرب ج��زا�ؤه اجلنة ﵛﭐﱵ ﱶ ﱷ ﱸ
عظيم�� ًا فق��ال تعاىل ﵛﭐﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦﵚ ّ ،
ﱹﵚ(.)3

أفكر
� ّ
�أثنى اهلل تعاىل على نبي من �أنبيائه الكرام يف قوله تعاىل ﵛﭐﱔ ﱕ
ٍّ
ﱖﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﵚ()4

 ،ف ََمن هو هذا ال ّنبي الكرمي وما هي ق�صته ؟

و قد ذكر العلماء �أ ّن ال�صرب ثالثة �أنواع:
 -1ال�ص�بر على الطاع��ة :فالقيام بالطاعات والأعم��ال ال�صاحلة يحتاج جماه��د ًة للنف�س؛ كمن ي�صوم
ويتحمل اجلوع والعط�ش ،ويحفظ القر�آن الكرمي ويتعلمه ويقاوم الرغبة يف �إ�ضاعة الوقت فيما
ال ينف��ع ،ويقوم الليل ويق��اوم النوم وال�سهر مثالً ،و ّمما ُيعينه على ذل��ك �أن يتذكر الأجر العظيم
أعده اهلل تعاىل ملن يطيعه ويعبده.
الذي � ّ
 -2ال�صرب عن املعا�صي :فيغالب امل�سلم �شيطانه و نف�سه ومينعها من ترك الفرائ�ض �أو الوقوع يف اخلط�أ
واملحرم��ات؛ كالن��وم عن �صالة الفجر وغ�ش النا�س و �رسقته��م ....وذلك ب�أن يلج�أ امل�سلم �إىل
يزينون للإن�سان الوقوع يف املعا�صي
اهلل دائم�� ًا و يكرث من ذكره و يبتعد عن رفق��اء ال�سوء الذين ّ
واملهالك ،و�أن ي�صاحب ال�صاحلني والأخيار الذين ي�شجعونه على فعل اخلري.
-1
-2
-3
-4

�سورة �آل عمران� ,آية.200 :
�سورة الزمر� ,آية .10
�سورة الإن�سان� ,آية.12:
�سورة �ص� ,آية.44 :
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ن�شاط
�أكتب بع�ض الأعمال ال�صاحلة وغري ال�صاحلة التي يحتاج فعلها �أو تركها
�إىل م�صابرة وجماهدة للنف�س يف اجلدول التايل و�أعر�ضها على جمموعتي.
�أعمال �صاحلة فعلها بحاجة

�أعمال غري �صاحلة تركها بحاجة

ملجاهدة النف�س

ملجاهدة النف�س

 -3ال�ص�بر على البالء و مك��اره الدنيا :فقد ُيبتلى العبد ببدنه �أو مباله �أو ب�أهله ،فعليه �أن ي�صرب على البالء
ني
يب �أَ َح ًدا ِم َن امل ُْ�س ِل ِم َ
ال��ذي �شاءه اهلل تعاىل و�أن يحمد اهلل تعاىل على ك��ل حال ،قال ﷺ« :ال تُ ِ�ص ُ
��م يَ ُقولُ  :ال َل ُّه َّم �أَ ُج ْرنيِ فيِ ُم ِ�صيبَ ِتي،
ُم ِ�صيبَ�� ٌة فَيَ ْ�سترَ ْج ُ
ِ��ع ِع ْن�� َد ُم ِ�صيبَ ِت ِه – �أي يقول �إنا هلل و�إنا �إليه راجعون  ، -ثُ َّ
ُ��ف ليِ َخ�ْي�رْ ًا ِم ْن َها؛ �إ َِالّ �أبدله اهلل خريا منها»( ،)1ولي ْقت��د امل�سلم بنبينا ﷺ الذي �صرب على فقدان
اخل ْ
َو ْ
والديه يف �صغره وعلى فقد بع�ض �أوالده و�أزواجه و�أقاربه و�أ�صحابه يف حياته ،و�صرب �أي�ضا على
ؤمن على امل�صائب واحت�سب
�أذى امل�رشك�ين واملنافقني وتكذيبهم وحماربتهم له ..ف� ْإن َ�ص�َبلرَ امل� ُ
الأجر عند اهلل َ
نال ثناء اهلل عليه والثواب اجلزيل يوم الدين.




 -1اهلل تعاىل يحب ال�صابرين ويثبتهم ويدخلهم اجلنة.
�	-2أثق باهلل تعاىل و�أر�ضى بق�ضائه �إن �أ�صابني مكروه و�أحمده على كل حال.
 -1متفق عليه.
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اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
� -1أو�ضح مثا ًال على كل نوع من �أنواع ال�صرب الثالثة.
ال �رشعياً على ف�ضل ال�صرب.
� -2أذكر دلي ً
 -3ما هو الدعاء الذي علّمنا النبي ﷺ �أن نقوله عند وقوع مكروه ؟

ن�شاط ختامي
�أ�ستمع لق�صة �أم امل�ؤمنني �أم �سلمة ر�ضي اهلل عنها التي �رضبت �أروع
الأمثل��ة على ال�صرب ،و كيف �أن اهلل تع��اىل عو�ضها خرياً بعد ذلك جزاء
�صربها و�إميانها  ،ثم �أعيد رواية الق�صة ب�أ�سلوبي.
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ا

و خالق النا�س بخلق ح�سن

رشيف
ث ال�
حلدي

الدر�س
التا�سع والع�رشون

ذر ر�ض��ي اهلل عنه ،عن ر�س��ول اهلل ﷺ �أنه قال:
ع��ن �أبي ٍّ
«ات��ق اهلل حيثما كنت ،و�أتبع ال�سيئة احل�سنة متحها ،وخالق النا�س بخلق
ح�سن).
رواه الرتمذي وقال :حديث ح�سن

املفردات والرتاكيب
ات��ق اهلل حيثم��ا كن��ت :ابتعد عن كل ما يغ�ضب اهلل تعاىل يف �أي مكان و زمان.
�أتبع ال�س��يئة احل�سنة متحها� :إذا �أذنبت ذنبا فاعمل عمال �صاحلا وراءه يغفره اهلل لك.

نبذة موجزة عن ال�صحابي اجلليل راوي احلديث ال�رشيف
اال�سمُ :جن��دب بن جن��ادة ر�ضي اهلل عنه  ،من ال�سابق�ين يف الإ�سالم � ،أ�سلم يف مك��ة و مل ي�سبقه �إىل
الإ�سالم �إال ثالثة �أ�شخا�ص.
الكنية :هـو �أبـو ذر الغفـاري
�أعماله :مما ميزه قبل �إ�سالمه �أنه كان يعتقد بالإله الأحد ،ويرف�ض عبادة الأ�صنام .و بعد �إ�سالمه كان من
الزهاد العباد.
الربذة قرب املدينة املنورة.
وفاتــه :تويف �سنة  32للهجرة يف ِّ

املعنى الإجمايل للحديث
يو�صينا النبي ﷺ يف هذا احلديث ال�رشيف مبا يلي:
 -1تق��وى اهلل تع��اىل يف �سائر الأمكنة والأزمنة ويف ال�رس و العالني��ة ،ف�أينما نكون علينا �أن نحافظ
على �أوامر اهلل تعاىل و �أن جنتنب املحرمات  ،و مما يعني امل�ؤمن على ذلك �أن ي�ست�شعر �أن اهلل تعاىل
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مطل��ع علي��ه يف �سائر �أحواله  ،فاهلل تعاىل رقيب علينا يرانا و ي�سمع كالمنا  ،واهلل تعاىل ال يخفى
عليه �شيء يف الأر�ض وال يف ال�سماء.

ن�شاط ()1
�أ�ستم��ع �إىل ق�صة عمر ب��ن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه م��ع املر�أة التي
كانت تغ���ش احلليب يف املدينة  ،ثم �أ�ستخرج م��ع زمالئي بع�ض العرب
والفوائد منها.
فعل��ت �سيئ ًة ف�أ�ستغفر اهلل تع��اىل منها و�أفعل بعدها ح�سن ًة متحه��ا ،فالإن�سان قد ّ
يزل و ين�سى
�	-2إذا
ُ
ويخطئ  ،واهلل تعاىل غفور تواب يغفر الذنوب و يقبل التوبة  ،و قد �أر�شدنا اهلل تعاىل �إىل �أن فعل
احل�سنات ميحو ال�سيئات  ،قال تعاىل ﵛﭐﲡ ﲢ ﲣ ﲤﲥ ﲦ ﲧ ﲨﵚ(.)1
 -3حل�س��ن اخللق مكان��ة عظيمة يف �رشيعتنا  ،ف�إنه يث ّقل ميزان العبد ي��وم احل�ساب ،قال ر�سول اهلل
ﷺ «م��ا من �ش��يء يو�ضع يف امليزان �أثقل من ح�سن اخللق»( ،)2ويبلغ به امل�سلم درجة ال�صائم القائم،
وهو �سبب رئي�س يف دخول اجلنة ؛ ف�إن النبي ﷺ ملا �سئل عن �أكرث ما يدخل النا�س اجلنة ؟  ،قال:
«تقوى اهلل ،وح�سن اخللق»( .)3وقال النبي ﷺ «�أكمل امل�ؤمنني �إميانا �أح�سنهم خلقا»(.)4

-1
-2
-3
-4

�سورة هود� ,آية.114 :
رواه الرتمذي و�أبو داود والبخاري يف الأدب املفرد و�صححه الألباين.
رواه ابن حبان والرتمذي وابن ماجه وح�سنه الألباين.
حبان و�صححه الألباين.
رواه �أبو داود والرتمذي وابن ّ
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ن�شاط ()2
�أ�صن��ف الأخالق التالي��ة يف قائمتني ،واح��دة للأخالق احل�سنة
والثاني��ة للأخ�لاق ال�سيئ��ة( :ال�ص��دق ،الغ���ش ،الكراهي��ة ،احل�سد،
التوا�ض��ع ،الإيثار ،اخليانة  ،الكذب ،العفو ،الظلم  ،العطف ،الكرم،
البخل ،احلياء ).
ُ




�	-1أ�ست�شعر مراقبة اهلل تعاىل يل و�أنه يراين وي�سمع كالمي حيثما كنت.
�	-2أُكرث من اال�ستغفار و التوبة و الأعمال ال�صاحلة حتى �أنال حمبة اهلل تعاىل ور�ضوانه.
�	-3أحر���ص دائم�� ًا على التحلي بالأخالق احل�سنة و الفا�ضل��ة و �أبتعد عن الرديئة و ال�سيئة ،
و�أجعل قدوتي يف ذلك �سيدنا حممداً ﷺ.
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اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
� -1أملأ الفراغات التالية مبا ينا�سبها:
�أ  -قال ر�سول اهلل ﷺ( :اتق اهلل، .................
بخلُق ح�سن».
و�أتبع ال�سيئة ................متحها ،وخالق النا�س ُ
ب -قال ر�سول اهلل ﷺ�( :أكمل امل�ؤمنني �إمياناً.»................
 -2م��اذا ن�سمي م��ن يُظهر التق��وى و ال�صالح �أم��ام النا�س ،ف�إذا غ��اب عن �أعينهم وق��ع يف املعا�صي
والذنوب؟
� -3أع��دد ثالث��ة من الأخالق احل�سن��ة التي علينا التحلي به��ا  ،و ثالثة من الأخ�لاق ال�سيئة التي علينا
االبتعاد عنها.

ن�شاط ختامي
�ألق��ي كلمة �أمام زمالئ��ي �أبني لهم فيها �أهمي��ة التحلي بالأخالق
احل�سنة.
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عقي
ال
دة ا

�أركان الإميان ()2

المية
لإ�س

الدر�س
الثالثون

ن�ستكمل يف هذا الدر�س بقية �أركان الإميان:
 -4الإميان بالر�سل� :أي الت�صديق ِب ُك ِّل �أ ْنب َِيا ِء ا ِ
هلل َع َّز َو َج َّل ،و�أنهم رجال �صاحلون مع�صومون  ،اختارهم
اهلل تعاىل لإخراج النا�س من الظلمات �إىل النور� ،أَ َّو ُل ُه ْم َ�س ّي ِـ ُد َنا �آ َد ُم عليه ال�سالم  ،و�آخرهم َ�س ّي ِـ ُد َنا
��د ﷺ .و�أف�ضله��م �أولوا العزم من الر�سل وهم ( :ن��وح� ،إبراهيم ،مو�سى  ،عي�سى ابن مرمي
محُ َ َّم ٌ
عليهم ال�صالة وال�سالم وحممد �صلى اهلل تعاىل عليه و�سلم ت�سليما كثريا ).

أفكر
� ّ
كــ��م ع��دد الأنبيــاء الكرام الذي��ن ذكرهم اهلل تع��اىل يف القر�آن
الكرمي؟
اب ،ثم
 -5الإميان باليوم الآخر� :أي الت�صديق بيوم القيامة ،و�أَ َّن اهلل َت َعالىَ ُي ِع ُ
يد الأَ ْج َ�سا َد التي �أَ َك َل َها الترُّ َ ُ
اح �إِ َل ْي َهاُ ،ث َّم َي ْب َع ُث اهلل المْ َ ْو َتى ِم ْن ُق ُبورِ ِه ْم ويح�رشهم يف مكان واحد و يعر�ض عليهم
َُي ِع ُ
يد الأَ ْر َو َ
�أعماله��م يف الدني��ا و يحا�سبهم عليها  ،فمن �آمن و�أح�سن فله اجلنة خالداً فيها ،ومن �أ�ساء وكفر
فله النار.
ال من عند اهلل تعاىل
 -6الإميان بالقدر خريه و�رشه� :أي الت�صديق والإقرار �أَ َّن ُك َّل َما َي ْح ُ�ص ُل ِفى َه َذا ا ْل َع مَ ِ
ومب�شيئت��ه ،و� ّأن كل ما يح�صل يف الك��ون يكون ِب َخ ْل ِق ا ِ
هلل له وبق�ضائ��ه وعلمه الكامل �سبحانه
قب��ل ح�صوله .قال تع��اىل :ﭐﵛﭐ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿﲀ ﲁ ﲂ ﲃ
ﲄﵚ(.)1

� -1سورة التوبة� ,آية.51 :

108

ن�شاط
�أروي لزمالئ��ي ق�ص�� ًة عن قدر اهلل عز وج��ل حدثت معي �أو مع
� ٍ
أحد �أعرفه �أبني فيها لطف اهلل تعاىل ورحمته بعباده.




 -1الإمي��ان بي��وم القيامة وما فيه من ح�ساب وجزاء يجعلني �أ�ستع��د له بالطاعات والأعمال
ال�صاحلة و �أبتعد عن املعا�صي حتى �أفوز بر�ضوان اهلل تعاىل.
 -2الإميان بالقدر و� ّأن الآجال والأرزاق من عند اهلل  ،و�أن النفع و ال�رض بيد اهلل تعاىل يجعل
امل�سلم قوي ًا ثابت القلب �شجاع ًا ال يهاب الظاملني وال يخاف املعتدين مطمئن ًا على رزقه
متوك ً
ال عل��ى ربه؛ في�أخذ بالأ�سباب ال�رشعية لطلب ال��رزق ،ويبتعد عن الك�سب احلرام
والعمل غري امل�رشوع.
 -3الإميان ب�أركان الإميان ال�ستة ينجي �صاحبه من اخللود يف نار جهنم.
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اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
� -1أكمل العبارات التالية بالإجابة ال�صحيحة:
�أ  -الإميان بالقدر هو الإقرار �أن كل ما يح�صل يف هذا العامل من
عند.....................
ب�	-أولوا العزم من الر�سل هم،...........،..............، ..........، ........:
 ............عليهم ال�صالة وال�سالم.
جـ�	-أول الأنبياء هو ..........عليه ال�سالم  ،و�آخرهم وخامتهم هو �سيدنا..............
عليه ال�صالة و ال�سالم.
 -2ما �أهمية الإميان بيوم القيامة ؟

ن�شاط ختامي

�أ�ض��ع خط ًا حتت �أركان الإميان � -أو ما ي��دل عليها  -الواردة يف
الآي��ة الكرمية التالي��ة ،قال اهلل تع��اىل:ﭐﵛﭐ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ

ﲎﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ
ﲙ ﲚ ﲛﲜ ﲝ ﲞ ﲟﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤﵚ(.)1

� -1سورة البقرة� ,آية.285 :
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التج
وة و
التال

�أحكام النّون ال�ساكنة والتنوين ()3

ويد

الدر�س
احلادي والثالثون

مقرر التالوة لهذا الدر�س �سورة النازعات من الآية (� )1إىل الآية (.*)15

احلكم الثالث :الإقالب
قال الإمام اجلمزوري رحمه اهلل
ميمـــ ًا بغنــة مـع الإخفــاء
		
والثالث الإقالب عند الباء
تعريفه لغة :التحويل �أو الإبدال.
وا�صطالحاً :حتويل النون ال�ساكنة �أو نون التنوين �إىل مي ٍم مع الغنة �إذا جاء بعدها حرف الباء.
حروفه :حرف واحد وهو الباء.
عالمته يف امل�صحف:
م
 بالن�سبة للنون ال�ساكنة :يو�ضع فوقها ميم قائمة هكذا .نَم ُم
.
 بالن�سبة للتنوين :تر�سم حركة واحدة لنوع التنوين ثم ميم قائمة هكذا:ِم
�أمثلة على الإقالب:
حرف الإقالب

مع النون ال�ساكنة

الباء

يف كلمتني :ﵛﱷ ﱸﵚ،

يف كلمة :ﵛﱩﵚ ،ﵛﲊﵚ
ﵛﲙ ﲚﵚ

مع التنوين
ﭐﵛﭐﳙ ﳚﵚ
ﭐﵛﭐﲈ ﲉﵚ
ﵛﭐﲋ ﲌﵚ
ﵛﭐﲍ ﲎﵚ

ن�شاط
�أ�ضع دائر ًة حول حكم الإقالب فيما يلي:
ويتجنبه��ا  ،من بينن��ا  ،الأنبياء  ،ي�صدقون بي��وم الدين � ،إنه بكل
�شيء ب�صري  ،وما ينبغي له  ،هنيئ ًا مبا.
* ي�ستعان بامل�صحف ال�رشيف يف تنفيذ هذا الدر�س.
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اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
� -1أملأ الفراغ بالإجابة ال�صحيحة فيما يلي:

�أ  -الإقالب لغة هو …………................

ا�صطالحا ه��و حتويل الن��ون ال�ساكنة والتنوي��ن �إىل ………… عند
ب -الإق�لاب
ً
……………………….

جـ -عالمة ال�ضبط للإقالب يف امل�صحف ال�رشيف :مع النون ال�ساكنة ………………
ومع التنوين …………….

د  -حرف الإقالب الوحيد هو.....................

 -2ملاذا مل يقع حكم الإقالب فيما يلي :ويتجنبها  ،ي�صدقون بيوم الدين.
� -3أ�ضع خطاً حتت حكم الإقالب يف الآيات الكرمية التالية:
�أ -

ب-

جـ-

ﭐ ﭐﵛﭐﱜ ﱝﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮﱯﵚ
ﱞ ﱟﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﵚ
ﵛ ﭐ
ﭐﵛﭐﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﵚ

ن�شاط ختامي
�أتل��و �س��ورة الهمزة ت�لاوة �سليمة  ،ث��م �أ�ستخرج منه��ا �أحكام:
الإظهار ،والإدغام ،والإقالب.
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ال�س
رية

اجلهر بالدعوة وموقف قري�ش

وية
النب

الدر�س
الثاين والثالثون

�أمر اهلل عز وجل نبيه ﷺ �أن يجهر بالدعوة بعد م�ضي ثالث �سنوات من الدعوة �رسا فقال تعاىل:
ﭐﵛﭐﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓﵚ( ،)1وق��ال تع��اىل:ﭐﵛﭐﱯ ﱰ ﱱﱲ ﱳ ﱴ ﱵ
ﱶ ﱷ ﱸﵚ(.)2
النبي ﷺ بدعوة الأقربني من �أهله وع�شريته �إىل الإ�سالم  ،فوقف
وامتثا ًال لهذا الأمر الإلهي بد�أ ّ
قومه ب�أف�ضل مما جئتكم به ،فقد
خطيب ًا يف قومه قائالً (( :يا مع�رش قري�ش :ما �أعلم �إن�سان ًا يف العرب جاء َ
أدعوكم �إليه ف�آمنوا باهلل تفلحوا)) ،لكنهم �أعر�ضوا
جئتك��م بخيرْ ي الدنيا والآخرة وقد �أمرين ربي �أن � َ
ي�سبه ويق��ول :تب ًا لك �ألهذا
عن��ه و�أخذوا ي�سته��ز�ؤون به وي�سخرون منه ،حتى وق��ف ّ
عمه �أبو لهب ّ
جمعتن��ا ،وبد�أت زوجته �أم جميل ت�ضع الأ�شواك والأذى يف طريق النبي ﷺ ،ف�أنزل اهلل تعاىل �سورة
الله��ب (امل�سد) يتوعدهما .وبد�أت بعد ذل��ك مرحلة جديدة يف عمر النبي ﷺ وامل�سلمني� ،شعارها
حتمل الأذى يف �سبيل اهلل تعاىل والثبات على دين اهلل �سبحانه.
ّ

ن�شاط ()1
�أتلو �سورة امل�سد تالو ًة �سليمة ثم �أ�ستخرج منها ماذا �أعد اهلل تعاىل
لأبي لهب وزوجه يوم القيامة ب�سبب تكذيبهم و�إيذائهم للنبي ﷺ.

� -1سورة احلجر� ,آية. 94 :
� -2سورة ال�شعراء� ,آية.216-214 :
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ال�صرب واحتمال الأذى يف �سبيل الله تعاىل
حتمـ��ل النبي ﷺ و�أ�صحابه �صنوف ًا من الأذى �صبه��ا عليهم امل�رشكون يف مكة املكرمة ،فكانوا
ّ
ويلقون عليه القاذورات؛
ي�سبون��ه وي�شتمونه وي�سفهونه ويتعر�ضون له بالأذى ويرجمون��ه باحلجارة ُ
وك��ان موقفه��م هذا من النبي ﷺ عناداً له وح�سداً من عن��د �أنف�سهم؛ فقد كانوا يعرفون �أن دينه حق
وحي من ال�سماء ،و�أ�شهر من �صن��ع ذلك معه� :أمية بن خلف واحلكم بن �أبي العا�ص
و�أن ال��ذي ي�أتيه
ٌ
وعقبة بن �أبي معيط و�أبو جهل الذي حاول قتل النبي ﷺ عند الكعبة.

ن�شاط ()2
�أرج��ع لل�سرية النبوية و�أقر�أ ق�صة حماولة اغتيال �أبي جهل لعنه اهلل
للنبي ﷺ و�أو�ضح كيف حفظ اهلل تعاىل نبيه.
َو َ�ص َّب امل�رشكون �أي�ض ًا جام غ�ضبهم على امل�ست�ضعفني من امل�سلمني و�أذاقوهم �ألوان ًا من العذاب،
�سيده �أمية بن خلف
كــبِـالل بن رباح الذي مل ينقذه من العذاب �إال �أبو بكر ال�صديق الذي ا�شرتاه من ّ
و�أعتق��ه ،و�آل يا��سر الذين كانوا ّ
مير
يـعـذبـ��ون �إذا َح ِم َي ْت الظهرية برم�ضاء مك��ة ،فكان الر�سول ﷺ ّ
به��م وال ميلك �أن مينع عنهم العذاب فيق��ول لهم يب�رشهم�«:صربا �آل يا�رس ف�إ ّن موعدكم اجلنة»( )1ف�صربوا
يتخلوا عن دينهم.
واحتملوا ومل
ْ

 -1رواه الهيثمي وابن حجر و�صححه ال�شوكاين والألباين يف فقه ال�سرية.
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اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
� -1أملأ الفراغ فيما يلي بالكلمة املنا�سبة:
�أ �	-أنزل اهلل تعاىل �سورة ...........يف �أبي لهب وزوجته.
ب -قال ﷺ� ( :صرباً ، ...............ف� ّإن موعدكم.) ..........
ﵚ.
جـ -قال اهلل تعاىل :ﵛﭐﱯ ﱰ
ولكن اهلل تعاىل حفظ نبيه.
د  -حاول ....................قتل النبي ﷺ
ّ
 -2كيف �أنقذ �أبو بكر ال�صديق بال ًال ر�ضي اهلل عنهما من العذاب ؟

ن�شاط ختامي
�أ�ستنتج بالتعاون مع زمالئي الدرو�س امل�ستفادة من ثبات ال�صحابة
حتملهم الأذى يف �سبيل اهلل تعاىل.
الكرام على دينهم و ّ
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�آدا
ب و�أ

�إكرام ال�ضيف و�آداب الزيارة

خالق

الدر�س
الثالث والثالثون

� َأم َرنا النبي ﷺ ب�إكرام ال�ضيف وح�سن ا�ستقباله فقال ﷺ( :من كان ي�ؤمن باهلل واليوم الآخر فليُكرم
لق ٌ
�ضيفه»()1؛
فالقيام بواجب ّ
ال�ضيف ِمن ُ�سنن املر�سلني و�صفات امل�ؤمنني ،وال�ضيافة ُخ ٌ
ُ
نبيل وفيها ن�رشٌ
دعوة �أخيه
ويجيب
ويكرم ُ
امل�سلم ْ
بع�ضهم بع�ض ًا ُ
للمحب��ة واملو ّدة بني امل�سلمني؛ فيتزاورون فيما بينهم ُ
ُ
ّ
ّ
والرحمة عليهم ،وقد �أثنى اهلل تعاىل على �سيدنا �إبراهيم لمِ ا ُعرف عنه من �إكرامه
امل�سل��م
فتح��ل الربكة ّ
ل�ضيفه و�إعداد الطعام له.

ن�شاط ()1

نبي اهلل �إبراهيم عليه ال�سالم ملّا جاءته املالئكة على
�أ�ستم��ع لق�صة ّ
أدون ما ا�ستفد ّته و�أقر�أه على جمموعتي.
هيئة �ضيوف ،ثم � ّ

�آداب ال�ضيافة
يراعي الآداب الإ�سالمية يف التعامل مع �ضيوفه ،ومن هذه الآداب:
وعلى �صاحب البيت �أن
َ
 -1الرتحيب بال�ضيف وا�ستقباله على الباب والتب�سم يف وجهه.
�	-2إجال�س ال�ضيف يف املكان املنا�سب الذي يليق به.
 -3تقدمي واجب ال�ضيافة؛ كالطعام وال�رشاب والفاكهة ونحو ذلك وتقريبه �أمام ال�ضيف.
�	-4إظهار الفرح وال�رسور �أمام ال�ضيف واالنب�ساط يف احلديث معه.
 -5خدمة �صاحب البيت ل�ضيوفه بنف�سه.
 -6خروج �صاحب البيت مع �ضيفه �إىل الباب وتوديعه.
 -1متفق عليه.
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�آداب الزيارة
أراعي ُحرمة البيت و�آداب الزيارة؛ ومنها:
�إذا
ُ
علي � ْأن � َ
ذهبت لزيارة �صديقي �أو قريبي ف� ّإن َّ
 -1اختي��ار الوقت املنا�س��ب للزيارة؛ فال �أزور �أحداً يف ٍ
��ن الليل �أو يف وقت القيلولة
وقت مت�أخرٍ ِم َ
ووقت تناول الطعام مثالً.
أعرف على نف�سي بو�ضوح.
 -2اال�ستئذان قبل ّ
بقرع اجلر�س �أو َط ْرق الباب ،و�أن � ّ
الدخول �إىل املنزل ْ
يحدده يل �صاحب البيت وال �أقوم منه �إال ب�إذنه.
�	-3أن �أجل�س يف املكان الذي ّ
أغ�ض ب�رصي داخل البيت؛ فال �أنظر �إىل عورات �أهل البيت �أو �أطيل ال ّنظر �إىل الأثاث واملقتنيات
ُّ �	-4
اخلا�صة.
ّ
 -5عدم �إطالة الزيارة والإثقال على �صاحب البيت �أو تكليفه فوق طاقته.
والدعاء لهم وعدم االن�رصاف �إال بعد �إذْن �صاحب البيت.
كـر �أهل البيت على ا�ست�ضافتهم يل ّ
�ُ -6ش ُ

ن�شاط ()2
�أق�ترح �آداب�� ًا �إ�ضافي�� ًة ينبغ��ي للم�سل��م مراعاتها وق��ت الزيارة.
و�أعر�ضها على جمموعتي.




ـث على ِح ْفظ �أ�رسارها.
وح ّ
 -1راعى الإ�سالم ُح ْـرمة البيوت وخ�صو�صياتها َ
ال�ضيف واحرتامه و�إكرامه من عالمات الإميان.
-2
تقدير ّ
ُ
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اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
أ�صحح الت�رصّف غري املنا�سب فيما يلي:
ّ �	-1
َ
أحمد �ضيوفَه مبالب�س ال ّنوم.
�أ -
ا�ستقبل � ُ
يتعم ُد ٌ
يزور جريانه وقت الغداء.
بالل � ْأن َ
بّ -
َ
اخلا�صة.
بيت �صديقه ف�صار ي�س�أله عن �سعر �أثاث منزله ومقتنياته
جـ-
دخل � ٌ
أ�سيد َ
ّ
زارت �أميمة �صديق َتها فاطمة بعد ِ
الع�شاء.
د-
ْ
�	-2أع ّدد ثالث ًة من �آداب ال�ضيافة.
� -3أ�ستخ��رج م��ن الآية الكرمية �آداب الزي��ارة الواردة فيها ؛ ق��ال اهلل تعاىل :ﭐﵛﭐﲾ ﲿ ﳀ ﳁ
ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊﳋ ﳌﳍ ﳎ ﳏ ﳐﵚ(.)1

ن�شاط ختامي

ٍ
متثيلي يقوم في��ه زمالئي بدور ال�ضيوف ،و�أقوم
م�شهد
�أق��وم ب�أداء
ٍّ
فيه بدور املُ�ضيف �صاحب البيت  ،ثم �أ�ستمع لتوجيهات املجموعة.

� -1سورة النور� ,آية.27 :
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التج
وة و
التال

�أحكام النّون ال�ساكنة والتنوين ()4

ويد

الدر�س
الرابع والثالثون

مقرر التالوة لهذا الدر�س �سورة النازعات من الآية (� )16إىل الآية (.*)30

احلكم الرابع :الإخفاء احلقيقي
قال ال�شيخ اجلمزوري رحمه اهلل يف حتفة الأطفال:
من احلروف واجب للفا�ضل
			
والرابع الإخفاء عند الفا�ضل
تعريف��ه :لغ��ة ال�سرت  ،و ا�صطالحا :النط��ق بالنون ال�ساكنة �أو التنوين على �صف�� ٍة متو�سطة بني الإظهار
والإدغام مع مراعاة الغنة وعدم الت�شديد.
إخفاء لعدم ظهور ُنطق النون كاملة وا�ستتارها.
ت�سميته�ُ :س ّمي � ً
حروف��ه :باق��ي احلروف الهجائي��ة وهي خم�سة ع�رش حرفً��ا؛ فحروف الإظهار �ست��ة ،والإدغام �ستة،
والإق�لاب ح��رف واحد؛ فيكون املجموع ثالث��ة ع�رش حرفًا ،وحروف الهج��اء :ثمانية وع�رشون،
فيك��ون املتبق��ي خم�سة ع�رش حرفًا للإخفاء؛ وهي�( :ص ،ذ ،ث ،ك ،ج� ،ش ،ق� ،س ،د ،ط ،ز ،ف،
ت� ،ض ،ظ) .قال اجلمزوري رحمه اهلل:
�ضمنتهــــا
يف خم�سة مــن بعـــد ع�رش رمزهــــا		
يف ِك ْل ِم هذا البيـــــت قد ّ
طيبــــ ًا زد فـي ُتقى �ضــــع ظاملــا
			
�صف ذا ثنا كم جاد �شخ�ص قد �سما
ُدم ّ

ن�شاط ()1
�أ�ضع دائرة حول حروف الإخفاء فيما يلي :ع ،ج ،ن� ،س ،ي،
ر ،هـ ،ظ ،ث ،ب ،ف� ،ص.
عالمته يف امل�صحف:
�أ -بالن�سبة للنون :تكون معراة متام ًا هكذا :ن.
ب -بالن�سبة للتنوين :تكون الفتحتان متتابعتني وكذلك الك�رستان وال�ضمتان ،ويكون ر�سمها هكــذا
* ي�ستعان بامل�صحف ال�رشيف يف تنفيذ هذا الدر�س.
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تطبيق الإخفاء احلقيقي :يكون الإخفاء بتقريب الل�سان من خمرج حرف الإخفاء ،مع مراعاة الغنة مبقدار
حركتني.
�أمثلة:

ن�شاط ()2
�أ�ضع دائرة حول الكلمة التي فيها �إخفاء فيما يلي:
ومل��ن دخ��ل� ،أنبتكم ،فان�ص��ب ،من طغ��ى ،م��ن واق ،من فئة
ين�رصونه ،ومن حيث � ،إمنا ،منذر ،كنت.
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اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
� -1أملأ الفراغ فيما يلي بالإجابة ال�صحيحة:
�أ  -الإخفاء لغة ،..........وا�صطالحاً.......................
بَ -ع َدد حروف الإخفاء..............................
جـ -يجب مراعاة ....................عند �أداء الإخفاء
د  -الإخفاء �صفة ...................بني الإظهار و.................
هـ -ن�أتي بــ .................مبقدار .................عند النطق بالإخفاء.
طيب��اً..........
و � -ص��ف ذا ........كم ج��اد ...........ق��د .............دم ّ
يف� ...........ضع.................
�	-2أعـلّـل �سبب ت�سمية الإخفاء بذلك.
الفرق بني الإدغام والإخفاء ؟
 -3ما ْ
� -4أ�ستخرج من الآيات الكرمية التالية ُحكم الإخفاء:
�أ  -ﭐﵛﭐﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﲅ ﲆ ﲇ ﲈ
ﲉﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﵚ(.)1
ب -ﭐﵛﭐﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣﵚ(.)2
جـ -ﵛﭐﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﲦ ﲧ ﲨﵚ(.)3

� -1سورة لقمان� ,آية.15 :
� -2سورة لقمان� ,آية.19 :
� -3سورة ال�سجدة� ,آية.18 :
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ن�شاط ختامي
�أرج��ع �إىل �سورتي النب أ� والنازع��ات يف جزء عم و�أ�ستخرج منهما
�أحكام النون ال�ساكنة والتنوين التي تعلمتها و�أ�صنفها يف اجلدول التايل:
الإظهار
مع
مع النون
ال�ساكنة التنوين
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الإدغام
مع
مع النون
ال�ساكنة التنوين

الإقالب
مع
مع النون
ال�ساكنة التنوين

الإخفاء
مع
مع النون
ال�ساكنة التنوين

فقـ

�صالة اجلماعة

ـ ـه

الدر�س
اخلام�س والثالثون

مر معنا �أن ال�صالة ركن من �أركان الإ�سالم اخلم�سة و�أنها �أحب الأعمال �إىل اهلل تعاىل بعد ال�شهادتني.
ّ
و�أف�ض��ل ح��االت �أداء ال�صلوات اخلم���س �أن ُت�ص ّلى يف جماع ٍة مع الراكع�ين ال�ساجدين؛ قال اهلل
تعاىل :ﵛﭐﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﵚ(.)1
فما هي �صالة اجلماعة ،وما ف�ضلها وما هي �أحكامها:

ما املق�صود ب�صالة اجلماعة؟
�صالة اجلماعة هي �أداء ال�صالة املفرو�ضة مع جماع ٍة من النا�س �أقلهم اثنان –�إمام وم�أموم -يف �أي
ٍ
ٍ
مكان لأدائها امل�سجد.
ت�صح فيه ال�صالة ،و�أف�ضل
مكان ّ

ن�شاط ()1
أو�ضح لزمالئي كيف ُي ْـدرِ ك امل�أموم �صالة اجلماعة.
� ّ

ا ِحلكمة ِمن �صالة اجلماعة
وفوائد كثري ٌة منها:
كم
ُ
ل�صالة اجلماعة ِح ٌ
 -1اجتماع امل�سلمني وتعارفهم وت�آلف قلوبهم و�إذابة الفوارق االجتماعية بينهم.
فيت�شجع امل�سل��م على �أدائها مع �إخوانه
ال�صالة ،
�	-2إظه��ار �شعري ٍة من �أعظم �شعائ��ر الإ�سالم وهي ّ
ّ
ويحافظ عليها.

� -1سورة البقرة� ,آية.) 43 ( :
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ٍ
مرتا�صة ،وال ي�سبق امل�أمومون
�صف��وف م�ستقيمة
 -3تعوي��د امل�سلم على النظام؛ فيقف امل�صلون يف
ّ
يربيهم
ال َ
معينة ّ
إمام وال يت� ّأخرون عنه بل يتابعونه يف كل حركاته ،كما �أن اجتماعهم يف �أوقات ّ
على املحافظة على الوقت.
ٍ
واحد
إمام
التفرق؛ فامل�صل��ون ُي�صلون خل��ف � ٍ
 -4تعوي��د الأم��ة الإ�سالمية على االجتماع وع��دم ّ
ٍ
ويقومون ب� ٍ
مكان واحد ويعبدون رب ًا واحداً �سبحانه...
أعمال واحدة يف

ف�ضل �صالة اجلماعة
ْ
أجور وف�ضائل عديدة  ،منها:
ل�صالة اجلماعة � ٌ
ب�سبع وع�رشين درجة .قال
 -1م�ضاعف��ة الأجر والثواب؛ ف�صالة اجلماعة �أف�ضل م��ن �صالة الواحد ٍ
ب�سبع وع�رشين درجة» (.)1
ﷺ�« :صال ُة اجلماعة تـ ْف ُ�ضل �صال َة الـ َفـ ّذ ٍ
التق��رب �إىل اهلل تع��اىل وزيادة احل�سن��ات؛ قال ر�سول اهلل ﷺ« :م��ن تـَطَ ّهـر يف بيت��ه  ،ثم م�شى �إىل
-2
ّ
ٍ
ِ��ن فرائ�ض اهلل  ،كانت خطوتاه �إحداهما تحَ ُ��طّ خطيئة  ،والأخرى ترفع
ِ��ن بيوت اهلل
ليق�ضي فري�ض ًة م ْ
بي��ت م ْ
َ
درجة»(.)2
�سبب للنجاة من النار والرباءة منها؛ قال ر�سول اهلل ﷺ« :من �صلى
 -3املحافظة على �صالة اجلماعة ٌ
هلل �أربعني يوماً يف جماع ٍة يُ ْدرك التكبرية الأوىل كتبت له براءتان :براء ٌة من النار وبراء ٌة من النفاق»(.)3

ن�شاط ()2
� َأع ّدد ف�ضائ��ل �إ�ضافي ًة للمحافظة على �صالة اجلماعة و�أناق�شها مع
جمموعتي.

 -1متفق عليه.
 -2رواه م�سلم.
 -3رواه �أحمد والبيهقي والرتمذي و�صححه �أحمد �شاكر وح�سنه الألباين .
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بع�ض �أحكام و�آداب �صالة اجلماعة
-1
-2
-3
-4
-5
-6

ولـب�س �أجمل الثياب.
التطي ُب
ّ
ّ
والتطهر ُ
و�سكـيـ َنـة.
ال�س ُري �إليها يف اطمئنان َ
ّ
عدم الوقوف �أمام الإمام يف �صالة اجلماعة؛ بل عن ميينه �أو ِمن َخلفه.
متابع ُة الإمام يف ال�صالة وعدم م�سابقته.
الروائح الكريهة ك�أكل الثوم والب�صل.
جت ّنب ِّ
م�سببات ّ
الت�أ ّدب ب�آداب امل�سجد وعدم �إزعاج امل�صلني.

ن�شاط ()3
�أراجع مع جمموعتي بع�ض ًا ِمن �آداب امل�سجد.
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-1

ماذا ن�ستفيد من قول اهلل تعاىل :ﵛﭐﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ

ﲐ ﲑﵚ.

�	-2أعلل ملا يلي:
�أ � -صالة اجلماعة من �أ�سباب �إظهار ِعزة امل�سلمني واحتادهم.
ب -نهى النبي ﷺ من �أكل ثوم ًا �أو ب�ص ً
ال �أن َيقرب امل�سجد.
جـ�	-أف�ضل الأماكن التي ُتـ�ؤ ّدى فيها �صالة اجلماعة امل�سجد.
د �	-أتعلم من �صالة اجلماعة املحافظة على املواعيد.
� -3أملأ الفراغ فيما يلي بالإجابة ال�صحيحة:
�أ �	-أم�شي �إىل ال�صالة بـــ........................
ب -يف �صالة اجلماعة ال �أقف ...........الإمام  ،بل� ............أو..............
جـ� -صالة اجلماعة هي...........ال�صالة م��ع جماع ٍة من النا�س �أقلهم............
يف............ت�صح فيه ال�صالة.
 -4ما هي امل�ساجد الثالثة التي حثنا النبي ﷺ على ال�صالة فيها �أكرث من غريها؟ وملاذا؟

ن�شاط ختامي

�أ�ستم��ع ملحا��ضر ٍة دينية لأح��د العلماء الأجالء ع��ن ف�ضل �صالة
اجلماعة و�أجرها؛ ثم �أقوم بتلخي�صها و�أعر�ضها على زمالئي.
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ﺗﻢ ﺑﺤﻤﺪ ا
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