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احلمد هلل وحده, وال�ضالة وال�ضالم على َمن ل نبّي بعده, �ضيدنا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني, 
اأما بعد:

في�رش ق�ضم ال�ضوؤون الرتبوية واإعداد املناهج يف جمعية الكتاب وال�ضنة اأن يقدم هذا املنهاج لالأبناء 
الأعزاء »امل�ضتوى الثالث« تلبيًة للتو�ضع  الكبري يف اأعداد الطالب املكفولني لدى اجلمعية وامل�ضتفيدين 
من ن�ضاطاتها يف �ضائر حمافظات اململكة, ومت�ضيًا مع �ضيا�ضة اجلمعية يف بناء وتنمية ال�ضخ�ضية الإ�ضالمية 

املتزنة.
وقد جاء هذا املنهج رديفًا لربنامج حتفيظ القراآن الكرمي املعتمد يف فروع ومراكز اجلمعية؛ حيث 
احتوى هذا امل�ضتوى على خم�ضٍة وثالثني در�ضًا موزعة على العام الدرا�ضي كاماًل مبعدل در�س واحد 

اأ�ضبوعيًا.
واهلل اجلليل ن�ضاأل اأن يجعل هذا العمل خال�ضًا لوجهه الكرمي. اآمني

جلنة التاأليف
ق�صم ال�صوؤون الرتبوية واإعداد املناهج

مقدمة الطبعة األوىل
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الدر�س
الأعمال بالنّياتالأول

اهلل  بن اخلطاب ر�ضي  اأبي حف�س عمر  املوؤمنني  اأمري  عن 
ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »اإمنا الأعمال بالنيّات،  عنه, قال: �ضمعت ر�ضول اهلل 
واإمنا لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته اإىل اهلل ور�صوله، فهجرته 
اأو امراأة  ينكحها،  اإىل اهلل ور�صوله، ومن كانت هجرته لدنيا ي�صيبها، 

فهجرته اإىل ما هاجر اإليه«. 

الـنـيّــــات:
لكل امرئ:
ي�صيبهــــــا: 
ينكحهــــا:

هو ال�ضحابي اجلليل عمر بن اخلطاب القر�ضي - ر�ضي اهلل عنه - امللّقب بالفاروق واأمري  ا�صمه وكنيته: 
املوؤمنني, واملكّنى باأبي حف�س.

ه��و ثاين اخللف��اء الّرا�ضدي��ن , وخليفُة خليفِة ر�ض��ول اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص - و اأح��د اأكرب واأ�ضهر  اأعمــالــــــــه: 
ال�ضخ�ضّيات الإ�ضالمية التي عرفها الّتاريخ وهو اأحد الع�رشة املب�رشين باجلنة.

اأ�ضل��م الف��اروق وهو يف ال�ّضاد�ضة والع�رشين من العمر يف ال�ّضن��ة ال�ضاد�ضة للبعثة , حيث  اإ�صــــالمـــــه: 
دعا له النبي - ملسو هيلع هللا ىلص -  فقال: »اللهم اأعز الإ�صالم بعمر بن اخلطاب«.

جمع ن�ّي��ة, وهي الق�ضد.
لكل اإن�ضان. 

ينالها. 
يتزوجها. 

رواه البخاري وم�صلم

املفردات والرتاكيب 

نبذة موجزة عن ال�صحابي اجلليل راوي احلديث ال�رشيفٱ

ث ال�رشيف
احلدي
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ا�ضت�ضه��د ر�ض��ي اهلل عنه يف �ضالة الفجر وهو يوؤم النا�س, قتل��ه غيلة اأبو لوؤلوؤة املجو�ضي  وفــــاتــــــــه: 
لعنه اهلل.

يب��نّي النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف ه��ذا احلديث ال�رشيف اأّنه يجب عل��ى امل�ضلم اأن تك��ون كل اأقواله واأعماله 
خال�ضًة هلل تعاىل؛ فمثاًل: اإذا �ضّلى �ضالًة اأو ت�ضدق ب�ضدقٍة اأو قراأ اآيًة.. اأراد بذلك ر�ضا اهلل تعاىل, واإذا 
�ضاع��د حمتاج��ًا اأو اأعان �ضعيفًا اأو قام باأي عمل اأو قول نوى بعمله الأجر والثواب من اهلل الكرمي؛ فال 
ينتظ��ر من اأحد جزاًء ول �ضكوراً ! يق��ول اهلل عز وجل يف حمكم كتابه: ىمحمئ هئ مب هب مت هت 

مث هث مس هس مش هش لكيمح)1(. 

�ضورة الكهف, اآية 110.  -1

اإخال�س النية هلل تعاىل �رشط لقبول جميع الأقوال والأفعال.   -1
اإذا �ضلحت النية �ضلح العمل واإذا ف�ضدت النية ف�ضد العمل.  -2

ينال امل�ضلم الأجر والر�ضا من اهلل تعاىل بالنية ال�ضاحلة واخلال�ضة لوجهه الكرمي.  -3

املعنى الإجمايل للحديث 

اأفكر

اأمتثل الدرو�س والقيم

حافظ  للقراآن الكرمي حفظه من اأجل اأن يكون �ضفيعا له ولوالديه 
يوم القيامة, واآخر حفظه ليقال حافظ ولينال مدح النا�س و الثناء عليه.. 

اأيُّ احلافظنْي كانت نّيته هلل تعاىل؟
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التقويم
اأ�صل بني املعنى يف العمود الأول وما ينا�صبه يف العمود الثاين:   -1

لكل اإن�ضان  ي�ضيبها    
يناله��ا لكل امرئ   

اأذكر ثالث �صور يكون العمل فيها لغري اهلل تعاىل.  -2
اأكمل الفراغ فيما يلي مبا ينا�صبه:   -3

عمر بن اخلطاب هو................ اخللفاء الرا�ضدين. اأ    - 
امل�ضلم ينوي باأعماله ال�ضاحلة ر�ضا............ تعاىل. ب - 

اإذا �ضلحت النية �ضلح......... , و اإذا ف�ضدت النية........... الَعَمل. ج�- 

ن�صاط ختامي
اأق��رتح بع�س الأعم��ال ال�ضاحلة واملفيدة يل ولأمت��ي اأنوي واأعزم 

القيام بها يف امل�ضتقبل طلبًا لر�ضا اهلل تعاىل.
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الدر�س
ـــــرطلب العلم الثاين

فِْك

واأ���رشف العلوم هو تعّلم القراآن الكرمي وتعليمه لأّن��ه كالم اهلل تعاىل, قال ملسو هيلع هللا ىلص: »خرُيكم من تعّلم 
القراآن وعلمه« )6(, مع عدم اإغفال العلوم الأخرى التي فيها �ضالح الإن�ضان وحياته و�ضالمته, فاأّم�ت�نا 
اأي�ضًا بحاجٍة للطبيب واملهند�س واملوؤّرخ والأديب واملفّكر واملخرتع والباحث وامل�ضتك�ضف... وقد 
اأمرن��ا اهلل تع��اىل يف كتابه الكرمي بالتفكر والتدّبر يف خلق ال�ضماوات والأر�س وما بينهما ويف اأنف�ضنا 
ويف اأح��وال الأمم ال�ضابقة.. فمجالُت العل��م النافع واملعارف املفيدة التي ي�ضتطيع من خاللها امل�ضلُم 
نيَل ر�ضا اهلِل تعاىل وتغيرَي واِقِعه ونْفَع نف�ضه واأّمته كثريٌة ل ح�رش لها, وهذا من ف�ضل اهلل العليم �ضبحانه.

للعل��م منزلٌة عظيمٌة ومكانٌة رفيعة فهو �ضبيل اهلل الذي ينته��ي ب�ضاحبه اإىل اجلّنة, وامل�ضتغلون به 
ه��م م�ضابيح تنري لالأمة طريقها وهم ورثة الأنبي��اء واملر�ضلني؛ ولذلك �رّشفهم اهلل تعاىل باملنزلة الرفيعة 
واملكانة العالية؛ قال تعاىل:ىمحٱمف حق مق جك حك خك لك مكجليمح)1(, وقال تعاىل: ىمحٱجس حس 

خس مس حص خصمصيمح)2(.

وق��د اأق�ضم اهلل تعاىل بالقل��م والكتابة فقال جل جالله: ٱىمحٱنثىث يث ىف يفيمح)3(, وقال تعاىل ممتنًا 
عل��ى عباده:  ىمحنئ ىئ يئ رب زب مب نب ىب يب رتيمح)4(. وقال تعاىل اأي�ضًا: ٱىمحٱحئ خئ مئ هئ 
جبيمح)5(, واأّوُل كلم��ٍة َنزلْت على قلب نبين��ا حممد ملسو هيلع هللا ىلص هيىمحٱمليمح, والعلم النافع من اأعمال اخلري التي 

يبقى اأجرها وثوابها مت�ضاًل يف احلياة وبعد املمات.

ن�صاط )1(

اأذكر حديثًا �رشيفًا يف بيان  ف�ضل العلم والعلماء. واأعر�ضه على جمموعتي.

�ضورة الزمر: الآية 9.  -1

�ضورة الرحمن, الآيات: 1 -4.  -4

�ضورة فاطر, الآية: 28.   -2

�ضورة العلق, اآية: 5  -5

�ضور القلم, اآية: 1.  -3

رواه البخاري وم�ضلم.  -6
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ل اهلل تعاىل من  اأتاأمــل: اإن  كث��رياً مّمن عا�ضوا يف ظروٍف �ضعبٍة واأو�ضاٍع قا�ضي��ٍة قد ت�مك�نوا بف�ضْ
هم واجتهادهم يف طلب العلم اأن يغرّيوا واقعهم املرير نحو الأف�ضل,  خالل تفّوقهم يف درا�ضتهم وِجدِّ
وا�ضتطاعوا بتوفيق اهلل تعاىل اأن ي�ضاِعدوا اأهلهم وذويهم واأن ينفعوا اأّمتهم وبالدهم بعلمهم وت�مّي�زهم 

واأن يكونوا م�ضاعل علم ونور.

ن�صاط )2(
اأكت��ب تقريراً عن اأحد العلماء امل�ضلمني الذين �ضاهموا يف خدمة 

الب�رشية واملعرفة الإن�ضانية. واأعر�ضه على جمموعتي.

ن�صاط )3(
اأرج��ع اإىل �ضبكة النرتنت واأبحث ع��ن ق�ضة جناح لأحد اأولئك 
الذي��ن ا�ضتطاعوا اأن يتغلب��وا على ال�ضعاب والعقب��ات التي واجهتهم 
باملثابرة وال�ضرب على طلب العلم والجتهاد و�ضوًل اإىل حتقيق اأحالمهم 

وطموحاتهم, ثم اأرويها لزمالئي باأ�ضلوبي اخلا�س.

 

اأحر�س على تع�ّلم اأ�ضياء جديدة وممتعة من خالل القراءة املفيدة والبحث العلمي.  -1
اأِجدُّ واأجتهُد يف طلب العلم واملذاكرة كي اأخدم ديني واأنفع نف�ضي واأّمتي.     -2
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التقويم
اأ�صل بني الآية الكرمية يف القائمة الأوىل وما ي�صتفاد منها يف القائمة الثانية:  -1

ما ي�صتفاد منهاالآية الكرميةالرقم
ىمحٱمف حق مق جك حك خك 1

لك مكجليمح

العلماُء اأكرث النا�ِس معرفًة باهلل تعاىل 
وخوفًا منه

�رَشَُف الكتابة والِك�ت�ابىمحٱجس حس خس مس حص خصمصيمح2
ُل العاِل على اجلاهلىمحٱحئ خئ مئ هئ جبيمح3 ف�ضْ
امتنان اهلل تعاىل على النا�س بنعمِة ىمحٱنثىث يث ىف يفيمح4

العلم واملعرفة

اأمالأ الفراغ فيما يلي بالإجابة ال�صحيحة:  -2
اأول كلمٍة نزلت من القراآن الكرمي هي كلمة................ اأ    - 
قال ملسو هيلع هللا ىلص: خريكم من تعّلم........... و.................. ب - 

يبقى اأجر العلم النافع يف احلياة وبعد........... ج�- 
اأ�صتخرج من احلديث ال�رشيف التايل ما ورد فيه من ف�صائل تتعلق بطلب العلم؟  -3

قال ملسو هيلع هللا ىلص:) اإّن املالئكة لت�صع اأجنحتها ر�صاً لطالب العلم، واإنه لي�صتغفر للعالمِ َمْن يف ال�صماوات 
والأر�س حتى احليتان يف املاء، وف�صل العال على العابد كف�صل القمر على �صائر الكواكب()1(.

ن�صاط ختامي
اأكتب ر�ضالًة لأحد اأ�ضدقائي اأخربه فيها بطموحاتي امل�ضتقبلية وما 

اأِحب اأن اأكون عليه عندما اأكرب.

رواه اأحمد واأبو داود الرتمذي و�ضححه الألباين.  -1



17

الدر�س
مبادئ علم التجويدالثالث

 والتجويد
التالوة

تعريفه: لغًة التح�ضني والإتقان , وا�ضطالحًا هو اإعطاء كل حرف حقه وم�ضتحقه.  -
غايته: �ضون الل�ضان عن اخلطاأ اأثناء تالوة كتاب اهلل جل وعال.  -

مو�صوعه: كلمات القراآن الكرمي.  -
ف�صله: من اأ�رشف العلوم لتعلقه باأ�رشف كتاب وهو القراآن الكرمي , قال ملسو هيلع هللا ىلص: »خريكم من تعلم القراآن   -

وعلمه« )1(.
اأهمية تعلمه: يُجنِّب اللَّحن واخلطاأ اأثناء تالوة كتاب اهلل تعاىل.  -

ا�صتمداُده: ماأخوذ من كيفية قراءة النبي ملسو هيلع هللا ىلص له عن طريق الوحي الأمني جربيل عن رب الِعّزة.  -
نـََقَلته: ال�ضحابة والتابعون وتابعوهم ر�ضي اهلل عنهم اأجمعني.  -

من الناحية النظرية: فر�س كفاية , اإذا قام به البع�س �ضقط عن الباقني.  -1
من الناحية التطبيقية: واجب لقوله تعاىل ىمحٱىن ين جه مه ىه يهيمح)2(.  -2

قال تعاىل: ىمح        ٱٱٌّ  ٍّ   َّ   ُّ      ِّيثيمح)3(, وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »املاهر بالقراآن مع ال�صفرة الكرام الربرة والذي 
يقراأ القراآن ويتعتع فيه وهو عليه �صاق له اأجران«)4(. و قال ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من قراأ حرفاً من كتاب اهلل؛ فله 

به ح�صنة، واحل�صنة بع�رش اأمثالها، ل اأقول: اآل حرف، ولكن األٌف حرف، ولم حرٌف، وميٌم حرٌف «)5(. 

التجويد

حـُـْكـم تـعـلـمـه

ف�صل تالوة القراآن الكرمي وترتيله 

متفق عليه .  -1

رواه م�ضلم.  -4

�ضورة املزمل, الآية: 4.  -2

رواه الرتمذي وغريه و�ضححه الألباين.  -5

�ضورة املزمل, الآية:20.  -3 
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ن�صاط
ح لهم فيها  اأهمية الهتمام بكتاب  األقي كلمًة على زمالئي اأو�ضّ

اهلل تعاىل تالوًة وحفظًا وتدّبراً.

اأن يقراأه على طهارة وي�ضتخدم ال�ضواك.  -1
اأن يتعّوذ باهلل من ال�ضيطان الرجيم.  -2
م قْدَره. اأن يخ�ضع عند تالوته وُيعظِّ  -3

َن ال�ضوت به.  اأن ُيَح�ضِّ  -4
اأن ينوَي بقراءته طلب الأجر, وزيادة الإميان, والتدّبر والعمل باأحكامه.  -5

من اآداب تالوة القراآن الكرمي
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التقويم
اأعّرف التجويَد لغة وا�صطالحاً.  -1

ما غاية علم التجويد ؟   -2
اأعّلل: علم التجويد من اأ�رشف العلوم.  -3

ماحـُـكم تعلم علم التجويد ؟   -4
اأذكر دلياًل �رشعياً على ف�صل تالوة القراآن الكرمي وترتيله.  -5

لنا علم التجويد. ح كيف و�صَ اأو�صّ  -6

ن�صاط ختامي
اأَج�ّه��ز لوحًة كرتوني��ًة حتتوي عل��ى اآداب تالوة الق��راآن الكرمي 

واأعّلقها يف ف�ضلي.
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الدر�س
ــــهالو�صوء )1(الرابع

فقـ
ال

ق��ول اهلل تعاىل: ىمحٱخل مل ىل يل جم حم خم مم ىم يم جن حن 
خن من ىن ين جهمهيمح)1(. 

نـْيـل حمبة اهلل تعاىل ؛  قال تعاىل: ٱىمحٱمج جح مح جخ مخ جسيمح)2(.   -1
ــن اأ�صباب دخول اجلنــة ؛  قال ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ما منكم اأحد يتو�صاأ في�صبــغ الو�صوء ثم يقول: اأ�صهد  ممِ  -2
اأن ل اإله اإل اهلل واأن حممًدا عبد اهلل ور�صوله، اللهم اجعلني من التوابني واجعلني من املتطهرين اإل فتحت له 

اأبواب اجلنة الثمانية يدخل من اأيها �صاء«)3(. 
ن حتت  اأ فاأح�صــن الو�صوء خرجت خطاياه من ج�صده حتى تخرج ممِ مغفــرة الذنوب ؛ قال ملسو هيلع هللا ىلص: »من تو�صّ  -3

اأظافره«)4(. 
اأنّه نور للعبد يوم القيامة؛ قال ملسو هيلع هللا ىلص: »تبلغ احللية من املوؤمنني حيث يبلغ الو�صوء«)5(, واحللية هي: النور   -4

يوم القيامة.

ال�صالة فر�صاً اأو تطّوعاً، لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ل تُـقـبَـُل �صالة اأحدكم اإذا اأحدث حتى يتو�صاأ«)6(.  -1
الطواف حول الكعبة, لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »الطواف �صالة اإل اأّن اهلل تعاىل قد اأحل فيه الكالم..«)7(.  -2

مـ�ّس امل�صحف، لقوله تعاىل ٱىمحٱىم يم جن حنيمح)8(.  -3

دليل م�رشوعيته

ف�صلـــه

ما يجب  له الو�صوء

�ضورة البقرة, الآية: 222.  -2
رواه م�ضلم.  -4
متفق عليه.  -6

�ضورة الواقعة, الآية: 79.  -8

�ضورة املائدة, الآية: 6.  -1
متفق عليه.  -3

رواه م�ضلم.  -5
رواه الرتمذي والدارقطني و�ضححه احلاكم.  -7
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عند ذكر اهلل تعاىل والدعاء.   -1
قراءة القراآن الكرمي من غري م�س امل�ضحف.  -2

قبل وبعد النوم.  -3
لالأذان.  -4

عند الغ�ضب.  -5
عند كل �ضالة.  -6

عن ُحْمران موىل عثمان اأنه راأى عثمان بن عفان ر�ضي اهلل عنه دعا باإناء فاأفرغ على كفيه ثالث 
مرار, فغ�ضلهما, ثم اأدخل ميينه يف الإناء, فم�ضم�س وا�ضتن�ضق ثم غ�ضل وجهه ثالثا, ويديه اإىل املرفقني 
ثالث مرار, ثم م�ضح براأ�ضه, ثم غ�ضل رجليه ثالث مرار اإىل الكعبني ثم قال: قال ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من 

ث فيهما نف�صه، غفر له ما تقدم من ذنبه« )1(.. تو�صاأ نحو و�صوئي هذا، ثم �صلى ركعتني ل يحدِّ
وميكن اأن نلخ�س كيفية الو�صوء يف النقاط التالية:

ينوي امل�ضلم الو�ضوء والنية حملها القلب.  -1
يغ�ضل كفيه ثالث مرات.  -2

ياأخذ املاء بيمينه فيتم�ضم�س – يدخل املاء يف فمه ويحّركه - ثالث مرات.  -3

ما يُـ�صتحب له الو�صوء

�صفة الو�صوء الكامل

ن�صاط

اأذكر اأموراً اأخرى ُي�ضتحب لها الو�ضوء. واأعر�ضها على جمموعتي.

رواه البخاري و م�ضلم.  -1
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ثم ي�ضتن�ضق – يدخل املاء اإىل اأنفه - بيمينه, وي�ضتنرث - يخرج املاء من اأنفه - ب�ضماله ثالث مرات.  -4
يغ�ض��ل وجهه كله ثالث مرات , وحدود الوجه م��ن اأعلى اجلبهة حتى اأ�ضفل الذقن ومن الأذن   -5

اإىل الأذن.  
يغ�ض��ل يدي��ه – اليمنى ثم الي�رشى – اإىل ما فوق املرفقني, م��ع تخليل اأ�ضابع اليدين, واملرفق هو   -6

ل بني الذراع و الع�ضد. املَْف�ضِ
مي�ضح راأ�ضه كله مرة واحدة.  -7

مي�ضح اأذنيه من الداخل واخلارج مرة واحدة.  -8
ل  يغ�ضل قدميه مع الكعبني – اليمنى ثم الي�رشى – مع تخليل اأ�ضابع القدمني, واْلَكْعُب ُهَو امْلَْف�ضِ  -9

اِق َواْلَقَدِم.  َبنْيَ ال�ضَّ
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التقويم
اأذكر حديثا نبوياً �رشيفاً يحّث على الو�صوء واملحافظة عليه.  -1

اأعّدد اأربعة اأمور ي�صتحب لها الو�صوء.  -2
ماذا ن�صتفيد من قول اهلل تعاىل ٱىمحٱىم يم جن حنيمح.  -3

ما حدود اأع�صاء الو�صوء التالية:  -4
الوجه:  اأ    - 

القدمني: ب - 
اليدين: ج�- 
الراأ�س: د  - 

ن�صاط ختامي
اأقوم بتطبيق الو�ضوء اأمام جمموعتي واأ�ضّجل مالحظاتهم.
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الدر�س
بحريا الراهب*اخلام�س

نبوية
ة ال

ال�صري

خ��رج النب��ي ملسو هيلع هللا ىلص مع عمه اإىل ال�ض��ام يف قافلة قري�س حتى و�ضال اإىل بل��دة ُت��ضّمى ) ُب��رشى (, 
وهن��اك حدثت له ق�ضٌة عجيبٌة: وذل��ك اأّن رجال �ضاحلا ُيدعى بحريا الراه��ب كان يتعبد ويعي�س يف 
�ضومع��ة – م��كان خم�ض�س للعبادة - على راأ�س جبل, وكان بحريا عامل��ًا بالكتب الإلهية ال�ضابقة وما 

فيها من ب�ضارات ب�ضيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص.

 فبينم��ا هو على راأ�س اجلب��ل اإذ راأى �ضحابًة  يف ال�ضماء فوق راأ���س النبي ملسو هيلع هللا ىلص تظّلله وت�ضري معه 
اأينم��ا ذه��ب, و راأى الأ�ضجار واحلجارة يف الوادي ت�ضجد له ملسو هيلع هللا ىلص ! فلّما راأى ذلك نزل من �ضومعته 
م�رشعًا وذهب اإىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص, فاأخذ يتاأّمله ويدّقق فيه نَظره؛ فراأى خامت النبوة على كتف النبي ملسو هيلع هللا ىلص. 

اأفّكر

ن�صاط

َم��ن الذي اأمَر ال�ضحاب��ة والأ�ضجار واحلجارة اأن تقوم مبا قامت 
به ؟ وملاذا ؟ 

اأذك��ر واحدة من تل��ك الب�ضارات الت��ي مّرت مع��ي. واأعر�ضها على 
جمموعتي.

اأ�ضل الق�ضة رواها ال�ضخاوي وال�ضيوطي و�ضححها الألباين - رحم اهلل اجلميع -.  *
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ف�ضاح بحريا مناديًا: من يكون هذا الغالم؟ 
فقال اأبو طالب: هذا ابني. 

فقال له بحريا: ما ينبغي لهذا الغالم اأن يكون اأبوه حيًا ! 
فقال اأبو طالب: هو ابن اأخي.

فقال له: �ضَدقت. 
ثم اأم�ضك بحريا بيد النبي ملسو هيلع هللا ىلص وقال: هذا هو نبيُّ اآخر الزمان ور�ضوُل رب العاملني. 

 

كل هذا الكون وما فيه من خملوقات وجمادات تطيع اهلل تعاىل ول تع�ضيه.  -1
املوؤمن يوؤمن مبعجزات النبي ملسو هيلع هللا ىلص قبل وبعد بعثته, واأعظم هذه املعجزات القراآن الكرمي.  -2
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التقويم

ما هي العالمات التي َعَرف بها الراهب بحريا النبّيَ ملسو هيلع هللا ىلص ؟   -1
ماذا قال الراهُب بحريا لأبي طالب ملا قال له عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص:  -2

هذا ابني ؟
اأكمل العبارات التالية مبا ينا�صبها:   -3

كان بحريا يعي�س يف بلدٍة ا�ضمها................ تقع على طريق القوافل التجارية  اأ   - 
اإىل ال�ضام. 

كان بحريا يتعبد يف............. على راأ�س اجلبل. ب- 

ن�صاط ختامي
اأق�����وم بالتع��اون 
مع جمموعت��ي بالتعرف 
عل��ى امل�ضافة ب��ني بلدة 
)ُب�رشى( و مكة املكرمة 
على  موقعهما  واأح��ّدد 

اخلريطة التالية:
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الدر�س
ب واأخالقالنظــافـــةال�صاد�س

اآدا

ّم منه اإل رائحة طيب��ة, ول تراه اإل ب�ضورة ح�ضنة  امل�ضل��م نظي��ٌف طاهٌر يف ثوبه وبدنه ؛ فال ت��ضُ
جميلة , قال ملسو هيلع هللا ىلص »اإنَّ اهللَ جميٌل يحبُّ اجلماَل«)1(, فامل�ضلم دائمًا ينظف اأ�ضنانه, وي�رّشح �ضعره , ويغ�ضل 
وجه��ه و يديه , ويقّلم اأظاف��ره , ويحافظ على نظافة ج�ضمه بالو�ض��وء وال�ضتحمام , ويرّتب غرفته 
وفرا�ض��ه ويحافظ على اأ�ضيائه ونظافة بيته ومالب�ضه وحذائ��ه ؛ و امل�ضلم ل ُيلِق الأو�ضاخ اأمام النا�س اأو 
يف طريقهم؛ بل يحر�س على اإزالة الأذى من طريق النا�س و�ضوارعهم واملرافق العامة, قال َر�ُضوُل اهلِل 
يقمِ فاأزاله، َف�َصَكَر اهلل لَُه َفَغَفَر  رمِ َن �َصْوٍك َعَلــى الطَّ يٍق َوَجَد ُغ�صْ ي يف َطرمِ لَّ��ى اللَّ�ُه َعَلْي��ِه َو�َضلََّم: »بَْينََما َرُجٌل مَيْ�صمِ �ضَ

لَُه« )2(. 
و امل�ضلم اأي�ضًا يحافظ على �ضحته و�ضالمته من الأمرا�س؛ فيبتعد عن الغذاء املك�ضوف وامللّوث, 
��ة املباَركة منها ؛ كالت��ي وردت يف القراآن الكرمي  ول ي��اأكل اإل الأطعم��ة ال�ضح�ّي��ة واملفيدة, وخا�ضّ

وال�ضنة النبوية.  

كم��ا اأّن امل�ضل��م طاهر القلب ف��ال يحمل حقداً اأو بغ�ض��ًا اأو ح�ضداً لأحد, ب��ل يحرتم الآخرين 
ويحب اخلري لإخوانه امل�ضلمني. 

ن�صاط
اأ�ضع قائمة باأ�ضماء بع�س الأطعمة والأ�رشبة املباركة التي وردت يف 

كتاب اهلل تعاىل و�ضنة نبيه ملسو هيلع هللا ىلص. واأعر�ضها على جمموعتي.

رواه م�ضلم.  -1
متفق عليه.  -2
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اأفّكر
حثن��ا الإ�ض��الم على اإ�ضب��اغ الو�ض��وء والغت�ضال اأي�ض��ًا مّرة يف 

الأ�ضبوع على الأقل؛ ملاذا؟

 

اأحر���س عل��ى نظافتي وطهارتي الظاه��رة والباطنة, فال اأبدو اإل يف �ض��ورٍة جميلٍة ول   -1
اأحمل يف قلبي ِغاًل اأو ح�ضداً لأحد.

اأحافظ على الو�ضوء ما ا�ضتطعت فله اأجٌر وف�ضٌل كبري.  -2
اأحب اجَلمال والرتتيب والّنظام يف كل �ضيء.  -4

ولأهمي��ة النظافة عّد النبي ملسو هيلع هللا ىلص الطهارة ن�ضَف الإميان كما اأّن الو�ضوء ن�ضُف ال�ضالة فقال ملسو هيلع هللا ىلص 
الة من الإمي��ان وهي عمود الإ�ضالم, فم��ن اأراد اأن ي�ضلي فعليه اأن  »الّطهــور ن�صــف الإميان« )1(, وال�ضّ

يكون متو�ضئًا متطهراً. 
فاحلم��د هلل الذي اأكرمنا بنعمة الو�ض��وء والطهارة فجعل اهلل لها ثوابًا عظيمًا , فيغفر اهلل مع كل 

قطرة ذنوبنا, فنخرج بال ذنوب طاهرين.

رواه م�ضلم.  -1
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التقويم
اأمالأ اجلدول التايل باأعمال النظافة املنا�صبة.  -1

يف َحـيّـييف بَـْيـتييف بـََدنـي

ماذا اأفعل اإذا راأيت اأذًى يف الطريق، وملاذا؟  -2
اأذكر دلياًل �رشعياً على ف�صل الو�صوء.  -3

ح يف ثالثة اأ�صطر اأهمية املحافظة على النظافة وكيف حتمينا من الأمرا�س.  اأو�صّ  -4

ن�صاط ختامي
اأتعاون مع جمموعتي يف تنظيف وجتميل الغرفة ال�ضفية. 
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الدر�س
اأركان الإ�صالم )1(ال�صابع

َي  اِب َر�ضِ طَّ ْحَمِن َعْبِد اهلِل ْبِن ُعَمَر ْبِن اخْلَ َعْن اأَِبي َعْبِد الرَّ
اهلل َعْنُهَما َقاَل: �َضِمْعت َر�ُضوَل اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص - َيُقوُل: »بُنمَِي اْلإمِ�ْصاَلُم 
َواإمَِقاممِ  اهللمِ،  َر�ُصوُل  ًدا  حُمَمَّ َواأَنَّ  اهلل  اإلَّ  اإلََه  َل  ْن  اأَ �َصَهاَدةمِ  َخْم�ٍس:  َعَلى 

اَن«. ْوممِ َرَم�صَ ، َو�صَ ، َوَحجِّ الْبَْيتمِ َكاةمِ ، َواإمِيتَاءمِ الزَّ اَلةمِ ال�صَّ

الإ�صـــــالم: 
بـــــــُِنـــــي: 
اأركــــــــان:

ال�صـــــهادة: 
اإقاُم ال�صالة: 

ال�ضت�ضالم و اخل�ضوع والنقياد هلل تعاىل.
اأُ�ّض��س. 

جمع ركن , و هي الدعائم التي يقوم عليها البنيان.
هي الإخبار عن علم واعتقاد.

اأداوؤها تامة ب�رشوطها واأركانها مع املحافظة عليها يف وقتها.

رواه البخاري وم�صلم

املفردات والرتاكيب 

عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب �ضحابي جليل, ن�ضاأ يف الإ�ضالم. ال�صـــم: 
اأبو عبد الرحمن. كنيتــــه: 

هاجر اإىل املدينة مع اأبيه و�ضهد فتح مكة, اأفتى النا�س يف الإ�ضالم �ضتني �ضنة. اأعمالــه: 
هو اآخر من تويف مبكة املكرمة من ال�ضحابة, وكان مولده ووفاته بها, تويف �ضنة 73 ه�. وفاتــــه: 

نبذة موجزة عن ال�صحابي اجلليل راوي احلديث ال�رشيف

ث ال�رشيف
احلدي
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الإ�ض��الم كالبناء اجلميل الذى له اأعمدة واأ�ضا�ضات حتمل��ه ويقف عليها حتى ل ينهار, فهو قائٌم 
ومعتمٌد عل��ى دعائم واأركان خم�ضة اأ�ضا�ضية و�رشورية حتفظ بناءه, و�ضن�ضتعر�س يف هذا الدر�س اأول 

هذه الأركان وهو:- 
ال�صهادتان ) اأ- اأّن ل اإله اإىل اهلل , ب - واأّن حممداً ر�ضول اهلل (:   -1

اأ�صهــد اأّن ل اإلــه اإل اهلل: اأي اأق���ّر بقلبي واأع��رتف بل�ضاين م�ضّدقًا مطمئّنًا م��ن غري �ضٍك باأّن اهلل  اأ  - 
تع��اىل هو رّب العاملني, اخلالق ال��رازق املالك املدّبر لهذا الكون, واأّن��ه الإله املعبود بحق ل 

�رشي��ك ول مثي��ل له, قال تع��اىل: ىمحٱيه جي حي خي مي ىي يي ٰذ ٰر ٰى    ٌّ 
       ٍَّّيمح)1( ول اإل��ه اإل اهلل ه��ي الكلمة الطيبة ومفت��اح اجلنة وكلمة التوحيد التي ياأمن بها 

�ضاحبها اخللوَد يف نار جهنم. 

ب-  اأ�صهــد اأّن حممــداً ر�صول اهلل: اأي اأق�ّر بقلبي واأعرتف بل�ضاين م�ضّدقًا مطمئّنًا من غري �ضٍك باأَنَّ 
يِّ �ضّلى اهللُ عليِه و�ضّلَم هو عبد  ِلِب بن َها�ِض��م الُقَر�ضِ ��داً بن َعْبِد اهلِل بن َعْبِد امْلُطَّ مَّ �ضيدن��ا حُمَ
اهلل ور�ضول��ه ال�ضادُق الأمنُي وخامت النبيني اأر�ضله اهلل تعاىل ب�ضرياً ونذيراً لتبليغ دينه وهداية 
اخلل��ق كاف��ة ورحمًة للعاملني, قال تع��اىل: ىمحٱ خض مض حط مظ جع مع جغ مغ جف حف 
خف مفحق مق جك حك خك لكيمح)2(. واأمرن��ا اهلل تع��اىل بطاعت��ه واتب��اع �ضنته, قال 

تعاىل:ىمحٱ خل مل هل جم حميمح)3(. 

املعنى الإجمايل للحديث:

اأفكر

 ملاذا يجب علينا اأن نعبد اهلل تعاىل وحده ول ن�رشك به �ضيئًا ؟

�ضورة اآل عمران, اآية: 18.  -1
�ضورة الأحزاب, اآية: 40.  -2

�ضورة اآل عمران, اآية: 132.  -3
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اأحر�س على اأن اأكون م�ضلما ي�ضهد هلل تعاىل بالوحدانية ولنبيه حممد بالر�ضالة حتى اأكون   -1
من الفائزين يف الآخرة.

اأْك�ِث�ر من قول الكلمة الطيبة ) ل اإله اإل اهلل ( واأفهم معناها حتى ير�ضى اهلل عني.   -2

اأفّكر
كي��ف اأكون مطيع��ًا لر�ض��ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وم�ّتبع�ًا ل��ض�ّن�ت���ه. اأناق�س 

اإجابتي مع جمموعتي.
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التقويم
اأعـّدد بع�س املخلوقات والكائنات التي اأ�صتدل بها على وجود اهلل تعاىل ؟  -1

ما معنى �صهادة اأّن حممدا ر�صول اهلل ؟  -2
اأمالأ الفراغ فيما يلي بالإجابة ال�صحيحة ؟   -3

ل اإله اإل اهلل هي كلمة ................., و مفتاح .................... اأ   - 
نبّينا حمّمد ملسو هيلع هللا ىلص هو .............. النبيني, و................ املر�ضلني.  ب- 

عبد اهلل بن عمر ر�ضي اهلل عنهما هو اآخر ال�ضحابة وفاة ب�� ..................... ج� - 
اأقول عندما اأ�ضمع ا�ضم النبي حممد ............................. د   - 

ن�صاط ختامي
اأرج��ع اإىل الآيات الأخرية من �ضورة احل�رش واأ�ضتخرج منها اأ�ضماء 

اهلل احل�ضنى التي وردت فيها.
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الدر�س
اأحكام ال�صتعاذة والب�صملة الثامن

�صيغتها: اأعوذ باهلل من ال�ضيطان الرجيم. اأو: اأعوذ باهلل ال�ضميع العليم من ال�ضيطان الرجيم.  -
معناهــا: اأعت�ضم واأحتمي باهلل تعاىل من �رش ال�ضيطان امللعون املطرود من رحمة اهلل.  -

حكمها: واجبة.  -

اإذا كانت القراءة جهًرا وهناك من ي�ضتمع لقراءته.  -1
اإذا كانت القراءة بالّدور وهو املبتدئ.  -2

اإذا كانت القراءة �رًشا, اأو جهًرا ول ي�ضتمع اإليه اأحد.  -1
اإذا كانت القراءة بالّدور ولي�س هو املبتدئ.  -2

�صيغتها: ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم.  -
معناهــا: اأقراأ حال كوين متربكًا  ب�� ) ا�ضم اهلِل الرحمِن الرحيم (.  -

حكمها: يجب الإتيان بها عند البتداء باأول ُكل �ضورة با�ضتثناء �ضورة )التوبة(.  -

ال�صتعاذة 

اأحوال اجلهر بال�صتعاذة

اأحوال الإ�رشار بال�صتعاذة

الب�صملة

ن�صاط

اأقراأ �ضورة الفاحتة مع الإتيان بال�ضتعاذة والب�ضملة.

 والتجويد
التالوة
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التقويم
اأعّرف كاًل من ؛ ال�صتعاذة ، الب�صملة:   -1

ما حكم الإتيان بالب�صملة عند تالوة القراآن الكرمي ؟  -2
ح حالت اجلهر والإ�رشار بال�صتعاذة.   اأو�صّ  -3

ما احلكمة يف التعوذ من ال�صيطان الرجيم عند ابتداء التالوة؟  -4
اأذكر حالت اأخرى ي�صتحب لنا فيها ال�صتعاذة من ال�صيطان الرجيم.  -5

اأمالأ الفراغ بالإجابة ال�صحيحة فيما يلي:   -6
من �ضيغ ال�ضتعاذة: اأعوذ باهلل........................ من ال�ضيطان الرجيم. اأ  - 

ال�ضيطان الرجيم اأي ال�ضيطان............. املطرود...................... ب- 
ل ب�ضملة يف اأول �ضورة......................... ج�- 

ن�صاط ختامي
اأرجع اإىل �ضورة التوبة يف امل�ضحف ال�رشيف واألحظ عدم وجود 

الب�ضملة يف اأولها مقارنة بغريها من ال�ضور , واأو�ضح �ضبب ذلك.
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الدر�س
ــــهالو�صوء )2(التا�صع

فقـ
ال

تنق�ضم اأعمال الو�ضوء اإىل  فرائ�س ) اأركان ( , و�ضنن ) م�ضتحبات (.
اأوًل: فرائ�س الو�صوء، وهي الأعمال التي اإذا ترك املتو�صىء منها �صيئاً فيجب عليه اأن يعيد الو�صوء.

وق��د وردت ه��ذه الأركان يف قول��ه تع��اىل ىمحٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم 
ىم يم جن حن خن من ىن ين جهمهيمح)1(. وهي:

النية ، لقوله تعاىلىمحٱيل جم حم خم يمح, ولقول الر�ضول ملسو هيلع هللا ىلص »اإنّـما الأعمال بالنيات«)2(.  -1
غ�صل الوجه مرة واحدة، لقوله تعاىل: ىمحٱ مم ىم مهيمح.  -2

غ�صل اليدين اإىل املرفقني مرة واحدة ، لقوله تعاىل: ىمحٱيم جن حنمهيمح.  -3
م�صح الراأ�س مرة واحدة ،  لقوله تعاىل ىمحٱخن من مهيمح.  -4

جـلـيـن اإىل الكعبني مرة واحدة ، لقوله تعاىل ىمحٱ ىن ين جهمهيمح. غ�صل الرِّ  -5
الرتتيب بني الأع�ضاء ال�ضابقة.  -6

املوالة ، وهي اأن يكون الو�ضوء متتابعًا بدون انقطاع.  -7
ثانياً: �صنن الو�صوء، وهي الأعمال التي يُ�صتحب للمتو�صىء املحافظة عليها اتباعاً واقتداًء بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص ؛ ومنها:

الت�ضمية يف اأول الو�ضوء.  -1
ال�ضواك.  -2

امل�ضم�ضة.  -3
ال�ضتن�ضاق وال�ضتنثار.  -4

م�ضح الأذنني من الداخل واخلارج.  -5
التثليث, باأن يكون الَغ��ْض��ل ثالَث مّرات.   -6

اأعماله

�ضورة املائدة, اآية: 6.  -1
متفق عليه.  -2
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ـ�س من اأجر الو�صوء: وهي اأعمال تُـْنـقمِ
الو�ضوء  يف مكان جن�س.  -1

الإ�رشاف يف املاء.  -2
ترك �ضنة من �ضنن الو�ضوء.  -3

وهي اأعمال تف�صد الو�صوء:
كل ما خرج  من ال�ضبيلني؛ كالبْول والغائط والّريح...  -1

النوم الثقيل اأو العميق.  -2
زوال العقل ؛ كفقدان الوعي والإغماء واجلنون.  - 3

تخليل الأ�ضابع يف اليدين والرجلني.  -7
التيامن, وهو البدء باليمني ثم ال�ضمال.  -8

اإطالة الُغ�ّرة وال�ت�ح�ج�ي�ل؛ باأن يو�ضل املاء اإىل مقدمة راأ�ضه وعنقه واإىل ما فوق ِمرفقيه وكعبيه.  -9
الدعاء باملاأثور و�ضالة ركعتني بعد الو�ضوء   - 10

مكروهات الو�صوء

نواق�س الو�صوء

ن�صاط

اأقراأ على جمموعتي الدعاء املاأثور بعد الو�ضوء. 
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التقويم
اأذكر دلياًل �رشعياً على ما يلي:   -1

غ�ضل الوجه.  ب-  م�ضح الراأ�س.    اأ  - 
غ�ضل الرجلني اإىل الكعبني. د  -  النية.    ج�- 

غ�ضل اليدين اإىل املرفقني. ه�- 
ما الفرق بني فرائ�س و�صنن الو�صوء؟   -2

ح ما يلي:  اأو�صّ  -3
امل�ضم�ضة: اأ  - 

اإطالة الغّرة والتحجيل:  ب- 
املوالة:  ج�- 

ال�ضتن�ضاق وال�ضتنثار: د  - 
ماذا نقول قبل وبعد الو�صوء؟  -4

ن�صاط ختامي
اأ�ضن��ف الأعمال الآتية مبا ينا�ضبها يف اجلدول التايل: م�ضح الراأ�س, 
التيامن, الإ�رشاف يف املاء, زوال العق��ل, الت�ضمية, النية, امل�ضم�ضمة, النوم, 
غ�ضل الوجه, تخليل الأ�ضابع, �ضالة ركعتني بعد الو�ضوء, ال�ضواك, الرتتيب, 

اإطالة الغّرة والتحجيل, الو�ضوء يف مكان جن�س.
نواق�س الو�صوءمكروهات الو�صوء�صنن الو�صوءاأركان الو�صوء
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الدر�س
ال�صادق الأمني ملسو هيلع هللا ىلصالعا�رش

نبوية
ة ال

ال�صري

�ضم��ع النا�س يف مكة بُح�ضن اأخالق النب��ي ملسو هيلع هللا ىلص وب�ضفاته احلميدة ؛ فعر�ضت عليه خديجة بنت 
خويلد ر�ضي اهلل عنها – وكانت تلقَّب بالطاهرة - العمل يف جتارتها ب�ضبب ما �ضمعته عنه من �ضدقه 

واأمانته وذكائه, فقبل بالعمل لها يف جتارتها وكان يعود لها بالربح امل�ضاعف واملال الوفري. 

اأفّكر

اأفّكر

 ملاذا رغبت خديجة ب�اأن يعمل النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف جتارتها ؟

على ماذا تدل م�ضاركة النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف بناء الكعبة ؟

مل��ا بلغ النبي ملسو هيلع هللا ىلص اخلام�ضة والثالثني من عمره �ض��ارك قوَمه يف بناء الكعبة وترميِمها بعد اأن جاء 
�ضي��ٌل جارف وَه�َدمها, ف��كان يعمُل بنف�ضه معهم وي�ضاعدهم يف نقل احلج��ارة ويحملها على كتفه 

ال�رشيف ملسو هيلع هللا ىلص.  

بناء الكعبة امل�رشفة و ق�صة احلجر الأ�صود 
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اختل��ف اأه��ل مكة فيمن ي�ضع احلج��ر الأ�ضود يف مكان��ه, فكانت كل قبيلة تري��د اأن تنال هذا 
ال�رشف لوحدها, فاأ�ضار عليهم رجل باأن يحتكموا اإىل اأول رجل يدخل عليهم من باب احلرم فوافقوا 

على ذلك.
كان النب��ي ملسو هيلع هللا ىلص اأول داخل عليه��م ففرحوا وقالوا جميعًا: هذا الأم��ني ر�ضينا بحكمه, فطلب 
منه��م اأن يب�ضط��وا ثوبا و ي�ضعوا احلجَر الأ�ضود عليه, ثم طلب م��ن زعماء القبائل اأن مي�ضك كٌل منهم 
بطرف الثوب ليحملوه, ثم اأخذه النبي ملسو هيلع هللا ىلص بيده ال�رشيفة فو�ضعه يف مكانه يف زاوية الكعبة امل�رشفة.

 

اأّن النا�س يحبون ال�ضادق الأمني ويثقون به.  -1
احلر�س على الإ�ضالح بني النا�س وحّل اخلالفات بينهم.  -2

ن�صاط
مل��اذا ر�ض��ي اأهل مك��ة بالنب��ي ملسو هيلع هللا ىلص حَ�َك�مًا بينه��م؟ اأتعاون مع 

جمموعتي يف الإجابة.
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التقويم

اأ�صع دائرة حول رمز الإجابة ال�صحيحة فيما يلي:  -1
كانت خديجة ر�ضي اهلل عنها ُت��لّقب ب���: اأ  - 

         1-  اجلميلة     2-  الطاهرة        3-  الغنية.
قام اأهل مكة ببناء الكعبة وترميمها بعد اأن ُهدمت ب�ضبب: ب- 

1-  ال�ضيول      2-  احلرب      3-  زلزال.  
ملاذا اختلف اأهل مكة حول و�صع احلجر الأ�صود يف مكانه ؟  -2

مباذا كان يُلقب النبي ملسو هيلع هللا ىلص ؟ و ملاذا ؟  -3

ن�صاط ختامي

اأرجع اإىل تف�ضري قول اهلل تعاىل ىمحٱزن من نن ىنيمح )1( واأكتبه يف 
دفرتي.

�ضورة القلم, اآية: 4.  -1
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الدر�س
ب واأخالقاآداب الل�صان )1( احلادي ع�رش

اآدا

��َف م�ضاعره ويعرّب عّما  الل�ض��ان نعم��ٌة ِمَن اهلل تعاىل؛ فِبِه ي�ضتطي��ع الإن�ضان اأن يتكلم واأْن ي�ضِ
ل مع النا�س ويتحّدث اإليهم ويحاورهم, وامل�ضلم يقّدر  يري��ده بطريقٍة وا�ضحٍة مفهومة, وبه يتوا�ضُ
ّجل عليه؛ قال تعاىل:ٱىمحٱيي ٰذ ٰر  ه��ذه النعمة العظيمة وي�ضت�ضعر خطرها واأّن كّل كلمٍة يتكلم به ُت�ضَ

ٰى   ٌّ   ٍّ    َّ    ُّيمح)1(. 

 فامل�ضلم ل ينطق اإل بخري ول يتكلم اإل مبا ينفعه وينفع غريه يف الدنيا والآخرة اأو ي�ضكت. قال 
ملسو هيلع هللا ىلص: »من كان يوؤمن باهلل واليوم الآخر فليقل خرياً اأو لي�صمت«)2(. 

• والكالم ُي�ْق�ضم اإىل ثالثة اأق�ضام: 	
كالٌم نافع ) خري(، ُي�ضتحب للم�ضلم الإكثاُر منه.  -1

كالٌم �صار ) �رش(، وهو حمّرم يجب على العبد ال�ضكوت والبتعاد عنه.  -2
كالٌم مباٌح )ل خري ول �رش(، كف�ضول الكالم ومال فائدة فيه واحلديث فيما ل يعنيه.., فالأْوىل   -3

تركه وعدم اإ�ضاعة الوقت به.
• اأمثلٌة على الكالم النافع: 	

تــالوة القراآن الكــرمي: ُيكرث امل�ضلم من قراءة القراآن الكرمي وتالوت��ه وي�ضغل به وقته ليفوز بالأجر   -1
والث��واب,  ق��ال ملسو هيلع هللا ىلص: »اقراأوا القراآن فاإنه ياأتي يــوم القيامة �صفيعاً لأ�صحابــه«)3(.  وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »َمـثـَل 

ة، ريحها طيب وطعمها طيب«)4(.    املوؤمن الذي يقراأ القراآن َمـثَـل الأتُْرجَّ

�ضورة ق, اآية 18.  -1
متفق عليه.  -2

رواه م�ضلم.  -3
رواه البخاري وم�ضلم.  -4
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ْكـــر اهلل تعــاىل و�صكره: امل�ضلم ُيك��رث ِمن ِذكر رّبه تعاىل و�ضكره دائم��ًا ول ين�ضاه اأبداً؛ فيكرث من  ذمِ  -2
الت�ضبيح وال�ضتغفار والتهليل حتى ير�ضى اهلل تعاىل عنه ويحّبه, قال اهلل تعاىل ٱىمحٱمض حط 
مظ جع مع جغيمح)1(, وق��د اأو�ض��ى �ضيدنا حممٌد ملسو هيلع هللا ىلص اأحد اأ�ضحاب��ه قائاًل: »ل يزال 

ل�صانك رطباً بذكر اهلل« )2(. ومن ذلك اأي�ضًا املحافظة على الأدعية والأذكار ال�رشعية.  

ن�صاط )1(
م��ن قراأ حرف��ًا من كتاب اهلل تع��اىل فله به ع�رش ح�ضن��ات؛ اأذكر 

احلديث ال�رشيف الذي يدّل على ذلك واأعر�ضه على جمموعتي.

�ضورة البقرة, اآية: 152.  -1
رواه الرتمذي وابن ماجه وابن حبان و�ضححه الألباين واأحمد �ضاكر.  -2

رواه البخاري.  -3

ن�صاط )2(
اأرج��ع اإىل كتاب )ح�ضن امل�ضلم( واأحفظ منه بع�س الأذكار التي 

تقال يف املنا�ضبات املختلفة.

الكلمــة الطيبة: كاإلقاء ال�ض��الم والأمر باملعروف والّنهي عن املنك��ر وح�ضن الكالم مع الآخرين   -3
والتلفظ بالكلمات اجلميلة... قال ملسو هيلع هللا ىلص: )الكلمة الطيبة �صدقة( )1(.
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اأقّدر نعمة الل�ضان والكالم واأحمد اهلل تعاىل واأ�ضكره عليها.  -1
اأ�ضغل ل�ضاين بالكالم املفيد الطّيب الذي ينفعني يف الدنيا والآخرة.   -2

اأواظب على تالوة القراآن الكرمي وق�ْول الأذكار والأدعية ال�رشعية واأحافظ على ذلك.  -3
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التقويم

ماذا ن�صتفيد من قول اهلل تعاىل ٱىمحٱيي ٰذ ٰر ٰى   ٌّ   ٍّ    َّ    ُّيمح.  -1
�صبّه النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص املوؤمَن الذي يقراأ القراآن الكرمي بالأتُْرجة، ملاذا ؟  -2

ْكر مثاٍل على كل ق�صم منها. حها مع ذمِ يُق�َصم الكالم اإىل اأق�صاٍم ثالثة؛ اأو�صّ  -3
اأمالأ الفراغ فيما يلي بالكلمة ال�صحيحة:   -4

قال اهلل تعاىل: ٱىمحٱ                         حط                                   جع مع جغيمح. اأ  - 
قال ملسو هيلع هللا ىلص: ) من كان يوؤمن باهلل واليوم الآخر ف���...........................(. ب- 

قال ملسو هيلع هللا ىلص: ) ل يزال.............. رطبًا بذكر اهلل(. ج�- 
اأكتب جمموعة من العبارات والكلمات املنا�صبة التي اأقولها يف احلالت واملواقف التالية:  -5

باراتاملوقف العمِ
�ضخ�ٌس �ضنع لك معروفًا اأو �ضاعدك يف عملك1
اأخطاأت يف حّق اإن�ضان واأردت العتذار له2
راأيت �ضيئًا اأعجبك اأو �ضمعت خرباً ي�رّشك3
اأردت طلب العون وامل�ضاعدة من �ضديقك4
األقى �ضخ�ٌس عليك ال�ضالم و�ضاألك عن حالك5

ن�صاط ختامي
م��ن الأمثلة على ال��كالم النافع ال�ضالُة وال�ض��الُم على النبي حممد 
ح في��ه ف�ضل الإكثار من  ملسو هيلع هللا ىلص وعل��ى اآل بيت��ه الكرام؛ اأكتب تقريراً اأو�ضّ

ال�ضالة وال�ضالم على خري الأنام واأقراأه على جمموعتي. 
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الدر�س
اأركان الإ�صالم )2(الثاين ع�رش

م�ّر معنا يف الدر�س ال�ضابق الركن الأول من اأركان الإ�ضالم اخلم�ضة وهو ال�ضهادتان , ويف هذا 
الدر�س ن�ضتكمل بقية الأركان: 

اإقام ال�صالة:  فيحافظ امل�ضلم على ال�ضلوات اخلم�س ويوؤديها يف اأوقاتها وُي�ِت�ّم ركوعها و�ضجودها   -2
بخ�ضوع وخ�ضوع , ففي ال�ضالة راحة النف�س و�ضكينة القلب وان�رشاح ال�ضدر وتكفري لل�ضيئات 
ورفع��ة للدرجات, وهي عمود الدين واأول م��ا ُي�ضاأل عنه العبد يوم القيامة؛ قال تعاىل: ٱىمحٱزن 

من نن ىن ين ٰى رييمح)1(. 

اإيتاء الزكاة: وهي دفع الأغنياء ملقدار حمّدد حّدده اهلل عز وجل من اأموالهم اإىل امل�ضتحقني للزكاة   -3
كالفق��راء وامل�ضاكني..؛ وذلك ليعي���س الُك�ّل يف حمبٍة وتاآٍخ وتعاطف , قال تعاىل: ىمحٱمخ جس حس 

خس مس حص خص مص جض حض خض مض حطمظ جع مع جغيمح)2(.

ن�صاط )2(
اأرج��ع اإىل الآية الكرمي��ة ) 60 ( من �ضورة التوبة واأ�ضتخرج منها 

اأ�ضناف امل�ضتحقني للزكاة.

ث ال�رشيف
احلدي

�ضورة البقرة, اآية: 43.  -1
�ضورة البينة, اآية: 5.  -2

ن�صاط )1(

اأرّت�ل �ضورة املاعون, ثم اأ�ضتخرج منها عقوبة تارك ال�ضالة.
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�صــوم رم�صان: وهو �ضهر واحد يف العام الهجري فر���س اهلل علينا �ضيامه حِلكم كثرية منها: نيل   -4
ر�ضا اهلل تعاىل وحتقيق التق��وى, قال تعاىل ىمحٱني ىي يي جئ حئيمح)1(, وال�ضيام 
يكون برتك الطعام وال�رشاب واملفّطرات من طلوع الفجر اإىل غروب ال�ضم�س. قال تعاىل ٱىمحٱىه 

يه جي حي خي مي ىي يي ٰذ ٰر ٰى       ٌّ       ٍّ      َّيمح)2(.

حــج البيــت: هو ق�ضد البيت احلرام يف مكة يف اأ�ضهر احلج لأداء املنا�ضك وال�ضعائر التي اأمرنا اهلل   -5
اأن نفعله��ا, كالوقوف بعرفات والطواف وال�ضعي ورمي اجلم��رات, ويكون احلج واجبًا على 
امل�ضل��م البالغ العاقل امل�ضتطيع بدني��ًا وماديًا مرًة واحدًة يف حياته, لقوله تعاىل: ٱىمحٱحب خب مب هب 
جت حت خت مت هتمثيمح)3( فم��ن ل تك��ن عنده ال�ضتطاعة املادي��ة اأو البدنية ي�ضقط عنه هذا 

الركن, فما اأعظم ديننا واأي�رشه.

اأفّكر

ما �رشوط وجوب احلج على امل�ضلم ؟

اأوؤدي ال�ضلوات اخلم�س يف وقتها وخا�ضة �ضالة الفجر يف جماعة ما اأمكن.   -1
اأنوي اأن اأوؤدي الزكاة املفرو�ضة واأن اأحج بيت اهلل احلرام واأحث امل�ضتطيعني على ذلك.  -2

اأحر�س على �ضيام �ضهر رم�ضان املبارك اإميانًا واحت�ضابًا.  -3
اأحر�س على تعلم اأحكام ال�ضالة وال�ضيام وغريها حتى اأوؤّديها ب�ضورة �ضحيحة.  -4

�ضورة البقرة, اآية: 185.  -1

�ضورة البقرة, اآية: 183.  -2
�ضورة اآل عمران, اآية: 97.  -3
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التقويم
ما الدليل على وجوب ال�صالة ؟   -1

اأذكر مثال واحداً على امل�صتحق للزكاة؟   -2
اأعّدد ثالثة من اأعمال احلج ؟  -3

اأمالأ الفراغ فيما يلي بالإجابة ال�صحيحة:  -4
اإيتاء الزكاة هو اإخراج.......................من املال ل�................... اأ  - 

ال�ضوم ه��و: ت��رك...................................................... ب- 
من............................ اإىل........................

ال�ضلوات اخلم�س املفرو�ضة هي:  ج�- 

ن�صاط ختامي
اأجم��ع �ضوراً تدّل عل��ى اأركان الإ�ضالم اخلم�ض��ة واأعر�ضها على 

جمموعتي.
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الدر�س
اأركان الإميان )1(الثالث ع�رش

العقيدة الإ�صالمية

م��ّر معن��ا يف در�س �ضاب��ق اأّن لالإ�ضالم خم�ض��ة اأركان يجب على العبِد اللت��زاُم بها حتى يكون 
م�ضلمًا كاماًل. 

ويف ه��ذا الدر�س والذي يليه من درو�س العقيدة �ضن�ضتعر�س اأركان الإميان التي يكون بها العبُد 
موؤمنًا �ضحيح الإميان ؛ وهي التي وردت يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص جوابًا ملن �ضاأله عن الإميان:

. )1( » همِ َو�رَشِّهمِ َن بمِالَْقَدرمِ َخرْيمِ ، َوتُوؤْممِ رمِ همِ َوالْيَْوممِ الآخمِ َن بمِاهلل َوَمالئمَِكتمِهمِ َوُكتُبمِهمِ َوُر�ُصلمِ »الإمِميَاُن اأَْن تُوؤْممِ

الإميان هو العتقاد اجلازم  والت�ضديق, وهو قوٌل وعمٌل يزيد وينق�س.    -
ولتو�ضيح معنى الإميان ن�رشب املثال التايل:  -

فنح��ن نوؤمن بوجود ال�ضم���س وتاأثري اأ�ضعتها علينا؛ مبعنى اأننا متاأكدون ب��دون �ضٍك من اأّنها موجودٌة 
ُت��رِشق وَت�غُرب ل �ضبيل لإنكارها.. وحتى يف حال عدم روؤيتنا لها يف الليل مثاًل فاإننا نكون متاأكدين 

متامًا ببقائها واأنها تطلع على مكاٍن اآخر من �ضطح الكرة الأر�ضية.

ُي�َب�ّي���ن لنا النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف احلديث ال�رشيف ال�ضاب��ق اأركان الإميان ال�ضتة, وهذه الأركان ال�ضتة ل 
ي�ضح اإميان العبد اإل اإذا اآمن و�ضّدق بها جميعا, وهي:

مفهوم الإميان

اأركان الإميان

متفق عليه.  -1

اأفّكر

ما اأهمية الإميان ال�ضحيح يف حياتي؟
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الإميان باملالئكة: اأَْي العرتاف باأَنَُّهْم َمْوُجوُدوَن, و اأنهم عباد مكرمون, ول يعلم عددهم اإل اهلل,   -2
وَن اهلل َما اأََمَرُهْم  وا ُذُكوراً َوَل اإَِناثًا, َول َياأُْكُلوَن َول َي�رْشَُبوَن, َوَل َيْع�ضُ َخَلَقُه��ُم اهلل ِمْن ُنور, َلْي�ضُ

َوَيْفَعُلوَن َما ُيوؤَمروَن. واأف�ضلهم الروح الأمني جربيل عليه ال�ضالم.

َلِة التي اأنزله��ا اهلل تعاىل على ر�ضله لهداية النا�س,  الإميــان بالكتــب: اأْي الإقرار ِبُكِلّ ُكُتِب اهلِل املَُنزَّ  -3
ي��ُل, واآخرها واأ�رشفها اْلُقْراآُن الكرمي وهو حمفوظ من التحريف  ُبوُر َوالإِجْنِ واأَ�ْضَهُرَه��ا التَّْوَراُة َوالزَّ

والتبديل.

ن�صاط )1(

ن�صاط )2(

اأعّدد بالتعاون م��ع جمموعتي بع�س املظاهر الكونية واملخلوقات 
التي تدّل على عظمة اهلل عز وجل.

اأت�ض��اَرك مع زمالئ��ي يف ذكر اأ�ضم��اء عدد من املالئك��ة الكرام 
واأعمالهم التي اأوكلها اهلل تعاىل لهم.

الإميــان بــاهلل تعاىل: اأي الت�ضديق اجلازم والإقرار بوجود اهلل تع��اىل ووحدانيته وربوبيته واألوهيته,   -1
لَّ اهلل وحده ل �رشيك له.  واأَنَُّه ل اأََحَد َي�ْض�َتِح�ُق اأَْن ُيْعَبَد اإِ

اأتعّلــم: عندم��ا نتاأمل يف هذا الكون املعِجز وم��ا فيه من خملوقاٍت وكائنات؛ نوقن ب��اأّن هذا الكون ل 
يوجد �ضدفًة ول تخلقه الطبيعة العمياء؛ بل خلقه اإلٌه قديٌر عليٌم حكيم , هو الذي يحيي ومييت, وهو 
ال��ذي خلقنا واأن�ضاأنا من َع��َدم, وهو الذي  يرزقنا ويطعمنا وي�ضقين��ا.., ويحبنا ويحمينا من الأ�رشار 
ويحفظنا من كل �ضوء.., لذلك فيجب على الإن�ضان العاقل اأن يعبد ربه و يطيعه وي�ضكره على نعمه.
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يحر���س امل�ضلم على تعلم اأحكام دينه ومعرفة ربه �ضبحانه وتعاىل , في�ضاأل اأهل العلم اإن   -1
جهل �ضيئا من ذلك.

الإمي��ان باهلل تعاىل يحقق يل الراحة والطماأنين��ة وال�ضعادة يف الدنيا والآخرة ؛ فبه اأعرف   -2
من خلقني ول ُخلقت وما املطلوب مني يف هذه احلياة. 
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التقويم
اأمالأ الفراغ فيما يلي بالإجابة ال�صحيحة:  -1

اأف�ضل املالئكة هو الروح الأمني.................. عليه ال�ضالم. اأ  - 
هذا الكون املعجز خلقه اهلل تعاىل, ول ت�خ�ل�ق�ه................................ ب- 

الإميان قوٌل و.............. , يزيد و.................. ج�- 
اأكمل كتابة احلديث ال�رشيف:) الإميان اأن توؤمن باهلل و.......... و............ د  - 

و................و...............و................. (
اأذكر ثالثة اأعمال تزيد الإميان ؟  -2

اأعّدد اأربعًة من الكتب الإلهية التي اأنزلها اهلل تعاىل لهداية النا�س ؟  -3

ن�صاط ختامي
 األ�ق��ي كلم��ًة على جمموعت��ي اأبنّي فيه��ا واج�بَ�ن�ا ُت�ج���اه القراآن 

الكرمي.
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الدر�س
النون ال�صاكنة والتنوينالرابع ع�رش

مقّرر التالوة لهذا الدر�س �صورة النباأ من الآية )1( اإىل الآية )15(*.

تعريفها: هي نون اأ�ضلية خالية من احلركة تثبت لفظًا ور�ضمًا وو�ضاًل ووقفًا. وتاأتي يف الأ�ضماء والأفعال 
واحلروف, وتكون يف و�ضط الكلمة اأو اآخرها.

�رشح التعريف: 
خالي��ة م��ن احلركة: اأي �ضاكن��ة �ضكونًا اأ�ضلّي��ًا , مثل:  ىمحٱلك مكيمح, ولي�ض��ت متحركة مثل: ىمحٱىل   -

يليمح, اأو مثل: ىمحٱمي نييمح.
ت�ث�ب�ت لفظًا ور�ضمًا: اأي ُت�نطق نونًا, وُت�ك�ت�ب نونًا.  -

اًل: اأي �ضاكنة حال الوقف والو�ضل مثل: ىمحٱىت يتيمح و ىمحٱنب ىبيمح. ت�ث�ب�ت وقًفا وَو�ضْ  -
اأمثلة: ىمحٱمم ىميمح, ىمحٱمهيمح, ىمحٱرب زبيمح, ىمححط مظيمح.  -

تعريفه: هو نون زائدة تاأتي يف اآخر الأ�ضماء لفظًا وو�ضاًل, وتفارقه ر�ضمًا ووقفًا.
�رشح التعريف: 

نون زائدة: اأي لي�ضت من اأحرف الهجاء, اأو زائدة على الكلمة فاإذا ُح�ذفت ل يتغرّي معناها.  -

النون ال�صاكنة

التنوين

ن�صاط )1(
اأرجع اإىل �ض��ورة الفاحتة يف امل�ضحف ال�رشي��ف واأ�ضتخرج ِمْنها 

اأمثلة على النون ال�ضاكنة واملتحركة. 

 والتجويد
التالوة

*  ي�ضتعان بامل�ضحف ال�رشيف يف تنفيذ هذا الدر�س.
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يَـلحق اآخر الأ�صماء: اأي اأن التنوين ل َي�لحق الأفعال, �ضوى فعلني اأُحِلَقْت بهما نون التوكيد اخلفيفة   -
وُر�ضمْت تنوينًا وهما: يف قوله تعاىل: ىمحين جهيمح وقوله تعاىل: ىمحيت رث زثيمح.

يفارقه ر�صماً: اأي ُت��ل�ف�ظ ول ت�ُ�ك�ت�ب.  -
يفارقه وقفاً: اأي ل ُت��ل�ف�ظ عند الوقوف عليها..  -

تنبيــه: يح��ّرك التنوين بالك�رش اإذا التقى بهمزة و�ضل, نح��و قوله تعاىل: ىمحمل ىليمح وقوله 
تعاىل:ىمحجيحي خييمح.

ن�صاط )2(

للتنوين ثالثُة اأنواع ؛ اأذكر مثاًل على كٍل منها واأعر�ضه على زميلي.
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التقويم
اأجيب عما يلي:   -1

ما معنى اأّن النون ال�ضاكنة تثبت لفًظا ور�ضًما ؟  اأ  - 
ما معنى اأّن النون ال�ضاكنة خالية من احلركة؟  ب- 

ما معنى اأّن نون التنوين نوٌن زائدة ؟  ج�- 
ما معنى اأّن نون التنوين تفارقه ر�ضًما ؟  د  - 

ما نوع حركة النون فيما يلي:  -2
ىمحٱهت مث حج مج جحمحيمح. اأ  - 

ىمحٱىف يف ىق يق اك لكيمح.  ب- 
كيف اأنطق التنوين يف احلالت التالية:   -3

ىمحٱحم خم مم جن حنيمح. اأ  - 
ىمحٱجع مع جغ مغ جف حفيمح. ب- 

ن�صاط ختامي
اأقارن بني النون ال�ضاكنة ونون التنوين يف اجلدول التايل:

نون التنوينالنون ال�صاكنةوجه املقارنة
متى تثبت

اأ�ضلية اأم زائدة
موقعها يف الكلمة

نوع الكلمة التي تاأتي فيها
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الدر�س
ــــهال�صالة )1(اخلام�س ع�رش

فقـ
ال

هي ال�ت�ّع�ّب�د هلل تعاىل باأقواٍل واأفعاٍل خم�ضو�ضة, ُمف�َت�َت�حة بالتكبري, وخمتتمة بالت�ضليم.

ال�ض��الة فر�س عني على كل م�ضلم بالغ عاقل؛ لقول اهلل تعاىل ىمحري زيمي ني ىي يي جئ 
حئ خئ مئيمح)1(.  

وق��د اأمر اهلل تعاىل باملحافظة عليها وحّذر م��ن اإ�ضاعتها اأو التهاون فيها ؛ قال �ضبحانه ىمحٱخل 
مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  ٱىمحٱمئ  تع��اىل:  وق��ال  جميمح)2(.  يل  ىل  مل 

نبيمح)3(.

وه��ي ثاين ركن من اأركان الإ�ضالم اخلم�ضة؛  قال ر�ضول ملسو هيلع هللا ىلص »بني الإ�صالم على خم�س: �صهادة 
اأن ل اإله اإل اهلل واأن حممدا ر�صول اهلل واإقام ال�صالة واإيتاء الزكاة وحج البيت و�صوم رم�صان«)4(.

ال�ضالة تقّربنا من اهلل تعاىل وتر�ضيه عنا؛ قال تعاىل: ٱىمحٱٰى  ٌّ    ٍّ     َّ     ِّيمح)5(.  -1
ال�ض��الة اأف�ض��ل الأعمال بعد ال�ضهادت��ني واأحبها اإىل اهلل تعاىل ؛ حلديث عب��د اهلل بن م�ضعود -   -2
ر�ضي اهلل عنه - قال: �ضاألت ر�ضول اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص -: اأي العمل اأف�ضل؟ قال: »ال�صالة لوقتها« قال: 

تعريفها

ُحـكـُمها واأهـمـّيـتُـها

ف�صلها ومنزلتها

�ضورة الن�ضاء, اآية: 103.  -1

�ضورة البقرة, اآية: 238.  -2
�ضورة املاعون, اآية: 5-4.  -3

رواه البخاري.  -4
�ضورة العلق, اآية: 19.  -5
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اإذا دخل وقت ال�ضالة و�ضمعت الأذان فاأتو�ضاأ واأنظف ثوبي وبدين واأقف يف مكان طاهر.   -
اأ�ضتقب��ل القبلة ث��م اأ�ضتح�رش النّية لل�ض��الة واأ�ضت�ضعر وقويف بني يدي اهلل تع��اىل واأرفع يدّي اإىل ما   -

ُي�ضاوي اأذينَّ واأكرّب تكبرية الإحرام )اهلل اأكب�ر(.

قلت: ثم اأّي؟ قال: »بّر الوالدين« قال: قلت: ثم اأّي؟ قال: »اجلهاد يف �صبيل اهلل«)1(.
ال�ضالة تغ�ضل اخلطايا ومتحو ال�ضيئات؛ قال ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »مثل ال�صلوات اخلم�س كمثل نهٍر غمٍر   -3

على باب اأحدكم يغت�صل منه كل يوم خم�س مرات«)2(. 
يغفر اهلل بها الذنوب فيما بينها وبني ال�ضالة التي تليها؛ قال ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ل يتو�صاأ رجل م�صلم   -4

فيح�صن الو�صوء، في�صلي �صالة اإل غفر اهلل له ما بينه وبني ال�صالة التي تليها« )3(.
م��ن اأعظ��م اأ�ضباب رفقة النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف اجلنة؛ حلديث ربيعة ب��ن كعب الأ�ضلمي - ر�ضى اهلل عنه   -5
- ق��ال: كنت اأبي��ت مع ر�ض��ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص , فاأتيته بو�ضوئ��ه وحاجته, فقال يل: »�َصــْل« فقلت: 
اأ�ضاأل��ك مرافقت��ك يف اجلنة, قال: »اأو غري ذلك؟« قلت: هو ذاك, ق��ال: »فاأعني على نف�صك بكرثة 

ال�صجود«)4(.

كيف اأ�صلي

ن�صاط )1(
اأكتب تقري��راً اأحتدث فيه عن اأهمية ال�ضل��وات اخلم�س وف�ضلها 

ومنزلتها يف الإ�ضالم. واأناق�ضه مع جمموعتي.

متفق عليه.  -1
رواه م�ضلم.  -2
رواه م�ضلم.  -3
رواه م�ضلم.  -4
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اأ�ض��ع اليد اليمن��ى على اليد الي���رشى على �ضدري ثم اأدع��و بدعاء ال�ضتفت��اح ) �ضبحانك اللهم   -
ك – �ضاأن�ك – ول اإله غريك (.  وبحمدك وتبارك ا�ضمك وتعاىل َجدُّ

اأقراأ �ضورة )الفاحتة( وما تي�رش من القراآن الكرمي.  -
اأك��رّبُ تكبرية الرك��وع ثم اأحني ظهري ب�ض��كل م�ضتقيم واأ�ضع الكف الُيمنى عل��ى الركبة الُيمنى   -

والكف الُي�رشى على الركبة الُي�رشى واأقول: )�ضبحان ربَي العظيم( ثالث مرات.
اأرفع راأ�ضي من الركوع واأعتدل واأقول: )�ضمع اهلل ملن َحِمَده( )ربنا ولك احلمد (.  -

ث��ّم اأكرّب لل�ضج��ود واأهبط اإىل الأر�س واأ�ضُع جبهت��ي واأنفي وكفيَّ وركبت��يَّ واأ�ضابع قدميَّ على   -
الأر�س واأقول: )�ُضبحان ربَي الأعلى( ثالث مرات.

اأرف��ع راأ�ضي من ال�ضجود واأقول: )اهلل اأك��رب( , ثم اأجل�ُس باطمئنان واأقول: )رب اغفر يل ( ثالث   -
مرات.

ثّم اأ�ضجد مرة اأخرى واأقول: )اهلل اأكب�ر( واأفعل يف ال�ضجدة الثانية كما فعلت يف ال�ضجدة الأوىل.  -
بعد النتهاء من الركعة الأوىل على ال�ضكل املتقّدم اأنه�س اإىل الركعة الثانية واأقول عند قيامي: )اهلل   -

اأكرب( واأفعل كما فعلت يف الركعة الأوىل.
وبعد انتهائي من ال�ضجدة الثانية يف الركعة الثانية اأجل�س للت�ضهد واأقول:  -

»التحي��ات هلل وال�ضلوات والطيبات, ال�ضالم عليك اأيه��ا النبي ورحمة اهلل وبركاته, ال�ضالم علينا 
وعلى عباد اهلل ال�ضاحلني, اأ�ضهد اأن ل اإله اإل اهلل واأ�ضهد اأن حممداً عبده ور�ضوله«. 

اإذا جل�ض��ُت للت�ضه��د يف الركع��ة الأخرية من ال�ضالة وبع��د اأن اأقراأ التحيات وقب��ل الت�ضليم اأقول   -
ال�ض��الة الإبراهيمية: »اللهم �ضلِّ على حمم��د وعلى اآل حممد , كما �ضليت على اإبراهيم وعلى اآل 
اإبراهي��م وبارك على حممد وعلى اآل حممد كما باركت عل��ى اإبراهيم وعلى اآل اإبراهيم يف العاملني 

اإنك حميد جميد« ثم اأدعو مبا �ضئُت من الدعاء.
اأُ�َضلِّم عن اليمني وعن ال�ضمال, واأقول يف كل مّرة ) ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل (.  -

ن�صاط )2(
اأق��وم ب��اأداء ال�ض��الة اأداًء �ضحيحًا اأم��ام جمموعت��ي واأ�ضتمع اإىل 

توجيهاتهم.
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التقويم
اأمالأ الفراغ فيما يلي بالإجابة ال�صحيحة:  -1

ال�ضالة فر�س.............. على كل م�ضلم...............عاقل. اأ  - 
ال�ضالة اأف�ضل الأعمال بعد.................... ب- 

اأدعو بدعاء................. بعد تكبرية الإحرام وقبل قراءة  �ضورة............... ج�- 
اأقول اإذا جل�ضت بني ال�ضجدتني............................ د  - 

النب��ي  اأيه��ا  علي��ك  ال�ض��الم   , و.........................  هلل  التحي��ات  ه�- 
و.......................... ال�ضالم علينا وعلى........................., 

اأ�ضهد اأن ل اإله اإل.............. واأ�ضهد اأن...............................
اإذا ح�رش وقت ال�ضالة و�ضمعُت.............. اأتو�ضاأ واأتطهر...............,  و - 

واأقف يف مكاٍن...................
اإذا رفعت راأ�ضي من الركوع فاإين اأقول...... ............ , ربنا.................. ز - 
اأقول يف �ضجودي................ , واأقول يف ركوعي....................... ح- 
ال�ضالة هي التعبد هلل تعاىل ب�....................... خم�ضو�ضة,..............  ط- 

بالتكبري وخمتتمة ب�................
اأمالأ اجلدول التايل بالإجابة ال�صحيحة:   -2

الع�صاءاملغربالع�رشالظهرالفجر
عدد الركعات 

ال�صنة القبلية
ال�صنة البعدية
وقت ال�صالة

جهرية اأم �رشية
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ن�صاط ختامي
اأرجع اإىل حادثة الإ�رشاء واملعراج , واأتعرف منها على ق�ضة فر�س 

ال�ضلوات اخلم�س على �ضيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص واأرويها ملجموعتي.
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الدر�س 
الزواج املباركال�صاد�س ع�رش

م��ّر معنا اأن خديج��ة ر�ضي اهلل عنها تعاملت مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص واأنه عم��ل يف جتارتها فراأت فيه من 
خ�ضال اخلري ما اأعجبها به ؛ فرغبت بالزواج من النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

ذهب النبي ملسو هيلع هللا ىلص مع اأعمامه اإىل بيت خديجة لإعالن اخِلطبة, واألقى اأبو طالب ُخطبة ق�ضرية اأثنى 
فيها على ابن اأخيه واأنه ل يعدله �ضاب ِمْن قري�س يف ُخلقه و�ضدقه واأمانته, ثم وّجه كالمه اإىل خديجة 
واأهلها فقال: اإن حممداً له يف خديجة رغبة ولها فيه مثل ذلك فوافقوا على الزواج واأقاموا وليمة بهذه 

املنا�ضبة ال�ضعيدة وقّدم النبي ملسو هيلع هللا ىلص مهرا قدره ع�رشون بكرة – جماًل �ضغرياً – ثم مت الزواج املبارك.
وهك��ذا �ضاء اهلل لهذه ال�ضيدة الكرمية اأن تقرتن ب�ضيد اخلل��ق اأجمعني واأن ت�ضبح اأول اأم للموؤمنني 
واأن تك��ون خ��ري عون له , فكانت بعد ذلك اأول من اآمن ب��ه ملسو هيلع هللا ىلص, وكانت توا�ضيه مبالها, وقد رزقه اهلل 
منها ب�ضتة اأولد اثنني من الذكور هما: القا�ضم وعبد اهلل وقد ماتا �ضغريين قبل البعثة, واأربع بنات هن: 
زين��ب وق��د تزوجت ابن اأبي العا�س ابن الربيع, ورقية واأم كلثوم وقد تزوجهما عثمان بن عفان ر�ضي 

اهلل عنه واحدًة بعد الأخرى, وفاطمة وتزوجت بعلي بن اأبي طالب ر�ضي اهلل عنه.

اأفكر

كم كان عمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص ملا تزوج من خديجة ر�ضي اهلل عنها ؟

كان النب��ي ملسو هيلع هللا ىلص دائم التاأمل يف الكون الف�ضيح والتفكري يف القوة التي اأبدعته واأحكمت �ضنعه, 
و ق��د رف�س ما عليه قومه من عب��ادة الأ�ضنام وما غرقوا فيه من الف�ضاد واملجون فلم ي�ضجد ل�ضنم ول 

يف غار حراء 

نبوية
ة ال

ال�صري



62

يح���رش لهواً اأو عبث��ًا يف �ضبابه , بل كان يعتكف يف غار حراء يتعبد ويج��د فيه فر�ضة منا�ضبة للتفكري 
والتاأم��ل بعي��داً عن �ضخب مك��ة و�ضجيجها, وكان �ضه��ره املف�ضل الذي يق�ضي��ه يف الغار هو �ضهر 

رم�ضان املبارك.
وكان يف تاأمله يبحث عن خمرج للعال مما هو فيه من �رشك ووثنية وظلم؛ لأّن ما بقي من ال�رشائع 
القدمي��ة ل يك��ن كافيًا لُي�ضبع نف�ضه املت�ضّوقة اإىل احلق ف�ضاًل عّما نالها من تزوير وحتريف, وظّل كذلك 

حتى اأتاه جربيل عليه وعلى نبينا ال�ضالة وال�ضالم بالوحي.

ن�صاط
��ح ملجموعتي حاَل بع�س الديان��ات وال�رشائع ال�ضابقة لبعثة  اأو�ضّ

النبي ملسو هيلع هللا ىلص.
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التقويم
كيف تََعـّرفْت خديجة ر�صي اهلل عنها على النبي ملسو هيلع هللا ىلص ؟  -1

اأكمل الفراغ فيما يلي:   -2
كان �ضه��ر................ هو �ضهر النبي ملسو هيلع هللا ىلص املف�ض��ل للتفكر والتاأمل يف غار  اأ  - 

حراء.
ُوِلَد للنبي ملسو هيلع هللا ىلص اأربع بنات هن:........................................... ب- 

ُلقب النبي ملسو هيلع هللا ىلص قبل البعثة ب�.................................. ج�- 
ُرزق النبي ملسو هيلع هللا ىلص من خديجة ر�ضي اهلل عنها بولدين هما:.......................... د  - 

ملاذا كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يتعبد يف غار حراء؟  -3

ن�صاط ختامي
اأجمع �ضوراً لغار حراء وملكة املكّرمة واأل�ضقها يف دفرتي.
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الدر�س
ب واأخالقاآداب الل�صان )2( ال�صابع ع�رش

اآدا

حتدثنا يف در�س �ضابق عن اأهمية حفظ الل�ضان وذكرنا اأمثلًة على الكالم النافع امل�ضتحب؛ ونكمل 
يف هذا الدر�س التعرف على بع�س �ضور الكالم املحّرم. 

• اأمثلة على الكالم ال�صاّر املحّرم:	
الكفر القويل:  -1

اإّن اأ�ض��ّد معا�ضي الل�ضان واأخطَرها على الإط��الق التلفظ بالك�فر والعياذ باهلل؛ ك�ضّب اهلل تعاىل 
اأو اأح��د الأنبياء عليهم ال�ض��الم اأو املالئكة الكرام, اأو �َضّب القراآن الك��رمي والكتب الإلهية, اأو 
ال�ضته��زاء ب�ضيٍء من اأح��كام الإ�ضالم و�ضبِّ الّدين... َفِمثُل هذا الكالم يوقع �ضاِحَبه يف الك�فر 
َدَر منه مثل هذا الكالم فعليه بالتوبة وال�ضتغفار فاإن اهلل تعاىل غفور رحيم. والعياذ باهلل. ومن �ضَ

الكذب:   -2
الك��ذب هو عدم قول ال�ضدق واحلقيقة, وه��و من اأبغ�س الأعمال عند اهلل تعاىل ور�ضوله, ففي 
احلدي��ث ال�رشيف »ما كان ُخلٌق اأبغ�ــسَ اإىل ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من الكذب«)1(. وق��د َح�ّذرنا نبّينا ملسو هيلع هللا ىلص 
ِم��َن الك��ذب وبنّي لنا �ُضوؤمه فق��ال: »ول يزال الّرجل يكــذب ويتحّرى الكذب حتــى يُكتب عند اهلل 

كذاباً«)2(.
الغـيـبـة:  -3

الغيبة هي ذكر النا�س مبا يكرهون , فامل�ضلم ل يذكر النا�س ب�ضوء ول يتحدث بعيوبهم ول يف�ضح 
اأ�رشارهم, وقد حّرم اهلل تعاىل الغيبة لأنها تف�ضد املودة وتوقع �ضوء الظن والعداوة بني امل�ضلمني, 
ق��ال اهلل تعاىلىمحٱىن ين جه مهىه يه جي حي خي مي ىي يي ٰذٰر ٰى   ٌٍّّيمح)3(. 
فاهلل تعاىل �ضّبه الذي يغتاب اأخاه مبن ياأكل حلمه ميتًا, وهذا تنفري بليغ َعْن ِمثل هذا الفعل الكريه. 

رواه الرتمذي و�ضححه الألباين.  -1
متفق عليه.  -2

�ضورة احلجرات, اآية: 12.  -3
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النّميمة:   -4
وهي الإف�ضاد ب��ني النا�س ونقل الكالم والتحري�س بينهم, وهي من الذنوب العظيمة, وقد حّرم 
اهلل تعاىل النميمة ملا فيها من اإيقاع العداوة والبغ�ضاء بني امل�ضلمني. قال تعاىل: ٱىمحٱجخ مخ جس حس 

خس مس حص خص مصيمح)1(.

ال�صخرية وال�صتهزاء:  -5
امل�ضلم ل يجرح م�ضاعر الآخرين ول ُيهينهم اأو ي�ضخر منهم؛ فال ُي�َع�يِّ�ُر اأحداً للونه اأو لفقره اأو 
ملر�ضه اأو ِل�ُي�ْت�مه... قال اهلل عز وجل: ىمحٱمض حط مظ جع مع جغ مغ جف حف خف مف حق مق 

جك حك خك لك مك جل حل خل ملهل يمح)2(.

اللْعن والُفح�س يف الكالم:   -6
امل�ضلم عفيٌف نظيُف الل�ضان؛ فال ي�ضب ول ي�ضتم ول يلعن ول يتكلم بكالم بذيء غري لئق, بل 
ينتقي كلماته بعناية ويتلطف يف احلديث مع الآخرين ول يتدخل يف خ�ضو�ضياتهم, َقاَل َر�ُضوُل 

.)3(» يءمِ �سمِ َول الْبَذمِ عَّانمِ َول اللَّعَّانمِ َول الَْفاحمِ ُن بمِالطَّ لَّى اهلل َعَلْيِه و�ضلم: »لَْي�َس امْلُوؤْممِ اهلِل �ضَ

اأفّكر
م��ا الت�رّشف ال�ضليم الذي اأقوم به اإذا كنُت مع اأ�ضخا�س يذكرون 

النا�س ب�ضوٍء ويغتابونهم ؟

اأفّكر

ما موقفي اإذا علمُت اأن اثنني من اأ�ضدقائي متخا�ضمان.

�ضورة القلم, اآية: 10 ,11.  -1
�ضورة احلجرات, اآية: 11.  -2

رواه الرتمذي وابن حبان و�ضححه الذهبي.  -3
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ن�صاط

اأتعاون مع جمموعتي يف التعرف على املق�ضود ب� )الّطّعان(.

 

ي اهلل تعاىل ور�ضوَله. اأبتعد عن كل كالٍم ل خري فيه اأو قوٍل ل ُير�ضِ  -1
اأختار كلماتي واأقوايل بعنايٍة واأ�ضت�ضعر اأّن اهلل تعاىل ي�ضمعني فهو �ضبحانه ال�ضميع العليم.   -2
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التقويم
اأ�صل بني الكلمة يف العمود )اأ( وما ينا�صبها يف العمود )ب( فيما يلي:   -1

)ب()اأ(
الإف�ضاد بني النا�س ونقل الكالم والتحري�س بينهمالكذب
الذي ي�ضب وي�ضتمالغ�ي�بة
عدم قول ال�ضدق واحلقيقةالّنميمة
الذي يتهم النا�س بالباطل اللّعان

الذي يتلفظ بالكلمات غري املهذبةالطّعان
ِذكر النا�س مبا يكرهونالفاح�س

الذي يلعن النا�س والأ�ضياء البذيء
�ضّب الّرب تعاىل اأو الّدينال�ضخرية وال�ضتهزاء

ت�عيري النا�س واإهانتهمالكفر القويل
اأذكر دلياًل �رشعياً على ُحْرمة ما يلي:  -2

ال�ضخرية بالآخرين  ب-  الّلعن    اأ  - 
الفح�س بالقول  د  -  النميمة   ج�- 

الكذب ه�- 
مباذا �صبّه اهلل تعاىل الذي يغتاب اأخاه يف القراآن الكرمي ، وما دللة ذلك ؟  -3

ما كان اأبغ�س ُخُلٍق اإىل الّر�صول ملسو هيلع هللا ىلص ؛ وملاذا ؟  -4

ن�صاط ختامي
اأو�ض��ح ملجموعتي خط��ورة النميمة و�رشرها ال�ض��يء على الفرد 

واملجتمع.
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الدر�س
احفظ الله يحفظكالثامن ع�رش

يـحفـظـــــــــــك: اهلل  احفــــــظ 
تــــجــــــــده تــــجـــــــاهــــــك:
ال�صحف: الأقالم وجفت  رفعت 

ه��و عبد اهلل بن عبا�س بن عبد املطل��ب , ابن عم ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص , ولد قبل الهجرة بثالث  ال�صــــــــم: 
�ضنني مبكة املكرمة. 

هو حرب هذه الأمة وفقيهها, وهو من اأفا�ضل ال�ضحابة ومن املكرثين يف رواية احلديث. اأهم اأعماله: 
مات بالطائف �ضنة 68 للهجرة, ر�ضي اهلل عنه واأر�ضاه. وفـــــاتــــه: 

اأطع اهلل تعاىل يف اأوامره و اجتنب نواهيه يحفظك يف دينك ودنياك.
 يكن اهلل معك يف كل اأحوالك بعنايته وحفظه و توفيقه.

كناية عن كتابة مقادير العباد و الفراغ منها منذ زمن بعيد.

املفردات والرتاكيب 

نبذة موجزة عن ال�صحابي اجلليل راوي احلديث ال�رشيف

عن  اأبي العبا�س عبد اهلل بن عبا�س ر�صي اهلل عنهما قال: كنت 
اأعلمك  اإين   ، يا غالم   ( فقال:  يوما  عليه و�صلم  اهلل  النبي �صلي  خلف 

كلمات: احفظ اهلل يحفظك ، احفظ اهلل جتده جتاهك ، اإذا �صاألت فا�صاأل اهلل، 
واإذا ا�صتعنت فا�صتعن باهلل ، واعلم اأن الأمة لو اجتمعت على اأن ينفعوك ب�صيء، ل 

ينفعوك اإل ب�صيء قد كتبه اهلل لك ، واإن اجتمعوا على اأن ي�رشوك ب�صيء ل ي�رشوك اإل 
حف«. ب�صيء قد كتبه اهلل عليك، ُرفمَِعت الأقالم وجفَّت ال�صّ

رواه الرتمذي وقال: حديث ح�صن 

كان يف ذات ي��وم مع النب��ي ملسو هيلع هللا ىلص ولد �ضغري من اأبناء امل�ضلمني, ف��اأراد النبي الكرمي عليه ال�ضالة 
وال�ضالم اأن ين�ضحه و يعلمه فقال له:

املعنى الإجمايل للحديث:

ث ال�رشيف
احلدي
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ي��ا بن��ي تعّلم من نبيك فاإنه يخاف عليك و يحبك , حافظ عل��ى ر�ضا اهلل تعاىل و طاعته دائمًا؛   -1
ف�ض��ّل الفري�ضة و�ضاعد امل�ضكني واأح�ضن اإىل اجل��ار وارفق باحليوان وافعل اخلريات وكن مهذبًا 
لطيف��ًا ح�ض��ن اخُلُلق مع النا�س... وابتعد ع��ن كل ما يغ�ضب اهلل تع��اىل واحفظ جوارحك عن 
املعا�ضي واملنكرات؛ فاإن فعلت ذلك فاإن اهلل تعاىل �ضيحبك وي�ضهل لك كل �ضعب و�ضيحميك 
من كل �رش و�ضوء, و�ضريعاك ويحفظك يف دينك و�ضحتك واأ�رشتك , فاجلزاء من جن�س العمل.

يا بني ل تْدع غري اهلل فهو يحب منك اأن تدعَوه و ت�ضتغيث به وحده واأن ت�ضتعني به يف اأمورك   -2
و �ضوؤون��ك فهو القوي العزيز, ونحن دائما يف �ضالتن��ا ن�ضاأله العون واملدد بقولنا ٱىمحٱمه ىه 

يه جييمح)1(.

يا بني تاأكد اأن اهلل تعاىل اإذا اأراد بك خرياً وكتبه لك فلن مينعه اأحد عنك اأبدا, فمهما جتمع النا�س   -3
وحاول��وا اأن ي�ضلبوك هذا اخلري فال ميكنه��م اأن مينعوا عنك خرياً �ضاقه اهلل اإليك, واعلم اأي�ضا اأنه 
اً اأو �ض��وءاً فال راّد لأمره, ول ي�ضتطيع اأحد مهما  اإذا كت��ب اهلل علي��ك اأو على اأحد من اخللق �رشُ
كان��ت قوته اأن يدفع��ه اأو ي�رشفه اإل اهلل جل جالله. قال تعاىل ىمحٱخل مل ىل يل جم حم 

خم مم ىميم جن حن خن من ىن ينجهيمح)2(. 

اأفّكر
اأراد الكفار اأن ُيلقوا نبي اهلل اإبراهيم اخلليل عليه ال�ضالة و ال�ضالم 
يف الن��ار ليحّرقوه ولكن اهلل تعاىل اأنق��ذه وجّناه منهم فكانت اإرادة اهلل 

تعاىل اأقوى من اإرادتهم؛ ماذا ن�ضتفيد من ذلك ؟

�ضورة الفاحتة, اآية: 4.  -1
�ضورة يون�س, اآية: 107.  -2
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اأّن م��ن حف��ظ اأوامر اهلل تع��اىل حفظه اهلل يف نف�ض��ه وماله وولده, وم��ن اأ�ضاع دين اهلل   -1
واأوامره فاإن اهلل ي�ضّيعه ول يحفظه.

املوؤمن يتعلق كليًا باهلل �ضبحانه وتعاىل فال ي�ضاأل اإل اهلل ول يلجاأ اإل اإليه ول يخ�ضى اإل هو   -2
�ضبحانه.

التخل��ق بال�ضجاع��ة والإقدام مع التعقل و اأخ��ذ الأ�ضباب, وذلك اأّن م��ن علم اأن احلياة   -3
وامل��وت والرزق بيد اهلل تعاىل, و اأّن الإن�ض��ان ل ي�ضيبه من �رش اأو خري اإل ما ُكتب عليه؛ 

زال من قلبه اخلوف واجلنب والهلع واحلر�س على الدنيا.
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التقويم
اأمالأ الفراغ يف العبارات التالية مبا ينا�صبها:   -1

عبد اهلل بن عبا�س ر�ضي اهلل عنه هو............... ر�ضول اهلل اأ  - 
ملسو هيلع هللا ىلص.

اأحفظ عيني ف��ال اأنظر اإىل............ , واأحف��ظ............ فال اأتكلم اإل مبا  ب- 
ير�ِس اهلل تعاىل.

اأ�صع اإ�صارة )P( اأمام العبارة ال�صحيحة ، واإ�صارة )O( اأمام العبارة غري ال�صحيحة فيما يلي:   -2
 .)   ( اإذا دعوُت فاإين اأدعو اهلل وحده ل �رشيك له      اأ  - 
.)   ( هناك اآلهة و ُقوى اأخرى من دون اهلل تعاىل تنفع وت�رش وحتيي ومتيت   ب- 
.)   ( ه.      من حفظ اهلل يف �ضغره حفظه اهلل عند ِكرَبِ ج�- 

ن�صاط ختامي
اأُِع��دُّ تقريراً اأحت��دث فيه عن حفظ اهلل تع��اىل لنبينا حممد �ضلى اهلل 

عليه �ضلم يف حياته؛ مع ال�ضتفادة من الأحداث التالية: 
ِحْفظ اهلل تعاىل ل�ضيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص بعد فقدانه لوالديه يف �ضغره.  -1

ِحْف��ظ اهلل تع��اىل ل�ضيدنا حمم��د ملسو هيلع هللا ىلص من املعا�ض��ي واملنكرات يف   -2
�ضبابه.

ِحْف��ظ اهلل تعاىل ل�ضيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص من حماولت الكفار وامل�رشكني   -3
الكثرية َقْتله والق�ضاء عليه.
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الدر�س
اأحكام النّون ال�صاكنة والتنوين )1( التا�صع ع�رش

مقرر التالوة لهذا الدر�س �صورة النباأ من الآية )16( اإىل الآية )30(*.
اإذا التقت النون ال�ضاكنة والتنوين بحروف الهجاء الثمانية والع�رشين فيكون لهما اأربعة اأحكام, 

قال الإمام اجلمزوري:
للنون اإن ت�ضكن وللتنوين            اأربع اأحكام فخذ تبييني

و�ضنتعّرف يف هذا الدر�س على اأول هذه الأحكام:

ٍتّ ُرِتَّب�ْت َفْلَتْعِرِف ِلْلَحْلِق �ضِ ُل اْلإِْظَهاُر َقْبَل اأَْحُرِف   َفالأَوَّ
ُمْهَمَلَت���اِن ُث��مَّ َغْي��ٌن َخ���اُء َهْم��ٌز َفَهاٌء ُث��مَّ َعْي��ٌن َح���اُء  

تعريفــه: لغ��ًة الو�ض��وح , وا�ضطالًحا: لفظ النون ال�ضاكن��ة اأو التنوين بو�ضوح اإذا ج��اء بعدهما اأحد 
حروف الإظهار.

حروفــه: �ضتة حروف هي )الهمزة والهاء, والعني واحل��اء, والغني واخلاء(, جتمعها عبارة: )اأخي هاك 
علمًا حازه غري خا�رش(

�صبب ت�صميته اإظهاراً: لظهور الّنون وا�ضحًة من خمرجها من طرف الل�ضان مع اأ�ضول الثنايا العليا.
�صبب ت�صميته حلقياً: لأّن حروفه ال�ضتة تخرج من احللق.

الّنون ال�ضاكنة: ويو�ضع فوقها راأ�س حاء �ضغرية هكذا: ��ن    -1
التنوي��ن: فتك��ون الفتحت��ان والك�رشت��ان مت�ضاويتني, وال�ضمت��ان الثانية مقلوب��ة ويكون ر�ضم   -2

احلركات هكذا  

احُلكم الأول: الإظهار احللقي

عالمته يف امل�صحف ال�رشيف

 والتجويد
التالوة

ح�

*  ي�ضتخدم امل�ضحف ال�رشيف يف تنفيذ هذا الدر�س.
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ن�صاط
اأ�ضع دائرة حول حروف الإظهار فيما يلي: ) ك, ل, ع, ج, ه�, 

اأ, ي, ن, غ, خ, د, و, ح (

*  اأمثلة على الإظهار: 

مع التنوينمع النون ال�صاكنة يف كلمتنيمع النون ال�صاكنة يف كلمةحرف الإظهار
جناٍت األفافاَمْن اآمنيـْنـاأَون الهمزة

ْن هادمْنُهمالهاء ُجُرٍف هارممِ
�صميٌع عليمَمْن عملاأنَْعمت العني
عليماً حكيمافاإْن حاجوكوانَْحراحلاء
�صونالغني ْن غلف�صيْنغمِ ورٌب غفورممِ
ْن َخالقواملْنَخنقةاخلاء عليٌم خبريممِ
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التقويم
اأمالأ الفراغ فيما يلي بالإجابة ال�صحيحة:  -1

حروف الإظهار عددها………… وهي………………....... اأ  - 
ي�ضّمى الإظهار َح�لقًيا لأن حروفه تخرج من ………….  ب- 

ُجمعت حروف الإظهار يف عبارة...........................  ج�- 
اأَعّرف الإظهار لغًة وا�صطالحاً ؟  -2

ح عالمة الإظهار يف القراآن الكرمي: اأو�صّ  -3
اأ- مع النون ال�ضاكنة............
ب- مع التنوين................

اأ�صتخرج الإظهار احللقي فيما يلي:   -4
ىمحٱحل خل مل هليمح .  اأ   - 

ب- ىمحٱ خم مم ىم يم جنيمح.
ج- ىمحٱيم جن حن خنيمح.

د - ىمحٱمن ىن ين جه مهيمح.
ه�- ىمحٱخص مص جض حض خض مض حطيمح.

و - ىمحٱمن نن ىن ين ٰىيمح. 
ز - ىمحٱحض خض مض حطيمح.

ن�صاط ختامي
اأ�ضتخرج اأمثلًة على الإظهار من �ضورة الفاحتة. 
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الدر�س 
ب واأخالقالأدب مع اجلار الع�رشون

اآدا

اجل��ار هو الذي ي�ضكن اإىل جانب��ك, و�ضّمي بذلك من اجلوار, وقد اأمرن��ا اهلل تعاىل بالإح�ضان 
اإىل اجل��ار فق��ال تع��اىل  ٱىمحٱيل ام مم رن زن مننن ىن ين ٰى ري زي 

مي ني ىي يي جئ حئ خئ مئ يمح)1(. 

 ف��اهلل تعاىل اأمرنا بالإح�ض��ان اإىل اجلريان كلهم م�ضلمني وغري م�ضلمني, اأقرب��اء اأو غرباء, وَقَرن 
ذلك بعبادته �ضبحانه, وهذا اأمٌر عظيم ملن تدّبره وتاأّمله.

كم��ا اأّن نبينا ملسو هيلع هللا ىلص قد اأخربنا اأّن جربيل عليه ال�ضالم كان يو�ضيه باجلار دائمًا, فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »ما زال 
جربيل يو�صيني باجلار حتى ظننت اأنّه �صيوّرثه«)2(.

*  اأمثلة على الإح�صان اإىل اجلريان:
اأطعمــوا جارنــا اليهودي !: )عن عبد اهلل بن عمرو ر�ض��ي اهلل عنهما اأنه ُذبحت له �ضاٌة يف اأهله, فلما   -
ج��اء قال: اأاأهديتم جلارنا اليهودي ؟ اإين �ضمعت ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول:»ما زال جربيل يو�صيني باجلار 

حتى ظننت اأنه �صيوّرثه«()3(. 

اأفّكر

ما املق�ضود من قوله ملسو هيلع هللا ىلص )حتى ظَننُت اأّنه �ضيوّرثه(.

�ضورة الن�ضاء, اآية: 36.  -1
متفق عليه.  -2

رواه الرتمذي و�ضححه الألباين.  -3
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دَخَلــْت اجلنــة لأنّها حت�صــن اإىل جريانها: عن اأبي هريرة ر�ض��ي اهلل عنه قال: قيل للنب��يِّ �ضلَّى اهلل عليِه   -
ُق, ولكنها ُتوؤذي جرياَنها  و�ضلَّ��َم: يا ر�ضوَل اهلل اإنَّ فالنًة تقوُم الليَل وت�ضوُم النه��اَر وتفعُل وتت�ضدَّ
بل�ضاِنها , فقال: ر�ضوُل اهلِل �ضلَّى اهلل عليِه و�ضلََّم: ل خرَي فيها هي من اأهِل الَنّاِر, قيل: وفالنٌة ُت�ضلِّي 
ال�ضل��وات املكتوب��َة وتت�ضّدُق باأثواٍر من الأِقِط –  قطع من الل��نب اجلامد , واملق�ضود اأنها تت�ضدق 
.)1(» ب�ضيء ي�ضري ل يكاد ُيذكر – ولكنها ل ُتوؤذي اأحًدا , فقال: ر�ضوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص:»هي من اأهلمِ اجلنَّةمِ
اأهميــة الإح�صان اإىل اجلريان: الإح�ضان اإىل اجل��ريان من عالمات الإميان, واملوؤمن يتفقد جريانه دائمًا   *

ويح�ض��ن اإليهم مبا ا�ضتطاع ول يوؤذيهم بقوٍل اأو فعل.. , ق��ال ملسو هيلع هللا ىلص: »لي�س املوؤمن الذي ي�صبع وجاره 
جائع اإىل جنبه« )2(, وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »خري اجلريان عند اهلل تعاىل خريهم جلاره«)3(.

ن�صاط
اأُع��ّد قائمًة بالتعاون مع زمالئي تت�ضّم��ن حقوق اجلريان واآداب 

التعامل معهم.

 

اأح�ضن اإىل جاري حتى اأفوز بر�ضوان اهلل تعاىل وجماورة نبيه ملسو هيلع هللا ىلص يف اجلنة.  -1
املوؤمن الكامل يحرتم جريانه ويعرف حّقهم ول ي�ضيء معاملتهم.  -2

رواه البخاري يف الأدب املفرد و�ضححه الألباين.  -1
رواه احلاكم و�ضححه الذهبي والألباين.  -2

رواه الرتمذي وابن حبان و�ضححه الألباين اأحمد �ضاكر.  -3
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التقويم
اأ�صع عالمة )P( اأمام العبارة ال�صحيحة وعالمة )O( اأمام العبارة غري  -1

ال�صحيحة فيما يلي:
اجلار ال�ضالح نعمة من اهلل تعاىل ومن اأ�ضباب ال�ضعادة يف الدنيا                     )   (. اأ  - 
خري اجلريان عند اهلل خريهم جلاره امل�ضلم فقط                )   (. ب- 
اأحرتم خ�ضو�ضيات جاري فال اأجت�ض�س عليه اأو اأف�ضي اأ�رشاره             )   (. ج�- 
الإكثار من ال�ضالة وال�ضيام مع �ضوء اجلوار ُيدخل اجلنة             )   (. د  - 
َق�َرَن اهلل تعاىل الإح�ضان اإىل اجلريان بعبادته �ضبحانه              )   (. ه�- 

اأ�ضرب على اأذى جاري واأحت�ضب الأجر عند اهلل تعاىل ول اأقابل الإ�ضاءة مبثلها )   (.  و- 
حها. َذَكر اهلل تعاىل ثالثَة اأق�صاٍم للجريان؛ اأو�صّ  -2

اأعلل؛ كان جربيل عليه ال�صالم يو�صي النّبي ملسو هيلع هللا ىلص دائماً باجلار.  -3

ن�صاط ختامي
 اأ�صنّف الأعمال التالية يف قائمتني؛ الأوىل: �صوٌر من الإح�صان اإىل اجلار، والثانية: �صوٌر 

مــن الإ�صاءة اإىل اجلار: )زيارت��ه, التج�ض�س على اأ�رشاره, م�ضاركته يف اأفراحه واأحزانه. 
اإزعاجه برفع ال�ضوت, الإ�رشار باأولده, ن�رش عيوبه, اإعانته وم�ضاعدته, اإتالف ماله, 
عيادته يف مر�ضه, ت�ضييع جنازته, التعدي على ِعر�ضه, مبادرت��ه بال�ضالم والتب�ضم يف 

ال عن حاله(. وجهه, م�ضايقته يف مرافقه, اختالق الإفك وال�ضائعات عنه, ال�ضوؤ

�صوٌر من الإ�صاءة اإىل اجلار�صوٌر من الإح�صان اإىل اجلار
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الدر�س
ــــهال�صالة )2(الواحد والع�رشون

فقـ
ال

الإ�ضالم ؛ فال جتب ال�ضالة على الكافر.  -1
البلوغ ؛ فال جتب ال�ضالة على ال�ضبي.  -2

العقل ؛ فال جتب ال�ضالة على املجنون.   -3
دخول وقت ال�ضالة ؛ فال ُتقبل �ضالة الفري�ضة قبل دخول وقتها اإل يف حالت خا�ضة.   -4

الو�ضوء وطهارة اجل�ضم والثوب واملكان.  -1
�ضرت العورة.  -2

ا�ضتقبال الِقبلة.  -3

�رشوط وجوب ال�صالة

�رشوط �صحة ال�صالة

اأفّكر

ماذا ن�ضتفيد من قول اهلل تعاىل:ىمحٱمل ىل يل جم حم خم مم 
ىم يم جن حنخن من ىن ين جهيمح)1(. 

�ضورة الأعراف, اآية 31.  -1
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القيام للقادر عليه يف الفري�ضة؛ قال تعاىل:ىمحٱحم خم مميمح)1(.  -1
ال�ّن�ي�ة؛ قال ملسو هيلع هللا ىلص »اإمنا الأعمال بالنيات«)2(        .  -2

تكبرية الإحرام ؛ وتكون بلفظ )اهلل اأكرب(, قال ملسو هيلع هللا ىلص »وحترميها التكبري«)3(.  -3 
قراءة الفاحتة يف كل ركعة؛ قال ملسو هيلع هللا ىلص: »ل �صالة ملن ل يقراأ بفاحتة الكتاب«)4(.    -4 

الركوع مّرة واحدة يف كل ركعة ؛ قال تعاىل: ىمحٱمل ىل يل ام ممرنيمح)5(.  -5
َي َقائمًِما«)6(. الّرفع من الركوع؛  لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ثُمَّ اْرَفْع راأ�صك َحتَّى تَ�ْصتَومِ  -6

ال�ضجود مّرتني يف كل ركعة ؛ »ثم ا�صجد حتى تطمئّن �صاجداً«)7(.  -7
اجلل�ضة بني ال�ضجدتني ؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ثُمَّ اْرَفْع َحتَّى تَْطَمئمِنَّ َجالمِ�صاً«)8(.  -8

َذَك  اجللو���س الأخري يف ال�ضالة والت�ضهد؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »فــاإذا جل�صَت يف ال�صالة فاطمئّن وافرت�س َفخمِ  -9
ـد«)9(. الي�رشى ثم تَـ�َصهَّ

��الة الإبراهيمية؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص ملا �ُضئل عن كيفية ال�ضالة علي��ه يف ال�ضالة: »قولوا: اللهم �صلِّ  ال�ضّ  -10
على حمّمد وعلى اآل حممد...«)10(.

ال�ضالم؛ قال ملسو هيلع هللا ىلص: »وحتليلها الت�صليم«)11(.   -11
الرتتيب بني الأركان ال�ضابقة والطماأنينة فيها, قال ملسو هيلع هللا ىلص »�صلوا كما راأيتموين اأ�صلي« )12(.  -12

اأركان ال�صالة

�ضورة البقرة, اآية:  23.  -1
متفق عليه.  -2

ناه و�ضححه النووي. رواه الرتمذي واأبو داود وَح�ضَّ  -3
متفق عليه.  -4

�ضورة احلج, اآية: 77.  -5
متفق عليه.  -6
متفق عليه.  -7
متفق عليه.  -8

رواه اأبو داود وغريه وح�ضنه ال�ضوكاين والألباين.  -9
10- متفق عليه.

ناه و�ضححه النووي. 11- رواه الرتمذي واأبو داود وَح�ضَّ
12- متفق عليه.
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ن�صاط

اأذكر بع�س �ضنن ال�ضالة وم�ضتحباتها. واأعر�ضها على جمموعتي.

ترك ركن من اأركان ال�ضالة.  -1

الأكل اأو ال�رشب يف ال�ضالة.  -2
ال�ضحك يف ال�ضالة.  -3
الكالم اأثناء ال�ضالة.  -4

كرثة احلركة واللعب اأثناء ال�ضالة.  -5
انتقا�س الو�ضوء.  -6

مبطالت ال�صالة 

املحافظة على ال�ضلوات اخلم�س تعود على امل�ضلم باخلري الكثري يف الدنيا والآخرة ومن ذلك: 
نيل ر�ضا اهلل تعاىل والفوز باجلنة.  -1

التحّل��ي بالأخ��الق احل�ضنة, كال�ضدق والأمان��ة وطاعة الوالدين, فال�ض��الة تنهى عن الفح�ضاء   -2
واملنكر.

املحافظة على نظافة اجل�ضم وح�ضن املظهر.   -3
تربية النف�س على املحافظة على الوقت واحرتام املواعيد  -4

ال�ضرب على ال�ضدائد, وحتّمل م�ضاق احلياة.  -5

فوائد املحافظة على ال�صالة
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التقويم
اأرتّـب اأعمال ال�صالة التالية ترتيباً �صحيحاً:  -1

) الّركوع, تكبرية الإحرام, الت�ضهد الأخري, اجلل�ضة بني ال�ضجدتني,
قراءة الفاحتة, الرفع من الركوع, ال�ضجود, الت�ضليم(.

اأذكر الدليل ال�رشعي على ما يلي:  -2
القيام للقادر. ب-  النية.      اأ  - 

ال�ضالة الإبراهيمية. د  -  الرتتيب بني اأركان ال�ضالة.   ج�- 
ما الفرق بني �رشوط وجوب ال�صالة و�رشوط �صحتها ؟  -3

اأمالأ الفراغ فيما يلي بالإجابة ال�صحيحة:   -4
عورة الرجل من........اإىل........ , وعورة املراأة كل.........ماعدا......... اأ  - 

من الأمور الت��ي تف�ضد ال�ضالة.......... من اأركان ال�ض��الة, و..............  ب- 
وال�رشب و.......... والكالم وكرثة............. واللعب يف ال�ضالة. 

ن�صاط ختامي
اأ�ضتمع خلطبة جمعة لأحد العلماء عن فوائد املحافظة على ال�ضالة 

واأهمية ذلك يف حياة امل�ضلم, ثم اأذكر ما ا�ضتفدته منها لزمالئي.
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البعــثة والنّـبوة
الدر�س

الثاين والع�رشون

ظ��ل النبي ملسو هيلع هللا ىلص ي��رتّدد على غار حراء حتى �ضارف الأربعني من عمره, فكان اأول ما ُبِدئ به من 
الوحي الروؤيا ال�ضادقة , فكان ل يرى روؤيا يف نومه اإل حت�ق�ق�ت وجاءت ك�َف�لق ال�ضبح.

وبينم��ا ه��و وحيد يف غار حراء غارق يف تاأّمله وتدّبره اإذ جاءه املالك جربيل – عليه وعلى نبينا 
ال�ض��الة وال�ض��الم – يف ليلة من ليايل رم�ضان, فدخ��ل عليه الغار فقال له: ))اإق��راأ(( قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 
))م��ا اأنا بقارئ (( , فاأخذ جربي��ُل النبي ملسو هيلع هللا ىلص و�ضمه �ضمًة �ضديدًة ثم اأفلته فقال:)) اإقراأ (( قال: )) ما 
اأنا بقارئ ((  , فاأخذ جربيل النبي ملسو هيلع هللا ىلص و�ضّمه مرًة ثانيًة �ضمًة اأ�ضدَّ من الأوىل ثم اأفلته فقال:)) اإقراأ (( 
قال: )) ما اأنا بقارئ (( فاأخذه ف�ضمه الثالثة حتى اأُجهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص ثم تركه فقال ىمحٱمل ىل يل ام 

ممرن زن من نن ىنين ٰى ري زيمي ني ىي ييجئ حئ خئ مئ هئ جبيمح)1(. 

خ��رج النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعد ذلك من غار حراء خائف��ًا, و بينما هو يهبط اجلبل م�رشعًا يريد العودة اإىل 
مكة اإذ به ي�ضمع �ضوتا يناديه من ال�ضماء: يا حممد ! اأنت ر�ضول اهلل واأنا جربيل, فرفع النبي ملسو هيلع هللا ىلص ب�رشه 
اإىل ال�ضم��اء, فاإذا جربي��ل عليه ال�ضالم جال�س على كر�ضٍيّ بني ال�ضماء والأر�س له �ضتمئة جناح قد �ضّد 

الأفق.

نزول الوحي على النبي ملسو هيلع هللا ىلص

نبوية
ة ال

ال�صري

�ضورة العلق, الآية: 1 - 5.  -1

ن�صاط )1(

ف امل�ضهد ال�ضابق باأ�ضلوبي. اأ�ضِ
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فزع النبي ملسو هيلع هللا ىلص مما حدث معه؛  فرجع اإىل مكة يرجتف من اخلوف,  فدخل بيته قائاًل: )) دّثروين, 
دّثروين  - اأي دفئوين - (( فدفوؤوه حتى ذهب عنه الّروع, ثم ق�ّس ما حدث معه على خديجة ر�ضي 
اهلل عنه��ا واأخربها اخلرب, وقد ظّن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأّن �رشاً قد اأ�ضابه, فقالت خديجة ر�ضي اهلل عنها تطمئنه 
وت�ضلي��ه: ك��ال واهلل ما يخزيك اهلل اأبدا؛ اإن��ك لت�ضل الرحم وحتمل الَك���ّل وُت�ك�ضب املعدوم وُتقري 

ال�ضيف وُتعني على نوائب احلق. 

ث��م ا�ضطحبت خديجة ر�ض��ي اهلل عنها النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص اإىل ابن عمها ) ورق��ة بن نوفل( وكان رجاًل 
كب��رياً ق��د جاوز الت�ضعني من عمره, و ك��ان عاملًا بالتوراة والإجنيل وما فيهما م��ن ب�ضارات بنبّي اآخر 
فة املََلك الك��رمي الذي اأتاه؛ تهّلل  الزم��ان, فلم��ا �ضمع من النبي ملسو هيلع هللا ىلص ما ح��دث معه يف غار حراء و�ضِ
وجه��ه و ف��رح جداً وقال للنب��ي ملسو هيلع هللا ىلص: اأب�رش يا ابن اأخ��ي فهذا الوحي جربيل ال��ذي نزل على مو�ضى 

وعي�ضى والأنبياء من قبلك, واإنك لنبي اآخر الزمان.

ن�صاط )2(
اأ�ضتخرج من الن�س ال�ضابق ال�ضفات والأخالق احل�ضنة التي ت�مّيز 

بها النبي ملسو هيلع هللا ىلص قبل بعثته واأعر�ضها على جمموعتي.
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التقويم

ماذا قال ورقة بن نوفل للنبي ملسو هيلع هللا ىلص ، و مباذا ب�رشه ؟   -1
كيف كانت حال النبي ملسو هيلع هللا ىلص ملا رجع اإىل بيته عائدا من غار حراء  ؟  -2

اأعلل: اأول كلمة نزلت على النبي ملسو هيلع هللا ىلص )اإقراأ (.  -3

ن�صاط ختامي
اأرج��ع اإىل تف�ض��ري الآيات الكرمي��ة ) 1 – 7 ( من �ض��ورة املدثر, 

واأ�ضتخرج منها و�ضايا اهلل تعاىل لنبيه ملسو هيلع هللا ىلص.
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التعاون
ب واأخالق

اآدا

اأمرن��ا الإ�ضالم بالتعاون على اخلري وم�ضاعدة النا���س, وهذا التعاون يعطي املجتمع قوة ومتا�ضكًا 
و�ضالب��ة, يعي�س فيه النا�س اآِمنني مطمئّنني, متحاّب�ي�ن متاآخني, فامل�ضلم قوٌي باإخوانه �ضعيٌف بنف�ضه, 
لذل��ك اأمرنا اهلل تعاىل بالتعاون على اخلري ونهانا ع����ن التعاون على ال�رش والإثم فقال جل جالل�����ه: 

ٱىمحٱ جغ مغ جف حفخف مف حق مق جك حكخكيمح)1(.

و اأوُج��ه التعاون على ال��رّب والتقوى بني امل�ضلمني كثرية متعّددة؛ كبذل املعروف لهم وخدمتهم 
وال�ضه��ر على راحتهم و ق�ضاء حوائجهم وم�ضاعدة املر�ضى وامل�ضنني.. كما اأّن م�ضاعدة الأّم والأهل 
يف اأعم��ال البي��ت اأي�ضًا من التعاون على ال��رب والتقوى؛ فقد كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص خ��ري النا�س لأهله وكان 

يكون يف خدمتهم دائمًا.

اأمثلة على التعاون: 
التعــاون علــى طاعة اهلل تعاىل وتنفيذ اأوامره: اأمر اهلل اإبراهي��م -عليه ال�ضالم- اأن يرمّم الكعبة ويجّدد   -1
بناءه��ا, فقام اإبراهيم -عليه ال�ض��الم- على الفور لينفذ اأمر اهلل, وطلب من ابنه اإ�ضماعيل -عليه 

ال�ضالم- اأن يعاونه يف بناء الكعبة, فاأطاع اإ�ضماعيُل اأباه, وتعاونا معًا حتى مَتّ البناء.
التعــاون يف الدعــوة اإىل اهلل تعــاىل: اأر�ضل اهلل مو�ضى علي��ه ال�ضالم اإىل فرعون يدع��وه اإىل عبادة اهلل   -2
وح��ده, فطلب مو�ضى عليه ال�ضالم م��ن اهلل �ضبحانه اأن ير�ضل معه اأخاه ه��ارون ليعاونه ويقف 
بجانبه يف دعوته, فا�ضتجاب اهلل تعاىل لطلب مو�ضى واأيّده باأخيه هارون, فتعاونا يف الدعوة اإىل 

اهلل ون�رشهم اهلل تعاىل على فرعون وجنوده.

الدر�س
الثالث والع�رشون

ن�صاط
اأُِع��دُّ قائمًة بالأعم��ال التي ميكنني بها م�ضاعدة ك��لٍّ ِمْن: اأهلي, 

جرياين, اأ�ضدقائي وزمالئي.

�ضورة املائدة, اآية: 2.  -1
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هم: ففي غزوة الأحزاب اجتمع الكفاُر من كل مكان واأحاطوا  هادمِ التعاون يف مواجهة اأعداء الأمة وجمِ  -3
باملدينة املنورة للق�ضاء على الإ�ضالم, فاأ�ضار �ضلمان الفار�ضي ر�ضي اهلل عنه على النبي ملسو هيلع هللا ىلص بحفر 
خندٍق عظيٍم حول املدينة حتى ل ي�ضتطيع الكفار اقتحامه, وقام امل�ضلمون جميعًا بحفر اخلندق 

َ اهللُ امل�ضلمني على اأعدائهم.  ومعهم الّنبي ملسو هيلع هللا ىلص حتى اأمتّوه, ففوجئ به امل�رشكون وَن�رشَ
التعــاون يف م�صاعــدة ال�صعفــاء واملحتاجني: كاَن ُعَم��ُر ر�ضي اهلل عنه وهو خليف��ُة امل�ضلمني َيَتعاَهُد   -4
ْيِل َيْدُخُل َبْيَت  ��َل اأَْن َراآُه َطْلَحُة ر�ضي اهلل عنه ِباللَّ الأَراِم��َل وَي�ْض�َت�ِق�ي َلُهنَّ امْلاَء باللَّْيِل, وَقْد َح�ضَ
َنُع َهذا  اأََله��ا: ماذا َي�ضْ اْم��َراأٍَة غريبة؛ َفَدَخ��َل اإَِلْيها َطْلَحُة َنهاًرا َفاإِذا ِه��َي َعُجوٌز َعْمياُء ُمْقَعَدٌة َف�ضَ
ُج��ُل ِعْن��َدِك ؟ َفقاَل��ْت العجوز: َهذا الّرجل – وهي ل تعرف اخلليف��ة عمر - ِمن مّدٍة طويلٍة  الرَّ
يتفّق��دين وَياْأِتيِني مِبا اأحتاجه من ال�ضوق وينّظف بيتي وُيْخِرُج َعِنّي الأََذى, َفقاَل َطْلَحُة: َثِكَلْتَك 

َك يا َطْلَحُة اأََعْوراِت ُعَمَر َتتَِّبُع. اأُمُّ
وك��ان اأب��و بكر ال�ضديق ر�ض��ي اهلل عنه وهو خليف��ٌة للم�ضلمني يحلب الأغن��ام واملاعز للبنات 

ال�ضغريات و ميالأ لهّن املاء من البئر.  

اأفّكر
اأتخّيل نف�ضي �ضاحب �ضلطٍة اأو ذا من�ضٍب رفيع؛ فما هي الأعمال 

وامل�ضاريع التي اأقوم بها مل�ضاعدة ال�ضعفاء والعاجزين ومعاونتهم.

 

اأحر�س على تقدمي امل�ضاعدة والعون لكّل من يحتاجهما ابتغاء وجه اهلل تعاىل ونْيل ر�ضوانه.  -1
اإذا تع��اون امل�ضلمون على الرِبّ والتقوى ونبذوا اأ�ضباب الُفرقة واخِلالف بينهم اأعّزهم اهلل   -2

تعاىل ون�رشهم على عدّوهم.
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التقويم
اأذكر اآيًة كرميًة حتثنا على التعاون على اخلري وتنهانا عن التعاون على ال�رش.  -1

اأعر�س اأمثلًة من حياة الأنبياء الكرام عليهم ال�صالم على التعاون.  -2
ح فيه تعاون النبي ملسو هيلع هللا ىلص مع قومه يف بناء الكعبة امل�رشّفة قبل البعثة النبوية. اأكتب تقريراً اأو�صّ  -3

ن�صاط ختامي
اأق��رتح خطواٍت عملية لوحدة امل�ضلمني وت�ضجيع التعاون على ما 

ُير�ضي اهلل تعاىل بينهم.
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)طـْعـم الإيـمـان( 

 عن العبا�س بن عبد املطلب ر�ضي اهلل عنه قال, قال ر�ضول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ذاَق َطـْعـَم الإميان من ر�صَي باهلل رباً وبالإ�صالم ديناً ومبحمٍد 

ملسو هيلع هللا ىلص ر�صوًل«.

ذاَق طـعـم الإميان:
مــــــــــن َر�صـــَي:

اأْي َوَج�َد ال�ّضعادة وال�رشور به. 
من اأََح��ّب واْق��َت�ن�ع.

رواه م�صلم

املفردات والرتاكيب 

الدر�س
الرابع والع�رشون

العبا�س بن عبداملطلب, وكنيته اأبو الف�ضل, ولد قبل عام الفيل بثالث �ضنني. ا�صمه وكنيته: 
كان من اأكابر قري�س يف اجلاهلية والإ�ضالم وهو ع�ّم النبي ملسو هيلع هللا ىلص واأبو ال�ضحابي اجلليل عبد  اأعـــمـالــــــه: 

اهلل بن عبا�س.
اأ�ضلم قبل الهجرة وكتم اإ�ضالمه واأقام مبكة يكتب لر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأخبار امل�رشكني. اإ�صـــــالمــــه: 

ت��ويف �ضن��ة 32 للهج��رة  باملدينة املنورة, و�ضل��ى عليه عثمان ر�ض��ي اهلل عنه ودفن يف  وفـــــاتـــــــه: 
البقيع.

نبذة موجزة عن ال�صحابي اجلليل راوي احلديث ال�رشيف

ث ال�رشيف
احلدي
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يخربن��ا النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف ه��ذا احلديث ال�رشيف ع��ن الأ�ضباب احلقيقية لل�ضع��ادة وال�رّشور وطيب 
العي�س يف الدنيا؛ وهي الّر�ضا والت�ضديق بثالثة اأمور: 

الإميان باهلل رباً: فال ن�ّت�ِخذ غري اهلل تعاىل اإلًه خالقًا ورازقًا ومّدبراً, ول نتوّك�ل اإل عليه ول نخاف   -1
واه �ضبحانه, فنكرث من ِذْك�ِره وعبادته وَن�ْر�ضى بق�ضاِئ�ه وَق�َدره.  اأحداً غريه ول نعبد �ضِ

الإميــان بالإ�صــالم ديناً: فال ن�ّتخذ غرَي الإ�ضالم – دي��ن الّرحمة والعدل - دينًا, واأن نر�ضى ب�رشيعة   -2
اهلل تع��اىل ال�ضمحة املي�رشة؛ فنوؤّدَي الواجبات ونكرث من الأعمال ال�ضاحلة ونبتعد عن املنكرات 

واملعا�ضي. 
الإميــان مبحمــد ملسو هيلع هللا ىلص نبيــاً: فن�ّت�بع ر�ض��ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ونحّبه ونطيعه ونقتدي ب��ه يف اأخالقنا و�ضوؤون   -3

حياتنا ومعامالتنا.  

املعنى الإجمايل 

 

ال�ضعادة احلقيقية تكون يف طاعة اهلل تعاىل وعبادته وتوحيده.  -1
اأِحّب ربي تعاىل ونبّيي ملسو هيلع هللا ىلص ول اأع�ضيهما .  -2

الكفر باهلل تعاىل ومع�ضيته �ضبب ال�ضقاء والتعا�ضة يف الدنيا والآخرة .  -3
الإ�ضالم هو دين اهلل تعاىل الكامل واآخر الأديان الإلهية واأف�ضلها.  -4

ن�صاط
اأذك��ر اأمثلة على اتب��اع النبي ملسو هيلع هللا ىلص والقتداء ب��ه. واأعر�ضها على 

جمموعتي.
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اأ�صع اإ�صارة )P( اأمام العبارة ال�صحيحة واإ�صارة )O( اأمام العبارة غري  -1
ال�صحيحة  فيما يلي: 

 )     ( املال واملن�ضب هما �ضبب ال�ضعادة يف الدنيا      اأ  - 
 )     ( امل�ضلم يجد لذته و�ضعادته يف ال�ضالة عندما يقف بني يدي اهلل تعاىل   ب- 
)     ( تالوة القراآن الكرمي تريح النف�س ويطمئن بها القلب     ج�- 

اأكمل كتابة الفراغ فيما يلي بالكلمة املنا�صبة:   -2
قال ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » ذاق طعم....... , َمْن ر�صي باهلل........, وبالإ�صالم..........,  اأ  - 

وحممد ملسو هيلع هللا ىلص.......«.
العبا�س بن عبد املطلب ر�ضي اهلل عنه هو........ النبي ملسو هيلع هللا ىلص. ب- 

ال�ضعادة احلقيقية تكون يف............................ ج�- 
اأحب.................. و............................. ول اأع�ضيهما. د  - 

رّب�َي.............. , ودي�ن�َي................, ون�ب�ّي�ي................... ه�- 

ن�صاط ختامي
ماذا ن�ضتفيد من احلديث ال�رشيف التايل: 

ٍد َر�ُصوًل،  َُحمَّ يُت بمِاهللمِ َربًّا، َومبمِ نْيَ يَ�ْصَمُع النَِّداَء َر�صمِ قال  ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َقاَل حمِ
َر لَُه َذنْبُُه«)1(. ينًا. ُغفمِ َوبمِالإمِ�ْصاَلممِ دمِ

1-  رواه م�ضلم.
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الدر�س
اأحكام النّون ال�صاكنة والتنوين )2( اخلام�س والع�رشون

مقرر التالوة لهذا الدر�س �صورة النباأ من الآية )31( اإىل الآية )40(*.

 قال الإمام اجلمزوري رحمه اهلل: 
يف َيْرُمُلون عندهم قد ثبتت والثاين اإدغ�����اٌم ب�ضتٍة اأت�ت  

تعريف الإدغام: لغة الإدخال والدمج, ا�ضطالًحا: دمج حرف �ضاكن يف حرف متحرك بحيث ي�ضريان 
حرًفا واحًدا م�ضدًدا.

حروفه: �ضتة اأحرف جمموعة يف كلمة ) يرُم��لون ( وتعني ُي�رشعون.

احُلكم الثاين: الإدغام

بالن�ضبة للنون ال�ضاكنة :تكون بال عالمة هكذا ) ن (.  -
بالن�ضبة للتنوين:  تكون الفتحتان متتابعتني وكذلك الك�رشتان وال�ضمتان.   -

ويكون ر�ضمُه هكذا            .

فيه بغن���ة بينم�����و ُعِلم���ا لكنها ق�ضمان ق�ضم يدغم�ا  
تدغم كدنيا ثم �ضنوان تال اإل اإذا ك��ان بكْلم���ٍة ف��ال  

رن��ه يف الالم والرا ثم كرِّ والثاين اإدغام بغي��ر غنَّ���ه  
اإدغام بغنة: وحروفه جمموعة يف كلمة ) ينمو(. والغنة �ضوت يخرج من الأنف.  -1

اأمثلة على هذا النوع: 

عالمته يف امل�صحف ال�رشيف

اأق�صامه
ً    ٌ     ٍ

 والتجويد
التالوة

*  ي�ضتعان بامل�ضحف ال�رشيف يف تنفيذ هذا الدر�س.
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مع التنوين مع النون ال�صاكنة يف كلمتنيمع النون ال�صاكنة يف كلمةحرف الإدغام بغنة

ٱىمحٱيك مليمحل يوجد  الياء
ىمحٱجئ حئيمح       

ىمحٱىم يميمح

ٱىمحجت حتيمحل يوجد النون
ىمحٱمض حطيمح    

ىمحٱيم جنيمح

ٱىمححج مجيمحل يوجد امليم
ىمحٱجل حليمح

ىمحهل جميمح

ٱىمحزئ مئيمحل يوجد الواو
ىمحٱحض خضيمح

ىمحٱمه ىهيمح

اإدغام بغري غنة:  وحروفه  الالم والراء. اأمثلة على هذا النوع:  -2

مع التنوين مع النون ال�صاكنة يف كلمتنيمع النون ال�صاكنة يف كلمةحرف الإدغام بغنة

ىمحٱجئ حئ خئيمحل يوجد  الراء
ىمحٱمه ىه يه 

جييمح

ىمحٱيق اكيمحل يوجد الالم
ىمحٱحيخي مييمح

ىمحٱحن خنيمح
 

ن�صاط
اأو�ضح نوع الإدغام يف ما يلي: 

2-  ىمحٱمن ىن ين جهيمح. 1-  ىمحٱخي مي هي مئيمح.  
4-  ٱىمحٱحض خض مض حطيمح. 3-  ىمحٱىل يل اميمح. 
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مالحظـــــــة:
ل يقع الإدغام عند الّنون ال�ضاكنة اأو التنوين اإل يف كلمتني, فاإْن وقع يف كلمٍة واحدٍة َوَجَب 
الإظه��ار وي�ضّم��ى اإظهاراً مطلقًا؛ وقد وقع هذا يف اأربع كلم��ات يف القراآن الكرمي: )�ضنوان(, 

)قنوان ( , ) بنيان ( , ) دنيا (. 

اإذا كان احلرفان متماثلني يدغم الأول يف الثاين مبا�رشة, نحو َمن نَّ�ضاآء؛ فُت�قراأ َمنَّ�ضاء.  -
اإذا كان احلرفان غري متماثلنْي ُق�لبت الّنون اأو التنوين اإىل حرف مماثٍل للثاين ثم اأدغمت, مثال ذلك   -
ال(. )ِمن َوال( , ويكون الإدغام بقلب النون  فت�ضري) ِمْو َوال(  ثم ُتْدغم يف التي بعدها فت�ضري)ِموَّ

تطبيقه
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التقويم
اأمالأ الفراغ فيما يلي مبا ينا�صبه:  -1

حروف الإدغام جمموعة يف كلمة................... اأ  - 
ويق�ضم اإىل ق�ضمني ب�............. وب�.....................

تكون عالمة الإدغام مع النون ال�ضاكنة يف امل�ضحف ال�رشيف هكذا........... ب- 
تعريف الإدغام لغة.................., وا�ضطالحًا.......................... ج�- 

ما هو الإظهار املطلق ؟   -2
اأ�صتخرج اأحكام الإدغام فيما يلي:  -3

حيم(. اء(, )َمن يَّ��ضاء(, )َويلٍّ َول(, )ماًل لَُّبدا(, )لرءوٌف رَّ )ِمن نَّ�ضري(, )ِمن مَّ

ن�صاط ختامي
اأقارن ب��ني الإظهار والإدغ��ام من حيث: احل��روف, العالمة يف 

امل�ضحف, التطبيق , الغنة.
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الدر�س
ــــه�صالة اجلمعة ال�صاد�س والع�رشون

فقـ

دي��ن الإ�ضالم يح��ب الجتماع ويدع��و اإليه, ول يرتك جم��اًل من جمالت التع��ارف والتاآلف بني 
امل�ضلم��ني اإل اأم��ر به, ويوم اجلمع��ة يوم عيد امل�ضلمني؛ ففي��ه ي�ضعْون اإىل ذكر اهلل تع��اىل فيجتمعون يف 

امل�ضاجد تاركني م�ضاغل الدنيا لي�ضتمعوا اإىل توجيهات اخلطباء واإر�ضادات العلماء.
ق��ال اهلل تع��اىل: ٱىمحٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم يم جن حن خن من ىنين جه 
رئ  مه ىه يه جي حي خي مي ىي يي ٰذ ٰر ٰى      ٌّ    ٍّ    َّ   ُّ      ِّ   ّٰ 

زئ مئيمح)1(.

ل اجلنة  َق اآدم عليه ال�صالم وفيه اأُدخمِ قال ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »خري يوٍم طلعت فيه ال�صم�س يوم اجلمعة؛ ففيه ُخلمِ
وفيه اأُخرج منها، ول تقوم ال�صاعة اإل يوم اجلمعة«)2(.

ل يوم اجلمعة واغت�صــل وبكر وابتكر، وم�صى ول يركــب، ودنا من الأمام  ق��ال ر�ض��ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من غ�صَّ
وا�صتمع ول يلغ كان له بكل خطوة عمل �صنة اأجر �صيامها وقيامها «)3(. 

ف�ْصل يوم اجلمعة

ف�صل �صالة اجلمعة

اأفّكر

ما �ضبب نزول الآيات الكرمية ال�ضابقة وما تف�ضريها؟

�ضورة اجلمعة, اآية, 10-9.  -1
رواه م�ضلم.  -2

رواه الرتمذي واأبو داود الن�ضائي و�ضححه الألباين والأرناوؤوط.  -3
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الإكثار من ال�ضالة وال�ضالم على النبي ملسو هيلع هللا ىلص واآل بيته.  -1
ال�ضتحمام ولب�س اأجمل الثياب.  -2

التعطر وا�ضتعمال ال�ضواك.  -3
قراءة �ضورة الكهف  -4

التبكري اإىل �ضالة اجلمعة.  -5
اجللو�س يف امل�ضجد باأدٍب وال�ضتماع للخطبة.  -6

الإكثار من الدعاء وال�ضتغفار.  -7

حيح )غري املري�س( املُقيم )غري امل�ضافر(,  ُحكمها: �ضالُة اجلمعة واجبٌة على امل�ضلم البالغ العاقل ال�ضّ  -
فال جتب على الأطفال والن�ضاء واملر�ضى وامل�ضافرين.

وقتها: يوُم اجلمعة يف وقت �ضالة الظهر.  -
عدد ركعاتها: ركعتان للفري�ضة, اأو اأربع ركعاٍت كالظهر ملن ل جتب عليه �ضالة اجلمعة.  -

�صنتها القبلية: ل عدد لها في�ضلي ما �ضاء قبل اخلطبة.  -
�صنتها البعدية: ركعتان يف البيت, اأو اأربع ركعات يف امل�ضجد.  -

كيفيتهــا: ي�ضعد اخلطي��ب على املنرب فيلقي ال�ضالم على امل�ضلني, ثم ي��وؤّذن املوؤذُن لل�ضالة وبعدها   -
َيْخُط��ب اخلطيب خطبتني بينهما ا�ضرتاحة ق�ضرية, ث��م ي�ضّلي الإماُم وامل�ضلون ركعتني يقراأ فيهما 

الإماُم ب�ضوٍت مرتفع.  

اآداب و�صنن يوم و�صالة اجلمعة

اأحكام �صالة اجلمعة

ن�صاط

اأذكر اآدابًا و�ضننًا اإ�ضافيًة للُجمعة واأعر�ضها على جمموعتي.



97

اأعلل ملا يلي:  -1
ل جتب �ضالة اجلمعة على الأطفال والن�ضاء واملر�ضى وامل�ضافرين. اأ  - 

ب-  اأنزل اهلل تعاىل �ضورًة كرميًة ا�ضمها �ضورة اجلمعة.
يوم اجلمعة خري يوٍم طلعت فيه ال�ضم�س.  ج�- 

اأمالأ الفراغ بالإجابة ال�صحيحة فيما يلي: 	-2

ّلى �ضالة اجلمعة وقت................ ُت��ضَ اأ   - 
ب-  �ضالة اجلمعة....... على كل م�ضلم اإل..............................

م��ن �ضنن يوم اجلمعة ق��راءة �ضورة...........والإكثار م��ن.............. على  ج�- 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

َعَدُد ركعات �ضالة اجلمعة...., اأو..... ركعات ملن ل جتب عليه �ضالة اجلمعة. د  - 
�ضّنة �ضالة اجلمعة القبلية............. , و�ضّنتها البعدية.......... اأو............  ه�- 
من غ�ّضل واغت�ضل و....... و....... ول يركب ودنا من الإمام وا�ضتمع ول يلغ  و - 

كان له بكل خطوٍة.............. 
ح كيفية اأداء �صالة اجلمعة ؟ اأو�صّ  -3

ن�صاط ختامي
اأكت��ب تقريراً عن بع�س الت�رشفات والأفع��ال غري ال�ضحيحة التي 

اأراها يف �ضالة اجلمعة. 
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امل�صلمون الأوائل
الدر�س

ال�صابع والع�رشون

بداأ الوحي يتتابع ويت�نزل القراآن الكرمي على النبي ملسو هيلع هللا ىلص ياأمره باأن يبّلغ ر�ضالة ربه للنا�س وير�ضدهم 
لطريق الهداية ويخرجهم من الظلمات اإىل الن�ّور ومن ال�رشك اإىل التوحيد.

اأخ��ذ النب��ي ملسو هيلع هللا ىلص يدعو اإىل الإ�ضالم والإميان ب��اهلل تعاىل واأنه ر�ضول رب العامل��ني  �رشاً خوفًا من 
اأذى قري���س, حي��ث كان يعلم اأن قري�ضًا لن ترتكه و�ضاأنه, وذل��ك ب�ضبب ِكرْبها و غطر�ضتها و حر�س 
بهم لأ�ضنامهم واأوثانهم ؛ فبداأ بدعوة اأ�ضحابه  �ضادته��ا على م�ضاحلهم وزعاماتهم و �ضهواتهم وتع�ضّ
واأق��رب النا�س اإليه؛ فكانت اأم املوؤمنني خديجة بن��ت خويلد ر�ضي اهلل عنها اأول النا�س اإ�ضالمًا واإميانًا 
ب��اهلل ور�ضول��ه, ثم تالها ابن عم النب��ي واأعز النا�س على قلبه علي بن اأب��ي طالب ر�ضي اهلل عنه وكان 
يف العا���رشة من عمره, ثم زيد بن حارثه موىل ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص, ثم اأ�ضلم �ضاحبه واأعز اأ�ضدقائه ورفيق 
عمره اأبو بكر ال�ضديق ابن اأبي قحافة ر�ضي اهلل عنه, وكان رجاًل ماألوفًا لقومه حمببًا �ضهاًل؛ فاأ�ضلم على 
يديه طائفٌة من كبار ال�ضحابة اأمثال عثمان بن عفان والزبري بن العوام وعبد الرحمن بن عوف و�ضعد 

ابن اأبي وقا�س وطلحة بن عبيد اهلل ر�ضي اهلل عنهم اأجمعني.

اأفّكر
ل يكت��ف اأبو بكر ال�ضديق ر�ض��ي اهلل عنه باإ�ضالمه وح�ضب؛ بل 

اأخذ يدعو اأ�ضدقاءه واأهله لالإ�ضالم. ماذا ن�ضتفيد من ذلك؟

ا�ضتمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص يدعو من ياأن�س فيهم خرياً وا�ضتعداداً لقبول احلق والهدى اإىل الإ�ضالم , فاأ�ضلم 
معه عدد من رجالت قري�س ون�ضائها: كاأبي عبيدة بن اجلراح واأبي �ضلمة وعثمان بن زيد بن مظعون 
واأخوي��ه قدام��ة وعبد اهلل , وعبيدة بن احلارث و�ضعيد بن زيد ب��ن عمرو بن نفيل وامراأته فاطمة بنت 

الدعوة ال�رشية

نبوية
ة ال

ال�صري
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اخلطاب, واأ�ضماء وعائ�ضة بنتي اأبي بكر , وخباب بن الأرت وعمري بن اأبي وقا�س وعبد اهلل بن م�ضعود 
ر�ضي اهلل تعاىل عنهم اأجمعني , كما واأ�ضلمت مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص طائفة من العبيد والفقراء وال�ضعفاء الذين 
راأوا يف الدي��ن اجلديد العدل والرحمة واحلرية واخلال���س مما هم فيه من �ضقاء وبوؤ�س كبالل بن رباح 
و�ضهي��ب الرومي واآل يا�رش.. وكان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يجتمع مب��ن اأ�ضلم يف دار ال�ضحابي ال�ضاب الأرقم بن 
اأب��ي الأرقم فيتلو عليهم اآيات القراآن الكرمي ويعلمهم �رشائ��ع الإ�ضالم, وا�ضتمرت الدعوة ال�رشية مدة 
ثالث �ضنوات ازداد فيها عدد امل�ضلمني زيادة ي�ضرية , فتكونت جماعة من املوؤمنني تقوم على الأخوة 

والتعاون.

ن�صاط
اأتع��اون مع زمالئي يف التعريف بال�ضحابي اجلليل الأرقم بن اأبي 

الأرقم ودوره يف ن�رشة الإ�ضالم.
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التقويم

ملاذا بداأ النبي ملسو هيلع هللا ىلص بالدعوة �رشاً يف اأول الأمر؟  -1
ْن اأول من اأ�صلم مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص العبيد والفقراء ، ملاذا ؟ كان ممِ  -2 

اأمالأ الفراغ بالإجابة ال�صحيحة:   -3
ا�ضتمرت الدعوة ال�رشية.............. �ضنوات. اأ  - 

من امل�ضلمات الأوائل............, .....................,................ ب- 
اأول م��ن اأ�ضل��م م��ن الفتي��ان...................... , واأول م��ن اأ�ضل��م م��ن  ج�- 

الرجال........................

ن�صاط ختامي
اأكتب تقريراً اأو�ضح فيه جهود اأم املوؤمنني خديجة ر�ضي اهلل عنها 

يف ن�رشة النبي ملسو هيلع هللا ىلص.
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ب واأخالقال�صرب 
اآدا

��رب ُخ�ل���ٌق اإ�ضالمٌي نبيل وله ف�ضائ��ل عظيمة؛ وقد اأمرنا اهلل تعاىل ب��ه فقال �ضبحانه: ىمحٱمظ  ال�ضّ
جع مع جغ مغ جف حف خف مف حقيمح)1(, وق��د جعل اهلل تعاىل له اأجراً 

رب ج��زاوؤه اجلنة ىمحٱيت رث زث مث  عظيم��ًا فق��ال تعاىل ىمحٱمب هب مت هت مث هثيمح)2(, وال�ضّ
نثيمح)3(.

و قد ذكر العلماء اأّن ال�صرب ثالثة اأنواع: 
ال�صــرب على الطاعــة: فالقيام بالطاعات والأعم��ال ال�ضاحلة يحتاج جماه��دًة للنف�س؛ كمن ي�ضوم   -1
ويتحمل اجلوع والعط�س, ويحفظ القراآن الكرمي ويتعلمه ويقاوم الرغبة يف اإ�ضاعة الوقت فيما 
ل ينف��ع, ويقوم الليل ويق��اوم النوم وال�ضهر مثاًل, ومّما ُيعينه على ذل��ك اأن يتذكر الأجر العظيم 

الذي اأعّده اهلل تعاىل ملن يطيعه ويعبده. 
ال�صرب عن املعا�صي: فيغالب امل�ضلم �ضيطانه و نف�ضه ومينعها من ترك الفرائ�س اأو الوقوع يف اخلطاأ   -2
واملحرم��ات؛ كالن��وم عن �ضالة الفجر وغ�س النا�س و �رشقته��م.... وذلك باأن يلجاأ امل�ضلم اإىل 
اهلل دائم��ًا و يكرث من ذكره و يبتعد عن رفق��اء ال�ضوء الذين يزيّنون لالإن�ضان الوقوع يف املعا�ضي 

واملهالك, واأن ي�ضاحب ال�ضاحلني والأخيار الذين ي�ضجعونه على فعل اخلري.

الدر�س
الثامن والع�رشون

�ضورة اآل عمران, اآية: 200.  -1
�ضورة الزمر, اآية 10.  -2

�ضورة الإن�ضان, اآية:12.  -3
�ضورة �س, اآية: 44.  -4

اأفّكر

اأثنى اهلل تعاىل على نبيٍّ من اأنبيائه الكرام يف قوله تعاىل ىمحٱيه جي 
حيخي مي ىي يي ٰذيمح)4(, َفَمن هو هذا الّنبي الكرمي وما هي ق�ضته ؟ 
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ال�صــرب على البالء و مكــاره الدنيا: فقد ُيبتلى العبد ببدنه اأو مباله اأو باأهله, فعليه اأن ي�ضرب على البالء   -3
نَي  ممِ َن املُ�ْصلمِ يُب اأََحًدا ممِ ال��ذي �ضاءه اهلل تعاىل واأن يحمد اهلل تعاىل على ك��ل حال, قال ملسو هيلع هللا ىلص: »ل تُ�صمِ
يبَتمِي،  يبَتمِهمِ – اأي يقول اإنا هلل واإنا اإليه راجعون - ، ثُــَمّ يَُقوُل: الَلُّهَمّ اأَُجْرينمِ يفمِ ُم�صمِ ْنــَد ُم�صمِ ــُع عمِ يبَــٌة َفيَ�ْصرَتْجمِ ُم�صمِ
ْنَها؛ اإمَِلّ اأبدله اهلل خريا منها«)1(, وليْقت��د امل�ضلم بنبينا ملسو هيلع هللا ىلص الذي �ضرب على فقدان  َواْخُلــْف يلمِ َخــرْيًا ممِ
والديه يف �ضغره وعلى فقد بع�س اأولده واأزواجه واأقاربه واأ�ضحابه يف حياته, و�ضرب اأي�ضا على 
��رَب املوؤمُن على امل�ضائب واحت�ضب  اأذى امل�رشك��ني واملنافقني وتكذيبهم وحماربتهم له.. فاإْن �ضَ

الأجر عند اهلل ناَل ثناء اهلل عليه والثواب اجلزيل يوم الدين.

ن�صاط
اأكتب بع�س الأعمال ال�ضاحلة وغري ال�ضاحلة التي يحتاج فعلها اأو تركها 

اإىل م�ضابرة وجماهدة للنف�س يف اجلدول التايل واأعر�ضها على جمموعتي.

اأعمال �صاحلة فعلها بحاجة
ملجاهدة النف�س

اأعمال غري �صاحلة تركها بحاجة
ملجاهدة النف�س

 

اهلل تعاىل يحب ال�ضابرين ويثبتهم ويدخلهم اجلنة.  -1
اأثق باهلل تعاىل واأر�ضى بق�ضائه اإن اأ�ضابني مكروه واأحمده على كل حال.  -2

متفق عليه.  -1
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التقويم
اأو�صح مثاًل على كل نوع من اأنواع ال�صرب الثالثة.  -1

اأذكر دلياًل �رشعياً على ف�صل ال�صرب.  -2
ما هو الدعاء الذي عّلمنا النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأن نقوله عند وقوع مكروه ؟  -3

ن�صاط ختامي
اأ�ضتمع لق�ضة اأم املوؤمنني اأم �ضلمة ر�ضي اهلل عنها التي �رشبت اأروع 
الأمثل��ة على ال�ضرب, و كيف اأن اهلل تع��اىل عو�ضها خرياً بعد ذلك جزاء 

�ضربها واإميانها , ثم اأعيد رواية الق�ضة باأ�ضلوبي.
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و خالق النا�س بخلق ح�صن

ع��ن اأبي ذرٍّ ر�ض��ي اهلل عنه, عن ر�ض��ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأنه قال: 
»اتــق اهلل حيثما كنت، واأتبع ال�صيئة احل�صنة متحها، وخالق النا�س بخلق 

ح�صن(.

كنــت: حيثمــا  اهلل  اتــق 
اأتبع ال�صــيئة احل�صنة متحها:

 ابتعد عن كل ما يغ�ضب اهلل تعاىل يف اأي مكان و زمان.

 اإذا اأذنبت ذنبا فاعمل عمال �ضاحلا وراءه يغفره اهلل لك.

رواه الرتمذي وقال: حديث ح�صن

املفردات والرتاكيب 

املعنى الإجمايل للحديث

الدر�س
التا�صع والع�رشون

ُجن��دب بن جن��ادة ر�ضي اهلل عنه , من ال�ضابق��ني يف الإ�ضالم , اأ�ضلم يف مك��ة و ل ي�ضبقه اإىل  ال�صم: 
الإ�ضالم اإل ثالثة اأ�ضخا�س. 

ه�و اأب�و ذر الغف�اري  الكنية: 
مما ميزه قبل اإ�ضالمه اأنه كان يعتقد بالإله الأحد, ويرف�س عبادة الأ�ضنام. و بعد اإ�ضالمه كان من  اأعماله: 

الزهاد العباد.
بذة قرب املدينة املنورة. تويف �ضنة 32 للهجرة يف الرِّ وفاتــه: 

يو�صينا النبي ملسو هيلع هللا ىلص  يف هذا احلديث ال�رشيف مبا يلي: 
تق��وى اهلل تع��اىل  يف �ضائر الأمكنة والأزمنة ويف ال�رش و العالني��ة, فاأينما نكون علينا اأن نحافظ   -1
على اأوامر اهلل تعاىل و اأن جنتنب املحرمات , و مما يعني املوؤمن على ذلك اأن ي�ضت�ضعر اأن اهلل تعاىل 

نبذة موجزة عن ال�صحابي اجلليل راوي احلديث ال�رشيف

ث ال�رشيف
احلدي



105

مطل��ع علي��ه يف �ضائر اأحواله , فاهلل تعاىل رقيب علينا يرانا و ي�ضمع كالمنا , واهلل تعاىل ل يخفى 
عليه �ضيء يف الأر�س ول يف ال�ضماء. 

اإذا فعل��ُت �ضيئًة فاأ�ضتغفر اهلل تع��اىل منها واأفعل بعدها ح�ضنًة متحه��ا, فالإن�ضان قد يزّل و ين�ضى   -2
ويخطئ , واهلل تعاىل غفور تواب يغفر الذنوب و يقبل التوبة , و قد اأر�ضدنا اهلل تعاىل اإىل اأن فعل 
احل�ضنات ميحو ال�ضيئات , قال تعاىل ىمحٱجت حت خت متهت مث حج مجيمح)1(. 
حل�ض��ن اخللق مكان��ة عظيمة يف �رشيعتنا , فاإنه يثّقل ميزان العبد ي��وم احل�ضاب, قال ر�ضول اهلل   -3   
ملسو هيلع هللا ىلص »مــا من �صــيء يو�صع يف امليزان اأثقل من ح�صن اخللق«)2(, ويبلغ به امل�ضلم درجة ال�ضائم القائم, 
وهو �ضبب رئي�س يف دخول اجلنة ؛ فاإن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ملا �ضئل عن اأكرث ما يدخل النا�س اجلنة ؟ , قال: 

»تقوى اهلل، وح�صن اخللق«)3(. وقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص »اأكمل املوؤمنني اإميانا اأح�صنهم خلقا«)4(. 

ن�صاط )1(
اأ�ضتم��ع اإىل ق�ضة عمر ب��ن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه م��ع املراأة التي 
كانت تغ���س احلليب يف املدينة , ثم اأ�ضتخرج م��ع زمالئي بع�س العرب 

والفوائد منها.

�ضورة هود, اآية: 114.  -1
رواه الرتمذي واأبو داود والبخاري يف الأدب املفرد و�ضححه الألباين.  -2

رواه ابن حبان والرتمذي وابن ماجه وح�ضنه الألباين.  -3
رواه اأبو داود والرتمذي وابن حّبان و�ضححه الألباين.  -4
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ن�صاط )2(
اأ�ضن��ف الأخالق التالي��ة يف قائمتني, واح��دة لالأخالق احل�ضنة 
والثاني��ة لالأخ��الق ال�ضيئ��ة: )ال�ض��دق, الغ���س, الكراهي��ة, احل�ضد, 
التوا�ض��ع, الإيثار, اخليانة , الكذب, العفو, الظلم  , العطف, الكرم, 

الُبخل, احلياء (.

 

اأ�ضت�ضعر مراقبة اهلل تعاىل يل واأنه يراين وي�ضمع كالمي حيثما كنت.   -1
اأُكرث من ال�ضتغفار و التوبة و الأعمال ال�ضاحلة حتى اأنال حمبة اهلل تعاىل ور�ضوانه.  -2

اأحر���س دائم��ًا على التحلي بالأخالق احل�ضنة و الفا�ضل��ة و اأبتعد عن الرديئة و ال�ضيئة ,   -3
واأجعل قدوتي يف ذلك �ضيدنا حممداً ملسو هيلع هللا ىلص. 
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التقويم
اأمالأ الفراغات التالية مبا ينا�صبها:   -1

قال ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )اتق اهلل................. , اأ  - 
واأتبع ال�صيئة................ متحها، وخالق النا�س بُخُلق ح�صن«.

قال ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )اأكمل املوؤمنني اإمياناً................«.   ب- 
مــاذا ن�صمي مــن يُظهر التقــوى و ال�صالح  اأمــام النا�س، فاإذا غــاب عن اأعينهم وقــع يف املعا�صي    -2

والذنوب؟
اأعــدد ثالثــة من الأخالق احل�صنــة التي علينا التحلي بهــا ، و ثالثة من الأخــالق ال�صيئة التي علينا   -3

البتعاد عنها. 

ن�صاط ختامي
األق��ي كلمة اأمام زمالئ��ي اأبني لهم فيها اأهمي��ة التحلي بالأخالق 

احل�ضنة.
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الدر�س
اأركان الإميان )2(الثالثون

ن�صتكمل يف هذا الدر�س بقية اأركان الإميان: 
, واأنهم رجال �ضاحلون مع�ضومون , اختارهم  الإميان بالر�صل: اأي الت�ضديق ِبُكلِّ اأْنِبَياِء اهلِل َعزَّ َوَجلَّ  -4
ُلُهْم �َضّيِ�ُدَنا اآَدُم عليه ال�ضالم , واآخرهم �َضّيِ�ُدَنا  اهلل تعاىل لإخراج النا�س من الظلمات اإىل النور, اأَوَّ
��ٌد ملسو هيلع هللا ىلص. واأف�ضله��م اأولوا العزم من الر�ضل وهم: ) ن��وح, اإبراهيم, مو�ضى , عي�ضى ابن مرمي  مَّ حُمَ

عليهم ال�ضالة وال�ضالم  وحممد �ضلى اهلل تعاىل عليه و�ضلم ت�ضليما كثريا (.

اُب, ثم  َ اَد التي اأََكَلَها الرتُّ الإميان باليوم الآخر: اأي الت�ضديق بيوم القيامة, واأَنَّ اهلل َتَعاىَل ُيِعيُد الأَْج�ضَ  -5
َُيِعيُد الأَْرَواَح اإَِلْيَها, ُثمَّ َيْبَعُث اهلل امْلَْوَتى ِمْن ُقُبوِرِهْم ويح�رشهم يف مكان واحد و يعر�س عليهم 
اأعماله��م يف الدني��ا و يحا�ضبهم عليها , فمن اآمن واأح�ضن فله اجلنة خالداً فيها, ومن اأ�ضاء وكفر 

فله النار.
ُل ِفى َهَذا اْلَعاَلِ من عند اهلل تعاىل  الإميان بالقدر خريه و�رشه: اأي الت�ضديق والإقرار اأَنَّ ُكلَّ َما َيْح�ضُ  -6
ومب�ضيئت��ه, واأّن كل ما يح�ضل يف الك��ون يكون ِبَخْلِق اهلِل له وبق�ضائ��ه وعلمه الكامل �ضبحانه 
قب��ل ح�ضوله. قال تع��اىل: ٱىمحٱ رث زث مث نث ىث يث ىف يف ىق يقاك لك مك ىك 

يكيمح)1(.

اأفّكر
ك����م ع��دد الأنبي��اء الكرام الذي��ن ذكرهم اهلل تع��اىل يف القراآن 

الكرمي؟

العقيدة الإ�صالمية

�ضورة التوبة, اآية: 51.  -1
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ن�صاط
اأروي لزمالئ��ي ق�ض��ًة عن قدر اهلل عز وج��ل حدثت معي اأو مع 

اأحٍد اأعرفه اأبني فيها لطف اهلل تعاىل ورحمته بعباده.

 

الإمي��ان بي��وم القيامة وما فيه من ح�ضاب وجزاء يجعلني اأ�ضتع��د له بالطاعات والأعمال   -1
ال�ضاحلة و اأبتعد عن املعا�ضي حتى اأفوز بر�ضوان اهلل تعاىل. 

الإميان بالقدر واأّن الآجال والأرزاق من عند اهلل , واأن النفع و ال�رش بيد اهلل تعاىل يجعل   -2
امل�ضلم قويًا ثابت القلب �ضجاعًا ل يهاب الظاملني ول يخاف املعتدين مطمئنًا على رزقه 
متوكاًل عل��ى ربه؛ فياأخذ بالأ�ضباب ال�رشعية لطلب ال��رزق, ويبتعد عن الك�ضب احلرام 

والعمل غري امل�رشوع.
الإميان باأركان الإميان ال�ضتة ينجي �ضاحبه من اخللود يف نار جهنم.  -3
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التقويم
اأكمل العبارات التالية بالإجابة ال�صحيحة:   -1

الإميان بالقدر هو الإقرار اأن كل ما يح�ضل يف هذا العال من اأ  - 
 عند.....................

اأولوا العزم من الر�ضل هم:........ ,.......... ,..............,...........,  ب- 
............ عليهم ال�ضالة وال�ضالم. 

اأول الأنبياء هو.......... عليه ال�ضالم , واآخرهم وخامتهم هو �ضيدنا..............   ج�- 
عليه ال�ضالة و ال�ضالم.

ما اأهمية الإميان بيوم القيامة ؟   -2 

ن�صاط ختامي
اأ�ض��ع خطًا حتت اأركان الإميان - اأو ما ي��دل عليها - الواردة يف 
الآي��ة الكرمية التالي��ة, قال اهلل تع��اىل:ٱىمحٱ يل ام مم رن زن من نن 
حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ىنين 

خئ مئ هئجب حب خب مبهب جت حت خت متيمح)1(. 

�ضورة البقرة, اآية: 285.  -1
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الدر�س
اأحكام النّون ال�صاكنة والتنوين )3( احلادي والثالثون

 والتجويد
التالوة

مقرر التالوة لهذا الدر�س �صورة النازعات من الآية )1( اإىل الآية )15(*. 

قال الإمام اجلمزوري رحمه اهلل 
ميم���ًا بغن��ة م�ع الإخف��اء والثالث الإقالب عند الباء  

تعريفه لغة: التحويل اأو الإبدال.
وا�صطالحاً: حتويل النون ال�ضاكنة اأو نون التنوين اإىل ميٍم مع الغنة اإذا جاء بعدها حرف الباء.

حروفه: حرف واحد وهو الباء.
عالمته يف امل�صحف: 

-  بالن�صبة للنون ال�صاكنة: يو�ضع فوقها ميم قائمة هكذا. ن 
-  بالن�صبة للتنوين: تر�ضم حركة واحدة لنوع التنوين ثم ميم قائمة هكذا:              .

اأمثلة على الإقالب: 
مع التنوينمع النون ال�صاكنة حرف الإقالب 

الباء 
ٱىمحٱٰه جييمح يف كلمة: ىمحيئيمح, ىمحرنيمح

ٱىمحٱام مميمح 
ىمحٱزن منيمح
ىمحٱنن ىنيمح

يف كلمتني: ىمحزث مثيمح,
ىمحخئ مئيمح

احلكم الثالث: الإقالب

ن�صاط
اأ�ضع دائرًة حول حكم الإقالب فيما يلي:

ويتجنبه��ا , من بينن��ا , الأنبياء , ي�ضدقون بي��وم الدين , اإنه بكل 
�ضيء ب�ضري , وما ينبغي له , هنيئًا مبا.

م

َم    ُم
ِم

*  ي�ضتعان بامل�ضحف ال�رشيف يف تنفيذ هذا الدر�س.
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التقويم
اأمالأ الفراغ بالإجابة ال�صحيحة فيما يلي:  -1

الإقالب لغة هو ………................…  اأ  - 
الإق��الب ا�ضطالًحا ه��و حتويل الن��ون ال�ضاكنة والتنوي��ن اإىل ………… عند  ب- 

.………………………
عالمة ال�ضبط لالإقالب يف امل�ضحف ال�رشيف: مع النون ال�ضاكنة ………………  ج�- 

ومع التنوين …………….
حرف الإقالب الوحيد هو..................... د  - 

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

اأ  -  ٱ ٱىمحٱٰر ٰى  ٌّ     ٍّ      َّ         ُِّّ  ّٰ رئ زئ مئ نئ ىئ يئرب زب مب نب ىبيبيمح
ٱ ٌّ   ٍّ  َّ   ُّ    ِّ     ّٰ رئ زئ مئ نئىئ يئ رب زب مبيمح ب-  ىمح  

ج�-  ٱىمحٱمن نن ىن ين ٰى ري زييمح

ن�صاط ختامي
اأتل��و �ض��ورة الهمزة ت��الوة �ضليمة , ث��م اأ�ضتخرج منه��ا اأحكام: 

الإظهار, والإدغام, والإقالب.
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اجلهر بالدعوة وموقف قري�س
الدر�س

الثاين والثالثون

اأمر اهلل عز وجل نبيه ملسو هيلع هللا ىلص اأن يجهر بالدعوة بعد م�ضي ثالث �ضنوات من الدعوة �رشا فقال تعاىل: 
ٱىمحٱمن ىن ين جه مه ىهيمح)1(, وق��ال تع��اىل:ٱىمحٱيب رت زتمت نت ىت يت 

رث زث مثيمح)2(.

وامتثاًل لهذا الأمر الإلهي بداأ النبّي ملسو هيلع هللا ىلص بدعوة الأقربني من اأهله وع�ضريته اإىل الإ�ضالم , فوقف 
خطيبًا يف قومه قائاًل: )) يا مع�رش قري�س: ما اأعلم اإن�ضانًا يف العرب جاء قوَمه باأف�ضل مما جئتكم به, فقد 
جئتك��م بخرْيي الدنيا والآخرة وقد اأمرين ربي اأن اأدعَوكم اإليه فاآمنوا باهلل تفلحوا((, لكنهم اأعر�ضوا 
عن��ه واأخذوا ي�ضته��زوؤون به وي�ضخرون منه, حتى وق��ف عّمه اأبو لهب ي�ضّبه ويق��ول: تبًا لك األهذا 
جمعتن��ا, وبداأت زوجته اأم جميل ت�ضع الأ�ضواك والأذى يف طريق النبي ملسو هيلع هللا ىلص, فاأنزل اهلل تعاىل �ضورة 
الله��ب )امل�ضد( يتوعدهما. وبداأت بعد ذل��ك مرحلة جديدة يف عمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص وامل�ضلمني, �ضعارها 

حتّمل الأذى يف �ضبيل اهلل تعاىل والثبات على دين اهلل �ضبحانه.

ن�صاط )1(
اأتلو �ضورة امل�ضد تالوًة �ضليمة ثم اأ�ضتخرج منها ماذا اأعد اهلل تعاىل 

لأبي لهب وزوجه يوم القيامة ب�ضبب تكذيبهم واإيذائهم للنبي ملسو هيلع هللا ىلص. 

1- �ضورة احلجر, اآية: 94 .
�ضورة ال�ضعراء, اآية: 216-214.  -2

نبوية
ة ال

ال�صري
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حتّم���ل النبي ملسو هيلع هللا ىلص واأ�ضحابه �ضنوفًا من الأذى �ضبه��ا عليهم امل�رشكون يف مكة املكرمة, فكانوا 
ي�ضبون��ه وي�ضتمونه وي�ضفهونه ويتعر�ضون له بالأذى ويرجمون��ه باحلجارة وُيلقون عليه القاذورات؛ 
وك��ان موقفه��م هذا من النبي ملسو هيلع هللا ىلص عناداً له وح�ضداً من عن��د اأنف�ضهم؛ فقد كانوا يعرفون اأن دينه حق 
واأن ال��ذي ياأتيه وحٌي من ال�ضماء, واأ�ضهر من �ضن��ع ذلك معه: اأمية بن خلف واحلكم بن اأبي العا�س 

وعقبة بن اأبي معيط واأبو جهل الذي حاول قتل النبي ملسو هيلع هللا ىلص عند الكعبة.

ال�صرب واحتمال الأذى يف �صبيل الله تعاىل

ن�صاط )2(
 اأرج��ع لل�ضرية النبوية واأقراأ ق�ضة حماولة اغتيال اأبي جهل لعنه اهلل 

للنبي ملسو هيلع هللا ىلص واأو�ضح كيف حفظ اهلل تعاىل نبيه.

بَّ امل�رشكون اأي�ضًا جام غ�ضبهم على امل�ضت�ضعفني من امل�ضلمني واأذاقوهم األوانًا من العذاب,  َو�ضَ
ك��ِب�الل بن رباح الذي ل ينقذه من العذاب اإل اأبو بكر ال�ضديق الذي ا�ضرتاه من �ضّيده اأمية بن خلف 
واأعتق��ه, واآل يا���رش الذين كانوا ي�ع�ّذب���ون اإذا َحِمَيْت الظهرية برم�ضاء مك��ة, فكان الر�ضول ملسو هيلع هللا ىلص ميّر 
به��م ول ميلك اأن مينع عنهم العذاب فيق��ول لهم يب�رشهم:»�صربا اآل يا�رش فاإّن موعدكم اجلنة«)1( ف�ضربوا 

واحتملوا ول يتخلْوا عن دينهم.

رواه الهيثمي وابن حجر و�ضححه ال�ضوكاين والألباين يف فقه ال�ضرية.  -1
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التقويم
اأمالأ الفراغ فيما يلي بالكلمة املنا�صبة:  -1

اأنزل اهلل تعاىل �ضورة........... يف اأبي لهب وزوجته. اأ  - 
ب-  قال ملسو هيلع هللا ىلص: ) �ضرباً............... , فاإّن موعدكم.......... (.

قال اهلل تعاىل: ىمحٱيب رت                    يمح. ج�- 
حاول.................... قتل النبي ملسو هيلع هللا ىلص ولكّن اهلل تعاىل حفظ نبيه. د  - 

كيف اأنقذ اأبو بكر ال�صديق بالًل ر�صي اهلل عنهما من العذاب ؟  -2

ن�صاط ختامي
اأ�ضتنتج بالتعاون مع زمالئي الدرو�س امل�ضتفادة من ثبات ال�ضحابة 

الكرام على دينهم و حتّملهم الأذى يف �ضبيل اهلل تعاىل.
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ب واأخالقاإكرام ال�صيف واآداب الزيارة
اآدا

اأَمَرنا النبي ملسو هيلع هللا ىلص باإكرام ال�ضيف وح�ضن ا�ضتقباله فقال ملسو هيلع هللا ىلص: )من كان يوؤمن باهلل واليوم الآخر فليُكرم 
يف ِمن �ُضنن املر�ضلني و�ضفات املوؤمنني, وال�ضيافة ُخلٌق نبيٌل وفيها ن�رشٌ  �صيفه«)1(؛ فالقياُم بواجب ال�ضّ
هم بع�ضًا وُيجيب امل�ضلُم دْعوة اأخيه  للمحّب��ة واملوّدة بني امل�ضلمني؛ فيتزاورون فيما بينهم وُيكرم بع�ضُ
امل�ضل��م فتح��ّل الربكة والّرحمة عليهم, وقد اأثنى اهلل تعاىل على �ضيدنا اإبراهيم مِلا ُعرف عنه من اإكرامه 

ل�ضيفه واإعداد الطعام له. 

الدر�س
الثالث والثالثون

ن�صاط )1(
اأ�ضتم��ع لق�ضة نبّي اهلل اإبراهيم عليه ال�ضالم ملّا جاءته املالئكة على 

هيئة �ضيوف, ثم اأدّون ما ا�ضتفدّته واأقراأه على جمموعتي. 

وعلى �ضاحب البيت اأن يراعَي الآداب الإ�ضالمية يف التعامل مع �ضيوفه, ومن هذه الآداب:
الرتحيب بال�ضيف وا�ضتقباله على الباب والتب�ضم يف وجهه.  -1

اإجال�س ال�ضيف يف املكان املنا�ضب الذي يليق به.  -2
تقدمي واجب ال�ضيافة؛ كالطعام وال�رشاب والفاكهة ونحو ذلك وتقريبه اأمام ال�ضيف.  -3

اإظهار الفرح وال�رشور اأمام ال�ضيف والنب�ضاط يف احلديث معه.  -4
خدمة �ضاحب البيت ل�ضيوفه بنف�ضه.  -5

خروج �ضاحب البيت مع �ضيفه اإىل الباب وتوديعه.  -6

اآداب ال�صيافة

1- متفق عليه.
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ن�صاط )2(
اأق��رتح اآداب��ًا اإ�ضافي��ًة ينبغ��ي للم�ضل��م مراعاتها وق��ت الزيارة. 

واأعر�ضها على جمموعتي.

اإذا ذهبُت لزيارة �ضديقي اأو قريبي فاإّن عليَّ اأْن اأراعَي ُحرمة البيت واآداب الزيارة؛ ومنها: 
اختي��ار الوقت املنا�ض��ب للزيارة؛ فال اأزور اأحداً يف وقٍت متاأخٍر ِم��َن الليل اأو يف وقت القيلولة   -1

ووقت تناول الطعام مثاًل.
ال�ضتئذان قبل الّدخول اإىل املنزل بقْرع اجلر�س اأو َطْرق الباب, واأن اأعّرف على نف�ضي بو�ضوح.  -2

اأن اأجل�س يف املكان الذي يحّدده يل �ضاحب البيت ول اأقوم منه اإل باإذنه.  -3
اأغ�سُّ ب�رشي داخل البيت؛ فال اأنظر اإىل عورات اأهل البيت اأو اأطيل الّنظر اإىل الأثاث واملقتنيات   -4

ة.  اخلا�ضّ
عدم اإطالة الزيارة والإثقال على �ضاحب البيت اأو تكليفه فوق طاقته.  -5

�ُضك�ُر اأهل البيت على ا�ضت�ضافتهم يل والّدعاء لهم وعدم الن�رشاف اإل بعد اإْذن �ضاحب البيت.  -6

اآداب الزيارة

 

راعى الإ�ضالم ُح�ْرمة البيوت وخ�ضو�ضياتها وَح�ّث على ِحْفظ اأ�رشارها.  -1
يف واحرتامه واإكرامه من عالمات الإميان. تقديُر ال�ضّ  -2
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التقويم
اأ�صّحح الت�رشّف غري املنا�صب فيما يلي:  -1

ا�ضتقبَل اأحمُد �ضيوَفه مبالب�س الّنوم.  اأ  - 
يتعّمُد بالٌل اأْن يزوَر جريانه وقت الغداء. ب- 

ة. دخَل اأ�ضيٌد بيَت �ضديقه ف�ضار ي�ضاأله عن �ضعر اأثاث منزله ومقتنياته اخلا�ضّ ج�- 
زارْت اأميمة �ضديقَتها فاطمة بعد الِع�ضاء. د  - 

اأعّدد ثالثًة من اآداب ال�صيافة.  -2
اأ�صتخــرج مــن الآية الكرمية اآداب الزيــارة الواردة فيها ؛ ق��ال اهلل تعاىل: ٱىمحٱجف حف خف مف   -3
حق مق جك حك خك لك مك جل حلخل ملهل جم حم خميمح)1(. 

ن�صاط ختامي
اأق��وم باأداء م�ضهٍد متثيليٍّ يقوم في��ه زمالئي بدور ال�ضيوف, واأقوم 

فيه بدور املُ�ضيف �ضاحب البيت , ثم اأ�ضتمع لتوجيهات املجموعة.  

1- �ضورة النور, اآية: 27.
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الدر�س
اأحكام النّون ال�صاكنة والتنوين )4( الرابع والثالثون

مقرر التالوة لهذا الدر�س �صورة النازعات من الآية )16( اإىل الآية )30(*. 

قال ال�ضيخ اجلمزوري رحمه اهلل يف حتفة الأطفال:
من احلروف واجب للفا�ضل والرابع الإخفاء عند الفا�ضل   

تعريفــه: لغ��ة ال�ضرت , و ا�ضطالحا: النط��ق بالنون ال�ضاكنة اأو التنوين على �ضف��ٍة متو�ضطة بني الإظهار 
والإدغام مع مراعاة الغنة وعدم الت�ضديد.

ت�صميته: �ُضّمي اإخفاًء لعدم ظهور ُنطق النون كاملة وا�ضتتارها.
حروفــه: باق��ي احلروف الهجائي��ة وهي خم�ضة ع�رش حرًف��ا؛ فحروف الإظهار �ضت��ة, والإدغام �ضتة, 
والإق��الب ح��رف واحد؛ فيكون املجموع ثالث��ة ع�رش حرًفا, وحروف الهج��اء: ثمانية وع�رشون, 
فيك��ون املتبق��ي خم�ضة ع�رش حرًفا لالإخفاء؛ وهي: )�س, ذ, ث, ك, ج, �س, ق, �س, د, ط, ز, ف, 

ت, �س, ظ(. قال اجلمزوري رحمه اهلل: 
يف ِكْلِم هذا البي�����ت قد �ضّمنته����ا يف خم�ضة م��ن بع���د ع�رش رمزه����ا  
ُدم طّيب����ًا زد ف�ي ُتقى �ض����ع ظامل��ا �ضف ذا ثنا كم جاد �ضخ�س قد �ضما   

احلكم الرابع: الإخفاء احلقيقي

ن�صاط )1(
اأ�ضع دائرة حول حروف الإخفاء فيما يلي: ع, ج, ن, �س, ي, 

ر, ه�, ظ, ث, ب, ف, �س.

عالمته يف امل�صحف: 
اأ-  بالن�صبة للنون: تكون معراة متامًا هكذا: ن.

ب- بالن�صبة للتنوين: تكون الفتحتان متتابعتني وكذلك الك�رشتان وال�ضمتان, ويكون ر�ضمها هك��ذا        .

 والتجويد
التالوة

*  ي�ضتعان بامل�ضحف ال�رشيف يف تنفيذ هذا الدر�س.
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تطبيق الإخفاء احلقيقي: يكون الإخفاء بتقريب الل�ضان من خمرج حرف الإخفاء, مع مراعاة الغنة مبقدار 
حركتني. 

اأمثلة: 

ن�صاط )2(
اأ�ضع دائرة حول الكلمة التي فيها اإخفاء فيما يلي: 

ومل��ن دخ��ل, اأنبتكم, فان�ض��ب, من طغ��ى, م��ن واق, من فئة 
ين�رشونه, ومن حيث , اإمنا, منذر, كنت.
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التقويم
اأمالأ الفراغ فيما يلي بالإجابة ال�صحيحة:   -1

الإخفاء لغة.........., وا�ضطالحًا....................... اأ  - 
َعَدد حروف الإخفاء.............................. ب- 

يجب مراعاة.................... عند اأداء الإخفاء ج�- 
الإخفاء �ضفة................... بني الإظهار و................. د  - 

ناأتي ب��................. مبقدار................. عند النطق بالإخفاء. ه�- 
�ض��ف ذا........ كم ج��اد........... ق��د............. دم طّيب��ًا..........  و - 

يف........... �ضع.................
اأعـّلـل �صبب ت�صمية الإخفاء بذلك.  -2

ما الفْرق بني الإدغام والإخفاء ؟   -3
اأ�صتخرج من الآيات الكرمية التالية ُحكم الإخفاء:  -4

ٱىمحٱمث نث ىث يث ىف يف ىق يق اك لك مك ىك يكمل ىل يل ام  اأ  - 
ممرن زن من نن ىن ينٰى ري زي مي ني ىي يي جئيمح)1(.

ٱىمحٱمه ٰه جي حي خي ميهي مئ هئ مب هب متيمح)2(. ب- 
ىمحٱهب جت حت خت مت هتمث حج مجيمح)3(. ج�- 

1- �ضورة لقمان, اآية: 15.

2- �ضورة لقمان, اآية: 19.
3- �ضورة ال�ضجدة, اآية: 18.
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ن�صاط ختامي
اأرج��ع اإىل �ضورتي النباأ والنازع��ات يف جزء عم واأ�ضتخرج منهما 
اأحكام النون ال�ضاكنة والتنوين التي تعلمتها واأ�ضنفها يف اجلدول التايل:

الإخفاءالإقالبالإدغام الإظهار
مع النون 
ال�ضاكنة

مع 
التنوين

مع النون 
ال�ضاكنة

مع 
التنوين

مع النون 
ال�ضاكنة

مع 
التنوين

مع النون 
ال�ضاكنة

مع 
التنوين



123

الدر�س
ــــه�صالة اجلماعة اخلام�س والثالثون

فقـ

مّر معنا اأن ال�ضالة ركن من اأركان الإ�ضالم اخلم�ضة واأنها اأحب الأعمال اإىل اهلل تعاىل بعد ال�ضهادتني.
واأف�ض��ل ح��الت اأداء ال�ضلوات اخلم���س اأن ُت�ضّلى يف جماعٍة مع الراكع��ني ال�ضاجدين؛ قال اهلل 

تعاىل: ىمحٱزن من نن ىن ين ٰى رييمح)1(.
  فما هي �ضالة اجلماعة, وما ف�ضلها وما هي اأحكامها:

 �ضالة اجلماعة هي اأداء ال�ضالة املفرو�ضة مع جماعٍة من النا�س اأقلهم اثنان –اإمام وماأموم -يف اأي 
مكاٍن ت�ضّح فيه ال�ضالة, واأف�ضل مكاٍن لأدائها امل�ضجد.

ل�ضالة اجلماعة ِحكٌم وفوائُد كثريٌة منها:
اجتماع امل�ضلمني وتعارفهم وتاآلف قلوبهم واإذابة الفوارق الجتماعية بينهم.   -1

الة , فيت�ضّجع امل�ضل��م على اأدائها مع اإخوانه  اإظه��ار �ضعريٍة من اأعظم �ضعائ��ر الإ�ضالم وهي ال�ضّ  -2
ويحافظ عليها.

ما املق�صود ب�صالة اجلماعة؟

احِلكمة ِمن �صالة اجلماعة

ن�صاط )1(

ح لزمالئي كيف ُي�ْدِرك املاأموم �ضالة اجلماعة. اأو�ضّ

�ضورة البقرة, اآية: ) 43 (.  -1
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ل�ضالة اجلماعة اأجوٌر وف�ضائل عديدة , منها:
م�ضاعف��ة الأجر والثواب؛ ف�ضالة اجلماعة اأف�ضل م��ن �ضالة الواحد ب�ضبٍع وع�رشين درجة. قال   -1

ل �صالَة الـَفـّذ ب�صبٍع وع�رشين درجة« )1(. ملسو هيلع هللا ىلص: »�صالُة اجلماعة تـْف�صُ
التق��ّرب اإىل اهلل تع��اىل وزيادة احل�ضن��ات؛ قال ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »مــن تـََطّهـر يف بيتــه ، ثم م�صى اإىل   -2
ــْن فرائ�س اهلل ، كانت خطوتاه اإحداهما حَتُــّط خطيئة ، والأخرى ترفع  ــْن بيوت اهلل ليق�صَي فري�صًة ممِ بيــٍت ممِ

درجة«)2(.  
املحافظة على �ضالة اجلماعة �ضبٌب للنجاة من النار والرباءة منها؛ قال ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من �صلى   -3

هلل اأربعني يوماً يف جماعٍة يُْدرك التكبرية الأوىل كتبت له براءتان: براءٌة من النار وبراءٌة من النفاق«)3(. 

ة, ول ي�ضبق املاأمومون  تعوي��د امل�ضلم على النظام؛ فيقف امل�ضلون يف �ضف��وٍف م�ضتقيمة مرتا�ضّ  -3
الإماَم ول يتاأّخرون عنه بل يتابعونه يف كل حركاته, كما اأن اجتماعهم يف اأوقات معّينة يرّبيهم 

على املحافظة على الوقت.
تعوي��د الأم��ة الإ�ضالمية على الجتماع وع��دم التفّرق؛ فامل�ضل��ون ُي�ضلون خل��ف اإماٍم واحٍد   -4

ويقومون باأعماٍل واحدة يف مكاٍن واحد ويعبدون ربًا واحداً �ضبحانه...

ف�ْصل �صالة اجلماعة

متفق عليه.  -1
رواه م�ضلم.  -2

رواه اأحمد والبيهقي والرتمذي و�ضححه اأحمد �ضاكر وح�ضنه الألباين .  -3

ن�صاط )2(
اأَعّدد ف�ضائ��ل اإ�ضافيًة للمحافظة على �ضالة اجلماعة واأناق�ضها مع 

جمموعتي.
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ن�صاط )3(

اأراجع مع جمموعتي بع�ضًا ِمن اآداب امل�ضجد.

التطّيُب والتطّهر ولُ�ب�س اأجمل الثياب.  -1
ال�ّضرُي اإليها يف اطمئنان و�َضك�ي�َن�ة.  -2

عدم الوقوف اأمام الإمام يف �ضالة اجلماعة؛ بل عن ميينه اأو ِمن َخلفه.  -3
متابعُة الإمام يف ال�ضالة وعدم م�ضابقته.  -4

جتّنب م�ضبِّبات الّروائح الكريهة كاأكل الثوم والب�ضل.   -5
التاأّدب باآداب امل�ضجد وعدم اإزعاج امل�ضلني.  -6

بع�س اأحكام واآداب �صالة اجلماعة



126

ماذا ن�صتفيد من قول اهلل تعاىل: ىمحٱزن من نن ىن ين  -1
ٰى رييمح.

اأعلل ملا يلي:  -2
�ضالة اجلماعة من اأ�ضباب اإظهار ِعزة امل�ضلمني واحتادهم. اأ  - 
نهى النبي ملسو هيلع هللا ىلص من اأكل ثومًا اأو ب�ضاًل اأن َيقرب امل�ضجد.  ب- 
اأف�ضل الأماكن التي ُت�وؤّدى فيها �ضالة اجلماعة امل�ضجد. ج�- 

اأتعلم من �ضالة اجلماعة املحافظة على املواعيد. د  - 
اأمالأ الفراغ فيما يلي بالإجابة ال�صحيحة:  -3

اأم�ضي اإىل ال�ضالة ب���........................  اأ  - 
يف �ضالة اجلماعة ل اأقف........... الإمام , بل............ اأو.............. ب- 
�ضالة اجلماعة هي...........ال�ضالة م��ع جماعٍة من النا�س اأقلهم............ ج�- 

يف............ت�ضح فيه ال�ضالة.
ما هي امل�صاجد الثالثة التي حثنا النبي ملسو هيلع هللا ىلص على ال�صالة فيها اأكرث من غريها؟ وملاذا؟  -4

ن�صاط ختامي
اأ�ضتم��ع ملحا���رش ٍة دينية لأح��د العلماء الأجالء ع��ن ف�ضل �ضالة 

اجلماعة واأجرها؛ ثم اأقوم بتلخي�ضها واأعر�ضها على زمالئي.
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القراآن الكرمي.  -
ريا�س ال�ضاحلني: الإمام النووي.  -

ال�ضل�ضلة ال�ضحيحة: حممد نا�رش الدين الألباين.  -
مناء, منهج بناء ال�ضخ�ضية الإ�ضالمية من الر�ضاعة اإىل ما بعد اجلامعة: موؤ�ض�ضة املربي.  -

طرائق تدري�س الرتبية الإ�ضالمية واأ�ضاليبها وتطبيقاتها العملية: د. نا�رش اخلوالدة.  -
الإميان: د. حممد نعيم يا�ضني.  -

فقه ال�ضنة: ال�ضيد �ضابق.  -
البنيان يف تربية الفتيان: م�ضطفى دياب.  -

براعم الإ�ضالم يف العلوم ال�رشعية: جمال القر�ضي.  -
الرحيق املختوم: املباركفوري.  -

�ضل�ضلة ق�ض�س الأنبياء: اأ�ضماء النجار.  -
�ضحتي و�ضالمتي: �ضالح الدين حممد.  -

العقيدة يف �ضوء الكتاب وال�ضنة: د. عمر الأ�ضقر.  -
فقه ال�ضرية: حممد الغزايل.  -

منهاج امل�ضلم: اأبو بكر جابر اجلزائري.  -
اأدب امل�ضلم يف العبادات واملعامالت والعادات املعا�رشة: حممد �ضعيد مبّي�س.  -

قواعد وفوائد من الأربعني النووية: ناظم �ضلطان.  -

املراجع
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تم بحمد ا�


