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تــقــديــم
ــى  ــة،  المســتند اإل ــن ضــرورات الحال ــع م ــي الناب ــي العلم ــه المدخــل العقلان ــوي باأن صــلاح الترب يتصــف ال�إ
أمــر الــذي انعكــس علــى الرؤيــة الوطنيــة المطــورة للنظــام التعليمــي الفلســطيني فــي محــاكاة  واقعيــة النشــاأة، ال�
ــة والمشــاركة  ــم تعــزز مفهــوم المواطن ــة، والعمــل علــى اإرســاء قي ــة الفلســطينية وال�حتياجــات ال�جتماعي الخصوصي
فــي بنــاء دولــة القانــون، مــن خــلال عقــد اجتماعــي قائــم علــى الحقــوق والواجبــات، يتفاعــل المواطــن معهــا، ويعــي 
أمانــي، ويرنــو لتحقيــق الغايــات  آمــال، ويلامــس ال� تراكيبهــا واأدواتهــا، ويســهم فــي صياغــة برنامــج اإصــلاح يحقــق ال�

وال�أهــداف.   

ولمــا كانــت المناهــج اأداة التربيــة فــي تطويــر المشــهد التربــوي، بوصفهــا علمــاً لــه قواعــده ومفاهيمــه، فقــد 
جــاءت ضمــن خطــة متكاملــة عالجــت اأركان العمليــة التعليميــة التعلميــة بجميــع جوانبهــا، بمــا يســهم فــي تجــاوز 
عــداد لجيــل قــادر علــى مواجهــة متطلبــات عصــر المعرفــة، دون التــورط باإشــكالية  تحديــات النوعيــة بــكل اقتــدار، وال�إ
التشــتت بيــن العولمــة والبحــث عــن ال�أصالــة وال�نتمــاء، وال�نتقــال اإلــى المشــاركة الفاعلــة فــي عالــم يكــون العيش فيه 

اأكثــر اإنســانية وعدالــة، وينعــم بالرفاهيــة فــي وطــن نحملــه ونعظمــه.   

ومــن منطلــق الحــرص علــى تجــاوز نمطيــة تلّقــي المعرفــة، وصــول�ً لمــا يجــب اأن يكــون مــن اإنتاجهــا، 
وباســتحضار واٍع لعديــد المنطلقــات التــي تحكــم رؤيتنــا للطالــب الــذي نريــد، وللبنيــة المعرفيــة والفكريـّـة المتوّخــاة، 
جــاء تطويــر المناهــج الفلســطينية وفــق رؤيــة محكومــة باإطــار قوامــه الوصــول اإلــى مجتمــع فلســطيني ممتلــك للقيــم، 
والعلــم، والثقافــة، والتكنولوجيــا، وتلبيــة المتطلبــات الكفيلــة بجعــل تحقيــق هــذه الرؤيــة حقيقــة واقعــة، وهــو مــا كان 
ليتحقــق لــول� التناغــم بيــن ال�أهــداف والغايــات والمنطلقــات والمرجعيــات، فقــد تاآلفــت وتكاملــت؛ ليكــون النتــاج 

تعبيــراً عــن توليفــة تحقــق المطلــوب معرفيــاً وتربويــاً وفكريــاً.

ثّمــة مرجعيــات تؤطـّـر لهــذا التطويــر، بمــا يعــّزز اأخــذ جزئيــة الكتــب المقــرّرة مــن المنهــاج دورهــا الماأمــول فــي 
طــار جــاءت المرجعيــات التي  التاأســيس لتــوازن اإبداعــي خــّلاق بيــن المطلــوب معرفيــاً، وفكريــاً، ووطنيــاً، وفــي هــذا ال�إ
ضافــة اإلــى وثيقــة المنهــاج  تــم ال�ســتناد اإليهــا، وفــي طليعتهــا وثيقــة ال�ســتقلال والقانــون ال�أساســي الفلســطيني، بال�إ

الوطنــي ال�أول؛ لتوّجــه الجهــد، وتعكــس ذاتهــا علــى مجمــل المخرجــات.

ومــع اإنجــاز هــذه المرحلــة مــن الجهــد، يغــدو اإزجــاء الشــكر للطواقــم العاملــة جميعهــا؛ مــن فــرق التاأليــف 
شــراف، والتصميــم، وللجنــة العليــا اأقــل مــا يمكــن تقديمــه، فقــد تجاوزنــا مرحلــة  والمراجعــة، والتدقيــق، وال�إ

ــن العمــل.      ــة م ــن تواصــل هــذه الحال ــون م ــر، ونحــن واثق ــث عــن التطوي الحدي

وزارة التربية والتعليم 
مــركــز الــمـنـ�هـج الفلسطينية

اآذار / ٢٠١٨



مــقــدمــة

الحمــُد للـّـِه حمــداً كثيــراً مبــاركاً فيــه، كمــا ينبغــي لجــلاِل وجِهــِه وعظيــِم ســلطانِِه، ونصلـّـي ونســلُِّم علــى المبعــوِث 
رحمــًة للعالَميــن، وبعــد،

فانســجاماً مــع سياســِة وزارِة التّربيــِة والتّعليــم العالــي الِفَلســطينّية، وخطِّتهــا فــي تحســيِن المناهــِج وتطويِرهــا، جــاَء العمُل 
هــا فريــٌق  ســلامّية بعــَد دراســٍة عميقــٍة للمنهــاِج القديــم، معتمــدًة علــى الخطــوِط العريضــِة الّتــي اأعدَّ فــي تاأليــِف كتــِب التّربيــِة ال�إ
ُمَشــكٌَّل مــن اأكاديمّييــن ومشــرفين تربويّيــن ومعلميــن، راعــْت فــي بنائهــا مجــال�ٍت ِعــّدة، ترتكــُز فــي اأساِســها علــى العقيــدِة 

الّســمحِة والّشــريعِة الغّراء.
ــاً شــاملاً لجميــِع مناحــي الحيــاة، لــذا اشــتمَل كتــاُب  ــاً وفكريّ ســلامّيُة تهــدُف اإلــى بنــاِء طالــٍب بنــاًء تربويّ فالتربيــُة ال�إ
ِة مجــال�ٍت؛ لتحقيــِق ذلــك، ففــي َوْحــَدِه القــراآِن الكريــِم ُبــِدَئ بــدرٍس  ــفِّ الّســاِدس ال�أساســيِّ فــي جزئــه ال�أول علــى ِعــدَّ الصَّ
، ثـُـمَّ تُلــي بــدرِس فضــِل القــراآِن الكريــِم، وســورِة الرَّحمــن، بمــا يتناســُب والفئــَة الُعُمِريَّــة، حيــُث جــاَء التّفســيُر مجملاً،  تفاعلــيٍّ
دوَن الخــوِض فــي التّفاصيــِل الّدقيقــة، وفــي مجــاِل العقيــدة، جــاَء التّركيــُز علــى ِعْلــِم اللـّـِه تعالــى، وعلــى اْســٍم مــن اأســمائِِه 
ــِط بمــا مضــى، واإضافــِة معلومــاٍت تتناســُب  يمــاِن بالملائكــِة مــن خــلاِل الّرب ــرُُّق اإلــى ال�إ ــّم التّط ســبحانَُه )الــودود(، كمــا ت
ــريف، فقــِد اشــتمَل الكتــاُب علــى ثلاثــِة اأحاديَث تُركِّــُز على قضايــا اجتماعيٍَّة  والمرحلــَة الُعُمِريَّــة، اأّمــا فــي مجــاِل الحديــِث الشَّ
أيتــاِم، اإضافــًة اإلــى التَّْوقيــر والّرحمــة، وبمــا اأنّنــا نركِّــُز فــي حياتِنــا علــى مبــداأ الُقــدوِة  مهّمــة، تضّمَنــِت الَبــْذَل والعطــاَء، ورعايــَة ال�
أولــى والثّانيــة، اإضافــًة اإلــى الّصحابــّي الجليــِل مصعــِب  ــَن المحتــوى بيعَتــي العقبــِة ال� (، فقــد تَضمَّ مــن ســيرِة المصطفــى )
ــًة،  تتحــّدُث عــن ِعمــارِة المســاجد، مــروراً بصــلاِة الُجُمَعــة،  (، وفــي مجــاِل الِفْقــه، تناولْنــا قضايــا َعَمِليَّ ــر ) ــِن ُعَمْي ْب
يَّتهمــا فــي  ْيــِن )الَجْوَرَبْيــِن(، والَجبيــرة، وقــد كاَن للفكــِر وال�أخــلاِق نصيــٌب مــن المحتــوى؛ ل�أهمِّ وانتهــاًء بالَمْســِح علــى الُخفَّ
أواصــِر بيــَن اأفــراِد ال�أســرِة والمجتمــع، وقــِد اشــتمَل الُمقــّرُر فــي هــذا الجانــِب علــى ُحــبِّ  صقــِل شــخصيَِّة اأبنائِنــا، ولتوثيــِق ال�

أبنــاِء، والمؤمــِن القوّي. الوطــِن، وحقــوِق ال�
وقــد حرْصنــا فــي بدايــِة الــدروِس علــى تدويــِن ال�أهــداِف التّربويـّـِة، وركّزنــا خلالَها على ال�أهــداِف الّســلوكّية والِوجدانّية، 
ضافــِة اإلــى الّرســوماِت الَّتــي احتــوى عليهــا الُمقــّرر؛ لتكــوَن بمثابــِة طريــٍق للتحليــِل وال�ســتنتاِج، َوْفــَق المــكاِن الـّـذي  هــذا بال�إ
ُعِرَضــْت فيــه، وقــد َحَرْصنــا علــى تفعيــِل دوِر الُمتعلِّــِم مــن خــلاِل تضميــِن الكتــاِب اأســئلًة ومناقشــاٍت واأنشــطًة، تدفُعــُه اإلــى 

المشــاركِة الفاعلــِة، وتنميــِة مهاراتـِـِه وقُُدراتـِـِه العقلّيــة، بمــا يخــدُم ال�أهــداَف، ويعــّزُز اعتمــاَدُه علــى ذاتـِـه.
عــاً َحَســَب ال�أهــداِف المرســومة، ومــع ذلــك، فللمعلــِم الَخيــاُر فــي اســتخداِم اأدواِت التَّقويــم  اأّمــا التَّقويــم، فجــاء متنوِّ

الّتــي يراهــا مناســبة.
وفــي دليــِل الُمعلِّــِم، اأْرَفْقنــا َملّفــاٍت مرئيَّــًة ومســموعة، توظيفــاً للتكنولوجيــا فــي خدمــة المنهــاج، وقــد اأشــْرنا لذلــك فــي 

أنشــطِة؛ لتحظــى باهتمــاِم الُمعلِّــم، ولتكــوَن فاعلــًة فــي خدمــِة المحتــوى. ال�
ــكر، واإْن  هــذا وقــد بذلْنــا جهَدنــا فــي التّيســيِر والتّســهيل، فمــا كاَن مــن صــواٍب، َفِمــَن اللـّـِه وحــَده، َفَلــُه الحمــُد والشُّ

كاَن غيــَر ذلــك، فنســاألُُه العفــَو والُغْفــران.                                                                        
فريق الت�أليف



3-3٢القراآن الكريمالوحدة ال�أولى
رُس ال�أّول 5)تفاعلـــّي( الدَّ

رُس الثّاني 8فضُل القراآِن الكريم الدَّ

رُس الثّالِث 12سورُة الرَّحمن )1( الدَّ

رُس الّرابِع 19سورُة الرَّحمن )2( الدَّ
رُس الخاِمس 26سورُة الرَّحمن )3( الدَّ
سلامّيةالوحدة الثّ�نية 33-52العقيدة ال�إ

رُس الّساِدس ( الدَّ 35ِعْلُم اللِّه )

رُس الّسابِع 40مْن اأسماِء اللِّه تعالى )اللُّه الودوُد( الدَّ

رُس الثّاِمن يمـــاُن بالملائكـــة الكرام الدَّ 46ال�إ

ريفالوحدة الثّ�لثة 53-71الحديث النَّبوّي الشَّ

رُس التّاِسع 55الَبْذُل والعطاء الدَّ

رُس العاِشر أيتام الدَّ 60رعايُة ال�

رُس الحادي َعَشر 66التَّْوقير والرَّْحمة الدَّ

72-88السيرة النَّبوّيةالوحدة الّرابعة

رُس الثّاني َعَشر 74َبْيَعُة العقبِة ال�أولى  الدَّ

رُس الثّالَِث َعَشر 78َبْيَعُة العقبِة الثّانية  الدَّ

رُس الّرابَِع َعَشر ( الدَّ 84ُمْصَعُب ْبُن ُعَمْير )

سلامّيالوحدة الخ�مسة 89-105الِفْقه ال�إ

رُس الخاِمَس َعَشر 91ِعمارُة المساِجد الدَّ

رُس الّساِدَس َعَشر 96صلاُة الُجُمَعة الدَّ

رُس الّسابَِع َعَشر ْيِن اأو )الجوربين( والَجبيرة الدَّ 101الَمْسُح على الُخفَّ

سلامّيالوحدة الس�دسة 107-124الفكر ال�إ

رُس الثّاِمَن َعَشر يَمان الدَّ 109ُحبُّ الَوَطِن مَن ال�إ

رُس التّاِسع َعَشر أْبناِء الدَّ 115ُحقوُق ال�

رُس الِعْشرون 119الُمْؤِمُن الَْقِوّي الدَّ

احملتويات



2

اإرش�دات ع�مة للمعلم

 يقـــوم المعلـــم بتوزيـــع دروس وحـــدة القراآن الكريـــم على مدار الفصـــل ال�أول.

 يقـــوم المعلـــم بتوزيع دروس وحـــدة الفكر والتهذيب على مـــدار الفصل ال�أول.

 يوظِّـــف المعلـــم الدليل، وخاّصة ما يتعلق بمقاطـــع الفيديو المرفقة لكل درس.

 الـــدروس التفاعلية هي لتنميـــة قدرات الطلبة على الحوار والمناقشـــة، والتعبير، 
والكشـــف عن خبراتهم الســـابقة، ول� تخضـــع للاختبارات اليوميـــة والفصلية.

اأثنـــاء الحصـــة. الـــدروس، ودليـــل المعلـــم  الـــواردة فـــي   توظيـــف الصـــور 
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الوحدة ال�أولى

القراآُن الكريم

رُس ال�أّول: )تف�علّي(. الدَّ

رُس الثّ�ني: فضُل القراآِن الكريم. الدَّ

رُس الثّ�لِث: سورُة الرَّحمن )١( ال�آي�ت )١-٢٨(.  الدَّ

رُس الّراِبع: سورُة الرَّحمن )٢( ال�آي�ت )٢9-45(. الدَّ

رُس الخ�ِمس: سورُة الرَّحمن )3( ال�آي�ت )46-7٨(.  الدَّ

﴿          ﴾ )الحجر:9(
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الَوحدة ال�أولى
القراآُن الكريم

القراآن الكريم ربيع قلوبن�
اأهداف الوحدة:

ُيَتَوقَُّع من الطلبة في نهاية دروس الَوحدة اأن يكونوا قادرين على المواظبة على تلاوة القراآن الكريم 
وتمثل ما فيه من عقيدة واأحكام وذلك من خلال:

 ال�عتزاز بالقراآن الكريم ببيان اأهميته في حياة الناس.
نسان.  شكر الله تعالى على نعمه الكثيرة على ال�إ

 تعداد بعض مشاهد يوم القيامة.
 ذكر نعم الله تعالى على المؤمنين في الجنة.
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رُس ال�أوَُّل  الدَّ
)تف�علّي(

يم�ِن ب�أسم�ء الله تع�لى  من اآث�رِ ال�إ
) وصف�ته، ومواقُف من سيرِة النَِّبّي 

ال�أْهداُف
ُيَتَوقَُّع مَن الطّلِبة في نهايِة الّدرِس اأْن يكونوا قادرين على:

(، وصفاتِه. 1 ذكر بعض اأسماِء اللِّه )

(، وصفاتِه. يماِن باأسماِء اللِّه ) 2 تعداد اأربعة من اآثاِر ال�إ

( وصفاتِه. 3 ال�ستدل�ل باآياٍت على اأسماِء اللِّه )

( في معرفِة اأسمائِِه وصفاتِه. 4 استشعار عظمة اللِّه )
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آتية: يناقَش الُمعلُّم الطلبة في المواضيِع وال�أفكاِر والمفاهيِم والمعارِف ال�
نَِّة النَّبويّة الُمشرَّفة. 1 التّدليُل على اأسماِء اللِّه تعالى وصفاتِه ِمَن القراآِن الكريم، َوِمَن السُّ

2 ِذْكــُر معنــى بعــِض اأســماِء اللّــِه تعالــى وصفاتِــه، ســبَق للطّلبــِة اأْن تعلّموهــا، مثــِل: )الرَّحمــن، 
والّرحيــم، والخالــق، والــرَّّزاق، والغفــور، والَمِلــك، والّســميع، والعليــم، والحفيــظ...(.

يماِن باأسماِء اللِّه تعالى وِصفاته على سلوِك الُمْؤِمن. 3 تِعداُد بعِض اآثاِر ال�إ
.) لام، ولصحابِتِه ) لاُة والسَّ (، مثل: اإيذاِء قريٍش لَُه، َعَلْيِه الصَّ 4 مواقُف من سيرِة النَِّبيِّ )

( من ردِّ اأهِل الطّائِف على دعوتِه. 5 موقُف النَِّبّي )

  

نصــوص 
شــرعية

قــال تعالــى: ﴿     ّٰ رئ زئ مئ نئىئ يئ رب زب مب  نبىب يب رت زت 
مت نت﴾ )ال�أعراف: 180(

قــال تعالــى: ﴿خل مل ىليل جم حم خم مم ىم يم جن حن 
خن منىن ين جه مهىه يه جي حي خي﴾ )الشــورى: 11(

ــى: ﴿يف ىق يق اك لك مكىك يك مل ىل يل  ام ممرن زن من نن ىن  ــال تعال ق
ســراء: 110( ين ٰى ري  زي مي ني ىي﴾ )ال�إ

ۡو ُيۡرُِجــوَكۚ َوَيۡمُكــُروَن َوَيۡمُكــُر 
َ
ۡو َيۡقُتلُــوَك أ

َ
ِيــَن َكَفــُرواْ ِلُۡثبُِتــوَك أ قــال تعالــى: ﴿ِإَوۡذ َيۡمُكــُر بـِـَك ٱلَّ

أنفــال: 30( ُ َخــۡرُ ٱۡلَمِٰكرِيــَن ٣٠﴾ )ال� ۖ َوٱللَّ ُ ٱللَّ
ــٌر ُيِحــبُّ  ــَة، َواإِنَّ اللّــَه ِوْت ــَعٌة َوتِْســعوَن اْســماً، َمْن َحِفَظهــا َدَخــَل الَْجنَّ ( قــال: »للّــِه تِْس ــيِّ ) َعــْن النَِّب

ــِلم(. ــْن اأْحصاهــا«. )َرواُه ُمْس ــي ُعَمر: »َم ــِن اأب ــي ِرَواَيِة اْب ــَر«، َوِف الِْوْت
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نش�ط:
ــِه  يمــاِن باأســماِء اللّ ــاِر ال�إ ــًة مــن اآث ــي فــي المجموعــة، اأســتنتُج ثلاث بالتَّعــاُوِن مــَع زملائ

ــن. ــى ســلوِك الُمْؤِم ــِه عل ــى وصفاتِ تعال



8

فضُل القراآِن الكريم
رُس الدَّ
الثّ�ني 

ال�أْهداُف
ُيَتَوقَُّع مَن الطّلِبة في نهايِة الّدرِس اأْن يكونوا قادرين على:

1  تعريف القراآن الكريم.
رعيَِّة في فضِل القراآِن الكريم. 2 ذكر بعض النّصوِص الشَّ

يَّة القراآِن الكريِم في حياِة النّاس. 3 بيان اأَهمِّ
ماويَّة. 4 تعليل تفضيل اللِّه تعالى القراآَن على غيِرِه ِمَن الكتِب السَّ

5 ال�عتزاز بالقراآِن الكريم.
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لَِنَتَذكَّر:
سلام(.  بعَض العاداِت الَّتي كانَْت منتشرًة في الجاهلّية )قبَل ال�إ

( فــي  ــد ) ــَة بدايــِة نــزوِل الوحــِي علــى ســيِّدنا ُمَحمَّ  ِقصَّ
غــاِر ِحراء.

 اأّوَل اآياٍت نزلَْت ِمَن القراآِن الكريم.
َل اآيــٍة نزلَــْت ِمــَن القــراآِن الكريــِم،   الِحكمــَة ِمــْن اأنَّ اأوَّ

بــداأْت بكلمــِة )اقــراأْ(. 

نش�ط:
ــُح المقصــوَد بــكلٍّ ِمــَن:  ــبكِة العنكبوتيَّــة، واأَوضِّ اأْرِجــُع اإلــى مكتبــِة المدرســِة، اأو اإلــى الشَّ

المنقــوِل بالتَّواتُــِر، والُمَتَعبَّــِد بتلاوتِه.

( بوســاطِة  ــد ) ُل علــى ســيِّدنا ُمَحمَّ القــراآُن الكريــم: كلاُم اللـّـِه تعالــى الُمْعِجــز، المَنــزَّ
فــي  الَمكتــوُب  بالتّواتُــِر،  الَمنقــوُل  َوُهــَو   ،) ( جبريــَل  الَمَلــِك 
ــدوُء بســورِة  ــرون بالتحــدي، المب ــه، المق ــد بتلاوتِ المصحــف، الُمَتعبَّ

الفاتحــة، والمختــوُم بســورة النّــاس.

ْكُر، َوالوحــي، والتَّنزيل،  ِمــْن اأســماِء القــراآِن الكريــِم: الفرقــاُن، والكتــاُب، والذِّ
والنور.

ُصندوُق
 الَمعرفة:
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ـٓـٓم  آيــاِت الكريمــِة الَّتــي تــدلُّ علــى َفْضِلــه، منهــا قولُــُه تعالــى: ﴿ال ورَد فــي القــراآِن الكريــِم عــدٌد مــن ال�
لَــٰوةَ  ِيــَن يُۡؤِمُنــوَن بِٱۡلَغۡيــِب َوُيقِيُمــوَن ٱلصَّ ١ َذٰلـِـَك ٱۡلِكَتـٰـُب َل َرۡيــَبۛ فِيــهِۛ ُهــٗدى ّلِۡلُمتَّقِــَن ٢ ٱلَّ

ــوَن ٣﴾ )البقــرة: 3-1(. ــۡم يُنفُِق ــا َرزَۡقَنُٰه َوِممَّ
لَُمـٰـِت إَِل ٱنلُّــورِ بـِـإِۡذِن َرّبِِهۡم  نَزۡلَنـٰـُه إَِلۡــَك ِلُۡخــرَِج ٱنلَّــاَس ِمــَن ٱلظُّ

َ
وقولـُـُه اأيضــاً: ﴿الـٓـرۚ كَِتـٰـٌب أ

إَِلٰ ِصــَرِٰط ٱۡلَعزِيــزِ ٱۡلَِميــِد ١﴾ )اإبراهيــم: 1(.
ــوِّ منزلــِة القــراآِن  ــريفِة الّدالَّــِة علــى ُعلُ ــرة، فهنــاك َعــَدٌد مــن ال�أحاديــِث الشَّ ــِة الُمطهَّ ــنَِّة النَّبويّ اأّمــا فــي السُّ
الكريــم، وبالتّالــي ُعلـُـّو منزلــِة َمــْن يقــرُؤُه، ويعمــُل بــه، ويكفــي قــارَئ القــراآِن وحافَظــُه ِعــّزاً وكرامــًة اأن يكــوَن 
ــْم َمــْن تعلَّــم القــراآَن  ــِه حيــن قــال: »خيُركُ ( بخيريَِّت ضافــِة اإلــى شــهادِة الرَّســوِل ) ــه، بال�إ القــراآُن حافظــاً لَ
(: »اقــرؤوا  وعلََّمــه« )َصحيــُح الُبخــاِرّي(، كمــا اأّن القــراآَن الكريــَم يشــفُع لقارئـِـِه يــوَم القيامــِة، حيــُث قــاَل )

نَّــُه ياأتــي يــوَم القيامــِة شــفيعاً ل�أصحابِــه« )َصحيــُح ُمْســِلم(. القــراآَن، فاإ

يَُّة القراآِن الكريم: اأَهمِّ
ة، منها:  يَُّة القراآِن الكريِم في اأموٍر ِعدَّ تظهُر اأَهمِّ

1 القراآُن الكريُم شامٌل لجميِع نواحي الحياة، فُهَو منهاُج حياٍة لَِمْن اأراَد الحياَة بعّزٍة وكرامة.
أمــم، عنَدمــا تمّســَكْت،  ســلامّية علــى غيِرهــا ِمــَن ال� أّمــة ال�إ ــبُب فــي ســيادِة ال� 2 القــراآُن الكريــُم السَّ

وعمَلــْت بـِـه.
َرهــا مــن تقاليــِد الجاهلّيــة، ورفَعهــا مــن تــراِب ال�أرِض اإلــى  َب النّفــوَس، وحرَّ 3 القــراآُن الكريــُم هــذَّ

ِعنــاِن الّســماء.

ــة،  ــاِس كافّ ــُه للنّ ــاأْن جعَل ــماويّة؛ ب ــِب الّس ــَن الكت ــِرِه ِم ــى غي ــَم عل ــراآَن الكري ــى الق ــُه تعال ــَل اللّ ــْد فّض وق
ــن. ــوِم الّدي ــى ي ــدًة اإل ــَل رســالَتُه خال وجع

نَِّة النَّبويّة. * ُيكَتفى بحفِظ دليٍل واحٍد ِمَن القراآِن الكريم، واآخَر ِمَن السُّ
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التَّقويم

جابة الّصحيحة فيما ياأتي:  ؤاُل ال�أّول: اأضع دائرة حول رمز ال�إ السُّ
سلام المحمودة: 1 من عادات الجاهلية قبل ال�إ

ب- شرب الخمور. اأ- واأد البنات.    
د- عبادة ال�أصنام. ج- الكرم والجود.   

2 ليست من اأسماء القراآن الكريم:
ب- الفرقان. اأ- البشارة.    

د- الذكر. ج- الكتاب.    

ُح المقصوَد بالقراآِن الكريم. ؤاُل الثّ�ني: اأَوضِّ السُّ

ؤاُل الثّ�لِث: اأملاأ الفراَغ فيما ياأتي: السُّ
1 مْن اأسماِء القراآِن الكريم: اأ-  ب- 

.» (: »خيُركُْم  2 قاَل )

ؤاُل الّراِبع: كيَف فّضَل اللُّه تعالى القراآَن الكريَم على غيِرِه ِمَن الكتب السماوية؟ السُّ

يَِّة القراآِن الكريم. ُح اأْمَرْيِن يدلّ�ِن على اأَهمِّ ؤاُل الخ�ِمس: اأَوضِّ السُّ

ؤاُل الس�دس: ما واجُبنا تُجاَه القراآِن الكريم؟ السُّ
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سورة الرَّحمن )١( ال�آي�ت )١-٢٨( 
تفسيٌر وِحْفظ

رُس الدَّ
الثّ�لِث

ال�أْهداُف
ُيَتَوقَُّع مَن الطّلِبة في نهايِة الّدرِس اأْن يكونوا قادرين على:

آياِت الكريمة تلاوًة صحيحة. 1 تلاوة ال�
آياِت الكريمة غيباً. 2 حفظ ال�

آياِت الكريمة. عبة الواردة في ال� 3 تفسير الكلماِت الصَّ
آياِت الكريمة شرحاً تحليلّياً. 4 شرح ال�
نسان. 5 تعداد نَِعم اللِّه تعالى على ال�إ

آياِت الكريمة. 6 استنتاج الدُّروس والِعَبر ِمَن ال�
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خل ملىل يل
ــَن ٣  نَسٰ ــَق ٱۡلِ ــَم ٱۡلُقــۡرَءاَن ٢ َخلَ  ﴿ٱلرَّۡحَمٰــُن ١ َعلَّ
ــَباٖن ٥  ــُر ِبُۡس ــۡمُس َوٱۡلَقَم ــاَن ٤ ٱلشَّ ــُه ٱۡلََي َعلََّم
ــا  ــَمآَء َرَفَعَه ــُجَداِن ٦ َوٱلسَّ ــَجُر يَۡس ــُم َوٱلشَّ َوٱنلَّۡج
ِف ٱلِۡمــَزاِن ٨  لَّ َتۡطَغــۡواْ 

َ
َوَوَضــَع ٱلِۡمــَزاَن ٧ أ

واْ ٱلِۡمــَزاَن ٩  قِيُمــواْ ٱلـۡـَوۡزَن بِٱۡلقِۡســِط َوَل ُتۡــِرُ
َ
َوأ

ــاِم ١٠ فِيَهــا َفِٰكَهــةٞ َوٱنلَّۡخــُل  نَ
َ
ۡرَض َوَضَعَهــا لِۡل

َ
َوٱۡل

ۡيَحاُن ١٢  ۡكَمــاِم ١١ َوٱۡلَــبُّ ُذو ٱۡلَعۡصِف َوٱلرَّ
َ
َذاُت ٱۡل

نَسٰــَن  بـَـاِن ١٣ َخلَــَق ٱۡلِ ّيِ َءاَلٓءِ َرّبُِكَمــا تَُكّذِ
َ
فَبـِـأ

ــن  ــآنَّ ِم ــَق ٱۡلَ ــارِ ١٤ وََخلَ ــٖل َكٱۡلَفخَّ ــن َصۡلَصٰ ِم
بَاِن  ّيِ َءاَلٓءِ َرّبُِكَمــا تَُكّذِ

َ
ــارِٖج ّمِــن نَّــارٖ ١٥ فَبـِـأ مَّ

ّيِ َءاَلٓءِ 
َ
ــأ ــۡنِ ١٧ فَبِ ــۡنِ َوَربُّ ٱلَۡمۡغرَِب ١٦ َربُّ ٱلَۡمۡشَِق

بـَـاِن ١٨ َمــَرَج ٱۡلَۡحَرۡيــِن يَۡلَتقَِياِن ١٩  َرّبُِكَمــا تَُكّذِ
ّيِ َءاَلٓءِ َرّبُِكَمــا 

َ
بَۡيَنُهَمــا بـَـۡرَزٞخ لَّ َيۡبغَِيــاِن ٢٠ فَبـِـأ

ــُرُج ِمۡنُهَمــا ٱللُّۡؤلـُـُؤ َوٱلَۡمرَۡجــاُن ٢٢  بَــاِن ٢١ َيۡ تَُكّذِ
بَــاِن ٢٣ َوَلُ ٱۡلَــَوارِ  ّيِ َءاَلٓءِ َرّبُِكَمــا تَُكّذِ

َ
فَبِــأ

ّيِ َءاَلٓءِ 
َ
ــأ ِ ــِم ٢٤ فَب ٰ ۡعَل

َ
ــرِ َكٱۡل ٱلُۡمنَشــ َٔاُت ِف ٱۡلَۡح

ــاٖن ٢٦  ــا فَ ــۡن َعلَۡيَه ــاِن ٢٥ ُكُّ َم بَ ــا تَُكّذِ َرّبُِكَم
ّيِ 

َ
ۡكــَراِم ٢٧ فَبـِـأ َوَيۡبــَىٰ وَۡجــُه َرّبـِـَك ُذو ٱۡلََلـٰـِل َوٱۡلِ

ــن: 28-1( ــاِن ٢٨﴾ )الرحم بَ ــا تَُكّذِ َءاَلٓءِ َرّبُِكَم

معاني الُمفردات

النُّْطق.البيان:

أنام: كُلُّ ما َدبَّ على وجِه ال�أرِض، ال�
نساِن، والَحَيوان. كال�إ

ِغـــلاٌف شـــّفاٌف يحيـــُط بثمِر ال�أكمام:
. لنَّْخل ا

طيٌن يابِس.َصْلصال:

ـذي ل� دخــاَن ماِرج: لََهــُب النّــاِر الَـّ
فيــه.

حاِجز.َبْرَزخ:

ُفن.الَجواري: السُّ

هالِك.فاٍن:

الَعظمُة والِكبرياء.الَجلال:
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بيَن َيَدِي الّسوَرة:
ِهــْم، فســاألَُه اأحمــُد عــن تفســيِر اآيــاٍت ِمــْن      رجــَع اأحمــُد واإخوتُــُه بعــَد صــلاِة الُجُمَعــِة اإلــى بيــِت َجدِّ

ــَعِة يــا اأحمــد. ســورِة الرَّحمــِن َســِمَعها فــي صــلاِة الُجُمَعــة، فقــاَل الَجــّد: علــى الرَّْحــِب والسَّ
ــِة  الَجــّد: َذكــَرْت ســورُة الرَّحمــِن - يــا اأحفــادي - عــدداً مــن نَِعــِم اللـّـِه تعالــى، وبعــَض المظاهــِر الكونيَّ
الّدالَّــِة علــى قدرتـِـِه ســبحانَُه وتعالــى، َوُخِتَمــِت الّســورُة بالثّنــاِء علْيــِه ســبحانَُه، علــى مــا اأنعــَم علــى عبــاِدِه مــن 

كرام. اأنــواِع النَِّعــِم وال�إ

َنْته� ال�آي�ُت الكريمة: الَمع�ني الَّتي تضمَّ
آياِت الكريمة. الَجّد: اْتُل يا صالُح ال�

نَسَٰن ٣ َعلََّمُه ٱۡلََياَن ٤﴾. ص�لح: قال تعال:﴿ٱلرَّۡحَمُٰن ١ َعلََّم ٱۡلُقۡرَءاَن ٢ َخلََق ٱۡلِ
الَجــّد: الرَّحمــُن يــا اأحّبائــي ُهــَو اســم مــن اأســماء اللـّـِه ســبحانَُه وتعالــى، اأنعــَم علْينــا بِِنَعــٍم كثيــرة، منهــا 

نســاَن مــن الَحَيــوان، كمــا علََّمــُه القــراآَن الكريــم. ــُز ال�إ نعمــُة النُّْطــِق الَّتــي تُميِّ
َجُر يَۡسُجَداِن ٦﴾. ۡمُس َوٱۡلَقَمُر ِبُۡسَباٖن ٥ َوٱنلَّۡجُم َوٱلشَّ ف�طمة: قال تعال: ﴿ٱلشَّ

ــمُس والقمــُر اللَّــذاِن يســيراِن بِِحســاٍب دقيــق، حيــث تُْحَســُب بِِهمــا  الَجــّد: وِمــْن نَِعــِم اللـّـِه ال�أخــرى الشَّ
أوقــاُت وال�آجــاُل، وكذلــك نجــوم الســماء واأشــجار ال�أرض تعــرف ربهــا وتســجد لــه، وتطيــع  ال�

وتخشــع وتنقــاد لمــا ســخرها لــه مــن مصالــح عبــاده ومنافعهــم.
قِيُمواْ 

َ
لَّ َتۡطَغــۡواْ ِف ٱلِۡمــَزاِن ٨ َوأ

َ
ــَمآَء َرَفَعَهــا َوَوَضــَع ٱلِۡمــَزاَن ٧ أ ــد: قــال تعــال: ﴿َوٱلسَّ ُمَحمَّ

واْ ٱلِۡمَزاَن ٩﴾. ٱلـۡـَوۡزَن بِٱۡلقِۡســِط َوَل ُتۡــِرُ
قامِة الَعدل، وحّرَم الظُّْلم. الَجّد: اأمَر اللُّه سبحانَُه وتعالى باإ

ــاِم ١١  ۡكَم
َ
ــةٞ َوٱنلَّۡخــُل َذاُت ٱۡل ــا َفِٰكَه ــاِم ١٠ فِيَه نَ

َ
ــا لِۡل ۡرَض َوَضَعَه

َ
اأحمــد: قــال تعــال:﴿َوٱۡل

ــاِن ١٣﴾. بَ ــا تَُكّذِ ّيِ َءاَلٓءِ َرّبُِكَم
َ
ــأ ِ ــاُن ١٢ فَب ۡيَح ــِف َوٱلرَّ ــبُّ ُذو ٱۡلَعۡص َوٱۡلَ
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: ما الِحْكَمُة من عدم ِذْكِر اأنواِع الفواكه؟ اأَفكِّر

آيــاُت يــا اأحمــُد تتحــّدُث عــن نَِعــٍم اأخــرى، ِمْنها خلــُق ال�أرِض، وجعلُها صالحــًة للحياة،  الَجــّد: هــِذِه ال�
اأنَبــَت فيهــا اللـّـُه الفواكــَه المختلفــَة والحبــوَب والنّباتاِت ذاَت الّرائحِة العِطــَرِة، كالّريحان.

ــارِٖج  ــآنَّ ِمــن مَّ ــارِ ١٤ وََخلَــَق ٱۡلَ نَسٰــَن ِمــن َصۡلَصـٰـٖل َكٱۡلَفخَّ يحيــى: قــال تعال:﴿َخلَــَق ٱۡلِ
بـَـاِن ١٦﴾. ّيِ َءاَلٓءِ َرّبُِكَمــا تَُكّذِ

َ
ّمِــن نَّــارٖ ١٥ فَبـِـأ

د. آيِة لَك يا ُمَحمَّ الَجّد: تفسيُر هِذِه ال�

آيات الكريمة؟ : ماذا َتَتَوقَُّع اأْن يكوَن تفسيُر هِذِه ال� اأَفكِّر

ــاِن  بَ ّيِ َءاَلٓءِ َرّبُِكَمــا تَُكّذِ
َ
ــۡنِ ١٧ فَبِــأ ــۡنِ َوَربُّ ٱلَۡمۡغرَِب خديجــة: قــال تعــال:﴿َربُّ ٱلَۡمۡشَِق

ــا  ّيِ َءاَلٓءِ َرّبُِكَم
َ
ــأ ــاِن ٢٠ فَبِ ــۡرَزٞخ لَّ َيۡبغَِي ــا بَ ــاِن ١٩ بَۡيَنُهَم ــِن يَۡلَتقَِي ــَرَج ٱۡلَۡحَرۡي ١٨ َم

بـَـاِن ٢٣  ّيِ َءاَلٓءِ َرّبُِكَمــا تَُكّذِ
َ
بـَـاِن ٢١ َيۡــُرُج ِمۡنُهَمــا ٱللُّۡؤلـُـُؤ َوٱلَۡمرَۡجــاُن ٢٢ فَبـِـأ تَُكّذِ

ــاِن ٢٥﴾ بَ ــا تَُكّذِ ّيِ َءاَلٓءِ َرّبُِكَم
َ
ــأ ٰــِم ٢٤ فَبِ ۡعَل

َ
ــ َٔاُت ِف ٱۡلَۡحــرِ َكٱۡل ــَوارِ ٱلُۡمنَش َوَلُ ٱۡلَ

ــمُس والقمــُر  الَجــّد: يــا اأحّبائــي، اإّن اللـّـَه تعالــى ُهــَو المالـِـُك الُمَتَصــرُِّف فــي هــذا الكــون، فــلا َتظهــُر الشَّ
أنهــاِر العْذبــة، وعندمــا  مــن مشــرِقِهما اإلّ� باأمــِره، وِمــْن نَِعِمــِه ســبحانَُه وجــوُد الِبحــاِر المالحــِة وال�
َتُصــبُّ ميــاُه النهــر فــي البحــر ل� يختلطــان، حيــُث جعــَل اللـّـُه ســبحانَُه بيَنُهمــا حاجــزاً، وخلــَق 
نَِعمــاً كثيــرًة فــي الِبحــار، منهــا اللّؤلــؤ والَمرجــان، فهــِذِه النَِّعــُم يجــُب اأْن نقابَلهــا بُشــْكِر اللّــِه 

تعالــى. 
ــَراِم ٢٧  ۡك ٰــِل َوٱۡلِ َل ِــَك ُذو ٱۡلَ ــُه َرّب ــَىٰ وَۡج ــاٖن ٢٦ َوَيۡب ــا فَ ــۡن َعلَۡيَه ُعَمــر: قــال تعــال:﴿ُكُّ َم

ــاِن ٢٨﴾. بَ ــا تَُكّذِ ّيِ َءاَلٓءِ َرّبُِكَم
َ
ــأ ِ فَب
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ــَن اأنَّ كلَّ مــا علــى ال�أرِض َســَيهَلُك، وَســيفنى، ول�  الَجــّد: بعــد ذكــِرِه ســبحانَُه لعديــٍد ِمــَن النَِّعــِم بيَّ
كــرام. ــِم وال�إ ــاِء والنَِّع ــِه تعالــى صاحــِب العظمــِة والكبري يبقــى شــيٌء ســوى اللّ
ْدَتنا بِِه من معلومات. ال�أول�ُد )بشكٍل جم�عّي(: جزاَك اللُّه خيراً يا َجّدي على ما زوَّ

ُصندوُق
 الَمعرفة:

َرّبُِكَمــا  َءاَلٓءِ  ّيِ 
َ
﴿فَبِــأ تعالــى:  قولــه  فــي  التَّكــرار  ِمــَن  الحكمــة 

والتّنبيــه. للتّاأكيــد،  بَــاِن﴾؛  تَُكّذِ

نش�ط:
آيــاُت الكريمــة،  أمــوِر الَّتــي تُْرِشــُد اإليهــا ال� بالتَّعــاُوِن َمــَع مجموعتــي، اأســتنتُج ثلاثــًة ِمــَن ال�

نُهــا فــي دفتــري. واأدوِّ
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التَّقويم

جابة الّصحيحة فيما ياأتي:  ؤاُل ال�أّول: اأضع دائرة حول رمز ال�إ السُّ
1 تلقب سورة الرحمن:

ب- القتال. اأ- قلب القراآن.    
د- بني اإسرائيل. ج- عروس القراآن.   

َجُر يَۡسُجَداِن﴾: 2 المقصود بالنجم في قوله تعالى: ﴿َوٱنلَّۡجُم َوٱلشَّ
ب- الشهاب. اأ- الكوكب المضيء.   

د- النبات الذي ل� ساق له. ج- القمر.    
بَاِن ﴾ هي: ّيِ َءاَلٓءِ َرّبُِكَما تَُكّذِ

َ
3 الحكمة من التكرار في قوله تعالى:﴿فَبِأ

ب- للتذكير. اأ- للتاأكيد والتنبيه.   
د- للشكر والثناء. ج- للتعظيم.    

آيَة الكريمَة الّدالََّة على ذلك فيما ياأتي: ؤاُل الثّ�ني: اأنقُل رمَز المعنى وال� السُّ

نساَن من طيٍن يابس. ۡمُس َوٱۡلَقَمُر ِبُۡسَباٖن﴾. )الرحمن: 5(اأ خلَق اللُّه تعالى ال�إ قاَل تعالى: ﴿ٱلشَّ
قاَل تعالى: ﴿َمَرَج ٱۡلَۡحَرۡيِن يَۡلَتقَِياِن﴾. )الرحمن: 19ب الشمس والقمر يسيران بنظاٍم دقيق.

ارِ﴾ ج جعَل اللُّه ال�أرَض صالحًة للحياة. نَسَٰن ِمن َصۡلَصٰٖل َكٱۡلَفخَّ قاَل تعالى: ﴿َخلََق ٱۡلِ
)الرحمن: 14(

نَاِم﴾. )الرحمن: 10(
َ
ۡرَض َوَضَعَها لِۡل

َ
قاَل تعالى: ﴿َوٱۡل

آيات الكريمة. ُد ثلاثًة ِمْن مظاهِر قدرِة اللِّه تعالى ُذِكَرْت في ال� ؤاُل الثّ�لِث: اأَعدِّ السُّ
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ۡكــَراِم﴾.  آيــَة الكريمــَة: ﴿ُكُّ َمــۡن َعلَۡيَهــا فَــاٖن ٢٦ َوَيۡبــَىٰ وَۡجــُه َرّبـِـَك ُذو ٱۡلََلـٰـِل َوٱۡلِ ــُر ال� ــؤاُل الّراِبــع: اأَفسِّ السُّ
)الرحمــن: 27-21(

أيسِر؛ ليكوَن المعنى صحيحاً: ْقَم المناسَب اأماَم كلِّ كلمٍة في العموِد ال� ؤاُل الخ�ِمس: اأَضُع الرَّ السُّ
)    ( َصلصال.    1 النطق.      

)    ( البيان.                2 طين يابس.     

أنام.                 )    ( ال� 3 الَعَظَمُة والِكبرياء.    

)    ( َبْرَزخ.                4 كلُّ ما دبَّ على وجِه ال�أرض.  

)    ( الَجلال.               5 حاِجز.      

6 الجبال.

آياِت الكريمَة غيباً. ؤاُل الس�دس: اأتلو ال� السُّ
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سورة الرَّحمن )٢(
ال�آي�ت )٢9-45( تفسيٌر وِحْفظ

رُس الدَّ
الّراِبع 

ال�أْهداُف
ُيَتَوقَُّع مَن الطّلِبة في نهايِة الّدرِس اأْن يكونوا قادرين على:

آياِت الكريمة غيباً. 1 تلاوة ال�
آياِت الكريمة. 2 تفسير المفرداِت الَجديدة في ال�

آياِت الكريمة شرحاً تحليلّياً. 3 شرح ال�
4 تعداد بعض مشاهِد يوِم القيامة.

5 تعليل عدم سؤاِل الكافِر َعْن ذنِْبِه يوَم القيامة.
آياِت الكريمة. 6 استنتاج الدُّروس والِعَبر ِمَن ال�

7 استشعار عظمة اللِّه تعالى وقدرَته على مخلوقاتِِه، ومحاسبتهْم.
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أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم:

ۡرِضۚ ُكَّ يَــۡوٍم 
َ
ــَمَٰوِٰت َوٱۡل ـ َٔلُُهۥ َمــن ِف ٱلسَّ  ﴿يَۡسـ

بَــاِن  ّيِ َءاَلٓءِ َرّبُِكَمــا تَُكّذِ
َ
ٖن ٢٩ فَبـِـأ

ۡ
ُهــَو ِف َشــأ

ّيِ 
َ
ـَه ٱثلََّقــَاِن ٣١ فَبِــأ يُـّ

َ
٣٠ َســَنۡفُرُغ لَُكــۡم أ

ــّنِ  بَــاِن ٣٢ َيَٰمۡعــَشَ ٱۡلِ َرّبُِكَمــا تَُكّذِ َءاَلٓءِ 
ــارِ  ۡقَط

َ
ــۡن أ ــُذواْ ِم ن تَنُف

َ
ــَتَطۡعُتۡم أ ــِس إِِن ٱۡس ن َوٱۡلِ

إِلَّ  تَنُفــُذوَن  َل   ْۚ فَٱنُفــُذوا ۡرِض 
َ
َوٱۡل ــَمَٰوِٰت  ٱلسَّ

ــاِن ٣٤  بَ ــا تَُكّذِ ّيِ َءاَلٓءِ َرّبُِكَم
َ
ــأ ــۡلَطٰٖن ٣٣ فَبِ بُِس

ــَا  ــاٞس فَ ــارٖ َوُنَ ــن نَّ ــَواٞظ ّمِ ــا ُش ــُل َعلَۡيُكَم يُۡرَس
بَــاِن ٣٦  ّيِ َءاَلٓءِ َرّبُِكَمــا تَُكّذِ

َ
اِن ٣٥ فَبـِـأ تَنَتــِرَ

ــَمآُء فََكنـَـۡت َوۡرَدٗة َكٱدّلَِهــاِن ٣٧  ِت ٱلسَّ فَــإَِذا ٱنَشــقَّ
ــٖذ لَّ  ــاِن ٣٨ َفَيۡوَمئِ بَ ــا تَُكّذِ ّيِ َءاَلٓءِ َرّبُِكَم

َ
ــأ فَبِ

ّيِ 
َ
ــأ ــآّنٞ ٣٩ فَبِ ــٞس َوَل َج ــهِۦٓ إِن ــن َذۢنبِ ــ َُٔل َع يُۡس

ــوَن  ــَرُف ٱلُۡمۡجرُِم ــاِن ٤٠ ُيۡع بَ ــا تَُكّذِ َءاَلٓءِ َرّبُِكَم
ّيِ 

َ
ــأ ــَداِم ٤١ فَبِ ۡق

َ
ــَوِٰص َوٱۡل ــُذ بِٱنلَّ ــيَمُٰهۡم َفُيۡؤَخ بِِس

َجَهنَّــُم  َهٰــِذهِۦ   ٤٢ بَــاِن  تَُكّذِ َرّبُِكَمــا  َءاَلٓءِ 
ــا ٱلُۡمۡجرُِمــوَن ٤٣ َيُطوفُــوَن  ُب بَِه ٱلَّــِي يَُكــّذِ
ّيِ َءاَلٓءِ َرّبُِكَمــا 

َ
بَۡيَنَهــا َوَبــۡنَ َحِيــٍم َءاٖن ٤٤ فَبـِـأ

)45-29 )الرحمــن:  بَــاِن ٤٥﴾  تَُكّذِ

معاني الُمفردات

نُْس والِجّن.الثََّقلان: ال�إ

جوانب.اأقطار:

لََهُب النّاِر الحامية.ُشواظ:

َعلاماتُهم.سيماُهْم:

ــُع نـــاِصـــَيـــة، وهــي النَّواصي: ــْمـ َجـ
َمِة الّراأْس. ْعُر في ُمَقدِّ الشَّ

ماٍء شديِد الحرارة.حميٍم اآن:
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لَِنَتَذكَّر:
 اأبرَز الموضوعاِت الَّتي تناولَْتها سورُة الرَّحمِن بشكٍل عامّ.

 بعَض نَِعِم اللِّه سبحانَُه وتعالى.

َنْته� ال�آي�ُت الكريمة: المع�ني الَّتي تضمَّ
 ِغنى اللِّه تعالى، وافتقاُر جميِع المخلوقاِت لَُه سبحانَه.

نْس.  َوْصُف الِجنِّ وال�إ
 َمْشَهٌد ِمْن َمشاِهِد يوِم القيامة.

 حاُل الكافرين يوَم القيامة.

شرُح ال�آي�ِت الكريمة:
ۡرِضۚ ُكَّ يَــۡوٍم ُهــَو 

َ
ــَمَٰوِٰت َوٱۡل لُُهۥ َمــن ِف ٱلسَّ ــ َٔ قــال تعال:﴿يَۡس

بـَـاِن ٣٠﴾. ّيِ َءاَلٓءِ َرّبُِكَمــا تَُكّذِ
َ
ٖن ٢٩ فَبـِـأ

ۡ
ِف َشــأ

ــْن طبيعــِة المخلوقــات، ســواٌء فــي  ــاُت الكريمــُة اإلــى اأنَّ ِم آي تُشــيُر ال�
الّســماواِت اأْو فــي ال�أرض، ال�فتقــاَر اإلــى رحمــِة اللـّـِه تعالــى، والعجــُز َعــْن 

تحصيــِل الــرِّزِق لنفِســها فضــلاً َعــْن غيِرهــا، ول� يكــوُن ذلــك اإلّ� بفضــِل اللـّـِه تعالــى وتوفيِقــه، فاللـّـُه ســبحانَُه، 
أمــُر كلُّــه،  عــزَّ شــاأنُه، فــي كلِّ لحظــٍة يغفــُر َذنْبــاً، ويفــرُِّج كْربــاً، ويرفــُع قومــاً، وَيَضــُع اآخريــن، َفِبَيــِدِه ســبحانَُه ال�

بــون؟!  نــِس تَُكذِّ ُهــْم، َفِبــاأيِّ نِْعَمــٍة يــا معشــَر الجــنِّ وال�إ يدبِّــُر اأموَرُهــْم، ويرزقُُهــْم، ويفــرُِّج همَّ
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آتيْين: أمرْيِن ال� : كيَف اأَوفُّق بيَن ال� اأَفكِّر
أمُر كلُُّه بيِدِه سبحانَُه وتعالى؟ 1 ال�

2 مساعدُة النّاَس للاآخرين في قضاِء حوائِجِهْم؟

ــَشَ  ــاِن ٣٢ َيَٰمۡع بَ ــا تَُكّذِ ّيِ َءاَلٓءِ َرّبُِكَم
َ
ــأ ــَاِن ٣١ فَبِ ــَه ٱثلََّق يُّ

َ
ــۡم أ ــَنۡفُرُغ لَُك ــال تعال:﴿َس ق

 ْۚ ــُذوا ۡرِض فَٱنُف
َ
ــَمَٰوِٰت َوٱۡل ۡقَطــارِ ٱلسَّ

َ
ــۡن أ ــُذواْ ِم ن تَنُف

َ
ــِس إِِن ٱۡســَتَطۡعُتۡم أ ن ــّنِ َوٱۡلِ ٱۡلِ

ــا  ــُل َعلَۡيُكَم ــاِن ٣٤ يُۡرَس بَ ــا تَُكّذِ ّيِ َءاَلٓءِ َرّبُِكَم
َ
ــأ ــۡلَطٰٖن ٣٣ فَبِ ــُذوَن إِلَّ بُِس َل تَنُف

ــاِن ٣٦﴾. بَ ــا تَُكّذِ ّيِ َءاَلٓءِ َرّبُِكَم
َ
ــأ اِن ٣٥ فَبِ ــِرَ ــَا تَنَت ــاٞس فَ ــارٖ َوُنَ ــن نَّ ــَواٞظ ّمِ ُش

نــَس بيــوِم القيامــِة، باأنَّــُه اآٍت، وَســُيجازيهم علــى اأعمالِِهــْم، ويطلــُب  يتوّعــُد اللـّـُه، عــّز شــاأنُه، الِجــنَّ وال�إ
ــماواِت وال�أرِض، ويهربــوا ِمــْن عقــاِب اللـّـِه واأمــِرِه،  ِمْنُهــْم اإن كانــوا قادريــن علــى اأْن َيْخرجــوا مــن جوانــِب السَّ

أّن اللـّـه تعالــى ُمحيــٌط بــُكلِّ شــيٍء.  فليهربــوا، ولكنهــم ل� يســتطيعوَن ذلــك؛ ل�
آيــاِت الكريمــِة نوعــاً ِمــْن اأنــواِع عــذاِب الُكّفــاِر يــوَم القيامــِة اإْن حاولــوا  ثُــمَّ يبّيــُن اللـّـُه تعالــى فــي هــِذِه ال�

الهــرب، َوُهــَو اإِرســاُل اللََّهــِب ِمــَن النـّـاِر والنُّحــاِس الُمــذاب عليهــم، ول� ناصــَر لَُهــْم يومئــٍذ.

ُصندوُق
 الَمعرفة:

فــي ســورِة الرَّحمــِن دليــٌل علــى اأنَّ الِجــنَّ مخاَطبــوَن ومكلَّفــون، ُيثابــوَن 
نْــس، َفِمْنُهــُم الكافــُر، وِمْنُهــُم الُمْؤِمــن، ابحــث عــن ســور اأخــرى  وُيعاَقبــون، كال�إ

تــدل علــى ذلــك.
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بَاِن  ّيِ َءاَلٓءِ َرّبُِكَمــا تَُكّذِ
َ
ــَمآُء فََكنـَـۡت َوۡرَدٗة َكٱدّلَِهــاِن ٣٧ فَبـِـأ ِت ٱلسَّ قــال تعال:﴿فَــإَِذا ٱنَشــقَّ

ــا  ّيِ َءاَلٓءِ َرّبُِكَم
َ
ــأ ــآّنٞ ٣٩ فَبِ ــٞس َوَل َج ــهِۦٓ إِن ــن َذۢنبِ ــ َُٔل َع ــٖذ لَّ يُۡس ٣٨ َفَيۡوَمئِ

ــاِن ٤٠﴾. بَ تَُكّذِ
ــزُل  ــماُء، وتن ــُث تنشــقُّ السَّ ــة، حي ــوِم القيام ــْن مشــاهِد ي ــٍم ِم ــى مشــهٍد عظي ــُة اإل ــاُت الكريم آي تُشــيُر ال�
ــار، ففــي  ِة النّ ــدَّ ــْن ِش ــورِد ِم ــا اأحمــَر كال ــُح لونُه ــْن كُلِّ جانــب، فيصب ــِق ِم ــَط بالخلائ الملائكــُة ِمْنهــا؛ لُِتحي
أّن  نــِس اأِو الِجــّن؛ ل� ذلــك الموقــِف العظيــم، ل� ُيْســاأُل الكافــرون والُعصــاُة َعــْن ذنوبِِهــْم، ســواٌء كانــوا ِمــَن ال�إ

ــُدلُّ عليهــم. هنــاك علامــاٍت َت

ّيِ َءاَلٓءِ 
َ
ــأ ــَداِم ٤١ فَبِ ۡق

َ
ــَوِٰص َوٱۡل ــُذ بِٱنلَّ ــيَمُٰهۡم َفُيۡؤَخ ــوَن بِِس ــَرُف ٱلُۡمۡجرُِم ــال تعال:﴿ُيۡع ق

ــوَن ٤٣  ــا ٱلُۡمۡجرُِم ُب بَِه ــّذِ ــِي يَُك ــُم ٱلَّ ــِذهِۦ َجَهنَّ ــاِن ٤٢ َهٰ بَ ــا تَُكّذِ َرّبُِكَم
ــاِن ٤٥﴾. بَ ــا تَُكّذِ ّيِ َءاَلٓءِ َرّبُِكَم

َ
ــأ ــٍم َءاٖن ٤٤ فَبِ ــۡنَ َحِي ــا َوَب ــوَن بَۡيَنَه َيُطوفُ

آيــاُت الكريمــُة فــي َعــْرِض جــزٍء ِمــْن مشــاهِد يــوِم القيامــة، فالكّفــار ُيعرفــون بعلامــات تظهــُر     تســتمرُّ ال�
عليهــم، منهــا: ســواُد الوجــِه ـ والعيــاُذ باللّــه ـ اإضافــًة اإلــى نــوٍع اآَخــَر ِمــَن العــذاِب، ُهــَو العــذاُب النَّفِســّي، 
ــْم ملائكــُة  ــمَّ تاأخُذُه ــا، ثُ ــوَن بهــا فــي الّدني ب ــاُر الَّتــي كنتــم تَُكذِّ ــُم الملائكــُة بقولهــا: هــِذِه النّ حيــُث توبُِّخُه
دوَن  مــِة رؤوِســِهْم، َوباأقداِمهــم، ثُــّم ُيلقــوَن بهــم فــي نــاِر جهنـّـم، فهــم يتــردَّ العــذاب بَِشــعِرِهُم الَّــذي فــي ُمقدِّ

بيــَن لهيــِب النّــار والمــاِء المغلــّي؛ ليشــربوا منــه، جــزاًء لَِمــْن اأعــرَض َعــْن ِذْكــِر اللـّـِه، وكفــَر بنعمِتــه.

َمشروعي:
نســاِن اإلــى  ــِة، اأْو اإلــى مكتبــِة المدرســة، واأكتــُب ِفْقــرًة عــن صعــوِد ال�إِ ــبكِة العنكبوتيَّ اأْرِجــُع اإلــى الشَّ

القمــر، َوَهــْل هنــاك َعلاقــٌة بيــَن ذلــك وقولـِـِه ســبحانَُه: ﴿َل تَنُفــُذوَن إِلَّ بُِســۡلَطٰٖن﴾؟

نش�ط:
آياُت الكريمة. أموِر الَّتي تُرشُد اإليها ال� بالتَّعاُوِن َمَع مجموعتي، اأستنتُج ثلاثًة ِمَن ال�
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التَّقويم

( ُمقابِــَل الِْعبــاَرِة َغْيــِر  حيَحــِة، َواإشــاَرَة ) ( ُمقابِــَل الِْعبــاَرِة الصَّ ــؤاُل ال�أّول: اأَضــُع اإشــاَرَة ) السُّ
ــي:  ــا َياأْت ــِة ِفيم حيَح الصَّ

)  ( اأ اللُّه تعالى ُهَو الَّذي يملُك النَّفع.    
)  ( ب يستطيُع الكافرون الهروَب ِمْن عذاِب النّار يوَم القيامة. 
)  ( اأس.    َرِة الرَّ ْعُر في مؤخِّ ج النَّواصي: هي الشَّ
)  ( د َيِجُد الكافُر في النّاِر ماًء بارداً.    

جابة الّصحيحة فيما ياأتي: ؤاُل الثّ�ني: اأضع دائرة حول رمز ال�إ السُّ
آيــات الكريمــة نوعــاً مــن اأنــواع عــذاب الكفــار يــوم القيامــة اإن  1 يصــف اللــه تعالــى فــي ال�

حاولــوا الهــرب وهــو::
ب- الموت. اأ- الماء المغلي.    

د- شجرة الزقوم. ج- لهب النار الحامية.   
2 من مشاهد يوم القيامة حيث تنشق السماء ويصبح لونها:

ب- اأحمر كالورد. اأ- اأزرق.     
د- اأصفر. ج- اأسود.    

3 ل� ُيساأل الكافرون والعصاة عن ذنوبهم يوم القيامة وذلك:
ب- ل� يؤذن لهم بالكلام. اأ- لعدم مقدرتهم على الكلام.  

د- ل�أن هناك علامات تدل عليهم. ج- ل� يوجد لغة للكلام.  
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ْقَم المناسَب اأماَم كلِّ كلمٍة؛ ليكوَن المعنى صحيحاً: ؤاُل الثّ�لِث: اأَضُع الرَّ السُّ
1  لََهُب النّاِر الحاِمَية. )    ( َحميم.  

نُس والجاّن. 2 ال�إ )    ( ُشواظ.  
3 ماٌء َمْغِلّي. )    ( الثََّقلان.  
4 علاماتُهم.     

ؤاُل الّراِبع: اأعلُِّل: عدم سؤال الكافرين والُعصاِة عن ذنوبِهم يوَم القيامة. السُّ

آتيين: آيَة الكريمَة الّدالََّة على كلِّ موقٍف ِمَن الموقفين ال� ؤاُل الخ�ِمس: اأكتب ال� السُّ
ماُء، وتصبُح حمراَء اللّون. 1 يوَم القيامِة تنشقُّ السَّ

2 لِلُكّفاِر علاماٌت تُدلُّ عليهم يوَم القيامة.

آياِت الكريمَة غيباً. ؤاُل الس�دس: اأتلو ال� السُّ
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سورة الرَّحمن )3( ال�آي�ت )46 - 7٨( 
تفسيٌر وِحْفظ

رُس الدَّ
الخ�ِمس 

ال�أْهداُف
ُيَتَوقَُّع مَن الطّلِبة في نهايِة الّدرِس اأْن يكونوا قادرين على:

آياِت الكريمة غيباً. 1 تلاوة ال�
آياِت الكريمة. 2 تفسير المفرداِت الَجديدة في ال�

آياِت الكريمة شرحاً تحليلّياً. 3 شرح ال�
4 تعداد نَِعم اللِّه تعالى على عباِدِه الُمْؤِمنيَن في الَجنَّة.

آياِت الكريمة. 5 استنتاج الدُّروس والِعَبر المستفادة ِمَن ال�
( وقدرته في اإعادِة الَخْلِق، ومحاسبِتهم. 6 استشعار عظمة اللِّه )
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أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم:
ّيِ َءاَلٓءِ َرّبُِكَمــا 

َ
 ﴿َولَِمــۡن َخــاَف َمَقــاَم َرّبـِـهِۦ َجنََّتــاِن ٤٦ فَبـِـأ

بَاِن  ّيِ َءاَلٓءِ َرّبُِكَمــا تَُكّذِ
َ
ۡفَناٖن ٤٨ فَبـِـأ

َ
بـَـاِن ٤٧ َذَواتـَـآ أ تَُكّذِ

بَاِن  ّيِ َءاَلٓءِ َرّبُِكَمــا تَُكّذِ
َ
٤٩ فِيِهَمــا َعۡيَنــاِن َتۡرَِيــاِن ٥٠ فَبـِـأ

ّيِ َءاَلٓءِ َرّبُِكَمــا 
َ
ِ َفِٰكَهــةٖ َزوَۡجــاِن ٥٢ فَبِــأ

٥١ فِيِهَمــا ِمــن ُكّ
ٖقۚ  ــتَۡبَ ــۡن إِۡس ــا ِم ــُرِۢش َبَطآئُِنَه ٰ فُ ــَن َعَ ــاِن ٥٣ ُمتَِّك ِٔ بَ تَُكّذِ
بَــاِن  ّيِ َءاَلٓءِ َرّبُِكَمــا تَُكّذِ

َ
وََجــَى ٱۡلَنَّتَــۡنِ َداٖن ٥٤ فَبِــأ

ــۡم  ــٞس َقۡبلَُه ــنَّ إِن ــۡم َيۡطِمۡثُه َ ــۡرِف ل ــَرُٰت ٱلطَّ ــنَّ َقِٰص ٥٥ فِيِه
ــنَّ  نَُّه

َ
ــاِن ٥٧ َكأ بَ ــا تَُكّذِ ّيِ َءاَلٓءِ َرّبُِكَم

َ
ــأ ــآّنٞ ٥٦ فَبِ َوَل َج

ــاِن ٥٩  بَ ــا تَُكّذِ ّيِ َءاَلٓءِ َرّبُِكَم
َ
ــأ ــاُن ٥٨ فَبِ ــوُت َوٱلَۡمرَۡج ٱۡلَاقُ

ّيِ َءاَلٓءِ َرّبُِكَمــا 
َ
ــِن إِلَّ ٱۡلِۡحَسٰــُن ٦٠ فَبـِـأ َهــۡل َجــَزآُء ٱۡلِۡحَسٰ

ّيِ َءاَلٓءِ َرّبُِكَمــا 
َ
بـَـاِن ٦١ َوِمــن ُدونِِهَمــا َجنََّتــاِن ٦٢ فَبـِـأ تَُكّذِ

بـَـاِن  ّيِ َءاَلٓءِ َرّبُِكَمــا تَُكّذِ
َ
َتــاِن ٦٤ فَبـِـأ بـَـاِن ٦٣ ُمۡدَهآمَّ تَُكّذِ

ّيِ َءاَلٓءِ َرّبُِكَمــا 
َ
اَخَتــاِن ٦٦ فَبِــأ ٦٥ فِيِهَمــا َعۡيَنــاِن نَضَّ

ّيِ َءاَلٓءِ 
َ
ــأ ــاٞن ٦٨ فَبِ ــٞل َوُرمَّ ــةٞ َوَنۡ ــا َفِٰكَه ــاِن ٦٧ فِيِهَم بَ تَُكّذِ

ّيِ 
َ
ــأ ــاٞن ٧٠ فَبِ ــَرٌٰت ِحَس ــنَّ َخۡي ــاِن ٦٩ فِيِه بَ ــا تَُكّذِ َرّبُِكَم

ــاِم  ــوَرٰٞت ِف ٱۡلَِي ۡقُص ــورٞ مَّ ــاِن ٧١ ُح بَ ــا تَُكّذِ َءاَلٓءِ َرّبُِكَم
ــٞس  ــنَّ إِن ــۡم َيۡطِمۡثُه َ ــاِن ٧٣ ل بَ ــا تَُكّذِ ّيِ َءاَلٓءِ َرّبُِكَم

َ
ــأ ٧٢ فَبِ

ــاِن ٧٥  بَ ــا تَُكّذِ ّيِ َءاَلٓءِ َرّبُِكَم
َ
ــأ ــآّنٞ ٧٤ فَبِ ــۡم َوَل َج َقۡبلَُه

ّيِ 
َ
ــأ ــاٖن ٧٦ فَبِ ــرِّيٍ ِحَس ــۡرٖ وََعۡبَق ــَرٍف ُخ ٰ َرۡف ــَن َعَ ُمتَِّك ِٔ

بَــاِن ٧٧ تََبـٰـَرَك ٱۡســُم َرّبـِـَك ذِي ٱۡلََلـٰـِل  َءاَلٓءِ َرّبُِكَمــا تَُكّذِ
ــَراِم ٧٨﴾ )الرحمــن: 46 - 78( ۡك َوٱۡلِ

معاني الُمفردات

اأغصان.اأفنان:

حرير.اإستبرق:

ــْن داٍن: ــ ــٌب ِمـ ــ ــريـ ــ قـ
َيـــِد الــُمــتــنــاِول.

ــْرف: ــ ــ ــطَّـ ــ ــ قـــــــاصـــــــراُت الـ

ل� َيْنُظْرَن اإلى غيِر اأزواِجِهّن.

ــا ُمدهاّمتان: ــ ــدتـ ــ ــديـ ــ َشـ
ــرة. ــ ــْض ــ ــُخ ــ ال

فّوارتاِن بالماء.نّضاختان:

ل� َمْقصوراٌت: َمــســتــوراٌت 
يــخــرْجــَن ِمـــْن 
قُــــصــــوِرِهــــّن.

: .َيْطِمْثُهنَّ ْجُهنَّ َيَتَزوَّ

وسائِد.َرْفَرٍف:
ُبُسط.َعْبَقِري:

وزاَد تبارَك: تـــقـــدََّس، 
َخْيُره.
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لَِنَتَذكَّر:
آياِت السابقة.  بعَض اأصناِف عذاِب اأهِل النّاِر الَّتي َمرَّْت في ال�

 علامات تظهر على الكافريَن يوَم القيامة.

َنْته� ال�آي�ُت الكريمة: المع�ني الَّتي تضمَّ
 بعُض نَِعِم اللِّه تعالى على عباِدِه الُمْؤِمنيَن في الَجنَّة.

نساِن وطاعِتِه للِّه تعالى.  منازُل الَجنَِّة ودرجاتُها، َحَسَب َعَمِل ال�إ

شرح ال�آي�ت الكريمة:
بـَـاِن ٤٧ َذَواتـَـآ  ّيِ َءاَلٓءِ َرّبُِكَمــا تَُكّذِ

َ
قــال تعال:﴿َولَِمــۡن َخــاَف َمَقــاَم َرّبـِـهِۦ َجنََّتــاِن ٤٦ فَبـِـأ

ّيِ 
َ
بـَـاِن ٤٩ فِيِهَمــا َعۡيَنــاِن َتۡرَِيــاِن ٥٠ فَبـِـأ ّيِ َءاَلٓءِ َرّبُِكَمــا تَُكّذِ

َ
ۡفَنــاٖن ٤٨ فَبـِـأ

َ
أ

ّيِ َءاَلٓءِ 
َ
ــأ ِ ــاِن ٥٢ فَب ــةٖ َزوَۡج ِ َفِٰكَه

ــن ُكّ ــا ِم ــاِن ٥١ فِيِهَم بَ ــا تَُكّذِ َءاَلٓءِ َرّبُِكَم
بَــاِن ٥٣﴾. َرّبُِكَمــا تَُكّذِ

آيــاِت الّســابقِة ُصــَوراً ِمــْن عــذاِب الُكّفــاِر يــوَم القيامــة، َيْذكـُـُر فــي هِذِه  بعــَد اأْن َذَكــَر اللـّـُه تعالــى فــي ال�     
آيــاُت الكريمــُة اأّن اللـّـَه اأعــدَّ لهــم جنََّتْيــِن، فيهمــا  آيــاِت الكريمــِة بعــَض نعيــِم اأهــِل الَجنَّــة، حيــُث َتْذكُــُر ال� ال�
أنَّهــا تــوِرُق َوتُثِمــر، ومنها  ْكــِر؛ ل� ال�أشــجاُر والثِّمــاُر. والفواكــُه المختلفــة، وقــْد خــصَّ اللـّـُه تعالــى ال�أغصــاَن بالذِّ
تمتــدُّ الظِّــلاُل، وتُجنــى الثِّمــار. وكلُّ َجنَّــٍة منهمــا َتجــري بالمــاِء الّزل�ل، واأنواِع الفواكــِه المختلفة، وكلُّ هِذِه 

النَِّعــِم َيِجــُب اأْن تُقاَبــَل بشــكِرِه ســبحانَه.

نش�ط:
آيَتْيــِن )27-28( مــن ســورِة المطّففيــن،  آيــِة 18، وال� نســاِن، ال� اأْرِجــُع اإلــى ســورِة ال�إ

ــة. ــي الَجنَّ ــوِن الموجــودِة ف ــماَء العي ــُب اأس واأكت
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ّيِ َءاَلٓءِ 
َ
ٖقۚ وََجــَى ٱۡلَنَّتَــۡنِ َداٖن ٥٤ فَبـِـأ ٰ فُــُرِۢش َبَطآئُِنَهــا ِمــۡن إِۡســتَۡبَ قــال تعال:﴿ُمتَِّك ِٔــَن َعَ

ــۡم  ــٞس َقۡبلَُه ــنَّ إِن ــۡم َيۡطِمۡثُه َ ــۡرِف ل ــَرُٰت ٱلطَّ ــنَّ َقِٰص ــاِن ٥٥ فِيِه بَ ــا تَُكّذِ َرّبُِكَم
ــاُن  ــوُت َوٱلَۡمرَۡج ــنَّ ٱۡلَاقُ نَُّه

َ
ــاِن ٥٧ َكأ بَ ــا تَُكّذِ ّيِ َءاَلٓءِ َرّبُِكَم

َ
ــأ ــآّنٞ ٥٦ فَبِ َوَل َج

ــُن ٦٠  ــِن إِلَّ ٱۡلِۡحَسٰ ــَزآُء ٱۡلِۡحَسٰ ــۡل َج ــاِن ٥٩ َه بَ ــا تَُكّذِ ّيِ َءاَلٓءِ َرّبُِكَم
َ
ــأ ِ ٥٨ فَب

ــاِن ٦١﴾. بَ ــا تَُكّذِ ّيِ َءاَلٓءِ َرّبُِكَم
َ
ــأ فَبِ

ــِة باأســلوٍب َيُشــدُّ انتبــاَه الّســاِمِع والقــارئ، حيــُث يكونــوَن  ( حــاَل الُمْؤِمنيــَن فــي الَجنَّ َيِصــُف اللّــُه )
ٍة بالحريــر، فــاإذا كانَــِت الحشــوُة حريــراً، فكيــَف ســيكوُن ظاهُرهــا! متَّكئيــَن علــى فُــُرٍش محشــوَّ

ــاٍء  ــُه دوَن عن ــٌب َيْقُطفونَ ــُر قري ــُث الثََّم ــن، حي ــى الُمْؤِمني ــِم عل ــِر النَِّع ــُة بِذْك ــاُت الكريم آي ــى ال� وتتوال   
ُج ِمــَن النِّســاِء العفيفــات اللَّواتــي  كــراِم ِمــَن البــاري ســبحانَُه، فــاإنَّ الُمْؤِمــَن يتــزوَّ ومشــّقة. وزيــادًة فــي النَّعيــِم وال�إ
ِة َجمالِِهــّن. وكّل  ْجُهــنَّ اأَحــٌد ِمــْن َقْبــل، َوَشــبََّه اللـّـُه تعالــى هــؤل�ِء النِّســوَة بالياقــوِت والَمرجــان ِمــْن ِشــدَّ لــْم يتزوَّ
ــواُب  ــا، فجــزاُء العمــِل الَحَســِن الثَّ ــَن لقــاَء اإحســانِهم فــي الدني ــاَدُه الُمْؤِمني ــُه بهــا عب ــِم ُيجــازي اللّ هــِذِه النَِّع

، َويرضــى. ــا المواظبــَة علــى شــكِرِه ســبحانَه، وعبادتِــِه كمــا ُيِحــبُّ الَجزيــل، وكلُّ هــذا يتطلَّــُب منّ
ــاِن ٦٤  َت ــاِن ٦٣ ُمۡدَهآمَّ بَ ــا تَُكّذِ ّيِ َءاَلٓءِ َرّبُِكَم

َ
ــأ ــاِن ٦٢ فَبِ ــا َجنََّت ــن ُدونِِهَم ــال تعال:﴿َوِم ق

ّيِ َءاَلٓءِ 
َ
ــأ ــاِن ٦٦ فَبِ اَخَت ــاِن نَضَّ ــا َعۡيَن ــاِن ٦٥ فِيِهَم بَ ــا تَُكّذِ ّيِ َءاَلٓءِ َرّبُِكَم

َ
ــأ فَبِ

ــا  ّيِ َءاَلٓءِ َرّبُِكَم
َ
ــأ ــاٞن ٦٨ فَبِ ــٞل َوُرمَّ ــةٞ َوَنۡ ــا َفِٰكَه ــاِن ٦٧ فِيِهَم بَ ــا تَُكّذِ َرّبُِكَم

ــاِن ٧١  بَ ــا تَُكّذِ ّيِ َءاَلٓءِ َرّبُِكَم
َ
ــأ ــاٞن ٧٠ فَبِ ــَرٌٰت ِحَس ــنَّ َخۡي ــاِن ٦٩ فِيِه بَ تَُكّذِ

بـَـاِن ٧٣ لـَـۡم َيۡطِمۡثُهــنَّ  ّيِ َءاَلٓءِ َرّبُِكَمــا تَُكّذِ
َ
ۡقُصــوَرٰٞت ِف ٱۡلَِيــاِم ٧٢ فَبـِـأ ُحــورٞ مَّ

ــاِن ٧٥﴾. بَ ــا تَُكّذِ ّيِ َءاَلٓءِ َرّبُِكَم
َ
ــأ ِ ــآّنٞ ٧٤ فَب ــۡم َوَل َج ــٞس َقۡبلَُه إِن

ــَة  أّن الَجنَّ ــابقة؛ ل� ــاِت الّس آي ــي ال� ــَر ف ــا ُذِك ــر م ــان بغي ــِن تتصف ــاً لَِجنََّتْي ــُة َوْصف ــاُت الكريم آي ــِت ال�  تناولَ
درجــات، َفِلــُكلِّ مؤمــٍن منزلُتــُه ودرجُتــُه فــي الَجنَّــة، فكلّمــا كاَن اإيمانـُـُه وعملــه الصالــح اأكثــر، كانَــْت منزلَُتــُه 

ــَي: ــِن َفِه ــِن الَجنََّتْي ــاُت هاَتْي ــا ِصف ــى، اأّم اأعل
 اأنَُّهما شديدتا الُخْضَرِة؛ لِكثرِة ِريِّهما بالماء.
 فيهما عيناِن فّوارتاِن بالماء الَّذي ل� ينقطع.
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 فيهما اأنواُع الفواكه جميعاً، وَخصَّ اللّه تعالى منها النَّْخَل والرُّّمان.
 ،  فيهمــا نســاٌء صالحــاٌت علــى درجــٍة عاليــٍة ِمــَن الجمــال، مســتورات ل� يخرجــن مــن قصورهــنَّ

تَُســّمى )الحــوَر العيــن(.

نش�ط:
ُح المقصوَد بَِكِلَمِة )ُحور(. اأْرِجُع اإلى اأَحِد معاجِم اللَُّغة، واأَوضِّ

ّيِ َءاَلٓءِ َرّبُِكَمــا 
َ
ٰ َرۡفــَرٍف ُخــۡرٖ وََعۡبَقــرِّيٍ ِحَســاٖن ٧٦ فَبِــأ قــال تعال:﴿ُمتَِّك ِٔــَن َعَ

ــَراِم ٧٨﴾. ۡك ــِل َوٱۡلِ ٰ َل ــَك ذِي ٱۡلَ ِ ــُم َرّب ــَرَك ٱۡس ــاِن ٧٧ تََبٰ بَ تَُكّذِ
نَّهــم يكونــوَن متّكئيــَن فيهــا علــى الوســائِد والُبُســِط الُمَزْخَرَفــِة  اأّمــا حــاُل الُمْؤِمنيــن فــي هاَتْيــِن الَجنََّتْيــن، فاإ
هــا اللّــُه تعالــى لعبــاِدِه الُمْؤِمنيــن، وبالتّالــي، يجــُب عليهــم مقابَلُتهــا  الجميلــة، وهــِذِه النَِّعــُم وغيُرهــا اأَعدَّ

ــاء. ــْكِر والثّن بالشُّ

آيــاِت الّســابقِة،  اأَفكِّر: بالتَّعــاُوِن َمــَع مجموعتــي، اأواِزُن بيــَن الَجنََّتْيــِن اللََّتْيــِن ُذِكرتــا فــي ال�
آيــات. والَجنََّتْيــِن اللَّتيــن ُذكرتــا فــي هــِذِه ال�

وقــْد ختــَم اللّــُه ســبحانَُه وتعالــى الّســورَة الكريمــَة باآيــٍة تناِســُب بدايَتهــا، حيــُث قــاَل فــي بدايتهــا: 
)الرَّحمــن(، َوُهــَو اْســٌم ِمــْن اأســماِء اللّــِه تعالــى، وقــال فــي اآِخِرهــا: )تبــارَك اســُم ربِّــَك ذي الَجــلاِل 
كــرام(؛ اأي اأنَّــُه ســبحانَُه ُهــَو صاحــُب الجــلاِل والَعَظَمــِة والِكبريــاء، وصاحــُب الفضــِل والنَِّعــِم الَّتــي ل�  وال�إِ
واِم ســبحانَُه. ــْكُر علــى الــدَّ تُحصــى، َوُهــَو، ســبحانَُه، جليــٌل فــي ذاتــه، كريــٌم فــي اأفعالـِـه، َفَلــُه الحمــُد والشُّ

ُصندوُق
 الَمعرفة:

بـَـاِن﴾ فــي ســورِة  يِّ َءاَلِٓء َربُِّكَمــا تَُكذِّ
َ
َر قــوُل اللـّـِه تعالــى: ﴿فَِبــأ تكــرَّ

الرَّحمــن اإحــدى وثلاثيــن مــرة.
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التَّقويم

جابة الّصحيحة فيما ياأتي:  ؤاُل ال�أّول: اأضع دائرة حول رمز ال�إ السُّ
1 من العلامات التي يعرف بها الكفار يوم القيامة وتظهر عليهم منها:

ب- بياض الوجه. اأ- سواد الوجه.    
د- كثافة شعر الراأس. ج- طول القامة.    

2 عدد مرات تكرار قوله تعالى:»فباأي اآل�ء ربكما تكذبان« من سورة الرحمن  هو:
ب- 31 مرة. اأ- 21 مرة.    
د- 51 مرة. ج- 41 مرة.    

3 ختم الله تعالى السورة باآية تناسب بدايتها حيث في كل منها:
ب- الحمد والثناء لله تعالى. اأ- التسبيح.    

د- اسم من اأسماء الله الحسنى. ج- صفة من صفات الله تعالى.  

ْقَم الُمناسَب اأماَم الكلمِة؛ ليصبَح المعنى صحيحاً:  ؤاُل الثّ�ني: اأَضُع الرَّ السُّ
1  قريٌب ِمْن متناَوِل الَيد. )    ( اإستبرق.  

2 َحرير. )    ( مدهاّمتان.  
3 َشديدتا الُخْضرة.   . )    ( َيْطِمْثُهنَّ

. ْجُهنَّ 4 َيَتَزوَّ )    ( داٍن.  
5 فّوارتاِن بالماء.     
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ؤاُل الثّ�لِث: اأذكُر ثلاثاً ِمْن نَِعِم اللِّه تعالى على اأهِل الَجنَّة. السُّ

آياُت الكريمة. ُح صفاِت نساِء اأهِل الَجنَِّة الَّتي ذكرْتها ال� ؤاُل الّراِبع: اأَوضِّ السُّ

آياِت الّدالََّة على كلٍّ ّمما ياأتي: ؤاُل الخ�ِمس: اأكتُب ال� السُّ
1 ثماُر الَجنَّة قريبٌة من َيِد الُمتناِول.

2 نساُء اأهِل الَجنَِّة ل� َيْخُرْجَن ِمْن قُصوِرِهّن.

3 َعينا الَجنَِّة فّوارتاِن بالماء.

آياِت الكريمة. روِس المستفادِة ِمَن ال� ؤاُل الّس�ِدس: اأستنتُج ثلاثًة ِمَن الدُّ السُّ

آياِت الكريمَة غيباً. ؤاُل الّس�ِبـع: اأتلو ال� السُّ

ؤاُل الث�من: اإذا اأرْدَت اأْن تكوَن ِمْن اأهِل الَجنَّة، فماذا علْيَك اأْن تفعل؟ السُّ
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الوحدة الثّ�نية

سلامّية العقيدُة ال�إ

.) رُس الّس�ِدس: ِعْلُم اللِّه ) الدَّ

رُس الّس�ِبع: من اأسم�ِء اللِّه تع�لى )اللُّه الودوُد(.  الدَّ

يم�ُن ب�لملائكة الكرام. رُس الثّ�ِمن: ال�إ الدَّ
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الَوحدة الثّ�نية
سلامّية العقيدُة ال�إ

سراء وتِيُتم ّمَِن ٱۡلعِۡلِم إِلَّ قَلِيٗا ٨٥﴾ ال�إ
ُ
  قال تعالى: ﴿َوَمآ أ

اأهداف الَوحدة: 
يمــان بالّرســل، وكثــرة  ُيَتَوقَّــُع مــن الطّلبــة بعــد نهايــة دروس الَوحــدة التَّفكُّــر فــي اآيــات اللـّـه، وال�إ

الّصــلاة علــى رســول اللـّـه، وذلــك مــن خــلال:
نسان. نسان واأن علم الله ل� يتعارض واإرادة ال�إ 1 التفريق بين علم الله تعالى وعلم ال�إ

2 ذكر مظاهر حب الله تعالى للعبد وكيفية تودد العبد لله تعالى.
يمــان بهــا مــن القــراآن الكريــم والســنة  3 توضيــح مفهــوم الملائكــة والتدليــل علــى وجــوب ال�إ

النبويــة.

المسجد ال�أقصى 
يشمل ال�أسوار 
وكل ما بداخلها
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رُس الدَّ
الّس�ِدس

) ِعْلُم اللِّه )

ال�أْهداُف
ُيَتَوقَُّع مَن الطّلِبة في نهايِة الّدرِس اأْن يكونوا قادرين على:

1 ذكر مفهوم ِعْلِم اللِّه تعالى.
2 التدليل على اأنَّ اللَّه عليٌم بكلِّ شيء.
نسان. 3 التفريق بيَن ِعْلِم اللِّه وِعْلِم ال�إ

نسان. 4 بيان اأّن ِعْلَم اللِّه تعالى ل� يتعارُض واإرادَة ال�إ
نسان وتصرُّفاتِه. 5 استشعار رقابة اللِّه تعالى للاإ
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الِعْلــُم ِصَفــٌة ِمــْن ِصفــاِت اللـّـِه تعالــى، والمقصــوُد ِبِعْلــِم اللـّـِه: ُهــَو معرفُتــُه الكاملــُة الّشــاملُة والمحيطــُة 
أزلــي، فــلا تخفــى عنــه صغيــرٌة ول� كبيــرٌة، ظاهــرٌة اأْو َخِفيَّــة. بالماضــي، والحاضــِر، والمســتقبل ال�

آتية: اأَفكِّر: اأذكُر اسَم اللِّه تعالى لكلِّ ِصَفٍة من ِصفاِت اللِّه تعالى ال�
ْمع، الِعْلم، الَبَصر. الُقْدرة، الَخْلق، السَّ

أدلــِة علــى ِعْلــِم اللـّـِه تعالــى قولـُـه ســبحانَه: ﴿قَالـُـواْ ُســۡبَحَٰنَك َل ِعۡلــَم نَلَــآ إِلَّ َمــا َعلَّۡمَتَنــاۖٓ  وِمــَن ال�
( يعلــُم اأحــواَل جميــِع الخلائــق، فــلا تخفــى  ــُم ٱۡلَِكيــُم ٣٢﴾ )البقــرة: 32(، فاللـّـُه ) نــَت ٱۡلَعلِي

َ
ــَك أ إِنَّ

وِ ٱۡجَهــُرواْ 
َ
واْ قَۡولَُكــۡم أ ِسُّ

َ
ــرَّ واأخفــى، قــاَل َتعالــى: ﴿َوأ ٌة فــي الّســماوات وال�أرض، َفُهــَو يعلــُم السِّ عليــِه ذرَّ

ــُدورِ ١٣﴾ )الملــك: 13(. ِــَذاِت ٱلصُّ ــُمۢ ب ــُهۥ َعلِي ِــهِۦٓۖ إِنَّ ب

نس�ن: الفرُق بيَن ِعْلِم اللِّه وِعْلِم ال�إ
َلــُه اللـّـُه علــى غيــِرِه ِمــَن المخلوقــاِت بالَعقــل والِعْلــم، اإلّ�  نســاُن مخلــوٌق ِمــْن مخلوقــاِت اللـّـِه تعالــى، فضَّ ال�إ
اأنَّــُه ل� يســتطيُع اأْن يحفــَظ كلَّ مــا َيســمع، فقــْد َيعلــُم شــيئاً مــن ماضيــه، وقــْد يتوقَّــُع شــيئاً فــي الُمســتقَبل، 
ــُم  ــِم اللّــِه تعالــى غيــِر المســبوِق بجهــل، َفُهــَو الِعْل وقــد يتعــّرُض للخطــاأ اأِو النِّســياِن اأِو النَّْقــص، بخــلاِف ِعْل
ســراء: 85(. وتِيُتــم ّمِــَن ٱۡلعِۡلــِم إِلَّ قَلِيــٗا ٨٥﴾ )ال�إ

ُ
أمــور، قــاَل َتعالــى: ﴿َوَمــآ أ الكامــُل الَّــذي َيعلــُم دقائــَق ال�

بــداع، اإلّ� اأّن ِعْلَمــُه يبقــى قاصــراً ناقصــاً، مقارنــًة بِِعْلــِم اللـّـِه  نســاُن ِمــَن الِعْلــِم وال�بتــكارِ وال�إ فمهمــا بلــَغ ال�إ
ــَمآءِ ٥﴾ )اآل عمــران: 11(.  ۡرِض َوَل ِف ٱلسَّ

َ
ءٞ ِف ٱۡل ــهِ َشۡ ــَىٰ َعلَۡي َ َل َيۡ ــى: ﴿إِنَّ ٱللَّ ــاَل َتعال ــل، ق ــى الكام تعال

نســاَن بالعقــل؛ ليفرَِّق بيــَن الحقِّ والباطل،  ــَز ال�إ ( َميَّ نســان، فاللـّـُه ) هــذا، ول� تعــاُرَض بيــَن ِعْلــِم اللـّـِه واإرادِة ال�إ
رشــاِد النّــاس، واأعطاهــْم حــقَّ  ــماويَّة؛ ل�إ ــّر، فاأرســَل الرُُّســَل، واأنــزَل الُكُتــَب السَّ والعــدِل والظُّْلــم، والخيــِر والشَّ
ىَٰها ٧  ال�ختيــار، َفَمــِن اختــاَر الحــقَّ ســيفوز، وَمــِن اختــاَر الباطــَل َسَيْخَســر، قــاَل َتعالــى: ﴿َوَنۡفــٖس َوَمــا َســوَّ
ــىَٰها ١٠﴾ )الشــمس: 10(،  ىَٰهــا ٩ َوقـَـۡد َخــاَب َمــن َدسَّ ۡفلَــَح َمــن َزكَّ

َ
لَۡهَمَهــا فُُجورََهــا َوَتۡقَوىَٰهــا ٨ قـَـۡد أ

َ
فَأ

نَّــُه يكــوُن موافقــاً لِعْلــِم اللـّـِه تعالــى  نســاُن ِمــْن قــوٍل اأْو فعــٍل، ســواٌء اأكاَن خيــراً اأْم شــّراً، فاإ فـُـُه ال�إ فــكلُّ مــا يتصرَّ
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ــواْ  ُم ــا قَدَّ ــُب َم ــۡوَتٰ َونَۡكُت ــۡيِ ٱلَۡم ــُن نُ ــا َنۡ الُمْســَبِق الَّــذي ل� يخفــى عليــِه شــيء. قــاَل تعالــى: ﴿إِنَّ
ــٖن ١٢﴾ )يــس: 12(. بِ ــاٖم مُّ ــُه ِفٓ إَِم ۡحَصۡيَنٰ

َ
ٍء أ ــۡمۚ َوُكَّ َشۡ َوَءاَثَٰرُه

ُصندوُق
 الَمعرفة:

(: »َمفاتـِـُح الَْغْيــِب َخْمٌس، ل�  ( قــاَل: قــاَل رســوُل اللـّـِه ) - َعِن اْبــِن ُعَمــَر )
ُِل ٱۡلَغۡيــَث َوَيۡعلَــُم  ــاَعةِ َوُيــَزّ َ ِعنــَدهُۥ ِعۡلــُم ٱلسَّ َيْعَلُمهــا اإِلّ� اللـّـُه ﴿إِنَّ ٱللَّ
ــاَذا تَۡكِســُب َغــٗداۖ َوَمــا تـَـۡدرِي  رَۡحــاِمۖ َوَمــا تـَـۡدرِي َنۡفــٞس مَّ

َ
َمــا ِف ٱۡل

ــُرۢ ٣٤﴾ )لقمــان: 34(. )رواُه  ــٌم َخبِ َ َعلِي ــوُتۚ إِنَّ ٱللَّ ۡرٖض َتُم
َ
ّيِ أ

َ
ــأ ِ ــُسۢ ب َنۡف

اأحمــد واإســناده صحيــح(.

( يعلــُم ِمــَن الغيــِب اإلّ� مــا علََّمــُه اللـّـه، قــال تعالــى: ﴿قـُـل  - لــْم يكــِن النَِّبــيُّ )
أنعــام: 50(. ۡعلـَـُم ٱۡلَغۡيــَب﴾ )ال�

َ
ِ َوَلٓ أ قُــوُل لَُكــۡم ِعنــِدي َخَزآئـِـُن ٱللَّ

َ
ٓ أ لَّ

آتية: ِق ِعْلِم الغيِب في القضايا ال� فِّ مدى تحقُّ اأَفكِّر اأناقُش َمَع زملائي في الصَّ
يَُّة واأحواُل الطَّقس.  النَّشرُة الَجوِّ

 اإخباُر الطبيبِة المراأَة الحامَل بجنِس الجنيِن اأثناَء الَحْمل.

نش�ط:
اأْرِجــُع وزملائـِـَي فــي المجموعــِة اإلــى مكتبــِة المدرســة، واأســتخلُص تفســيَر قولـِـِه تعالــى: 
ن تَنَفــَد َكَِمـٰـُت َرّبِ 

َ
َّــۡو َكَن ٱۡلَۡحــُر ِمــَداٗدا ّلَِكَِمـٰـِت َرّبِ نَلَفِــَد ٱۡلَۡحــُر َقۡبــَل أ ﴿قـُـل ل

َولـَـۡو ِجۡئَنــا بِِمۡثلِــهِۦ َمــَدٗدا ١٠٩﴾ )الكهــف: 109(.



38

التَّقويم

حيَحــِة  ( ُمقابـِـَل الِْعبــاَرِة َغْيــِر الصَّ حيَحــِة، َواإشــاَرَة ) ( ُمقابـِـَل الِْعبــاَرِة الصَّ ــؤاُل ال�أّول: اأَضــُع اإشــاَرَة ) السُّ
ِفيمــا َياأْتي: 

أزلي. (اأ ِعْلُم اللِّه تعالى كامٌل شامٌل محيٌط بالماضي، والحاضِر، والمستقبل ال�  (

نساُن يعمُل َوْفَق اإرادتِِه الُحرَِّة، ومشيئِتِه، وُيحاَسُب على َعَمِله. (ب ال�إ  (

( ل� يعلموَن شيئاً ِمْن اأموِر الغيِب اأبداً.  أنبياُء والرُُّسُل ) (ج ال�  (

نسان.  (د ل� فرَق بيَن ِعْلِم اللِّه وِعْلِم ال�إ  (

جابة الّصحيحة فيما ياأتي: ؤاُل الثّ�ني: اأضع دائرة حول رمز ال�إ السُّ
1 اسم الله تعالى الذي يدل على صفة »القدرة« له سبحانه هو:

ب- الخالق. اأ- العليم.    
د- البصير. ج- القدير.    

2 مفاتيح الغيب التي ل� يعلمها اإل� الله تعالى هي:
ب- سبع. اأ- خمس.    
د- تسع. ج- ثلاث.    

نسان على سائر المخلوقات بــــ: 3 فّضل الله تعالى ال�إ
ب- القوة. اأ- المال.    
د- النسب. ج- العلم.    
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ؤاُل الثّ�لِث: ماذا اأعني بقولي: ِمْن صفاِت اللِّه الِعْلم؟ السُّ

ؤاُل الّراِبع: اأكتُب دليلاً شرعّياً على اأنَّ اللَّه تعالى عليٌم بكلِّ شيء. السُّ

نسان. ( وِعْلِم ال�إ ُق بيَن ِعْلِم اللّه ) ؤاُل الخ�ِمس: اأَفرِّ السُّ

.) ُد خمسَة اأموٍر ل� يعَلُمها اإلّ� اللُّه ) ؤاُل الّس�ِدس: اأَعدِّ السُّ

يماِن بِعْلِم اللِّه على سلوِك الُمْؤِمن. آثاَر المترتِّبَة على ال�إ ؤاُل الس�بع: اأستنتُج ال� السُّ
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رُس الدَّ
الّس�ِبع

   من اأسم�ِء اللِّه تع�لى
)اللُّه الودوُد(

ال�أْهداُف
ُيَتَوقَُّع مَن الطّلِبة في نهايِة الّدرِس اأْن يكونوا قادرين على:

1 توضيح مفهوم الودود.
2 التفريق بيَن الُودِّ والُحّب.

3 ال�ستدل�ل على اسِم اللِّه الودوِد ِمَن القراآِن الكريم.
4 ذكر بعض مظاهِر ُحبِّ اللِّه للعبد.

نساِن اإلى اللّه. ِد ال�إ 5 توضيح كيفيَّة تودُّ
يمان باسِم اللِّه الودوِد على الُمْؤِمن. 6 استنتاج اأثر ال�إ

7 الحرص على الموّدِة َمَع اأهِلنا واأصدقائِنا.
8 الدعاء باسِم اللِّه الودود.
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جلــَس خالــٌد واأســرتُُه بعــَد صــلاِة المغــرِب يتلــوَن ســورَة البــروج، حتـّـى وصــَل علــيٌّ اإلــى قولـِـِه تعالــى: 
﴿َوُهــَو ٱۡلَغُفــوُر ٱلـۡـَوُدوُد ١٤﴾ )البــروج: 14(، فقالَــْت فاطمــُة: مــا المقصــوُد )بالــَودوِد( يــا اأبــي؟

ال�أب: )الَودوُد(: اسٌم ِمْن اأسماِء اللِّه الُحسنى، واأصلُُه ِمَن الُودِّ وهو درجة من درجات الُحّب.
أّوُل للــَودوِد ُهــَو الُمِحــّب؛ اأِي الُْمِحــبُّ لِِعبــاِدِه وخلقــه، َوُهــَو ِفــي الوقــِت نفِســِه  ال�أّم: اإذن، المعنــى ال�

ــْم اأيضــاً. ــي قُلوبِِه الَْمْحبوُب ف
اأحمد: وهْل هناَك معاٍن اأخرى للَودوِد يا اأبي؟

ال�أُب: نَعــم يــا اأبنائــي، فالمعنــى الثّانــي للــَودوِد: ُهــَو اأنَّ اللّــَه يجعــل الــُودَّ بيــَن َخْلِقــِه وِعبــاِده، 
أبنــاِء فــي قلــوِب الوالَدْيــِن، وحــبَّ الــزوج فــي قلــب زوجتــه، قــاَل تعالى:﴿َوِمــۡن  فُيلقــي ُحــبَّ ال�
ــَل بَۡيَنُكــم  ــا وََجَع ــُكُنٓواْ إَِلَۡه ــا ّلِتَۡس ۡزَوٰٗج

َ
ــُكۡم أ نُفِس

َ
ــۡن أ ــَق لَُكــم ّمِ ۡن َخلَ

َ
ــهِۦٓ أ َءاَيٰتِ

ــروم: 21(. ــُروَن ٢١﴾ )ال ــۡوٖم َيَتَفكَّ ــٖت ّلَِق ٰ َي
ٓ
ــَك َل ِ ــًةۚ إِنَّ ِف َذٰل ٗة َورَۡحَ ــَودَّ مَّ

ف�طمة: وكيَف َيكوُن ُودُّ اللِّه لعبادِه؟
ــكينِة  ال�أّم: اإّن ُودَّ اللـّـِه تعالــى للمؤمــِن يعنــي ِحفَظــُه، وتاأييــَدُه، ونصــَرُه، واإكراَمــُه، واإنــزاَل الرَّْحمــِة والسَّ
لهــّي. علــى قلِبــه، واإغنــاَءُه بــكلِّ مــا يحتــاج، وفرحَتــُه ســبحانَُه بتوبتــه اإلْيــه، فهــذا ُهــَو الحــبُّ ال�إ

ع�ئشة: اإذا كانَْت هذه مظاهُر ُودِّ اللِّه تعالى لعباِده، فما َمظاهُر ُودِّ الُمْؤِمِن للِّه تعالى؟
ــبحانَُه  ــُه س ــُل لَ ــُع، والتَّذلُّ ــِه الخضــوُع، والتّواُض ــُر علي ــى يظه ــَه تعال ــبُّ اللّ ــذي ُيِح ــَن الَّ ال�أب: الُمْؤِم
( ُحــبَّ اللـّـِه ورســولِِه شــرطاً ِمــْن  وتعالــى، والعمــل باأوامــر اللــه ونواهيــه، وقــْد جعــَل النَِّبــيُّ )
(: »ل� ُيْؤِمــُن اأَحُدكـُـْم َحتـّـى َيُكــوَن اللـّـُه َورســولُُه اأَحــبَّ اإِلَْيــِه  يمــان، فقــال النَِّبــيُّ ) شــروِط ال�إ

ِمّمــا ِســواُهما«. )ُمْســَند اأحمــد، اإســناده صحيــح علــى شــرط الشــيخين(.
َنِت اسَم اللِّه تعالى الَودود. علّي: نودُّ اأْن نَسمَع يا اأبي اآياٍت تضمَّ

تعالــى:                                                                                     قولِــِه  فــي  الكريــِم،  القــراآِن  فــي  مّرَتْيــِن  )الــَودوِد(  تعالــى  اللّــِه  اســُم  ورَد  لقــْد  ال�أب: 
ــٞم َوُدودٞ ٩٠﴾ )هــود: 90(، وفــي قولِــِه  ــهِۚ إِنَّ َرّبِ رَِحي ــٓواْ إَِلۡ ــمَّ تُوُب ــۡم ُث ــَتۡغفُِرواْ َربَُّك ﴿َوٱۡس

تعالــى: ﴿َوُهــَو ٱۡلَغُفــوُر ٱلۡــَوُدوُد ١٤﴾ )البــروج: 14(.
ع�ئشُة: هْل هناَك فرٌق بيَن الُودِّ والُحّب؟
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( َفُهــَو مــا ظهــَر فــي الّســلوِك، فمشــاعُر الميــِل  ( مــا اســتقرَّ فــي القلــِب، اأمــا )الــُودُّ ال�أّم: نعــم، فـــ )الحــبُّ
، فــكلُّ ودوٍد ُمِحــّب، وليــَس كلُّ  ، وابتســامُتَك فــي وجهــِه هــي الــُودُّ ــخِص هــي الحــبُّ نحــو الشَّ

محّب ودوداً.

ُق بيَن الُودِّ والرَّحمة. اأَفكِّر:   اأفرِّ

ف�طمُة: وكيَف نُِحبُّ اللَّه تعالى؟
بِل الَّتي تُوِصلنا اإلى محّبِة اللِّه تعالى، منها: ال�أب: هنالَك عدٌد ِمَن السُّ

ــك،  ــه تجــده اأمام ــظ اللّ ــه يحفظــك، احف ــظ اللّ (: »احف ــال ) ــى، ق ــِه تعال ــُة اللّ 1 معرف
مــام اأحمــد وروى بعضــه الترمــذي وقــال  ة« )رواه ال�إ ــدَّ تعــّرْف اإلــى اللّــِه فــي الّرخــاء يعرْفــَك فــي الشِّ
حديــث حســن صحيــح(، ومــا يعيــُن علــى ذلــك التّفكيــُر فيمــا خلــَق ســبحانَُه، ومطالعــُة اأســماِء 

ــُس اآثاِرهــا فــي الكــون، واستشــعارُ نَِعــمِ اللّــهِ تعالــى علــى العبــد. اللّــه تعالــى وصفاتِــِه، وَتلمُّ
(، واتّباُع ُسنَِّته. 2 ُحبُّ النَِّبيِّ )

3 ُحبُّ الُمْؤِمنيَن والّصالحيَن والعلماء.
4 كثرُة ذكِر اللِّه تعالى، وُحبُّ القراآِن الكريِم، وتلاوتُُه بتدبٍُّر وتَفكُّر.
5 التَّقرُُّب اإلى اللّه تعالى بالفرائِض، وكثرِة النّوافِل، ل� سّيما الصلاة.

اإشراقٌة تربوّية: 
الّدع�ُء ب�سِم اللِّه الَودود:

ــو  ــَودوُد ه ــودود؛ َفال ــماء ال ــذه ال�أس ــن ه ــنى، وم ــه الحس ــماء الل ــن اأس ــم م ــاأي اس ــاء ب يســتحب الدع
ــْمِعِه وَبصــِرِه  ــن َس ــِد م ــى العب ــوَن اأحــبَّ اإل ، واأْن يك ــبَّ ــذي يســتحقُّ اأْن ُيَح ــوُب الّ ــَو الَمحب ، َوُه ــبُّ الُمِح
ــَل  ــاألَُك ِفْع ــي اأْس ّ ــمَّ اإِن ــال: »اللُّه ــِه ق ــاٍذ اأّن رســوَل اللّ ــُث مع ــك حدي ــي ذل ــا َوَرَد ف ــِه، ومّم ــِع َمحبوبات وجمي
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الَْخْيــراِت، َوَتــْرَك الُْمْنَكــراِت، َوُحــبَّ الَْمســاكيِن، َواأْن َتْغِفــَر لــي َوَتْرَحَمنــي، َواإِذا اأَرْدَت ِفْتَنــَة َقــْوٍم َفَتَوفَّنــي َغْيــَر 
ــَك«، قــاَل رســول اللّــِه: »اإِنَّهــا  ــَك، َوُحــبَّ َعَمــٍل ُيَقــرُِّب اإِلــى ُحبِّ ــَك، َوُحــبَّ َمــْن ُيِحبُّ َمْفتــوٍن، اأْســاألَُك ُحبَّ

ــّي(. ألبان حــُه ال� ــذّي، وصحَّ ــا« )رواُه التِّرم ــمَّ َتعلموه ــقٌّ َفاْدُرســوَها، ثُ َح

نش�ط:

بالتَّعــاُوِن َمــَع زملائــي فــي المجموعــة، اأســتنتُج ثــلاَث ُســبٍل اأخــرى توِصلُنــا اإلــى محّبــِة 
ــِه تعالى. اللّ
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التَّقويم

حيَحــِة  ( ُمقابـِـَل الِْعبــاَرِة َغْيــِر الصَّ حيَحــِة، َواإشــاَرَة ) ( ُمقابـِـَل الِْعبــاَرِة الصَّ ــؤاُل ال�أّول: اأَضــُع اإشــاَرَة ) السُّ
ِفيمــا َياأْتي: 

)  ( اأ الُودُّ والُحبُّ لفظاِن ُمَترادفان.     
)  ( ب من معاني الُوّد: اأنَّ اللَّه تعالى يجعل الُودَّ بيَن خلِقِه وِعباِده. 
)  ( ج كلُّ ُمِحبٍّ ودود، وليس كلُّ ودوٍد محّباً.    

جابة الّصحيحة فيما ياأتي: ؤاُل الثّ�ني: اأضع دائرة حول رمز ال�إ السُّ
1 ورد اسم الله تعالى »الودود« في القراآن الكريم:

د- مرة واحدة. ج- اأربع مرات.   ب- ثلاث مرات.  اأ- مرتين. 
( وهو درجة من درجات: 2 الودود اأصله من )الودِّ

د- الحب. سلام.   ج- ال�إ حسان.   ب- ال�إ يمان.   اأ- ال�إ
آتية ليست من مظاهر حب الله تعالى لعباده: 3 واحدة من ال�

ب- تاأييدهم ونصرهم. اأ- حفظهم واإكرامهم.    
د- اإنزال الرحمة والسكينة عليهم. ج- كثرة الرزق لهم.    
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ؤاُل الثّ�لِث: اأملاأ الفراَغ فيما ياأتي: السُّ
.» 1 قاَل اللُّه تعالى: »وهو الغفور 

ــلام: »تعــرَّْف اإلــى اللـّـِه فــي  يعرْفــَك فــي  ــلاُة والسَّ 2 قــاَل َعَلْيــِه الصَّ
.»

3 ِمْن مظاهِر ُودِّ اللِّه تعالى لعباِدِه اأنَُّه يتوّدُد، ويفرُح  التائِب اإليه.
. ب-  4 مّما ُيعيُن على معرفِة اللِّه تعالى: اأ- 

. ج-  

لهّي؟ ؤاُل الّراِبع: ما المقصوُد بالُحبِّ ال�إ السُّ

ُبِل الَّتي توِصلُنا اإلى محبَِّة اللِّه تعالى. ؤاُل الخ�ِمس: اأذكُر اأربعاً ِمَن السُّ السُّ

ُق بيَن الُودِّ والُحّب. ؤاُل الّس�ِدس: اأَفرِّ السُّ

.» آيَة الكريمة: »واْسَتْغِفروا َربَُّكْم ثُّم  ؤاُل الس�بع: اأكتُب ال� السُّ

ــِن للّــه تعالــى، واآثــار  ــؤاُل الث�مــن: )التَّقويــم النَّْوِعــّي( األ�ِحــُظ مــدى التزامــي بمظاهــِر ُحــبِّ الُمْؤِم السُّ
ذلــك علــى ســلوكي.
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رُس الدَّ
الثّ�ِمن

يم�ُن ب�لملائكة الكرام ال�إ

ال�أْهداُف
ُيَتَوقَُّع مَن الطّلِبة في نهايِة الّدرِس اأْن يكونوا قادرين على:

.) 1 توضيح المقصود بالملائكة )
يمــاِن بالملائكــِة ِمــَن القــراآِن الكريــِم،  2 التدليــل علــى وجــوِب ال�إ

ــرة. ــنَِّة الُمطهَّ والسُّ
.) 3 تذكر اأسماء الملائكة )
.) 4 ذكر صفاِت الملائكة )
.) 5 بيان وظائف الملائكة )

( ِمَن الُعصاة. 6 توضيح موقف الملائكِة )
.) 7 تقدير عناية اللِّه تعالى بالَخْلِق اأْن َخَلَق الملائكة )
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لَِنَتَذكَّر:
يمان.  اأركاَن ال�إ

( في غاِر ِحراء.  اسَم الَمَلِك الّذي جاء اإلى الرَّسوِل )
نِس.  ِمْن اأيِّ شيٍء خلَق اللُّه تعالى كّلاً ِمَن: الملائكِة، والِجّن، وال�إ

ــَه  ــٍة، لهــم قــدراٌت خاِرقــة، ول� يعصــوَن اللّ ــة ل� توصــف بذكــورٍة اأو اأنوث الملائكــُة: مخلوقــاٌت نورانيَّ
يمــان، قــاَل تعالــى: ﴿َءاَمــَن ٱلرَُّســوُل بَِمــآ  يمــان بالملائكــة هــو الركــن الثّانــي مــن اأركان ال�إ ســبحانه. وال�إ
ِ َوَمَلٰٓئَِكتـِـهِۦ َوُكُتبـِـهِۦ َورُُســلِهِۦ َل ُنَفــّرُِق َبــۡنَ  ّبـِـهِۦ َوٱلُۡمۡؤِمُنــوَنۚ ُكٌّ َءاَمــَن بـِـٱللَّ نــزَِل إَِلۡــهِ ِمــن رَّ

ُ
أ

ــُر ٢٨٥﴾ )البقــرة: 285(،  ــَك ٱلَۡمِص ــا ِإَوَلۡ ــَك َربََّن ــاۖ ُغۡفَرانَ َطۡعَن
َ
ــِمۡعَنا َوأ ــواْ َس ُ ــلِهۦِۚ َوقَال ــن رُُّس ــٖد ّمِ َح

َ
أ

ــرة  ــنَِّة الُمطهَّ يمــاُن بِِهــْم واجــٌب علــى كلِّ ُمْســِلم، وقــْد ورَد عــدٌد ِمــَن النّصــوِص فــي القــراآِن الكريــِم، والسُّ وال�إ
ِ َوَمَلٰٓئَِكتِــهِۦ َوُكُتبِــهِۦ  يمــاِن بالملائكــِة، منهــا قولُــُه تعالــى: ﴿َوَمــن يَۡكُفــۡر بـِـٱللَّ تــدلُّ علــى وجــوِب ال�إ
(، حينمــا ســاألَُه جبريــُل  ِخــرِ َفَقــۡد َضــلَّ َضَلـٰـَاۢ بَعِيــداً ١٣٦﴾)النســاء: 136(، وقولـُـُه )

ٓ
َورُُســلِهِۦ َوٱۡلـَـۡوِم ٱۡل

آِخــِر، وتؤمــَن بالَقــَدِر خيــِرِه،  يمــان: »اأْن تؤمــَن باللـّـِه، وملائكِتــِه، وكُُتِبــِه، وُرُســِلِه، واليــوِم ال� (، عــِن ال�إ (
وشــرِّه« )َرواُه ُمْســِلم(.

 :) ــْن عــدِد الَبَشــر، قــاَل ) ــُر ِم ــارَك وتعالــى، حيــُث اإِنَّهــم اأكث ــُه تب ــُه اإلّ� اللّ وعــدُد الملائكــِة ل� يعلُم
ــَماِء،  أْســَمُع اأِطيــَط السَّ (: »اإِنِّــي ل� »َهــْل َتْســَمُعوَن َمــا اأْســَمُع ؟ » َقالُــوا: َمــا نَْســَمُع ِمــْن َشــْيٍء، َقــاَل: )
ــِه َمَلــٌك َســاِجٌد اأْو َقائِــٌم«. )السلســلة الصحيحــة للاألبانــي(  ، َومــا فيَهــا َمْوِضــُع ِشــْبٍر، اإِل� َوَعَلْي ــلاُم اأْن َتِئــطَّ َومــا تُ

ومن ملائكة الله ميكائيل، وقْد مرَّ معنا في صفوٍف سابقة بعُض اأسمائهم.       

اأ-   اأذكُر بعَض اأسماِء الملائكة. اأَفكِّر:  
ب- ما حكم من ل� يؤمن بالملائكة اأو باأحٍد منهم؟   
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فِّ الّراِبع بعض صف�ِت الملائكِة ووظ�ئِفهم، َفِمْن صف�تِهم: مرَّ معن� في الصَّ
1 ُخِلقوا َقْبَل البشر، ول� يعلموَن الغيَب اإلّ� ما علََّمُهُم اللُّه تعالى.

2 ل� ياأكلوَن، ول� يشربوَن، ول� يتزّوجوَن.
3 ل� يوصفوَن بذكورٍة اأو اأنوثة.

4 ل� َيعصوَن اللَّه تعالى، ومعصوموَن ِمَن الخطاأ، بخلاِف البشِر الذين ِمْنُهُم البارُّ، وِمْنُهُم الفاِجر.

اأّم� وظ�ئُِف الملائَِكِة فكثيرٌة، منه�:
ــۡن  ــۡرَش َوَم ــوَن ٱۡلَع ِيــَن َيِۡملُ َحْمــُل عــرِش الرَّحمــن، وال�ســتغفاُر للمؤمنيــن، قــاَل تعالى:﴿ٱلَّ  1

﴾ )غافــر:7(. ْۖ ــوا ــَن َءاَمُن ِي ــَتۡغفُِرونَ لِلَّ ۦ َويَۡس ــهِ ِ ــونَ ب ــمۡ َوُيۡؤِمُن ــدِ َرّبِِه ــّبُِحونَ ِبَۡم ۥ يَُس ــۡوَلُ َح
ــَن  ــوَن ِم ــَك ِلَُك ٰ قَۡلبِ

ــُن ١٩٣ َعَ ِم
َ
وُح ٱۡل ــرُّ ــهِ ٱل ِ ــَزَل ب ــى: ﴿نَ ــاَل تعال ــزوُل بالوحــي، ق النُّ  2

.)194-193 )الشــعراء:   ﴾١٩٤ ٱلُۡمنِذرِيــَن 
تســجيُل اأعمــاِل الِعبــاِد، واأقوالِهــم، قــاَل تعالــى:﴿ِإَونَّ َعلَۡيُكــۡم لََحٰفِِظــَن ١٠ كَِراٗمــا   3

)ال�نفطــار:11-10(. َكٰتِبِــَن١١﴾ 
َقْبُض اأرواِح العباِد الَّتي تنقضي اآجالُُهْم.  4

التَّرحيُب بالُمْؤِمنيَن الّذيَن فازوا برضواِن اللِّه تعالى في الَجنَّة.  5

نش�ط:
َمــر، اآيــة )73(، وســورة الرَّعــد  اأْرِجــُع اإلــى ســورِة الســجدة، اآيــة )11(، وســورِة الزُّ
آيــاِت الّدالَّــَة علــى اأنَّ ِمــْن وظائــِف الملائكــِة َقْبــَض اأرواِح  آيــات )23، 24(، واأكتــُب ال� ال�

ــة. ــي الَجنَّ ــَن ف ــَب بالُمْؤِمني ــاد، والتَّرحي العب
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ُصندوُق
 الَمعرفة:

ــِل رائحــِة  ــِة، ِمْث ــِح الكريه ــُه البشــر، كالرَّوائ ــاأّذى ِمْن ــا يت ــاأّذى ِمّم - الملائكــُة تت
ــل. ــْوِم والَبَص الثَّ

ــم يثبــت فــي القــراآِن  ــَو ُعزرائيــل، وهــذا ل ــَك المــوِت ُه ــروَن اأنَّ َمَل - يعتقــد كثي
ــرة. ــنَِّة الُمطهَّ ــِم، اأو السُّ الكري

آتيَة، واأستنتُج وظيفًة اأخرى للملائكة: آيَة الكريمَة ال� اأَفكِّر: اأقراأ ال�
ۡلِى ِف 

ُ
ْۚ َســأ ــوا ِيــَن َءاَمُن ــواْ ٱلَّ ّنِ َمَعُكــۡم َفَثّبُِت

َ
ــَك إَِل ٱلَۡمَلٰٓئَِكــةِ أ  قــاَل تعالــى:﴿إِۡذ يُــوِح َربُّ

ــۡم ُكَّ  ــواْ ِمۡنُه ــاِق َوٱۡضُِب ۡعَن
َ
ــۡوَق ٱۡل ــواْ فَ ــُرواْ ٱلرُّۡعــَب فَٱۡضُِب ِيــَن َكَف ــوِب ٱلَّ قُلُ

ــال: 12(. ــاٖن ١٢﴾ )ال�نف َبَن

موقُف الملائكِة ِمَن الُعص�ة:
ِمــْن رحمــِة اللّــِه ســبحانَُه وتعالــى بالبشــِر اأْن خلــَق ملائكــًة يحمونَُهــْم ويحفظونهــم ِمــْن شــرِّ الّشــياطين 
 ﴾ِۗ ــرِ ٱللَّ ۡم

َ
ــۡن أ ــُهۥ ِم ــهِۦ َيَۡفُظونَ ــۡن َخۡلفِ ــهِ َوِم ــۡنِ يََديۡ ــۢن َب ــٞت ّمِ وكيِدهــم، قــاَل تعالــى: ﴿َلُۥ ُمَعّقَِبٰ

.)11 )الرعــد: 

ــِن  ــْن اأحــكاِم الّدي ــن َيخرجــوَن َع ــاِر الَّذي ــِر والُكّف ــِل المعاصــي والكبائ ــْن اأه اأ ِم ــرَّ ــَة تتب ــا اأّن الملائك كم
ْوَلٰٓئـِـَك َعلَۡيِهــۡم 

ُ
ــاٌر أ ِيــَن َكَفــُرواْ َوَماتـُـواْ َوُهــۡم ُكفَّ وشــريعِته، وتلعُنُهــْم وتبغُضُهــْم، قــاَل تعالــى: ﴿إِنَّ ٱلَّ

ــَن ١٦١﴾ )البقــرة: 161( ۡجَعِ
َ
ــاِس أ ــةِ َوٱنلَّ ِ َوٱلَۡمَلٰٓئَِك ــُة ٱللَّ لَۡعَن

اإض�فًة اإلى اأنَّ الملائكَة تلعُن َمْن يقوُم ب�لتَّصرُّف�ِت ال�آتية:
 َمْن يشير على اأخيِه بحديَدة قاصداً قتَله، اأو اإلحاَق ال�أذى به.

.)  َمْن يسبَّ الّصحابَة )
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يم�ِن ب�لملائكة:    اآث�ُر ال�إ
يماِن بالملائكِة اآثاٌر عظيمٌة في نَْفِس الُمْؤِمن، منها: يترتُّب على ال�إ

1 اإشعاُر المؤمِن بَِعَظَمِة اللِّه تعالى، وقدرتِِه سبحانه على كلِّ شيء.

ُل اأعمالَُه يردعه َعِن ارتكاِب المعاصي. 2 اإيماُن الُمْسِلِم اأنَّ الملائكَة تُسجِّ

ُعُه علــى فعــِل الطّاعــات، والتوبــِة اإلــى  هــوَن َعــِن المعاصــي ُيشــجِّ 3 اإيمــاُن الُمْســِلِم اأنَّ الملائكــَة منزَّ

اللـّـِه ســبحانه وتعالــى.
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التَّقويم

حيَحــِة  ( ُمقابـِـَل الِْعبــاَرِة َغْيــِر الصَّ حيَحــِة، َواإشــاَرَة ) ( ُمقابـِـَل الِْعبــاَرِة الصَّ ــؤاُل ال�أّول: اأَضــُع اإشــاَرَة ) السُّ
ِفيمــا َياأْتي: 

) اأ تتبّراأ الملائكُة ِمْن اأهِل المعاصي الَّذيَن يخرجوَن َعْن طاعِة اللِّه تعالى. ) 

)  ( يَُّة ال�ختياِر في تنفيِذ اأوامِر اللِّه تعالى.    ب للملائكِة ُحرِّ

)  ( أنفِسِهْم ول� لغيِرِهْم نفعاً ول� َضّراً.   ج الملائكُة ل� يملكوَن ل�

)  ( د َمَلُك الموِت ُهَو ُعزرائيل.      
)  ( هـ الملائكُة َتلعُن َمن َيشُتُم الصحابَة الكراِم.    

جابة الّصحيحة فيما ياأتي: ؤاُل الثّ�ني: اأضع دائرة حول رمز ال�إ السُّ
1 الملائكة مخلوقات خلقها الله تعالى من:

د- دخان. ج- نور.   ب- تراب.   اأ- نار.   
يمان وهو الركن: يمان بالملائكة من اأركان ال�إ 2 يعتبر ال�إ

د- السادس. ج- الرابع.   ب- الثاني.   اأ- ال�أول.  
آتية ليست من صفات الملائكة: 3 اإحدى ال�

ب- ل� ياأكلون. أنوثة.   اأ- اأنهم يوصفون بال�

د- ل� يتزوجون. ج- ل� يشربون.    

ؤاُل الثّ�لِث: َمْن ُهُم الملائكة؟ السُّ
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ــاِن  يم ــى وجــوِب ال�إ ــرِة عل ــنَِّة الُمطهَّ ــَن السُّ ــَر ِم ــِم، واآَخ ــراآِن الكري ــَن الق ــلاً ِم ــع: اأذكــُر دلي ــؤاُل الّراِب السُّ
بالملائكــة.

ُد ثلاثاً من وظائِف الملائكة. ؤاُل الخ�ِمس: اأَعدِّ السُّ

ؤاُل الّساِدس: اأوازن بيَن صفاِت البشِر وصفاِت الملائكِة، ِمْن حيُث: السُّ

1 اأصُل الَخْلق.

2 القدرُة على التَّشكُّل.

3 طاعُة اللِّه تعالى.

يماِن بالملائكِة على حياتي؟ ؤاُل الّس�بع: ما اأثُر ال�إ السُّ
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الوحدة الثّ�لثة

ريف الحديث النَّبوّي الشَّ

رُس التّ�ِسع: الَبْذُل والعط�ء.  الدَّ

رُس الع�ِشر: رع�يُة ال�أيت�م.     الدَّ

رُس الح�دي َعَشَر: التَّْوقيُر والرَّْحمة. الدَّ
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الَوْحَدُة الثّ�لثة 
ريف الحديث النَّبوّي الشَّ

 
ۢنَبَتۡت َسۡبَع 

َ
ِ َكَمَثِل َحبٍَّة أ ۡمَوٰلَُهۡم ِف َسبِيِل ٱللَّ

َ
ِيَن يُنفُِقوَن أ َثُل ٱلَّ قال تعالى: ﴿مَّ

ُ َوِٰسٌع َعلِيٌم ٢٦١﴾ البقرة   ُ يَُضٰعُِف لَِمن يََشآُءۚ َوٱللَّ ِ ُسۢنُبلَةٖ ّمِاْئَُة َحبَّةٖۗ َوٱللَّ
َسَنابَِل ِف ُكّ

اأهداف الَوحدة: 
ــي تضّمنتهــا ال�أحاديــث  ــة الّت ــزام التوجيهــات النّبويّ ــة دروس الَوحــدة الت ــة بعــد نهاي ــُع مــن الطّلب ُيَتَوقَّ

ــة، وذلــك مــن خــلال: النّبويّ
1 توضيح صور البذل والعطاء في سيرة النبي )صلى الله عليه وسلم( وحياة صحابته الكرام.

2 المقارنة بين صور رعاية اليتيم في الماضي وفي العصر الحديث.
3 الحرص على توقير الكبير والرحمة بالصغير.
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رُس الدَّ
التّ�ِسع

 الَبْذُل والعط�ء 
)َشْرٌح وِحْفظ(

ال�أْهداُف
ُيَتَوقَُّع مَن الطّلِبة في نهايِة الّدرِس اأْن يكونوا قادرين على:

ريف غيباً. 1 قراءة الحديث الشَّ

2 تمثيل بعض ُصَوِر الَبْذِل والعطاء.

3 تعريف المعاني المستفادة ِمَن الحديث.

4 توضيح ال�أحكام المستفادة ِمَن الحديث.

5 بيان معنى الَبْذِل والعطاء.

6 التحلي بِقَيِم الَبْذِل والعطاء.
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( قاَل:   (، َعْن رسوِل اللِّه ) َعْن اأبي ُهَرْيَرَة )
»مــ� َنَقَصــْت َصَدَقــٌة ِمــْن م�ٍل، َومــ� زاَد اللّــُه َعْبــدًا ِبَعْفــٍو اإِلّ� ِعــّزًا، َومــ� َتواَضــَع اأَحــٌد للّــِه 

آَداب(. َلــِة َواْل� اإِلّ� َرَفَعــُه اللـّـُه«. )َصحيــُح ُمْســِلم، ِكَتــاب الِْبــرِّ َوالصِّ

مع�ني المفردات:
َدَقة: ما ُيعطى للمحتاج قُربًة لله تعالى.  الصَّ

ساءة. ْفُح والمسامحُة والتَّجاُوُز َعِن ال�إ  الَعْفو: الصَّ
 ِعّزاً: قّوًة وَغَلَبة ومجداً.

 تواُضع: تذلُُّل وخشوع، َوُهَو ِضدُّ التَّكبُِّر والتَّعالي. 

ُصندوُق
 الَمعرفة:

حابـِـيُّ الجليــُل عبــُد الرَّحمــِن ْبــُن صخــٍر الدوِســّي، اأســلَم  راوي الحديــِث ُهــَو الصَّ
ــِث  ــًة للحدي ــاً ورواي ــِة ِحفظ حاب ــَر الصَّ ــرِة، وكاَن اأكث ــابِعِة للهج ــَنِة الّس ــي السَّ ف
أنـّـه كان  ( اأبــا ُهريــرة؛ ل� (، كنـّـاُه الرَّســوُل ) ــريف؛ لملازمِتــِه الرســوَل ) الشَّ

يعتنــي بهــّرٍة لــه، ويرفُــُق بِهــا.

ريف: شرُح الحديِث النَّبويِّ الشَّ
ــاً علــى  ــاً، مــا ينعكــُس اإيجاب ــاً ونفســّياً وِقَيِمّي ــاً وبدنّي نســاِن المســلِم عقلّي ــاِء ال�إ ( ببن ــمَّ الرَّســوُل ) اهت
ــريُف علــى بعــٍض ِمــَن ال�أخــلاِق  ــِة المســلمة، وقــِد اشــتَمَل هــذا الحديــُث النَّبــويُّ الشَّ أمَّ المجتمــِع المســلِم وال�
ــَل  ــُق التّكاف ــا يحّق ــا، م ُزه ــاِء، وتُعزِّ ــرِم والعط ــِس بالجــوِد والك ــَب النَّْف ــي طي ــي تُنّم ــكارِم الَّت ــِل والم والفضائ
ألَْفــُة بيــَن  ْفــَح، والتَّواُضــَع، وُيــؤّدي اإلــى اأْن تســوَد المحّبــُة وال�أخــّوُة وال� ال�جتماعــّي، والتّعــاوَن، والعفــَو، والصَّ
اأفــراِد المجتمــِع، بالَبــْذِل والعطــاِء الَّــذي َيعنــي: مــ� َقــِدَر عليــِه المســلُم، وجــ�َد ِبــه عــن طيــِب نْفــٍس.                   

وِمْن ُصَورِ الَبْذِل والعط�ِء م� ي�أتي:
َدَقــة وفضِلهــا، واأّن  ــِة الصَّ يَّ أَهمِّ (: »مــا نقَصــْت صدقــٌة ِمــْن مــال«، وهــذا بيــاٌن ل� َدَقــة: قــال )  الصَّ
أنـّـُه لــو نقــَص ظاهــراً ِمــْن جهــٍة، فقــد زاَد مــن جهــاٍت اأَخــر،  َق ل� ُيْنِقــُص المــاَل؛ ل� التّصــدُّ
ِق اأبــواَب الــرِّزِق، واأســباَب  آفــاِت، وتفتــُح للمتصــدِّ َدَقــُة تُبــاِرُك المــاَل، وتنّميــه، وتدفــُع ال� فالصَّ
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ــِة،  ْفَع ــِر، والرِّ ــل، والخي ــواِب الَجزي ــَن الثَّ ــِه ِم ــَد اللّ ــِة عن َدَق ــًة مــا لصاحــِب الصَّ ــادة، اإضاف ي الزِّ
ــُق المحّبــَة والّرحمــَة، ويمحــو اللُّه تعالى  ُز شــعوَر الغنــيِّ بالفقيــِر المحتــاِج، فتحقِّ َدَقــُة تعــزِّ والصَّ
ــُئ  ــُة تُْطِف َدَق ــل: »َوالصَّ ــِن َجَب ( فــي حديــِث معــاِذ ْب نــوب، قــال ) ــا والذُّ بهــا الَخطاي

الَْخطيَئــة«. )رواه اأحمــد(.
فــَح والمســامحَة عــن اأقــواِل  (: »ومــا زاَد اللـّـُه عبــداً بعفــٍو اإلّ� ِعــّزاً«، اإنَّ العفــَو والصَّ  الَعْفــو: قــال )
ــُم مــن ذلــَك الــذُّل، بــل اإّن هــذا الَعفــَو  الُمســيئيَن واأفعالِهــم ِعــّزٌة وكرامــٌة لَِمــْن َيعفــو، فــلا ُيَتوهَّ
ْفعــُة عنــَد اللـّـِه وعنــَد خلِقــه، َمــَع القــدرِة على قهــِر الخصــوِم وال�أعداِء،  َعْيــُن الِعــزِّ الَّــذي ُهــَو الرِّ
ومعلــوٌم مــا يحصــُل للعافــي عــن ال�آخريــن ِمــَن الخيــِر والثّنــاِء عنــد النـّـاس، ومــا يحــدث عندمــا 
ــِي ِهَ  ــّيَِئُةۚ ٱۡدَفــۡع بِٱلَّ ينقلــُب العــدوُّ صديقــاً، قــاَل تعالــى:﴿َوَل تَۡســَتوِي ٱۡلََســَنُة َوَل ٱلسَّ
ــُهۥ َوِلٌّ َحِيــٞم ٣٤﴾ )فصلــت: 34(، ومعاملــُة  نَّ

َ
ــَدَٰوةٞ َكأ ــُهۥ َع ــَك َوَبۡيَن ِي بَۡيَن ــإَِذا ٱلَّ ۡحَســُن فَ

َ
أ

اللـّـِه لــه مــن جنــِس عمِلــِه، َفَمــْن َعفــا عــن ِعبــاِد اللـّـِه عفــا اللـّـُه عنــه.
(: »ومــا َتواضــَع اأحــٌد للـّـِه اإلّ� َرَفَعــُه اللـّـه«، اإّن المتواِضــَع للـّـِه ولعبــاِدِه يرفُعــُه اللـّـُه   التواضــُع: قــال )
ِيــَن  ِيــَن َءاَمُنــواْ ِمنُكــۡم َوٱلَّ ُ ٱلَّ ْفَعــة فــي قولـِـِه تعالــى: ﴿يَۡرفـَـِع ٱللَّ درجــاٍت، فاللـّـُه َذَكــَر الرِّ
ُ بَِمــا َتۡعَملـُـوَن َخبـِـرٞ﴾ )المجادلــة: 11(. َفِمــْن اأهــمِّ مظاهــِر الِعْلــم  وتـُـواْ ٱۡلعِۡلــَم َدَرَجـٰـٖتۚ َوٱللَّ

ُ
أ

غيــِر والكبيــِر،  يمــاِن وثمراتِــه التّواضــُع لعبــاِد اللّــِه، وخفــُض الجنــاِح لهــم، ومراعــاُة الصَّ وال�إ
أمــِر اللـّـِه  ــريِف والوضيــِع، والغنــيِّ والفقيــر، ففيــه ال�نقيــاُد الكامــُل للحــّق، والخضــوُع ل� والشَّ

ورســولِِه. والتَّواضــِع ِضــدُّ التّكبُّــُر، وهــو التَّرفُّــُع َعــِن النـّـاِس واحتقاُرهــم.

- بالتَّعاُوِن َمَع اأفراد مجموعتي، اأذكُر مخاطَر التَّكبُِّر على الفرِد والمجتمع. اأَفكِّر:  
- هل يجوز اأن يتذلل المسلم لغير الله تعالى؟   

نشاط:
ريُف، وحثَّ عليها. َنها الحديُث الشَّ  اأستنتُج ثلاثَة اأحكاٍم تضمَّ

آتيَة، واأستنتُج ما ترشُد اإليه:  آيَة الكريمَة ال�  اأقراأ ال�
آءِ  َّ آءِ َوٱلــرَّ َّ ِيــَن يُنفُِقــوَن ِف ٱلــرَّ قــاَل تعالى:﴿ٱلَّ
 ُ َوٱۡلَكِٰظِمــَن ٱۡلَغۡيــَظ َوٱۡلَعافـِـَن َعــِن ٱنلَّــاِسۗ َوٱللَّ

ُيِــبُّ ٱلُۡمۡحِســنَِن ١٣٤﴾ )اآل عمــران: 134(.



58

التَّقويم

حيَحــِة  ( ُمقابـِـَل الِْعبــاَرِة َغْيــِر الصَّ حيَحــِة، َواإشــاَرَة ) ( ُمقابـِـَل الِْعبــاَرِة الصَّ ــؤاُل ال�أّول: اأَضــُع اإشــاَرَة ) السُّ
ِفيمــا َياأْتــي: 

َدَقُة واإْن اأنقَصت الماَل ظاهراً، اإلّ� اأنَّ اللَّه تعالى يزيُدُه، ويبارُك فيه. )     ( اأ الصَّ
)      ( ب التَّواُضُع يعني: ما َقِدَر عليِه المسلم، وجاَد بِه عن طيِب خاطر. 

)      ( لِّ وال�ستكانة.  عيف، ويؤّدي اإلى الذُّ ْفُح ِمْن صفاِت الضَّ ج الَعْفُو والصَّ

)      ( يمان التَّواُضُع.     د من اأهمِّ ثمراِت الِعْلِم وال�إ

جابة الّصحيحة فيما ياأتي: ؤاُل الثّ�ني: اأضع دائرة حول رمز ال�إ السُّ
1 يطلق على ما يعطى للمحتاج قربة لله تعالى:

د- التواضع. ج- البذل.   ب- العفو.   اأ- الصدقة.  
2 اأسلم اأبو هريرة رضي الله عنه في السنة:

ب- السابعة للهجرة. اأ- السابعة للبعثة.   

د- الخامسة للهجرة. ج- الخامسة للبعثة.   
آتية ليست من البذل والعطاء: 3 واحدة من ال�

ب- العفو. اأ- الصدقة.    
د- التواضع. ج- التكبر والتعالي.   

آتيَة، َمَع التّمثيِل عليها: )الجزاُء ِمْن جنِس الَعمل(. ؤاُل الثّ�لِث: اأْشَرُح الِعبارَة ال� السُّ
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ؤاُل الّراِبع: اأذكُر ثلاَث ُصَوٍر للَبْذِل والعطاِء. السُّ

ؤاُل الخ�ِمس: اأملاأ الفراَغ فيما ياأتي: السُّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وـ  نيــاـ  ِق فــي الدُّ َدَقــِة علــى الُمَتَصــدِّ 1 ِمــْن اآثــاِر الصَّ

اأّمــا فــي ال�آخــرِة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، وكان اأكثر الصحابة  2 اأســلم راوي الحديــث اأبــو هريــرة فــي الســنةـ 

حفظاً وروايًة لـ: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

ريِف. ريِف ِمْن حيُث لََقُبُه، وروايُتُه للحديِث الشَّ ؤاُل الّس�ِدس: اأَتْرِجُم لراوي الحديِث النَّبويِّ الشَّ السُّ

ريِف ال�آتي غيباً: ؤاُل الّس�ِبـع: اأْكِمُل كتابَة الحديِث النَّبويِّ الشَّ السُّ
.» (: »ما نقَصْت َصَدَقٌة ِمْن مال  قال )

التَّقويم النَّْوِعّي:
ريف. ُن المعلُّم ملحوظاتِِه في ِسِجلِّ المتابعِة حوَل مدى تمثُِّل الطََّلَبِة القيَم الواردَة في الحديِث الشَّ ُيَدوِّ
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رُس الدَّ
الع�ِشر

رع�يُة ال�أيت�م  
)َشْرٌح وِحْفظ(

ال�أْهداُف
ُيَتَوقَُّع مَن الطّلِبة في نهايِة الّدرِس اأْن يكونوا قادرين على:

ريف غيباً. 1 حفظ الحديث الشَّ
2 بيان معنى: الرِّعاية، واليتيم.

ريف. 3 شرح الحديث النَّبوّي الشَّ
4 توضيح ال�أحكام المستفادة ِمَن الحديث.

أيتام. 5 ذكر بعِض ُصَوِر رعايِة ال�
6 استنتاج ما يرشُد اإليِه الحديث.

أيتام. 7 تقدير َمْن يقوُم برعايِة ال�
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(: »اأن� َوك�فُِل اْلَيتيِم َكه�َتْيــِن  (، َقال، قــاَل رســوُل اللّــِه ) ْبــِن َســْعٍد ) َعْن َســْهِل 
ــّب�َبِة َواْلُوْســطى، َوَفــرََّق َبْيَنُهمــ� َقليــلاً«. )رواه اأحمــد(، وهــو حديــث صحيح فــي الَجنَّــة، َواأشــ�َر ِب�لسَّ

مع�ني المفردات:
 الكاِفل: القائُِم باأمر اليتيم المربي له.                     

غيُر فاقُد ال�أِب قبَل الُبلوغ.  اليتيم: الصَّ
بهاِم والُوسطى.      صبُع الَّتي بيَن ال�إ ّبابة: ال�إِ  السَّ

 فرََّق بينهما: باَعَد بينهما. 

ُصندوُق
 الَمعرفة:

ــَن  ــوُه ِم (، كاَن اأب ــِن مالــك ) ــُن ســعِد ْب ــهُل ْب ــَو َس ــِث ُه راوي الحدي
ــاَت فــي  ــُر َمــْن م ــَو اآِخ (، َوُه ــوا فــي حيــاة النَِّبــّي ) حابــِة الَّذيــَن توف الصَّ

ــة. حاب ــَن الصَّ رِة ِم ــوَّ ــِة المن المدين

لَِنَتَذكَّر:
( عندما ماَت والده ووالدته؟  كْم كاَن ُعُمُر النَِّبيِّ )

ِه عبِد الُمطَِّلب؟ ( بعَد وفاِة اأمه، َوجدِّ  َمْن َكَفَل النَِّبيَّ )

ريف: شرُح الحديِث النَّبويِّ الشَّ
ســلاُم علــى التَّخلُّــِق بــه، وصنَّفــُه مــن اأفضــِل ال�أعمــاِل  كفالــُة اليتيــِم ُخلـُـٌق اإســلاميٌّ َحَســٌن رفيــع، َحثّنــا ال�إ
آيــاُت الكريمــُة بَكفالــِة اليتامــى، واحِتضانِهــم، والِقيــاِم علــى مصالِِحهــم،  عنــَد اللـّـِه تعالــى، وقــد اأوَجبــِت ال�
َُّهــۡم َخــۡرۖٞ ﴾ )البقــرة: 220(، َفِهــَي ِمــْن  ۖ قُــۡل إِۡصــَاٞح ل لُونََك َعــِن ٱۡلََتـٰـَىٰ ــ َٔ وتربيتهــم قــاَل تعالــى: ﴿َويَۡس
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ــوَنۖ  ــاَذا يُنفُِق لُونََك َم ــ َٔ ســلامّيُة، قــاّل تعالــى: ﴿يَۡس ــريعُة ال�إ ــْت عليهــا الشَّ ــِر الَّتــي َحثَّ ــواِب الخي اأعظــِم اأب
ــبِيِلۗ َوَمــا َتۡفَعلُــواْ  ۡقَربـِـَن َوٱۡلََتـٰـَىٰ َوٱلَۡمَسٰــِكِن َوٱبـۡـِن ٱلسَّ

َ
يـۡـِن َوٱۡل نَفۡقُتــم ّمِــۡن َخــۡرٖ فَلِۡلَودِٰلَ

َ
قـُـۡل َمــآ أ

ــٞم ٢١٥﴾ )البقــرة: 215(، وورَدْت اأحاديــُث كثيــرٌة فــي فضــِل كفالــِة اليتيــِم،  ِــهِۦ َعلِي َ ب ــإِنَّ ٱللَّ ــۡرٖ فَ ــۡن َخ ِم
حســان اإليــه، ِمنهــا هــذا الحديــث الشــريف. وال�إ

فكف�لــُة اليتيــِم: هــي القيــاُم بمــا ُيصِلُحــُه فــي ديِنــِه وُدنيــاه؛ بمــا ُيصلُحــُه فــي دينــِه ِمــَن التَّربيــِة والتّوجيــِه، 
ــداوي، فالكافــُل  ــراِب والمســكِن والتَّ والتّعليــِم، ومــا شــابَه ذلــك، ومــا ُيصِلُحــُه فــي ُدنيــاُه ِمــَن الطَّعــاِم والشَّ

هــو القائـِـُم باأمــِر اليتيــِم، الُمربـّـي لــه.

ِمْن ُصَورِ رع�يِة اليتيم:
1 ضــمُّ اليتيــِم اإلــى اأســرة كاِفلــِه، َفُيْنِفــُق عليــِه الكافــُل ِمــْن مالـِـه، ويقــوُم علــى تربيِتــِه وتاأديِبــِه حتـّـى 
ــِة،  ــى َدرجــاِت الكفال ــُة اأعل ــوغ، وهــذه الَكفال ــَم بعــَد الُبل ــُه ل� ُيْت أنَّ ــوغ؛ ل� ــى ســنِّ البل يصــَل اإل
حســاِن، والتّربيــِة، وغيــرِ ذلــك. نفــاِق، وال�إ حيــُث اإنّ الكافــَل ُيعاِمــُل اليتيــَم معاملــةَ اأول�ِدهِ فــي ال�إ

ــِر  ــِل الخي ــن اأه ــٍر م ــِل، كمــا هــي حــاُل كثي ــى الكاف ــِه اإل ــَع عــدِم ضمِّ ــِم، َم ــى اليتي ــاُق عل نف 2 ال�إ
ــِه،  ســٍة خيريَّــٍة، اأو يعيــُش َمــَع اأمِّ الَّذيــَن يدفعــوَن مبلغــاً ِمــَن المــاِل؛ لكفالــِة يتيــٍم يعيــُش فــي مؤسَّ

اأْو نحــَو ذلــك.
نفــاُق عليــه مــن مالــِه الخــاصِّ بــه، وال�عتنــاُء به، وبمالـِـِه، واإدارُة ُشــؤونِِه واأمورِه،  3 رعايــُة اليتيــِم، وال�إ

علمــاً اأّن الكافــَل )الوصــي( ل� مــاَل لديــِه ُيْنِفُقــُه علــى اليتيــم.

نش�ط:
آتيــة، واأناقــُش مــع زملائــي موضــوع )التَّبنّــي(، واأواِزُن بينــه وبيــن  آيــَة الكريمــَة ال� اأقــراأ ال�

ِۚ﴾ )ال�أحــزاب: 5(. ۡقَســُط ِعنــَد ٱللَّ
َ
بَآئِِهــۡم ُهــَو أ

ٓ
رعايــة اليتيــم: قــاَل تعالــى: ﴿ٱۡدُعوُهــۡم ِل
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واجبن� نحَو ال�أيت�م:
أيتاِم علينا كاأفراٍد ومجتمٍع ودولٍة كثيرٌة، منها: اإّن حقوَق ال�

ــّدِة والِغلظــِة فــي ُمخاطبتِهــم، قــاَل   َغمُرهــم بالمحّبــِة وحســِن المعاملــِة، وتجنُّــُب القســوِة والشِّ
ــۡر ٩﴾ )الضحــى: 9(. ــَا َتۡقَه ــَم فَ ــا ٱۡلَتِي مَّ

َ
ــى: ﴿فَأ تعال

 الحفــاظُ علــى مشــاعِرهم وكرامِتهــم، ومعاملُتهــم باإحســاٍن وعطــٍف وحنــاٍن، وعــدُم ال�عتــداِء َعليهم، 
ُب بالّديــِن، ويعتــدي علــى اأحــكاِم اللـّـِه  وقــد عــدَّ ســبحانَُه وتعالــى َمــْن َيقــوُم بذلــك بمنزلــِة َمــْن ُيكــذِّ
ــُدعُّ ٱۡلَتِيــَم ٢﴾  ِي يَ ـِـَك ٱلَّ ُب بِٱدّلِيــِن ١ فََذٰل ِي يَُكــّذِ ــَت ٱلَّ رََءيۡ

َ
وشــرعِه، قــال تعالى:﴿أ

)الماعــون: 2-1(. 

تلاِفهــا، اأو ال�ســتيلاِء   المحافظــُة علــى اأموالِهــم باســتثماِرها، وال�تِّجــاِر بهــا، وعــدُم ال�عتــداِء عليهــا باإ
ــَىٰ  ــَوَٰل ٱۡلََتٰ ۡم

َ
ــوَن أ ُكلُ

ۡ
ــَن يَأ ِي ، قــاَل تعالــى:﴿إِنَّ ٱلَّ ــاً، دوَن وجــِه حــقٍّ عليهــا ظلمــاً وعدوان

ــَيۡصلَۡوَن َســعِٗرا ١٠﴾ )النســاء(: 10. ــاٗرۖا وََس ــۡم نَ ــوَن ِف ُبُطونِِه ُكلُ
ۡ
ــا يَأ َم ُظۡلمــاً إِنَّ

ــلاُة  ــِه الصَّ ــِه -َعَلْي ــِم بمرافقِت ــَل اليتي ( كاف ــٌد ) ــيُّ ُمَحمَّ ــَد النَِّب ــد َوع ــْم، فق ــاِم ورعايُتُه أيت ــُة ال�  كفال

ــة. ــي الَجنَّ ــلام- ف والسَّ
ساٍت ترعاُهْم، وتقوُم على شؤونِهم.  اإقامُة مؤسَّ

اإشراقٌة تربوّية:

ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ﴾ )ال�أحزاب: 21(  
ُ
ِ أ قاَل تعالى:﴿لََّقۡد َكَن لَُكۡم ِف رَُسوِل ٱللَّ

أيتام، فانتصَر لهذِه الفئِة، واأوصى بها خيراً. ( يتيماً، وعاَش معاناَة ال� ٌد ) لقْد نشاأ النَِّبيُّ ُمَحمَّ

ة؟ أيتاِم في مدارَس عامَّ ٍة للاأيتام، اأم دمُج ال� اأَفكِّر:    اأيُُّهما اأفضل، وجوُد مدارَس خاصَّ
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التَّقويم

حيَحــِة  ( ُمقابـِـَل الِْعبــاَرِة َغْيــِر الصَّ حيَحــِة، َواإشــاَرَة ) ( ُمقابـِـَل الِْعبــاَرِة الصَّ ــؤاُل ال�أّول: اأَضــُع اإشــاَرَة ) السُّ
ِفيمــا َياأْتي: 

)      (اأ اليتيُم هو فاقُد ال�أِب بعَد البلوغ.
سلاُم على التََّخلُِّق به. )      (ب كفالُة اليتيِم ُخلٌُق اإسلاميٌّ َحَسٌن رفيع، حثَّنا ال�إ

)      (ج َكفالُة اليتيِم هي القياُم بما ُيْصِلُحُه في ديِنِه وُدنياه.
ُب بالّدين. سلاُم الَّذي يعتدي على اليتيِم، ويسيُء لَُه، َكَمْن ُيَكذِّ )      (د َعدَّ ال�إ

)      (هـ ل� يجوُز استثماُر اأمواِل اليتامى، وال�تِّجاُر بها؛ حتّى ل� تتعرََّض لْلهلاِك والخسارة.

جابة الّصحيحة فيما ياأتي: ؤاُل الثّ�ني: اأضع دائرة حول رمز ال�إ السُّ
( في حديث كافل اليتيم باإصبعيه: 1 اأشار النبي )

بهام والسبابة. ب- ال�إ بهام والوسطى.    اأ- ال�إ

د- السبابة والوسطى. ج- الوسطى والبنصر.   
2 راوي حديث كافل اليتيم، وهو اآخر من مات من الصحابة في المدينة المنورة هو:

ب- معاذ بن جبل. اأ- اأبو هريرة.    
د- اأنس بن مالك. ج- سهل بن سعد.   

آبائهم هو اأقسط عند الله﴾ موضوع: آية الكريمة في قوله تعالى:﴿اأدعوهم ل� 3 تضمنت ال�
ب- كفالة اليتيم. اأ- التبني.    

د- بر الوالدين. أبناء.    ج- رعاية ال�
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أيتام. ُد ثلاثًة ِمْن حقوِق ال� ؤاُل الثّ�لِث: اأَعدِّ السُّ

ؤاُل الّراِبع: اأملاأ الفراَغ فيما ياأتي: السُّ
( علــى َكفالــِة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ووعــَد َمــْن َيْكُفلــُه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فــي ـــــــ حــثَّ النَِّبــيُّ )

ــــــــــــــــــــــــــــــ.

أيتام. ؤاُل الخ�ِمس: اأذكُر ثلاَث ُصَوٍر لرعايِة ال� السُّ

ريَف ال�آتي غيباً: ؤاُل الّس�ِدس: اأكتُب الحديَث الشَّ السُّ
(: »اأنا َوكاِفُل الَْيِتيِم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ«. قاَل رسول اللِّه )

صــاً ذلــك فــي تقريــٍر  أيتــاِم فــي مدرســتي، ملخِّ ــؤاُل الســ�بع: )التَّقويــم النَّْوِعــّي( األ�ِحــُظ كيفيَّــَة رعايــِة ال� السُّ
ُمــُه لمعلِّــِم المبحــث. اأقدِّ
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التَّْوقيُر والرَّْحمة 
)َشْرٌح وِحْفظ(

رُس الدَّ
الح�دي َعَشَر

ال�أْهداُف
ُيَتَوقَُّع مَن الطّلِبة في نهايِة الّدرِس اأْن يكونوا قادرين على:

1 حفظ الحديث غيباً.
ريف. 2 شرح الحديث النَّبوّي الشَّ

3 تعريف المعاني المستفادة ِمَن الحديث.
4 تبيان معنى التَّْوقير، والّرحمة.

5 ذكر ُصَور التَّْوقير للكبير.
6 تعداد ُصَور الرَّحمة بالصغير.

7 توضيح ال�أحكام المستفادة ِمَن الحديث.
8 الحرص على توقيِر الكبير، والرَّحمِة بالّصغير.



67

ــعوا  (، َفاأْبَطــاأ الَْقــْوُم َعْنــُه اأْن ُيَوسِّ ( قال: جــاَء َشــْيٌخ ُيريــُد النَِّبــيَّ ) َعــْن اأنَــِس ْبــِن مالـِـٍك )
(: »لَْيــَس ِمنـّـا َمــْن لَــْم َيْرَحــْم َصغيَرنَــا، َوُيَوقِّــْر َكبيَرنــا«.  )رواه الترمــذي فــي الســنن  لـَـُه، َفقــاَل النَِّبــيُّ )

ألبانــي فــي صحيــح الجامــع(. وحســنه ال�

ُصندوُق
 الَمعرفة:

َة  ( مــدَّ راوي الحديــِث ُهــَو اأنــُس ْبــُن مالــِك ْبــُن النَّْضــِر، خــادُم رســوِل اللـّـِه )
َعْشــِر ســنواٍت، وكان يفَتخــُر بذلــَك، ُولـِـَد قبــَل الهجــرِة بَعْشــِر ســنواٍت، كُنيُتــُه 
ــَن  ــه، روى عــدداً ِم (، وفــي بيِت ــِه ) ــِد َرســوِل اللّ ــى ي ــى عل ــو َحمــزة، َتربّ اأب
ــريف،  ــِث النَّبــويِّ الشَّ ــة الحدي ــَو مــن المكثريــن لرواي ــريفِة، َوُه ــِث الشَّ ال�أحادي

مــاَت فــي البصــرة.

ريف: شرُح الحديِث النَّبويِّ الشَّ
ــُر ل� يعــرُف  ــر، فالّصغي ــِر والكبي غي ــن الصَّ ــاُع ال�أدِب بي ــِة ضي ــِة والُمْؤلَِم َق ــِة الُمَؤرِّ ــَن الظّواهــِر ال�جتماعيَّ ِم
غيــِر شــفقًة ول� رحمــًة، مــا يترتـّـُب علــى ذلــك عــدُم احتــراٍم ِمــَن  للكبيــِر حّقــاً ول� توقيــراً، والكبيــُر ل� يعــرُف للصَّ
أمــوُر،  (، َتنَضِبــُط ال� غيــِر للكبيــر، وظلــٌم ِمــَن الكبيــِر فــي حــقِّ الّصغيــر...، وبالعــودِة لَهــدِي النَِّبــيِّ ) الصَّ
ــه، فيعاَمــُل كلُّ واحــٍد َوْفــَق ِســنِّه، وبمــا يليــُق بمنَزلِتــِه، فالَّــذي  وتســتقيُم الحيــاة، وُيعطــى كلُّ ذي حــقٍّ َحقَّ
غيــِر اأْن ُيْرَحــَم، والَّــذي يقتضيــِه حــاُل الكبيــِر اأْن ُيَوقََّر، فيعــمُّ الخيــر، وينتشــُر الــُودُّ والُحــبُّ  يقتضيــِه حــال الصَّ

بيــَن اأفــراِد المجتمــع .
لام: »ليَس ِمنّا«؛ اأْي ليَس على َهْديِنا وَطريقِتنا وُمثُِلنا. لاُة والسَّ فقولُُه َعَلْيِه الصَّ

غــاُر ضعفــاء، يحتاجــوَن اإلــى رعايــٍة وعطــٍف وُحُنــّو،  (: »َمــْن لَــْم َيْرَحــْم صغيَرنــا«، فالصِّ وقولــه )
وقــد ُجِبَلــِت النُّفــوُس علــى ذلــك، حتـّـى الَحَيوانــاِت َترحــُم ِصغاَرهــا، فــاإذا كان القلــُب قاســياً فظـّـاً غليظــاً ل� 

ّن ذلــَك ل� يــدلُّ علــى َخيــر. غيــَر، فــاإ َيْرَحــُم الصَّ



68

ــلام: »وُيوقِّــْر َكبيَرنــا(، فالكبيــُر ِســنّاً، اأْو نََســباً، اأْو دينــاً، اأْو ِعْلمــاً، لــه حــقُّ  ــلاُة والسَّ اأّمــا قولـُـُه َعَلْيــِه الصَّ
نســاُن ل� يراعــي حــقَّ الكبيــر، فذلــَك يــدلُّ  جــلاِل والتقديــِم علــى غيــرِه ِمــَن النـّـاِس، فــاإذا كاَن ال�إ ال�حتــراِم وال�إ

ــٍة ســيِّئة. علــى تربيــٍة ضعيفــٍة َهشَّ

غير: ِمْن ُصَورِ الرَّحمِة ب�لصَّ
الرَّْحمــُة صفــٌة مــن صفــاِت اللّــِه تعالــى، فهــو الرَّحمــُن الرحيــم، والّراحمــوَن َيرَحُمُهــُم اللّــُه، فعــن 
(: »الّراحموُن يرحُمُهُم الرَّحمــن،  اللّــِه ) قــاَل رســوُل  اللّــه عنهمــا،  ْبــِن عمــٍرو، رضــي  اللّــِه  عبــِد 
ــا  ــْن َوَصَله ــن، َفَم ــَتِبَكٌة( ِمَن الرَّحم ــجنٌة )ُمْش ــُم ِش ِح ــماِء، الرَّ ــي ال�أرِض يرحْمُكْم َمْن في السَّ اْرَحموا َمْن ف
َوصَلُه اللُّه، َوَمــْن َقَطَعهــا قطَعُه اللّــُه« )رواه التّرمــذّي(، وهــو حديــث صحيــح، فعلــى المســلِم اأن يتَِّصــَف بهــِذِه 
غــاِر، ِمــْن  عفــاِء خاصــًة، كالصِّ ــًة، والضُّ فــِة، ويتخلَّــَق بهــذا الُخلُــِق فــي تعامِلــِه َمــَع َخلــِق اللـّـِه تعالــى عامَّ الصِّ

خــلاِل مــا ياأتــي:
ِهْم في الرَّضاعِة، والَحضانِة، والعنايِة، والرِّعاية.  القياِم بحقِّ

 ُملاطفِتِهْم، وُملاعبِتِهْم، واللّيِن في ُمخاطَبِتِهْم، والَمْسِح على ُرؤوِسِهْم.

صغاِء لهم، وال�ستماِع لِما يقولون.  منِحِهْم الثَِّقَة بالنَّْفِس، من خلاِل ال�إ
ِم والبشاشِة في وجوِهِهْم، وَتقبيِلِهْم، وَتْكِنَيِتِهْم بالُكنى، وال�أسماِء الُمحبَّبِة لهم.  التَّبسُّ

َوِمْن ُصَورِ توقيِر الكبير واحتراِمه م� ي�أتي:
 وضُعُه في مكانٍة كبيرٍة تليُق به، والِحرُص على اإكراِمه. 

ــُب الِمــزاِح غيــِر الّلائِــِق معــُه، وكلِّ الّســلوكاِت الَّتــي   َتجنُّ
ــه. تُغضُب

 اســتقبالُُه بالفــرِح والتّهليــِل والتِّرحــاِب، واإجلاُســُه في اأفضِل 
مجلٍس ومكان. 

ْهــِن والَقلِب   ُحســُن ال�ســتماِع، والحــرُص علــى حضــوِر الذِّ

ذنـِـه. ثـِـِه، واألّ� َتبتــدَئ بالــكلاِم عنــَدُه اإلّ� باإ اأثنــاَء تحدُّ
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 عدُم اإحداِث َشَغٍب اأْو ضجيج ٍفي مجلِسِه، ومخاطبِتِه بلطٍف واأدب. 
ِن التــزَم النـّـاُس  ــه، وهــي تــدلُّ علــى َغيِرهــا، فــاإ ســلاِم، ورعايــِة َحقِّ هــذه بعــُض ُصــَوِر توقيــِر الكبيــِر فــي ال�إ

ســلاِم واأحكاَمــه، ُوقِّــَر الكبيــُر، وُحِفــَظ َمقاُمــُه. اأدَب ال�إ

أول�ِد بالهاتف النَّّقاِل في حضرِة الكبار. قضية للنق�ش   اأناقُش انشغاَل ال�

اإشراقٌة تربوّية:

أنبياء: 107(.  رَۡسۡلَنَٰك إِلَّ رَۡحَٗة ّلِۡلَعٰلَِمَن﴾ )ال�
َ
قاَل تعالى: ﴿َوَمآ أ

ــِمَل اأيضــاً  ــا َش نســاِن فَحْســب، واإنّم ــي حــقِّ ال�إ ــِر ف غي ــى الرَّحمــِة بالصَّ ســلاِم عل ــْم يقتصــِر اهتمــاُم ال�إ لَ
ْفــِق بالَحَيــواِن، والرَّْحمــِة بــه. آيــاِت القراآنّيــِة وال�أحاديــِث النَّبويّــِة تدعــو اإلــى الرِّ الَحَيــوان، فهنــاَك عــدٌد ِمــَن ال�

نش�ط:
اأناِقُش وزملائَِي موضوَع )َبْيُت الُمِسنّين- اإيجابِّياٌت وسلبّيات(.
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التَّقويم

حيَحــِة  ( ُمقابـِـَل الِْعبــاَرِة َغْيــِر الصَّ حيَحــِة، َواإشــاَرَة ) ( ُمقابـِـَل الِْعبــاَرِة الصَّ ــؤاُل ال�أّول: اأَضــُع اإشــاَرَة ) السُّ
ِفيمــا َياأْتي: 

نِّ اأِو الّديِن اأِو الِعْلم. ماً بالسِّ )      (اأ المقصوُد )بالكبير(: َمْن كاَن ُمَتَقدِّ

غير، والرَّحمِة بالكبير. ريُف على توقيِر الصَّ )      (ب حثَّ الحديُث الشَّ
نساِن َفَقْط. سلاُم اإلى الرَّحمِة بال�إ )      (ج دعا ال�إ

)      (د راوي حديث )ليَس ِمنّا ....( هو اأنُس ْبُن مالك.
(: »ليَس ِمنّا«؛ اأْي ليَس على طريقِتنا، َوُمثُِلنا. )      (هـ معنى قوِل النَِّبيِّ )

جابة الّصحيحة فيما ياأتي: ؤاُل الثّ�ني: اأضع دائرة حول رمز ال�إ السُّ
( مدة عشر سنوات، وكان يفتخر بذلك اإنه: 1 خادم رسول الله )

ب- مالك بن اأنس. اأ- اأنس بن مالك.   
د- سهيل بن سعد. ج- اأبو هريرة.    

2 يقتضي حال الصغير اأن:
ب- ُيرحم. اأ- يتصدق عليه.    
د- توقيره. ج- التواضع معه.   
آتية ليست من معنى »الكبير« وهي: 3 واحد من ال�

ب- كبير النسب. اأ- كبير السن.    

د-  كبير الجسم. ج- كبير العلم.    
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ُد ثلاثاً ِمْن ُصَوِر: ؤاُل الثّ�لِث: اأَعدِّ السُّ
اأ توقيِر الكبير.

غير. ب الرَّحمِة بالصَّ

ؤاُل الّراِبع: اأستنتُج اأَثَرْيِن ل�لتزاِم المسلميَن )بالتَّْوقيِر والّرحمة(. السُّ

ريف. ؤاُل الخ�ِمس: اأذكُر مناسبَة الحديِث النَّبويِّ الشَّ السُّ

(: »ليَس ِمنّا ــــــــــــــــــــــ«. ريَف ال�آتي غيباً: قاَل رسول اللّه ) ؤاُل الّس�ِدس: اأكتُب الحديَث الشَّ السُّ

ــؤاُل الســ�بع: )التَّقويــم النَّْوِعــّي( اأِصــُف وزملائـِـَي فــي المجموعــِة تعاُمــَل الطََّلَبــِة َمــَع المعلِّميــن فــي  السُّ
المدرســِة وخارِجهــا.
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الوحدة الّرابعة

الّسيَرُة النَّبوّية

رُس الثّ�ني َعَشَر: بيعُة العقبِة ال�أولى. الدَّ

رُس الثّ�لَِث َعَشَر: بيعُة العقبِة الثّ�نية. الدَّ

.) رُس الّراِبَع َعَشَر: مصعُب ْبُن ُعَمْير ) الدَّ
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الَوحدة الّرابعة
الّسيَرُة النََّبِويَّة

 
ق�ل اأمير الشعراء الش�عر اأحمد شوقي:

اإّن الحي�ة عقيدٌة وجه�ُد قِْف دوَن راأيَك في الحي�ِة ُمج�هدًا  
اأهداف الَوحدة: 

نهــا المحتــوى التعليمــي  ُيَتَوقَّــُع مــن الطّلبــة بعــد نهايــة دروس الَوحــدة تمثـّـل الــدروس والعبــر التــي تضمَّ
فــي دروس الوحــدة، وذلــك مــن خلال:

1 توضيح مفهوم البيعة وبنودها.
سلامية. 2 استخلاص اأهمية البيعة في تاريخ الدعوة ال�إ

سلام في يثرب. 3 ال�قتداء بدور الصحابي الجليل مصعب بن عمير في نشره ال�إ
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بيعُة العقبِة ال�أولى رُس الدَّ
الثّ�ني َعَشَر

ال�أْهداُف
ُيَتَوقَُّع مَن الطّلِبة في نهايِة الّدرِس اأْن يكونوا قادرين على:

1 تعريف مفهوم البيعة.
سلام. 2 تعليل سرعة استجابِة النََّفِر من اأهِل يثرَب للاإ

3 تعداد اأهّم بنوِد البيعة.
.) 4 توضيح موقف اليهوِد في المدينِة ِمَن النَِّبيِّ )

سلام. (اأّوِل سفيٍر في ال�إ حابِيِّ مصعِب ْبِن ُعَمْيٍر ) 5 استخلاص دور الصَّ
أموِر العظيمة. يَِّة في اإنجاِح ال� رِّ يَّة السِّ 6 تقدير اأَهمِّ
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لَِنَتَذكَّر:
سلاَم على القبائل. ( ال�إ  َعْرَض رسوِل اللّه )

.)  موقَف القبائِل من دعوِة رسوِل اللّه )

ســلاَم علــى القبائــِل الَّتــي تاأتــي اإلــى مكّــَة فــي المواســِم العربّيــة  ( يعــرُض ال�إ بينمــا كاَن رســوُل اللـّـِه )
ــَنِة الحاديــَة عْشــَرَة للبعثــِة بســتِّة رجــاٍل مــن قبيلــِة الَخــْزَرِج وكانــْت هــذه القبيلــة  ، التقــى فــي السَّ اأثنــاَء الحــجِّ

تســكُن مدينــَة يثــرَب َمــَع قبيلــِة ال�أوِس، وبعــِض القبائــِل اليهوديَّــة.
ســلام، وتــلا عليهــم القــراآن، فقــاَل بعُضهــم لَِبْعــض: يــا قــوُم، تعلمــوَن واللِّه  ( عليهــم ال�إ عــرَض النَِّبــيُّ )

اإنـّـه لَلـــنَّبُي الــذي َتَوعَّدكـُـم بــه يهــود، فــلا َيْســِبقنَّكم اإليه...
ــوُه فيمــا  ــه، اأجاب ــي دعوتِ ــه صــادٌق ف ــى، واأنَّ ــِه تعال ــِد اللّ ــْن عن ــه رســوٌل ِم ــَك الرِّجــاُل اأنَّ ــَن اأولئ ــا اأيق لّم
قــوه، واأســلموا، وهــم َياأْملــوَن اأْن َيجمــَع اللـّـُه تعالــى بـِـِه قوَمُهــْم، واأْن يكــوَن ســبباً فــي اإنهــاِء  دعاهــم اإليــه، َوصدَّ

الخلافــاِت والعــداواِت القائمــة باســتمراٍر بيــَن ال�أوِس والخــزرج.    

نش�ط:
ــوا  ــي كان ــوِد الَّت ــَة اليه ــُب مقول ــِة، واأكت ــِة المدرس ــي مكتب ــيَرة ف ــِب الّس ــى كت ــُع اإل اأْرِج

ــرب. ــل يث ــا اأه دون به ــدِّ يه

العودة اإلى يثرب:
أهــِل يثــرَب  ــتَُّة اإلــى يثــرَب، ل� يغيــُب عــْن اأذهانِِهــْم تهديــُد اليهــوِد ووعيُدُهــْم ل� عــاَد رجــاُل الخــزرج السِّ
مــاِن الَّــذي َقــُرَب اأوانـُـه، فاليهــوُد َتْعــِرُف صفاتـِـِه واأوصاَفــُه ِمــْن كُُتِبِهــْم، لذلــك اجتهــَد  عنــَد ظهــوِر نبــيٍّ اآِخــَر الزَّ
الرِّجــاُل فــي الّدعــوِة اإلــى اللـّـِه تعالــى، حتـّـى انضــمَّ اإليهــم ســبعٌة اآخــرون: خمســٌة ِمــَن الخــزرِج، واثنــاِن ِمــَن 

ال�أوس.
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ُصندوُق
 الَمعرفة:

أوامر. 1 البيعة: هي العهُد، والطّاعُة، واإنفاُذ ال�
.) حابِيُّ جابُر ْبُن عبِد اللّه ) 2 تغيََّب َعِن البيعِة الصَّ

بيعُة العقبِة ال�أولى:
فــي موســِم الحــِج للعــاِم الثّانــي َعَشــَر 
ــَد  ــّراً عن ( ِس ــِه ) ــة، التقــى رســوُل اللّ للبعث
العقبــة بِمًنــى باْثَنــي َعَشــَر رجــلاً ِمــْن مســلمي 
يثــرَب: َعَشــَرٍة ِمــَن الخــزرج، واثَنْيــِن ِمــَن 
ال�أوس، وبايعــوُه علــى اأمــوٍر عديــدٍة، يذكُرهــا 
(، حيــُث قــال:  عبــادُة ْبــُن الّصامــت )

( ليلــة العقبــِة علــى األّ� نُشــِرَك باللـّـِه شــيئاً، ول� نســرَق، ول� نزنــَي، ول� ناأتــَي ببهتــاٍن  »باَيْعنــا رســوَل اللـّـه )
ــة« )رواه الُبخــاِرّي(. ــُم الَجنَّ ــم َفَلُك ْن وفيت ــاإ ــال: ف ــروٍف، فق ــي مع ــُه ف ــا، ول� نَعصَي ــا واأرجِلن ــن اأيدين ــِه بي نفتري

( مــع هــؤل�ِء المبايعيــن ســفيَرُه اإلــى  ــِت البيعــُة، وانتهــى موســُم الَحــّج، بعــث رســول اللـّـه ) بعــَد اأْن تمَّ
َهُهــْم فــي  ســلاِم، ويفقِّ (؛ لِيعلِّــَم المســلمين فيهــا شــرائَع ال�إ يثــرَب، وهــو الّصحابِــيُّ مصعــُب ْبــُن ُعَمْيــر )

ســلاِم بيــَن الَّذيــَن ل� يزالــون علــى ِشــْرِكهم مــْن اأهــِل يثــرب. دينهــم، وليقــوَم بنشــِر ال�إ

يَُّة بيعِة العقبِة ال�أولى: اأَهمِّ
سلاِم خارَج مكّة.  كانَِت البيعُة نقطَة البدايِة ل�نتشاِر ال�إ

ــة؛ مــا زاَدهــْم عزمــاً وثباتــاً علــى  أمــَل فــي نفــوِس المســلميَن المســتضَعفين فــي مكَّ  زرَعــِت البيعــُة ال�
ــْم. ديِنِه

أموِر العظيمة. يَِّة في اإِنجاِح ال� رِّ يََّة السِّ  اأظهَرِت البيعُة اأَهمِّ
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التَّقويم

حيحِة فيما ياأتي:  جابِة الصَّ ؤاُل ال�أّول: اأَضُع دائرًة حوَل رمِز ال�إ السُّ
َنة: اأ كانْت بيعُة العقبِة ال�أولى في السَّ

1- العاِشرِة للِبْعَثة.
2- الثّانيَة َعْشَرَة للِبْعَثة.

3- الحاديَة َعْشَرَة للبعثة.
4- الثّالِثَة َعْشَرَة للِبْعَثة.

( في بيعِة العقبِة ال�أولى ِمَن الرِّجال: ب كان عدُد الَّذيَن بايعوا رسوَل اللّه )
1- ستًَّة ِمَن الَخْزَرج.

2- َعَشَرًة ِمَن الَخْزَرِج، واثنْيِن ِمَن ال�أوس.
3- ِستًَّة ِمَن ال�أوس.

4- َسْبَعًة ِمَن الخزرِج، وخمسًة ِمَن ال�أوس.
(؟ أمُل الَّذي كاَن ياأُْملُُه النََّفُر الَّذيَن اأسلموا ِمْن اأهِل يثرَب ِمْن رسوِل اللِّه ) ؤاُل الثّ�ني: ما ال� السُّ

َنْتها بيعُة العقبِة ال�أولى. ُد ثلاثَة اأموٍر َتَضمَّ ؤاُل الثّ�لِث: اأَعدِّ السُّ
سلام. ( اأّوِل سفيٍر في ال�إ ُح دوَر مصعِب ْبِن ُعَمْيٍر ) ؤاُل الّراِبع: اأَوضِّ السُّ

يَُّة بيعِة العقبة ال�أولى؟ ؤاُل الخ�ِمس: ما اأَهمِّ السُّ
ؤاُل الّس�ِدس: ماذا تتوقع لِو انتشَر خبُر بيعِة العقبِة ال�أولى؟ السُّ
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بيعُة العقبِة الثّ�نية
رُس الدَّ

الثّ�لَِث َعَشَر

ال�أْهداُف
ُيَتَوقَُّع مَن الطّلِبة في نهايِة الّدرِس اأْن يكونوا قادرين على:

( على اإسلاِم زعماِء القبائل. 1 تعليل ِحْرص مصعِب ْبِن ُعَمْيٍر )

2 ذكر عدد المبايعيَن رجال�ً ونساًء.

3 تعداد اأربعة من بنوِد بيعِة العقبِة الثّانية.

4 ذكر اأثَرْيِن من اآثاِر بيعِة العقبِة الثّانية.
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لَِنَتَذكَّر:
( بيعــَة العقبــِة   بايــَع اثنــا عشــَر رجــلاً ِمــَن ال�أوِس والخــزرِج رســوَل اللـّـِه )

ــَنِة الثّانيــَة َعْشــَرَة للِبعثــة. أولــى فــي السَّ ال�
( اإلــى يثــرَب؛  حابـِـّي مصعــَب ْبــَن ُعَمْيــٍر ) ( الصَّ  اأرســَل رســوُل اللـّـِه )

ســلام. لُِيَعلِّــَم المســلميَن فيهــا اأمــوَر دينهــم، ويدعــَو اإلــى ال�إ

:) فيُر الّداعيُة مصعُب بُن ُعَمْيٍر ) السَّ
ســلاِم بجــدٍّ  (، واأخــَذ يدعــو اإلــى ال�إ ( ضيفــاً علــى اأســعَد ْبــِن ُزرارَة ) نــزَل مصعــُب بــُن عميــٍر )
واجتهــاد، واأســلَم علــى يدْيــِه كثيــٌر ِمــَن النّــاس، منهــم ســعُد بــُن معــاٍذ، واأســيُد بــُن حضيــٍر ســّيدا بنــي عبــِد 
ســلاَم بعــَد اإســلاِم ســيِِّدهم ســعِد بــِن  ال�أشــهل، فلــْم يبــَق رجــٌل اأِو امــراأٌة فــي بنــي عبــِد ال�أشــهل اإلّ� ودخــَل ال�إ

معــاذ.
ــاِر  ( بانتش ــِه ) ــوَل اللّ ــُر رس ــَة، ُيبشِّ ــى مكَّ ( اإل ــٍر ) ــُن عمي ــُب ب ــَع مصع ، رج ــِم الحــجِّ ــَل موس قب

ــلام. س ــُه ال�إ ــرَب اإلّ� ودخَل ــِل يث ــوِت اأه ــن بي ــٌت م ــَق بي ــْم يب ــه ل ــى اإنّ ــرَب، حتّ ــي يث ــلاِم ف س ال�إ

بيعُة العقبِة الثّ�نية:
فــي موســِم الحــجِّ للعــاِم الثّالـِـَث َعَشــَر للبعثــِة، خــرَج بعــُض المســلميَن مــن اأهــِل يثــرَب َمــَع قوِمهــم ِمــَن 
يٌَّة اأّدْت اإلــى اتِّفــاِق  ( اتصــال�ٌت ِســرِّ المشــركيَن اإلــى مكَّــة، ولّمــا وصلوهــا َجــَرْت بيَنهــم وبيــَن رســوِل اللـّـِه )
يٍَّة تاّمــٍة فــي اللَّيــل والنـّـاُس نيــام،  الفريقْيــِن علــى اأْن يجتمعــوا عنــَد العقبــِة بِِمنــى، واأْن َيِتــمَّ ال�جتمــاُع فــي ِســرِّ

أمــِر لقريــٍش وللمشــركيَن مــن اأهــِل يثــرب. خشــيَة انكشــاِف ال�
لّمــا حــاَن موعــُد اللِّقــاِء، تســلََّل المســلموَن ُمْســَتْخفين؛ حتـّـى ل� يشــعَر بهــم قوُمهم، ووصلوا لِِلقاِء رســوِل 
(، وكانــوا ثلاثــًة وســبعين رجــلاً وامراأتْيــِن، همــا نَُســْيَبُة بنــُت كعــِب المازنيَّــة، واأســماُء بنــُت عمــٍرو  اللـّـِه )

مــن بنــي َســَلَمة.



80

دوُر العّب�ِس بِن عبِد المطَِّلب:
ــُه العّبــاُس بــُن عبــِد المطَِّلــب، وكاَن ل� يزاُل مشــركاً، اإلّ�  ( اإلــى العقبــِة، وَمَعــُه عمُّ حضــَر رســوُل اللـّـِه )

اأنـّـه اأحــبَّ اأْن يحضــَر اأمــَر ابــِن اأخيــِه، ويتوثَّــَق لــه.
أمــِر، وثَِقــَل المســؤوليِة  كاَن العّبــاُس اأّوَل المتكلِّميــن، فشــرَح للقــوِم وبيَّــَن لهــم -بــكلِّ صراحــة- خطــورَة ال�
الَّتــي ســتكوُن عليهــم، نتيجــَة هــذِه البيعــة، وهــذا التحالــف، فقالــوا: قــْد َســِمْعنا مــا قُْلــَت، فتكلَّــْم يــا رســوَل 

(، وُخــْذ لنفِســَك، ولَِربِّــَك مــا اأحببــَت. اللـّـِه )

بنوُد البيعة:
ســلاِم، ثــمَّ قــال: »اأبايُعكــم علــى  ــَب فــي ال�إ ــلا القــراآَن، ودعــا اللّــَه تعالــى، وَرغَّ (، َفَت قــاَم رســوُل )
أمــِر بالمعــروِف، والنَّهــِي  ــْمِع والطّاعــِة فــي النَّشــاِط والَكَســل، وعلــى النَّفقــِة فــي الُعْســِر والُيْســر، وعلــى ال� السَّ
عــِن المنكــر، وعلــى اأن تقولــوا فــي اللـّـِه، ل� تاأخُذكــم فــي اللـّـِه لومــُة ل�ئــم، وعلــى اأن تْنصرونــي اإذا َقِدْمــُت 

عليكــم، وَتْمنعونــي مّمــا تمنعــوَن ِمْنــُه اأنفَســكم واأزواَجكــم واأبناَءكــم، ولكــُم الَجنَّــة« )رواه الُبخــارّي(.
أنّهــا تعنــي اإعــلاَن حــرٍب علــى كلِّ َمــْن يخالــُف هــذا  خــاَف بعــُض المبايعيــَن مــن نتائــِج هــذِه البيعــِة؛ ل�
الّديــن، واســتعداًء لبقّيــِة القبائــِل العربّيــة الُمْشــِرَكة، وقطعــاً للعلاقــاِت القائمــِة بيــَن اأهــِل يثــرَب واليهــود، وقــد 
( فقــال: »يــا رســوَل اللّــِه، اإنَّ بيَننــا وبيــَن  ــيُّ اأبــو الهيثــِم بــُن التَّيهــاِن ) حابِ ِف الصَّ ــَر عــن هــذا التَّخــوُّ عّب
الرِّجــاِل -يعنــي اليهــوَد- حبــال�ً، واإنـّـا لقاطعوهــا، فهــْل عســيَت اإْن نحــُن فعْلنــا ذلــك، ثــمَّ اأظهــَرَك اللـّـُه اأْن ترجَع 
م، والهــدُم الهــدم، اأنــا ِمْنُكــْم،  ُم الــدَّ (، ثــّم قــال: »بــِل الــدَّ ــَم رســوُل اللـّـِه ) اإلــى قوِمــَك، وَتَدَعنــا«. فتبسَّ

واأنتــْم ِمنـّـي، اأحــارُب َمــْن حاربُتــْم، واأســالُِم مــْن ســالَْمُتم« )رواه اأحمــد(.

نشاط:

َيْت بيعــُة العقبــِة الثّانيــِة بيعــَة  أعــِرَف لمــاذا ُســمِّ اأْرِجــُع اإلــى اأحــِد كتــِب الّســيَرِة النَّبويـّـِة؛ ل�
الَحْرب؟
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( منهــم كَُفــلاَء عليهــم، فاأخرجــوا منهــم اْثَنــي َعَشــَر نقيبــاً:  ــِت البيعــة، طلــَب رســوُل ) وبعــَد اأْن تمَّ
تســعًة ِمــَن الخــزرج، وثلاثــًة ِمــَن ال�أوِس، يكونــون كفــلاَء علــى قومهــم.

موقُف قريٍش ِمَن البيعة:
َعِلَمــْت قريــٌش فــي اليــوِم التّالــي باأْمــِر البيعــِة، فذهبــوا اإلــى خيــاِم اأهــِل يثــرَب فــي ِمَنــى يحتّجــون، فاأْقَســَم 
يَِّة التّاّمــِة الَّتــي اأحاَطــْت  ــرِّ مشــركو يثــرب، وهــم صادقــون، اأنـّـُه لــم يحــدْث اأمــٌر كهــذا اأبــداً، فقــد كان للسِّ

أهــِل يثــرَب وقريــٍش علــى حــدٍّ ســواء. بالبيعــِة اأثــٌر بالــٌغ فــي عــدِم انتشــاِر خبِرهــا وتفاصيِلهــا ل�

يَُّة البيعِة واآث�رُه�: اأَهمِّ
يٌَّة واآثاٌر عديدة، منها: لبيعِة العقبِة الثّانيِة اأَهمِّ

( والمسلميَن من مكََّة اإلى يثرب.  كانَِت البيعُة مقدمًة لهجرِة رسوِل اللِّه )

ٌة وَمَنَعٌة َتحميها، وتُداِفُع َعْنها. سلامّيِة قوَّ  اأصبَح للدعوِة ال�إ
ــاس، ِمــْن ِخــلاِل دوِر الصحابــي  ــِة بيــَن النّ ــَة دوِر الّداعيــِة فــي نشــِر المحبَّ يَّ  اأظهــَرْت هــذه البيعــُة اأَهمِّ

.) مصعــِب بــِن عميــر )
أموِر العظيمة. يَِّة في اإنجاِح ال� رِّ يََّة السِّ  اأظهَرِت البيعُة اأَهمِّ
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التَّقويم

جابِة الّصحيحِة فيما ياأتي:  ؤاُل ال�أّول: اأَضُع دائرًة حوَل رمِز ال�إ السُّ
( اإلــى اأهــِل يثــرَب )المدينــة المنــورة(؛ لِيعلَِّمهــم  اأ الّصحابـِـيُّ الَّــذي اأرســَلُه رســوُل اللـّـِه )

ســلام، هــو: القــراآَن، ويدعوهــم اإلــى ال�إ
.) 2- مصعُب بُن عميٍر )   .) 1- عّماُر بُن ياسٍر )

.) 4- زيُد بُن حارثَة )   .) 3- بلاُل بُن رباٍح )
سلاَم، هو: ب سيُِّد بني عبِد ال�أشهِل الَّذي كاَن اإسلاُمُه دافعاً لدخوِل قوِمِه جميعاً ال�إ

.) 2- سعُد بُن معاٍذ )   .) 1- اأسعُد بُن ُزرارَة )
.) 4- اأسيُد بُن حضيٍر )   .) 3- معاُذ بُن َجَبٍل )

ــَن ال�أوِس والخــزرِج  ( ِم ــِه ) ــَن طلَبهــم رســوُل اللّ ــلاِء( الَّذي ــاِء )الُكَف ــُع النَُّقب ج كاَن توزي

آتــي: علــى النَّحــِو ال�
1- ستٌَّة ِمَن ال�أوِس، وستٌَّة ِمَن الخزرج. 
2- ثلاثٌة ِمَن الخزرج، وستٌَّة ِمَن ال�أوس.

3- ثلاثٌة ِمَن ال�أوِس، وتسعٌة ِمَن الخزرج.
4- ثلاثٌة ِمَن ال�أوِس، وثلاثٌة ِمَن الخزرج.

ؤاُل الثّ�ني: اأعلُِّل ما ياأتي: السُّ
( على دعوِة زعماِء القبائِل واأسياِدها. حابِيِّ مصعِب بِن عميٍر ) اأ ِحْرُص الصَّ

اُر نيام. ب ِحْرُص الُمبايعيَن على اأْن تكوَن البيعُة ليلاً، والكفَّ
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ُد ثلاثًة من بنوِد بيعِة العقبِة الثّانية. ؤاُل الثّ�لِث: اأَعدِّ السُّ

ؤاُل الّراِبع: اأذكُر اأثَرْيِن من اآثاِر بيعِة العقبِة الثّانية. السُّ

ُق بيَن بيعِة العقبِة ال�أولى والثّانية، من حيُث عدُد المبايعيَن، وَسَنُة حدوثِهما. ؤاُل الخ�ِمس: اأَفرِّ السُّ
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)  ُمصعُب بُن ُعَمْيٍر )
رُس الدَّ

الّرابَع َعَشَر

ال�أْهَداُف
ُيَتَوقَُّع مَن الطّلِبة في نهايِة الّدرِس اأْن يكونوا قادرين على:

.) 1 التعرف اإلى نسِب ُمصعِب بِن ُعَمْيٍر )

.) 2 شرح كيفيَّة اإسلاِم ُمصعِب بِن ُعَمْيٍر )
سلام. ( في نشِر ال�إ 3 بيان دور ُمصعِب بِن ُعَمْيٍر)
.) 4 توضيح كيفيَّة استشهاِد ُمصعِب بِن ُعَمْيٍر )

.) روِس والِعَبِر من سيرِة ُمصعِب بِن ُعَمْيٍر ) 5 استنتاج اأهّم الدُّ
.) 6 ال�قتداء بُمصعِب بِن ُعَمْيٍر )
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ــَد  ــْم بع ــَع والِدِه ــِت َم ــى البي ــه اإل ــِن واإخوتُ ــُد الرَّحم رجــَع عب
صــلاِة التّراويــِح فــي شــهِر رمضــان، ومــا اإْن وصلــوا البيــَت، حتـّـى 
مــاَم يتحــّدُث فــي موعظِتــِه  قــاَل عبــُد الرَّحمــِن لوالــده: ســمعُت ال�إ
ْثَتنــا عنــه يــا  (، فهــّلا حدَّ حابـِـيِّ ُمصعــِب بــِن ُعَمْيــٍر ) عــن الصَّ

اأبــي.
الوالــد: تعالَــوا اجلســوا، وناولني يا عبــَد الرَّحمن ِمَن المكتبِة 
ح�بــِة ل�بــن  كتــاَب )اأْســُد الغ�بــِة فــي معرفــِة الصَّ

حابـِـيِّ الجليل. َثُكــْم عــن هــذا الصَّ ال�أثيــر(؛ ل�أحدِّ
.) ْفنا بنسِب ُمصعِب بِن ُعَمْيٍر ) عبد الرَّحمن: َتفّضْل ُخذ الكتاَب يا اأبي، وعرِّ

ــُه هــي  ــِد اللّــه، واأمُّ ــى باأبــي عب ــٍر بــُن هاشــٍم بــُن عبــِد منــاف، كان ُيَكنّ ــُن ُعَمْي الوالــد: هــو ُمصعــُب ب
َبــُه المســلموَن بعــد اإســلاِمِه ُمصعــَب  ُخنـّـاُس بنــُت مالــك، وكانَــِت امــراأًة غنيَّــًة، وذاَت مكانــة، لقَّ

الَخْيــر.

نش�ط:
(؟ ( َمَع نسِب رسوِل اللِّه ) اأيَن يلتقي نسُب ُمصعِب بِن ُعَمْيٍر )

( قبَل اإسلاِمه؟ مريم: كيَف كانَْت حياُة ُمصعِب بِن ُعَمْيٍر )
( يعيــُش حيــاَة َتــَرف، فــكاَن ِمــْن اأْعطــِر اأهــِل َمكَّــة، ولباُســُه ِمــَن  الوالــد: كاَن ُمصعــُب بــُن ُعَمْيــٍر )

ــُه تُِحبُّــُه حّبــاً شــديداً. َي بِهــا، وكانَــْت اأمُّ الحريــر، ُولـِـَد فــي النِّْعمــة، وُغــذِّ
سلام؟ ْقَتنا يا اأبي اأْن نعرَف ِقّصَة اإسلاِمه، فكيَف دخَل ال�إ اأسم�ء: شوَّ

ــن  (، وع ــِه ) ــوِل اللّ ــْن رس ــَة- ع ــِل مكَّ ــِة اأه ( -كبقيَّ ــٍر ) ــُن ُعَمْي ــُب ب ــِمَع ُمصع ــْد َس ــد: لق الوال
ــَه  فــا، فتوجَّ أرقــِم علــى جبــِل الصَّ أرقــِم بــِن اأبــي ال� حابــِة فــي داِر ال� دعوتـِـِه، وعــِن اجتماِعــِه َمــَع الصَّ
( وُهــَو يصلـّـي باأصحابِــِه، َفَشــَرَح اللـّـُه تعالــى قلَبــُه  اإليِهــْم، َوَســِمَع القــراآن، وشــاهَد النَِّبــيَّ )

د. ســلاِم، فاأعلــَن اإســلاَمه دوَن تــردُّ للاإ
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ُه باإسلاِمه؟، وكيَف كاَن موقُفها من ذلك؟ عبد الرَّحمن: وهْل َعِلَمْت اأمُّ
ــه، َحتـّـى راآُه اأحــُد المشــركين يدخــُل  ( اأمــَر اإســلاِمه َعــْن اأمِّ الوالــد: لقــْد َكَتــَم ُمصعــُب بــُن ُعَمْيــٍر )
ـذي نــزَل عليهــا  أرقــم، فســارَع اإلــى اأمِّ مصعــٍب؛ ليخبَرهــا بالَخَبــِر الَـّ أرقــِم بــِن اأبــي ال� داَر ال�
كالّصاعقــة، وحاولـَـْت بـِـُكلِّ الطُّــُرِق اإقناَعــُه بالعــودِة اإلــى عبــادِة ال�أصنــام، لكنَّــُه رفــض، فحَبَســْتُه 

ــْن َمْحَبِســه. ــى ل� يهــرَب ِم ــْت علــى البيــِت ُحّراســاً؛ حتَّ فــي البيــِت، وجعَل
مريم: وهْل بقَي في محبِسِه طويلاً يا اأبي؟

حابــِة اإلــى الحبشــِة، اســتطاَع اأْن َيْحتــاَل علــى  ( بهجــرِة الصَّ الوالــد: لّمــا َعِلــم ُمصعــُب بــُن ُعَمْيــٍر )
ــَن  ــَع الَّذي ــاَد َم ــى ع ــا حتّ ــى الحبشــة، ومكــَث فيه ــَن اإل ــرب، فالتحــَق بالمهاجري ــِه، ويه ُحّراِس
 ) عــادوا، ثــمَّ هاجــَر الهجــرَة الثّانيــَة اإلــى الحبشــة، وبعــَد عودتِــِه مْنهــا اأرســَلُه رســوُل اللـّـِه )
أولــى؛ لُِيَعلِّــَم المســلميَن ِمْنُهــُم القــراآَن، واأحــكاَم  ســفيراً لــه اإلــى اأهــِل يثــرَب بعــَد بيعــِة العقبــِة ال�

ســلام. ســلام، ويدعــَو المشــركيَن ِمْنُهــْم اإلــى ال�إ ال�إ
( في يثرب؟ اأسم�ء: ماذا فعَل ُمصعُب بُن ُعَمْيٍر )

 ،) حابِــيِّ اأْســَعَد ْبــِن ُزرارَة ) ( -يــا اأحّبائــي- ضيفــاً علــى الصَّ الوالــد: نــزَل ُمصعــُب بــُن ُعَمْيــٍر )
ســلاِم ِســّراً، حتـّـى اإنَّــه لــْم يبــَق بيــٌت مــن بيــوِت يثــرَب اإلّ� َوَســِمَع  واجتهــَد فــي الّدعــوِة اإلــى ال�إ
ــِل واأســياِدها، طمعــاً فــي اإســلاِم اأتباِعهــم  ســلام، وكاَن َيْحــِرُص علــى اإســلاِم زعمــاِء القبائ بال�إ
( ســيِِّد بنــي عبــِد ال�أشــهل، كمــا  واأقواِمهــم، وهــذا مــا حــدَث بعــَد اإســلاِم ســعِد بــِن معــاٍذ )
اأســلَم علــى يديــه كثيــٌر ِمــَن النـّـاِس، اأمثــاُل اأســيِد بــِن حضيــر، وعمــِرو بــِن الَجمــوح، وســعِد بــِن 

عبــادَة، رضــي اللـّـه عنهــم جميعــاً.
(؟ ( َغَزواٍت َمَع النَِّبيِّ ) د: هْل َشِهَد ُمصعُب بُن ُعَمْيٍر ) ُمَحمَّ

ــد،  ــدر، وغــزوَة اأُح ــِهَد غــزوَة ب ــُث َش ــن، حي ( اإلّ� َغْزَوَتْي ــٍر ) ــُن ُعَمْي ــُب ب ــْم يشــهْد ُمصع ــد: ل الوال
ــُه شــهيداً فيهــا. ــاَرُه اللّ واخت

.) عبد الرَّحمن: اأْخِبْرنا يا اأبي عِن استشهاِدِه )



87

حابــة، َحَمــَل مصعــٌب  الوالــد: بعــَد اأْن نــزَل الرُّمــاُة َعــِن الجبــِل فــي غــزوِة اأُحــٍد، وداَرِت الّدائــرُة علــى الصَّ
ــواَء بيــِدِه  ــه، فقطَعهــا، ثــمَّ حمــَل اللِّ ــُه اأحــُد المشــركيَن علــى يميِن ــِه، فضرَب ــواَء بيميِن ( اللِّ (
ــٌد إِلَّ رَُســوٞل  الُيســرى، فقطَعهــا، ثــمَّ ضــمَّ اللِّــواَء َبَعُضَدْيــِه اإِلــى صــدِرِه وهــو يقــراأ: ﴿َوَمــا ُمَمَّ
قَــۡد َخلَــۡت ِمــن َقۡبلـِـهِ ٱلرُُّســُلۚ ....﴾ )األ عمــران: 144(، ثــمَّ ضرَبــُه الُمْشــِرُك بُِرْمــٍح، وارتقــى بــه 

مصعــُب شــهيداً.
ــم  ــُه ل ــا اأرادوا دفَن (، ولّم ــٍر ) ــِن ُعَمْي ــِب ب ــِة ُمصع ــى جثَّ ــرََّف المســلموَن اإل ــاِل، تع ــاِء القت ــَد انته وبع
ــِه ظهــَر  ــُه بــه اإلّ� رداًء، اإذا وضعــوُه علــى راأســِه ظهــَرْت ِرجــلاه، واإذا وضعــوُه علــى رجلْي نونَ يجــدوا مــا يكفِّ

ْذِخــر« )رواه البخــاري(. ــِه ال�إ ــوا علــى رجلْي ــُه، واجعل (: »غطــوا بهــا راأَس ــه ) ــه، فقــاَل رســوُل اللّ راأُس

ُصندوُق
ْذِخر: نباٌت ُعْشِبيٌّ ذو رائحٍة َزِكيَّة. الَمعرفة: ال�إِ

ــًة منــك،  ــه: »لقــْد راأْيُتــَك بمكَّــَة، ومــا بهــا اأرقَّ ُحلــًة، ول� اأحســَن لَمَّ (، وقــاَل فــي حقِّ وقــَف النَِّبــيُّ )
ــِة خيــَر الجــزاء. أمَّ ثــم هــا اأنــَت اليــوَم شــعٌث فــي ُبــْرَدة«. َرِحــَم اللـّـُه تعالــى ُمصعبــاً، وجــزاُه عــن ال�

( مثــال�ً فــي التّضحيــة والِفــداء فــي ســبيِل اللـّـِه تعالــى،   ال�أم:  لقــد كانـَـْت حيــاُة ُمصعــِب بــِن ُعَمْيــٍر )
ــَل ال�أذى والَحْبــَس، والهجــرَة في ســبيِل اللِّه تعالــى، وكاَن داعياً  فقــْد تــرَك العيــَش الّرغيــد، وتحمَّ
ــباِب والِفْتيــان، وفــي حياتـِـِه دروٌس وِعَبــٌر،  ناجحــاً، ومجاهــداً شــجاعاً، يمثِّــُل قــدوًة َحَســَنًة للشَّ

.) فياليتنــا نكــوُن مثــَل ُمصعــِب بــِن ُعَمْيــٍر )
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التَّقويم

جابة الّصحيحة فيما ياأتي: ؤاُل ال�أّول: اأضع دائرة حول رمز ال�إ السُّ
1 كان مصعب بن عمير يكنى باأبي:

د- الحارث. ج- هريرة.   ب- عبد الرحمن.  اأ- عبد الله.  
ــه  ــه الصــلاة والســلام باأصحاب ــي علي ــاع النب ــكان اجتم ــى م ــر اإل ــن عمي ــب ب 2 ذهــب مصع

ــي: ــن اإســلامه ف واأعل
.) د- بيت النبي ) ج- الكعبة.  أرقم بن اأبي ال�أرقم.  ب- دار ال� اأ- دار الندوة. 

سلام اإلى: 3 هاجر مصعب بن عمير في ال�إ
ب- الحبشة مّرتين. اأ- الحبشة مرة واحدة.    
ج- يثرب فقط.            د-  الحبشة ويثرب.

ؤاُل الثّ�ني: اأْكِمُل الفراَغ فيما ياأتي: السُّ
( بعَد اإسلاِمه بـ  . َب المسلموَن ُمصعَب بَن ُعَمْيٍر ) اأ لَقَّ

. ( سفيراً له اإلى  ( ُمصعَب بَن ُعَمْيٍر ) ب اأرسَل رسوُل اللِّه )
( غزوَتْيــِن، همــا:  ( َمــَع رســوِل اللـّـِه ) ج َشــِهَد ُمصعــُب بــُن ُعَمْيــٍر )

و  .
( في غزوِة  . د اسُتْشِهَد ُمصعُب بُن ُعَمْيٍر )

( عنــد دفِنــِه بنبــاِت  حابــُة -رضــَي اللـّـُه عنهــم- قدَمــي ُمصعــِب بــِن ُعَمْيــٍر ) هـ غطّــى الصَّ
. 

سلام. ( في ال�إ ُح ِقّصَة دخوِل ُمصعِب بِن ُعَمْيٍر ) ؤاُل الثّ�لِث: اأَوضِّ السُّ
.) ُد ثلاثًة ِمَن ال�أنصاِر اأسلموا على يَدي ُمصعِب بِن ُعَمْيٍر ) ؤاُل الّراِبع: اأَعدِّ السُّ

.) ؤاُل الخ�ِمس: اأشرُح كيفيََّة استشهاِد ُمصعِب بِن ُعَمْيٍر ) السُّ
.) ؤاُل الّس�ِدس: اأستنتُج ِعْبَرَتْيِن ِمْن حياِة ُمصعِب بِن ُعَمْيٍر ) السُّ

.) ؤاُل الس�بع: اأَعبُِّر عن راأيي في ُمصعِب بِن ُعَمْيٍر ) السُّ
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الوحدة الخ�مسة

سلامّي الِفْقُه ال�إ

رُس الخ�ِمَس َعَشَر: ِعم�رة المس�جد. الدَّ

رُس الّس�ِدَس َعَشَر: صلاُة الُجُمَعة. الدَّ

ْيِن اأو الجوربْيِن، والَجبيرة. رُس الّس�ِبَع َعَشَر: الَمْسح على الُخفَّ الدَّ

مسجد حسن بيك - يافا
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الَوحدة الخ�مسة
سلامّي الِفْقُه ال�إ

 
المساجد هي البوصلة التي توّجه المؤمنين اإلى الله تعالى، وتشحذ الهمم 

وتنير الدرب وعنوان العّزة والكرامة.
اأهداف الَوحدة: 

يتوقــع مــن الطلبــة فــي نهايــة دروس الوحــدة تنميــة عقيــدة حــب المســاجد وعمارتهــا واأداء الصلــوات 
ســلامية وذلــك مــن خــلال: فيهــا والتدليــل علــى يســر الشــريعة ال�إ

1 توضيح معنى عمارة المسجد ودور المسلم في ذلك.
2 المواظبة على اأداء الصلوات وصلاة الجمعة خاصة.

3 بيان اأحكام المسح على الُخّفين اأو الجوربين والجبيرة.
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ِعم�رة المس�جد
رُس الدَّ

الخ�ِمَس َعَشَر

أْهداُف ال�
ُيَتَوقَُّع مَن الطّلِبة في نهايِة الّدرِس اأْن يكونوا قادرين على:

يَّة المسجِد في المجتمع. 1 استنتاج اأَهمِّ
2 التعرف اإلى مفهوِم ِعمارِة المساجد.

سلام. 3 بيان فضل بناِء المساجِد في ال�إ
4 توضيح دور المسلِم في ِعمارة المساجد.
5 الموازنة بيَن دوِر المسجِد ودوِر المدرسة.

6 الحرص على ِعمارِة المساجد.
7 استشعار قيمة المسجِد في حياِة المسلم.
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سلام ووظ�ئفُه: يَُّة المسجِد في ال�إ اأَهمِّ
ــا،  ســلاُم علــى ال�هتمــاِم بهــا، وعمارتِه ــاِة المســلمين، وقــْد حــثَّ ال�إ ــٌة كُبــرى فــي حي يَّ للمســاجد اأَهمِّ
نَّ ٱلَۡمَسٰــِجَد 

َ
أنَّهــا بيــوُت اللـّـِه ســبحانَُه وتعالــى، قــاَل تعالــى: ﴿َوأ وَصــْوِن ُحْرَمِتهــا، ومنــِع ال�عتــداِء عليهــا؛ ل�

ُل َعَمــٍل  َحــٗدا١٨﴾ )الجــن: 18(، وِمّمــا يــدلُّ علــى ذلــك اأّن بنــاَء المســجِد هــو اأوَّ
َ
ِ أ ِ فَــَا تَۡدُعــواْ َمــَع ٱللَّ لِلَّ

ســلام، وَجْمــِع  ( عنــَد وصولـِـِه المدينــَة المنــّورة، فللمســجِد دوٌر كبيــٌر فــي تبليــِغ رســالِة ال�إ قــاَم بــه النَِّبــيُّ )
ــٌة واحــدٌة مــن دوِن النـّـاس، وقــْد كاَن للمســجِد  المســلميَن ووحدتِهــم، وتقويــِة اأواصــِر التّراُبــِط بيَنهــم، فهــم اأمَّ

وظائــُف كثيــرٌة وعديــدٌة، منهــا اأنـّـه:
1 مكاٌن للعبادِة، يؤّدي فيه المسلموَن شعائَرُهُم التَّعبُِّديّة، وخاّصة الّصلاة.

2 مدرسٌة يتعلَُّم فيها المسلموَن اأموَر ديِنهم.
3 مكاٌن للتَّشاُوِر بيَن المسلمين، تُعَرُض فيه قضاياُهُم المختلفة.

ــُن كيــَف يكــوُن ذلــك،  اأَفكِّر:    للمســاجِد دوٌر فــي تقويــِة الّروابــِط بيــَن اأفــراِد المجتمــع، اأَبيِّ
ــَع التّمثيل. َم

ُصندوُق
 الَمعرفة:

ســلاِم ُهــَو مســجُد قُبــاء فــي المدينــة  ُل مســجٍد ُبِنــَي فــي ال�إ  اأوَّ
( اإليهــا. المنــورة اأثنــاء هجــرة الرســول )

ِعم�رُة المس�جد:
ُيْقَصُد بِعم�رِة المس�جِد تشييُده�، والقي�ُم بخدمِته�، والمح�فظُة على العب�دات فيه�.
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وتُْقَسُم ِعم�رُة المس�جِد اإلى نوعين، هم�:
نفــاِق  ــيَّة(: كتشــييِدها، وترميِمهــا، وتنظيِفهــا، ووقــِف ال�أرِض عليهــا، وال�إ ــة )الِحسِّ يَّ  الِعمــ�رُة الم�دِّ
هــاِن، والمــاِء، والكهربــاِء،  نــارِة، والدِّ عليهــا فــي كلِّ مــا تحتاُجــُه مــن وجــوِه النَّفقــِة الماديَّــِة، مثــل ال�إ
ــُه ِفــي  ــُه ِمْثَل ــِه َوْجــَه اللّــِه َبنــى اللّــُه لَ (: »َمــْن َبنــى َمْســِجداً َيْبَتغــي بِ وغيِرهــا، حيــُث قــال النَِّبــيُّ )

ــه(. ــٌق علي ــة« )متََّف الَجنَّ
حابــَة الكــراَم فــي اأعمــاِل بناِء المســجِد؛ لُِيَعلَِّمنا  ( قــْد شــارَك الصَّ ونَِجــُد فــي الّســيَرِة النَّبويـّـِة اأنَّ النَِّبــيَّ )

ســلام. ِعَظــَم هــذا العمــِل والمكانــَة العظيمــَة الَّتــي تتبّواأهــا ِعمــارُة المســاجِد في ال�إ
كــِر: مــن تهليــٍل، وتحميــٍد، وتســبيٍح،  لــواِت، وال�عتــكاِف فيهــا، والذِّ قامــِة الصَّ  الِعمــ�رُة المعنوّيــة: كاإ
ن تُۡرَفــَع 

َ
ُ أ ذَِن ٱللَّ

َ
ودعــاٍء، وتــلاوٍة للقــراآِن الكريــم، وحضــوِر دروِس الِعْلــم، قــاَل تعالــى:﴿ِف ُبُيــوٍت أ

ــَرةٞ َوَل  ــۡم تَِجٰ َصــاِل ٣٦ رَِجــاٞل لَّ تُۡلِهيِه
ٓ
ــُدّوِ َوٱۡل ــا بِٱۡلُغ ــّبُِح َلُۥ فِيَه ــا ٱۡســُمُهۥ يَُس َوُيۡذَكــَر فِيَه

ــوُب  ــهِ ٱۡلُقلُ ــُب فِي ــا َتَتَقلَّ ــوَن يَۡوٗم ــٰوةِ َيَافُ َك ــآءِ ٱلزَّ ــٰوةِ ِإَويَت لَ ــاِم ٱلصَّ ِ ِإَوقَ ــرِ ٱللَّ ــٌع َعــن ذِۡك َبۡي
بَۡصٰــُر ٣٧﴾ )النــور: 37-36(.

َ
َوٱۡل

( علــى عمــارة المســجد ال�أقصــى ماديــاً ومعنويــاً حيــن اأجــاب مول�تــه ميمونــة  كمــا حــث الرســول )
(: »اأْرُض الَْمْحَشــِر  عندمــا ســاألته  )َقالـَـْت: َيــا َرُســوَل اللــِه، اأْفِتَنــا َعــْن َبْيــِت الَْمْقــِدِس، َفَقــاَل َرُســوُل اللــِه )
ْن لـَـْم ُيِطــْق َذلـِـَك  ــَل اأْن َياأْتَِيــُه؟ َقــاَل: َفــاإِ َوالَْمْنَشــِر، ائُْتــوُه َفَصلُّــوا ِفيــِه...، َقالَــْت: اأَراأْيــَت َمــْن لَــْم ُيِطــْق اأْن َيَتَحمَّ

َفْلُيْهــِد اإِلَْيــِه َزْيتــاً ُيْســَرُج ِفيــِه، َفَمــْن اأْهــَدى اإِلَْيــِه َكاَن َكَمــْن َصلَّــى ِفيــِه«(. )الطبرانــي فــي المعجــم الكبيــر(.

ــرع لعمــارة المســاجد وتشــييد المؤسســات  اأشــارك فــي التب اإشراقٌة تربوّية: 
اإلــى ذلــك. الدعــوة  التعليميــة والصحيــة ولــو بمبلــغ زهيــد عنــد 

فضُل ِعم�رِة المس�جد:
أنَّهــا ِمــْن اأَحــبِّ الِبقــاِع اإليــه، فقــْد َرَبــَط  تَُعــدُّ ِعمــارُة المســاجِد ِمــْن اأعظــِم الُقُربــاِت اإلــى اللـّـِه تعالــى؛ ل�
ــۡن  ِ َم ــِجَد ٱللَّ ــُر َمَسٰ ــا َيۡعُم َم آِخــر، قــاَل تعالى:﴿إِنَّ يمــاِن باللّــِه واليــوِم ال� ســبحانَُه بيــَن ِعمارتِهــا وبيــَن ال�إ
ن 

َ
ْوَلٰٓئـِـَك أ

ُ
ۖ َفَعــَىٰٓ أ َ ــَش إِلَّ ٱللَّ َكــٰوةَ َولـَـۡم َيۡ ــٰوةَ َوَءاَت ٱلزَّ لَ ــاَم ٱلصَّ قَ

َ
ِخــرِ َوأ

ٓ
ــۡوِم ٱۡل ِ َوٱۡلَ َءاَمــَن بـِـٱللَّ
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ــُه مــن ِعمــارِة المســاجِد  ــة: 18(؛ فليحــرِص المســلُم اأْن يكــوَن هدفُ ــَن ١٨﴾ )التوب ــَن ٱلُۡمۡهَتِدي ــواْ ِم يَُكونُ
يــاَء الُمْحِبــَط للَعَمــل. عمــلاً خالصــاً للّــِه تعالــى، يبتغــي بِــِه ال�أجــَر والثَّــواَب ل� الرِّ

نشاء( )مسجد قيد ال�إ

نش�ط:
بالتَّعــاُوِن َمــَع زملائــي فــي المجموعــة، ومــن خــلال الشــبكة العنكبوتيــة، نقــراأ كتــاب 
َب بهــا  »هدايــة العابــد اإلــى اأحــكام المســاجد«، ونســتنتج ال�آداب التــي يجــب اأن يتــاأدَّ

ــي المســجد. ــاء وجــوده ف المســلم اأثن
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حيَحــِة  ( ُمقابـِـَل الِْعبــاَرِة َغْيــِر الصَّ حيَحــِة، َواإشــاَرَة ) ( ُمقابـِـَل الِْعبــاَرِة الصَّ ــؤاُل ال�أّول: اأَضــُع اإشــاَرَة ) السُّ
ِفيمــا َياأْتي: 

)      (اأ المقصوُد بِعمارِة المساجِد هو بناُؤها وَزخرفُتها فقط.
)      (ب ُيَعدُّ المسجُد مدرسًة يتعلَُّم فيها المسلموَن اأموَر ديِنِهْم ودنياُهْم.

حابَة في بناِء المسجد. ( الصَّ )      (ج لْم يشارِك النَِّبيُّ )
)      (د يحرُص المسلُم على نظافِة المساجِد، ول� يعبُث بمحتوياتِها.

جابة الّصحيحة فيما ياأتي: ؤاُل الثّ�ني: اأضع دائرة حول رمز ال�إ السُّ
سلام هو: 1 اأول مسجد بني في ال�إ

ب- المسجد ال�أقصى. اأ- مسجد قباء.    
د- المسجد النبوي الشريف. ج- المسجد الحرام.   

2 من العمارة المعنوية للمساجد:
د- وقف ال�أرض عليها. ج- ال�عتكاف فيها.  ب- تنظيفها.  اأ- تشييدها وترميمها. 

3 المسجد المقصود في قوله عليه الصلاة والسلام: »ائتوه فصلوا فيه«:
ب- المسجد ال�قصى. اأ- المسجد الحرام.   

براهيمي. د-  المسجد ال�إ ج- المسجد النبوي.   
ؤاُل الثّ�لِث: ما المقصوُد بِعمارِة المساجد؟ السُّ

( ببناِء المسجِد َفْوَر وصولِِه المدينة. ؤاُل الّراِبع: اأستنتُج الحكمَة من قياِم النَِّبيِّ ) السُّ
ُق بيَن نوَعي ِعمارِة المساجد. ؤاُل الخ�ِمس: اأَفرِّ السُّ

ؤاُل الّس�ِدس: اأكُتُب اآيًة كريمًة تدلُّ على فضِل ِعمارة المساجد. السُّ
ؤاُل الّس�ِبـع: اأذكُر ثلاثاً من وظائِف المسجد. السُّ

ؤاُل الث�من: اأَبيُِّن واجَب المسلمين تُجاَه المسجد ال�أقصى المبارك. السُّ
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رُس الدَّ
الّس�ِدَس َعَشَر

صلاُة الُجُمَعة

ال�أْهداُف
ُيَتَوقَُّع مَن الطّلِبة في نهايِة الّدرِس اأْن يكونوا قادرين على:

1 توضيح فضل صلاِة الُجُمَعة.
2 استنتاج حكمة مشروعيِِّة صلاِة الُجُمَعة.

َلواِت ال�أخرى المفروضة. 3 الموازنة بيَن صلاِة الُجُمَعة والصَّ
4 توضيح ُحْكم صلاِة الُجُمَعة.
5 تعداد شروط صلاِة الُجُمَعة.

6 الحرص على اأداِء صلاِة الُجُمَعة.
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 اختــاَر اللّــُه تعالــى يــوَم الُجُمَعــة؛ ليكــوَن 
ــة، وهــو خيــُر يوٍم  أمَّ أيـّـاِم واأفضَلهــا لهــذه ال� ســيَِّد ال�
ــمس، وفيه ســاعٌة ُيســتجاُب فيها  َطَلَعْت فيه الشَّ
عــاء، وفيــه يــؤّدي المســلموَن صــلاَة الُجُمَعــِة  الدُّ
َهــا  يُّ

َ
أ جماعــًة فــي المســجد، قــاَل تعالى:﴿َيٰٓ

ــۡوِم  ــن يَ ــٰوةِ ِم لَ ــودَِي لِلصَّ ــٓواْ إَِذا نُ ــَن َءاَمُن ِي ٱلَّ
ــَعۚ  ِ َوَذُرواْ ٱۡلَۡي ــرِ ٱللَّ ــَعۡواْ إَِلٰ ذِۡك ــةِ فَٱۡس ٱۡلُُمَع
َذٰلُِكــۡم َخــۡرٞ لَُّكــۡم إِن ُكنُتــۡم َتۡعلَُمــوَن ٩ 
ۡرِض 

َ
واْ ِف ٱۡل ــِشُ ــٰوةُ فَٱنتَ لَ ــِت ٱلصَّ ــإَِذا قُِضَي فَ

َ َكثـِـٗرا  ِ َوٱۡذُكــُرواْ ٱللَّ َوٱۡبَتُغــواْ ِمــن فَۡضــِل ٱللَّ
ــة: 10-9(. ــوَن ١٠ ﴾ )الجمع ــۡم ُتۡفلُِح لََّعلَُّك

فضُل صلاِة الُجُمَعة:
ــْن  ( حيــَن قــال: »َم ــيُّ ) لصــلاِة الُجُمَعــة فضائــُل عظيمــٌة، ومزايــا عديــدٌة، منهــا مــا اأخبَرنــا بــه النَِّب
ــُه َوَبْيــَن الُجُمَعــِة، َوِزيــاَدَة  ــُه مــا َبْيَن ــمَّ اأتــى الُجُمَعــَة، َفاْســَتَمَع، َواأنَْصــَت، ُغِفــَر لَ ــاأ، َفاأْحَســَن الُوضــوَء، ثُ َتَوضَّ

ــام« )َرواُه ُمْســِلم(. ــِة اأيّ َثلاَث
ســلاميَّ ترابطــاً وتاآلفــاً، يلتقــي فيهــا اأفــراُدُه علــى الخيــر، ويتعاونــوَن  وصــلاُة الُجُمَعــِة تزيــُد المجتمــَع ال�إ
ــُد اأحُدُهــُم الغائــب، وُيعيــُن المحتــاج، ويعــوُد المريض، وُيصِلُح بيــَن المتخاصمين،  علــى الِبــرِّ والتَّقــوى، فيتفقَّ
ــي  ــلاُم ف ــاُن والسَّ أم ــي مــن ثماِرهــا ال� ــة الَّت ســلامّية الفاضل آداَب ال�إ ــُم ال� ــن، ويتعلّ ــذُل النّصيحــَة للمقّصري ويب

ِر اأثــراً فــي اإصــلاِح النُّفــوس وتهذيِبهــا. المجتمــع، كمــا اأّن لُِخطبــِة الُجُمَعــِة، والتذكيــِر، والوعــِظ المتكــرِّ
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ُحْكُم صلاِة الُجُمَعة:
آيــاُت القراآنّيــُة وال�أحاديــُث النَّبويـّـة، فهــي واجبــٌة علــى كلِّ مســلٍم َذَكــٍر  صــلاُة الُجُمَعــِة فريضــٌة كمــا دلـّـِت ال�
عاقــٍل بالــٍغ مقيــٍم صحيــٍح )غيــِر مريــض(، ول� تجــب علــى المســافرين والمرضــى، ولكــن تصح منهــم اإذا اأدوها.

ــّراٍت َتهاُونــاً  ــلاَث َم ــَرَك الُجُمَعــَة َث (: »َمــْن َت ( مــن تــرِك صــلاِة الُجُمَعــة، فقــاَل ) َر النَِّبــيُّ ) حــذَّ
بِهــا، َطَبــَع اللـّـُه َعلــى َقْلِبــه« )رواُه التّرمــذّي(. اأي ختــم اللــه علــى قلبــه، ومنــع عنــه الخيــر، واأصبــح قلبــه مثــل 

قلــب المنافــق.

    ُحْكُم صلاة الجمعة للنساء. 
اأَفكِّر: 

كيفّيُة اأدائِه�:
ــُب  ( كاَن َيْخُط ــيَّ ) ــا روَي اأّن النَِّب ــِن، لِم ــِن قصيرَتْي ــاِء ُخْطَبَتْي لق ــِة باإ ــي صــلاِة الُجُمَع ــاُم ف م ــوُم ال�إ يق

ــوس )رواه البخــارّي(. ــٌم يفصــُل بينهمــا بجل ــِن وهــو قائ ُخْطَبَتْي
نصــاُت وال�ســتماُع  ُهــْم فــي ديِنِهــْم ودنياُهــْم، وعلــى المصلّيــَن ال�إ وفيهــا ُيذكِّــُر النـّـاس باأمــوٍر عديــدٍة تُِهمُّ

مــاُم، ويصلـّـي بالنـّـاس َركعَتْيــِن َجهريََّتْيــن. مــام، وبعــَد ال�نتهــاِء مــن ُخْطبــة الُجُمَعــة ينــزُل ال�إ للاإ

    ما ُحْكُم َمْن اأدرَك ركعًة من صلاِة الُجُمَعة، ولْم يحُضِر الخْطبة؟
اأَفكِّر: 

ش على المصلّين اأثناء خطبة الجمعة؟   ما ُحْكُم َمْن يتكلم ويشوِّ

ال�أفع�ُل المستحبَُّة يوَم الُجُمَعة )ُسَنُن يوِم الُجُمَعة(:
ُيْسَتَحبُّ للمسلِم يوَم الُجُمَعِة ما ياأتي:

 ال�غتسال.
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 التَّطيُُّب للرِّجاِل، ولُْبُس اأحسِن الثِّياب.
 التَّبكيُر اإلى الُجُمَعة: فعلى المسلِم اأْن يحرَص على اأْن ياأتَي مبكِّراً اإلى المسجد.

ِل مكاٍن يصادفُه، وعدُم تخطّي ِرقاِب النّاس، ول� يوجد للجمعة سنة قبلية.  الجلوُس في اأوَّ
نصاُت لَِخطيِب الُجُمَعة.  ال�إ

.) كثار من ال�ستغفار، والذكر، والصلاة على النبي )  ال�إ

ُصندوُق
 الَمعرفة:

 تُْسَتَحبُّ تلاوُة سورِة الكهِف ليلة اأو يوَم الُجُمَعة.

نش�ط:
1 اأوازُن بيَن صلاِة الُجُمَعِة وصلاِة الظُّهِر، َحَسَب الَجْدوِل ال�آتي: 

صلاُة الظُّْهرصلاُة الُجُمَعةمج�ُل الموازنة
عدُد الرََّكعاِت المفروضة 

وجوُد الُخطبة
يَُّة في القراءة رِّ الجهريَُّة والسِّ

ُن حديثــاً نبويّــاً عــن فضــِل كلِّ فعــٍل ُمْســَتَحبٍّ  2 اأْرِجــُع اإلــى مكتبــِة المدرســة، واأدوِّ
يــوَم الُجُمَعــِة، ُذِكــَر فــي الــدَّرس.
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جابة الّصحيحة فيما ياأتي: ؤاُل ال�أّول: اأضع دائرة حول رمز ال�إ السُّ
أيام واأفضلها عند المسلمين هو يوم: 1 سيد ال�

د- الثلاثاء. ج- الجمعة.   ب- ال�ثنين.  اأ- الخميس.  
آتية: 2 صلاة الجمعة تجب على واحد من ال�

د- الذكر البالغ العاقل ج- المريض.  ب- المسافر.  اأ- النساء. 
3 عدد ركعات صلاة الجمعة:

د-  ركعة واحدة فقط. ج- اأربع ركعات.  ب- ثلاث ركعات.  اأ- ركعتان. 
4 سورة القراآن الكريم التي يستحب تلاوتها يوم الجمعة اأو ليلتها هي:

د-  يس. ج- السجدة.   ب- الكهف.   اأ- البقرة. 
ؤاُل الثّ�ني: اأْكِمُل الفراَغ فيما ياأتي:  السُّ

اأ ُحْكُم صلاِة الُجُمَعِة هو على الرِّجال.
 :) ( ِمْن َتْرِك صلاِة الُجُمَعة ُهَو قولُُه ) ُر فيه النَِّبيُّ ) ب الحديُث الَّذي ُيَحذِّ

. » «
لقاِء   . ماُم في صلاِة الُجُمَعِة باإ ج يقوُم ال�إ

ؤاُل الثّ�لِث: اأستنتُج فضَل صلاِة الُجُمَعة. السُّ
ؤاُل الّراِبع: اأذكُر ثلاثَة اأفعاٍل ُمْسَتَحبٍَّة يوَم الُجُمَعة. السُّ

ُد الِفئاِت الَّتي ل� َتِجُب عليهم صلاُة الُجُمَعة. ؤاُل الخ�ِمس: اأَعدِّ السُّ
ِيــَن َءاَمُنــٓواْ إَِذا نـُـودَِي    َهــا ٱلَّ يُّ

َ
أ ــؤاُل الّســ�ِدس: اأكتــُب قولـَـُه تعالــى: ﴿َيٰٓ السُّ

لََّعلَُّكــۡم ُتۡفلُِحوَن﴾.
ؤاُل الس�بع: اأَبيُِّن موقفي تُجاه شخٍص ل� يؤّدي صلاَة الُجُمَعة. السُّ



101

ْيِن اأو الَجْوَرَبْيِن،  الَمْسُح على الُخفَّ
والَجبيرة

رُس الدَّ
الّس�ِبـَع َعَشَر

ال�أْهداُف
ُيَتَوقَُّع مَن الطّلِبة في نهايِة الّدرِس اأْن يكونوا قادرين على:

ْيِن. 1 التعرف اإلى مفهوم الَمْسِح على الُخفَّ
ْيِن. 2 بيان ُحْكِم الَمْسِح على الُخفَّ

ْيِن. 3 تعداد شروط الَمْسِح على الُخفَّ
ْيِن. 4 بيان ُمْبِطلات الَمْسِح على الُخفَّ

سلام. 5 التعرف اإلى مفهوِم الرُّخصِة والعزيمِة في ال�إ
رعيَّة. سلاِم في التّكاليف الشَّ 6 استنتاج ُيْسر ال�إ

7 التعرف اإلى مفهوِم الَمْسِح على الَجبيرة.
8 شرح كيفيَّة الَمْسِح على الَجبيرة.

9 بيان ُمْبِطلاِت الَمْسِح على الَجبيرة.
ْيِن والَجبيرة. 10 اإتقان الَمْسح على الُخفَّ
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لَِنَتَذكَّر:
ِة الّصلاِة.  اأنَّ الُوضوَء من شروِط ِصحَّ

 فرائَض الُوضوء.

ُصندوُق
 الَمعرفة:

نساُن في قدَمْيِه ِمَن الجلِد وغيره، ساتراً الكعبْيِن.        الُخّفاِن: ما َيلَبُسُه ال�إ
 الَجبيــرة: مــا يوَضــُع علــى الُعْضــو المصــاب مــن ِجْبــٍص اأْو قُمــاٍش اأْو ِعصابــٍة 

اأْو اأيِّ شــيٍء اآخــر.
( توّضــاأ، َوَمَســَح علــى  (: »اأّن رســوَل اللـّـِه )  روى المغيــرُة بــُن شــعبَة )

ألبانــي(. َحــُه ابــُن ِحّبــان وال� الَجْوَرَبْيــِن والنَّْعَلْيــن« )رواه ابــو داود وصحَّ

ــلاة،  ــن بالّص ــن المكلَّفي ــِع المشــّقِة ع ــَرج، ودف ــِع الَح ــِن( لرف ــِن اأو )الَجْوَرَبْي ْي ــى الُخفَّ ــُح عل ــاَء الَمْس ج
ُ بُِكــُم  ــتاء، وهــو مــن بــاِب التيســيِر علــى المســلمين؛ لقــوِل اللـّـِه تعالــى: ﴿يُرِيــُد ٱللَّ وخاّصــًة فــي فصــِل الشِّ
ــروا  ــروا، َوَبشِّ ــروا ول� تَُعسِّ (: »َيسِّ ﴾ )البقــرة: 185(، ولقــوِل الرَّســول ) ــُد بُِكــُم ٱۡلُعــۡرَ ٱۡلُيــۡرَ َوَل يُرِي

ــروا«. )رواه البخــاري(. ول� تَُنفِّ
( ، وِمــَن ال�أحاديــث الّدالَّــة  ْيــِن اأو )الَجْوَرَبْيــِن( مشــروٌع وثابــٌت بســنَِّة النَِّبــيِّ )    فالَمْســُح علــى الُخفَّ
أنــزَع  ( فــي َســَفر، فاأْهَوْيــُت ل� (، قــال: كنــُت َمــَع النَِّبــيِّ ) علــى ذلــك: مــا رواُه المغيــرُة بــُن شــعبَة )
نَّنــي اأْدَخلُتهمــا طاِهَرَتْيــن، َفَمَســَح َعَلْيِهمــا«. )متََّفــٌق عليــه(، وبــه عمــَل الّصحابــُة  ــِه، فقــال: »َدْعُهمــا، فاإ ْي ُخفَّ

والتّابعــون.
ْيــِن، ومــا شــابَهُهما مــن اأحذيــٍة اأْو جــوارَب عنــَد الوضــوِء، بــدل�ً مــن  ســلاُم الَمْســَح علــى الُخفَّ اأجــاَز ال�إ

ْجَلْيــن. َغْســِل الرِّ
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ْيِن اأو )الَجْوَرَبْيِن(: شروط الَمْسح على الُخفَّ
آتية: روُط ال� ْيِن اأو الَجْوَرَبْيِن الشُّ ُيْشَتَرُط في الَمْسِح على الُخفَّ

نّي اأْدَخْلُتُهما طاِهَرَتْين«. )متفق عليه( (: »دْعُهما، َفاإِ 1 لبُسُهما على طهارة؛ لقولِِه )
2 اأْن يمسَحهما في الوضوِء دوَن الُغْسل.

ــاٍم بلياليهــا  ــُة اأيّ ــم، وثلاث ــٌة للمقي ــوٌم وليل ــّررِة شــرعاً، وهــو ي ِة المق ــدَّ ــُح خــلاَل الُم 3 اأْن يكــوَن الَمْس

( للمقيــِم يومــاً وليلــة، وللمســافِر ثلاثــَة اأيّــاٍم  (: »جعــَل النَِّبــيُّ ) للمســافر؛ لحديــِث علــيٍّ )
ــِلم(. ولياليهــّن« )َرواُه ُمْس

4 اأن يكوَن الُخفُّ اأِو الَجْوَرُب ساتراً لمحلِّ الفرِض، وهو الكعبان. 

ْيِن اأو )الَجْوَرَبْيِن(: كيفّيُة الَمْسِح على الُخفَّ
اأْن َيُبــلَّ الشــخُص اأطــراَف اأصابــِع يدْيــه بالماء، ويبداأ بالَمْســِح 
ْجــِل اإلــى بدايــِة الّســاِق َفَقــْط،  مــن مقدمــة اأطــراِف اأصابــِع الرِّ
ًة واحــدة، ول� ُيشــرُع َتكــراُر الَمْســح. َفيمســَح اأعلــى الَجــْوَرِب َمــرَّ

ٍة َمَســَح فيهــا، فمثــلاً: لــو توّضــاأ شــخٌص لصــلاِة الفجــر، ولَِبــَس جوربْيــِه،  ِل مــرَّ وتبــداأ مــّدُة الَمْســِح مــن اأوَّ
ْن  ثــّم انتقــَض ُوضــوُؤه، وعنــَد صــلاِة الظُّْهــر توّضــاأ، َوَمَســَح علْيِهمــا، َفِمــْن هــذا الوقــِت تبــداأ مــّدُة الَمْســح، فــاإ
كاَن مقيمــاً، فيجــوُز لــُه اأْن يمســَح اإلــى ُظْهــِر اليــوِم التّالــي، واإْن كاَن مســافراً، فيمســُح اإلــى ُظْهِر اليــوِم الثّالِث.

ْيِن اأو )الَجْوَرَبْيِن( دوَن الَمْسِح على ظاهِرِهما؟ اأَفكِّر:    ما حكُم الَمْسِح على )باطن( الُخفَّ

ْيِن اأو الَجْوَرَبْيِن: ُمْبِطلاُت الَمْسِح على الُخفَّ



104

آتية: ْيِن اأو )الَجْوَرَبْيِن( في الحال�ِت ال� يبُطُل الَمْسُح على الُخفَّ
1 انتهاُء مّدِة الَمْسح؛ )اأْي يوٌم وليلٌة للمقيم، وثلاثُة اأيّاٍم بلياليها للمسافر(.

ْيِن اأو )الَجْوَرَبْيِن(، اأو اأحُدُهما. 2 نَْزُع الُخفَّ
3 حدوُث ما يوِجُب ال�غتسال.

الَمْسُح على الَجبيرة:
ص�حــُب الَجبيــرة: هــَو َمــْن كاَن فــي بعــِض 
ــٌص اأْو  ــٌة اأْو ِجْب ــِه ِخْرَق ــٌر مشــدود، وعلْي ــِه َكْس اأعضائِ

ســلاِم  قُمــاٌش، ونحُوهــا، يمســُح عليهــا بالمــاِء وتكفيــه، ولــْو لــم يضْعهــا علــى طهــارة، وهــذا مــن باِب ُيْســِر ال�إ
ِة عــن المَكلَّفيــن، مــن اأجــِل اأداِء الّصــلاة. ــِه للَحــَرِج والمشــقَّ وســماحِتِه، ورفِع

سلام من المسلم صاحب الجبيرة غسل مكان الجبيرة بالماء؟ اأَفكِّر:  لماذا ل� يطلب ال�إ

كيفّيُة الَمْسِح على الَجبيرة:
نَّــُه َيْغِســُل كلَّ اأعضــاِء الُوضــوِء مــن جســِمِه بالمــاء، وعنَدمــا َيِصــُل الُعْضــَو  اإذا اأراَد المســلُم الوضــوَء، فاإ

نَّــه يمســُح علْيــِه، اأْو علــى الَجبيــرِة بيــِدِه المبلولــِة ِمــْن جميــِع الِجهــات. الُمصــاَب، فاإ
ويبُطــُل الَمْســُح علــى الَجبيــرِة بســقوِطها اأْو نزِعهــا بعــَد شــفاِء الُعْضــِو المصــاب، حيــُث ل� توَجــُد مــّدٌة 

دٌة للمســِح علــى الَجبيــرة. محــدَّ

(:»اإِنَّ اللََّه ُيِحبُّ اأْن تُْؤَتى ُرَخُصُه َكَما ُيِحبُّ اأْن تُْؤَتى َعَزائُِمُه«.نش�ط: قال الرسول )

اأْرِجُع اإلى مكتبِة مدرستي، اأو الشبكة العنكبوتية، واأعرُِّف الرُّخصَة والعزيمة.
)صحيح ابن حبان(
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التَّقويم

جابة الّصحيحة فيما ياأتي: ؤاُل ال�أّول: اأضع دائرة حول رمز ال�إ السُّ
آتية من فرائض الوضوء: 1 واحدة من ال�

د- مسح ال�أذنين. ب- ال�ستنشاق.ج- غسل القدمين للكعبين.  اأ- المضمضة. 
2 مدة المسح على الخفين اأو الجوربين للمسافر هي:

د- ثلاثة اأيام ج- يوم.  ب- ثلاثة اأيام بلياليها.   اأ- يوم وليلة. 
3 مدة المسح على الجبيرة هي:

ب- ثلاثة اأيام بلياليها. اأ- اأسبوع.     
د-  شهر. ج- سقوطها اأو نزعها بعد الشفاء.  

آتية ليست من مبطلات المسح على الخفين اأو الجوربين: 4 اإحدى ال�
ب- نزع الخفين اأو اأحدهما. اأ- انتهاء مدة المسح.  

د-  تكرار المسح خلال المدة المشروعة للمسح. ج- حدوث ما يوجب الغسل. 

آتية:  ؤاُل الثّ�ني: اأْكِمُل العباراِت ال� السُّ
ْيِن هو اأ الَمْسُح على الُخفَّ

ب الَمْسُح على الَجبيرة هو .
 . َة  ْيِن اأو )الَجْوَرَبْيِن( مدَّ ج يمسُح المقيُم على الُخفَّ
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ْيِن. ؤاُل الثّ�لِث: اأكتُب حديثاً يدلُّ على مشروعيَِّة الَمْسِح على الُخفَّ السُّ

ْيِن اأو )الَجْوَرَبْيِن(. ؤاُل الّراِبع: اأذكُر شروَط الَمْسِح على الُخفَّ السُّ

ْيِن. ُد ُمْبِطلاِت الَمْسِح على الُخفَّ ؤاُل الخ�ِمس: اأَعدِّ السُّ

ؤاُل الّس�ِدس: اأشرُح كيفّيَة الَمْسِح على كل من الَجْوَرَبْيِن، والَجبيرة. السُّ

ــروُط،  ْيــِن اأو الجوربيــن، والَجبيــرِة مــن حيــُث الشُّ ــؤاُل الّس�ِبـــع: اأوازن بيــَن الَمْســِح علــى الُخفَّ السُّ
ة. والُمــدَّ

ــُق ال�أحــكاَم  ــؤاُل الث�مــن: )التَّقويــم النَّْوِعــّي( اأخــرُج وزملائـِـَي لســاحِة المدرســِة برفقــِة المعلِّــم، واأطبِّ السُّ
المتعلّقــة بالَمْســِح علــى الَجْوَرَبْيــِن، والَجبيــرة.
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الوحدة الس�دسة

سلامّي الفكُر ال�إ

يم�ن. رُس الثّ�ِمَن َعَشر: ُحبُّ الَوَطِن ِمَن ال�إ الدَّ

رُس التّ�ِسَع َعَشَر: ُحقوُق اْل�أْبَن�ء. الدَّ

رُس العْشرون: الُمْؤِمُن الَقِوّي. الدَّ

مسجد الجزار - عكا



108

الَوحدة الس�دسة
سلامّي الفكِر ال�إ

اأهداف الَوحدة: 

ــم  ــي نفوســهم وقي�مه ــن ف ــز حــب الوط ــة دروس الوحــدة تعزي ــي نه�ي ــة ف ــن الطلب ــع م يتوق
ــلال: ــن خ ــك م ــم. وذل ــم وعقوله ــلامة اأبدانه ــة وس ــى صح ــم عل ــ�ء وحرصه ــوق ال�آب بحق

- بيان مكانة وطننا فلسطين وبطول�ت المسلمين في الدفاع عنها.
سلام. آباء في ال�إ - تمثّل صور حقوق ال�

- توضيح اأهم مجال�ت القّوة واأثر ذلك في المجتمع.

:) ق�ل النبي )
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يم�ن ُحبُّ الَوَطِن ِمَن ال�إ
رُس الدَّ

الثّ�ِمَن َعَشَر

ال�أْهَداُف
ُيَتَوقَُّع مَن الطّلِبة في نهايِة الّدرِس اأْن يكونوا قادرين على:

1 تعريف َمْفهوم الَوَطن.
سلاِم ِمْن ُحبِّ الَوَطن. 2 توضيح َمْوِقف ال�إ
3 التدليل بَِدليٍل َشْرِعيٍّ َعَلى ُحّب الَوَطن.

4 تمثّل بعض ِمْن ُبطول�ِت الُمْسِلميَن في الّدفاِع َعْن اأْوطانِِهم.
ْسلام. 5 بيان َمكانَة َوَطِننا ِفَلْسطيَن في ال�إ

6 استنتاج واجَبنا تُجاَه َوَطِننا ِفَلْسطين.
7 استشعار ُحّب الوطن.
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ُحــبُّ الَوَطــِن ُهــَو تِْلــَك الَمَشــاِعُر النَّبيَلــُة المغروَســُة ِفــي نُُفــوس الَبَشــِر الَّتــي تُْشــِعُرُهْم بِال�نِْتمــاِء، َوَتْرســيِخ 
ــاٌل  ــلوٌك َواأْفع ــِن ُس ــبُّ الَوَط ــم، َفُح ِته ــْعِبهم، واأمَّ ــم، وش ــم، واأهلِه ــَط ال�تِّصــاِل باأرِضه ــّوي رَواب ــِة، َفُتَق الُهِويَّ
ــْن كُلِّ  ــِه ِم ــِه، َوِحماَيِت ــِة َعَلْي ــِل الُمَحاَفَظ أْج ــِد؛ ل� ــِس َوالمــاِل َوالَولَ ــداِء بِالنَّْف ــِة َوالِف ــى التَّْضِحَي ــواٌل َتقــوُد اإِل واأق

أمِّ، فقــاَل الّشــاِعُر: ــال� ــْد ُشــبَِّه الَوَطــُن بِ ســوء، َولَق

َفـــاإِذا اأمٌّ  نْســـاِن  ال�إِ ْهَمْوِطـــُن  نَْســـاُن َيْوماً َعقَّ اأمَّ ُه ال�إِ َعقَّ

اأَفكِّر:    اأَعرُِّف الَوَطن.
   

ْسلاِم ِمْن ُحبِّ الَوَطن: َمْوقُِف ال�إِ
ــعوِب َعَلــى اْخِتــلاف  ــرائِِع، َوَجِميــُع الشُّ ُحــبُّ الَوَطــِن ِفْطــَرٌة اإِنَْســانِيٌَّة اتََّفَقــْت َعَليهــا َجِميــُع الَعقائـِـِد َوالشَّ
ــِه،  ــْد َدعــْت اإِلَْي ( َق ــّي ) ــا النَِّب ــي جــاَء بِه ــُة الَّت ســلاِمّيُة الُمَباَرَك ــَوُة ال�إِ ْع ــها، َفالدَّ ــا َواأْجناِس َعقائِدهــا َوُميولِه

َوَحبََّبــْت فيــِه.
( ِعْنــَد الهجــرِة  ــَر َعنــُه ) ــة، َوالَّــذي عبَّ ( َوَطَنــُه َمكَّ أْمِثَلــِة عَلــى َذلِــَك ُحــبُّ النَِّبــيِّ ) َوِمــْن اأْرَوِع ال�
َقائـِـلاً: »َواللـّـِه، اإِنَّــِك َلَخْيــُر اأْرِض اللـّـِه، َواأَحــبُّ اأْرِض اللـّـِه اإِلــى اللـّـِه، َوَلــْول� اأنـّـي اأْخِرْجــُت ِمْنــِك مــ� 
(، فــكاَن َل� َيْقــُدُم َعَليــِه  ــعوُر بِالَحنيــِن اإِلــى َمكَّــَة ُملاِزمــاً لِلنَِّبــيِّ ) َخَرْجــُت«. )رواه التّرمــذّي(، َفَقــْد َظــلَّ الشُّ

ِمــْن َمكَّــَة قــاِدٌم اإلّ� َســاألَُه َعنهــا، َواْهَتــزَّ َقلُبــُه َشــْوقاً اإِلَيهــا.
ــِرقُّ  ــة، َفَي ــى َمكَّ ــِن اإِل ــْم فــي الَْحني ( َيْســَمُع َكلاَمُه ــْد كاَن ) ــِه، َفَق ــَبِة ل�أْصحابِ ــَك الْحــاُل بِالنِّْس َوَكذلِ
ُر َعواِطَفُهــْم، َوَيْدعــو لَُهــْم بـِـاأْن ُيَحبِّــَب اللـّـُه اإلَْيِهــُم الَْمديَنــَة الُمَنــّورَة، َكمــا َحبَّــَب اإلَْيِهــْم َمكَّة.    لِحالِِهــْم، َوُيَقــدِّ

نش�ط:
بالتَّعــاُوِن َمــَع ُزملائــي فــي الَمْجموَعــِة، اأذكــُر َبْعــَض الَغــَزواِت َوالَمعــاِرِك الَّتــي َخاَضهــا 

ــْم. ــِتجاَبًة لَِعقيَدتِِه ــْم، اْس ــْن اأْوطانِِه الُمْســلموَن ِدفاعــاً َع
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َمك�َنُة َوَطِنَن� فَِلْسطين: 
ِة َمزايا، ِمنها:  َتَميََّز َوَطُننا ِفَلْسطيُن بِِعدَّ

ــٗا  ــِدهِۦ َلۡ ٰى بَِعۡب ۡسَ
َ
ِٓي أ ــۡبَحَٰن ٱلَّ َســٌة، َفْقــد قــاَل تعالــى: ﴿ُس اأّول�ً- ِفَلْســطيُن اأْرٌض ُمَباَرَكــٌة َوُمَقدَّ

ِي َبَٰرۡكَنــا َحــۡوَلُۥ لُِنَِيــُهۥ ِمــۡن َءاَيٰتَِنــاۚٓ  ۡقَصــا ٱلَّ
َ
ــَراِم إَِل ٱلَۡمۡســِجِد ٱۡل ّمِــَن ٱلَۡمۡســِجِد ٱۡلَ

ســراء: 1(. ــِميُع ٱۡلَِصــُر ١﴾ )ال�إ إِنَّــُهۥ ُهــَو ٱلسَّ
(، َوِمنــُه كاَن ِمْعَراُجــُه  أْقصــى فــي ِفَلْســطيَن، َوُهــَو َمْســرى النَِّبــيِّ محمــد ) ث�نيــً�- ُوجــوُد الَمْســِجِد ال�
ســلاِم َبْعــَد الَمْســِجِد  ــماِء، َوُهــَو اأولــى الِقْبَلَتْيــِن، َوُيَعــدُّ َثالـِـَث الَمســاِجِد َمكانَــًة فــي ال�إ اإِلــى السَّ
(: »ل� تَُشــدُّ الرِّحــاُل اإِلّ� اإِلــى َثلاَثــِة َمســاِجد:  الَحــراِم، َوالَمْســِجِد النَّبــِوّي، َفْقــد قــاَل النَِّبــيُّ )

أْقصــى، َوَمْســِجدي هــذا« )متَّفــٌق عليــه(. الَمْســِجِد الَحــرام، َوالَمْســِجِد ال�
ــَن  ــٌد ِم ــى اأْرِضهــا عــاَش َعدي ــَلام، َفَعل ــُم السَّ ــاِء، َعَلْيِه أنبي ــرُّ ال� ــُد الرِّســال�ِت، َوَمَق ــً�- ِفَلْســطيُن َمْه ث�لِث

ــلام. ــُم السَّ ــِل، َعَلْيِه ُس ــاِء َوالرُّ أنبي ال�

راِبعً�- ِفَلْسطيُن ِهَي اأْرُض الَمْحَشِر َوالَْمْنَشر.

اأَفكِّر:    اأذكُر َخْمَسًة ِمَن الرُُّسِل الَّذيَن عاشوا في ِفَلْسطين.

نش�ط�ن:

ــْن  ــفِّ الخاِمــس َع ذاعــة المدرســية فــي ضــوِء مــا درســُتُه فــي الصَّ ُث فــي ال�إ   اأَتَحــدَّ
أْقصــى. ــِجِد ال� ــطيَن َوالَمْس ــِة ِفَلْس ــراج، َوَمكانَ ســراِء َوالِمْع معجــزِة ال�إ

 اأرجع اإلى الشبكة العنكبوتية، واأبيُِّن المقصود بكل من: الَمْحَشر، والَمْنَشر.
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َواِجُبن� تُج�َه الَوَطن:
لِْلَوَطِن ُحقوٌق َكِثيَرٌة، ِمْنها:  

1 الُمواَظَبــُة َعلــى َتْعزيــِز ُحــبِّ الَوَطــِن فــي نَْفــِس الُمواِطــِن، مــْن خــلاِل ال�أســرِة، َوالَمســاِجِد، 
ْعــلاِم. َوال�إ التَّْعليِميَّــِة،  ســاِت  َوالُمَؤسَّ

2 ال�نتماُء للوطِن، والّدفاُع َعْنُه، َوِحماَيُتُه.
3 الِحْرُص عَلى الَوحَدِة َبْيَن اأْبنائِه.

يَّــِة، والُمســاواة؛ مــا  أمانـَـِة، َوالَعــْدِل، والُحرِّ ــْدِق، َوال� 4 َتْعميــُق الِقَيــِم الفاِضَلــِة فــي نفــوس اأبنائــه، َكالصِّ
ــِره. ِره، وتحضُّ يحافــظ عليــه، ويحفظــه، وُيْســِهُم فــي تطــوُّ

ة فيه. 5 الُمحاَفَظُة على الُمْمَتَلكاِت العامَّ

نش�ط:
ما واِجبنا تجاه َقِضيَِّة ِفَلْسطين؟
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التَّقويم

حيَحــِة  ( ُمقابـِـَل الِْعبــاَرِة َغْيــِر الصَّ حيَحــِة، َواإشــاَرَة ) ( ُمقابـِـَل الِْعبــاَرِة الصَّ ــؤاُل ال�أّول: اأَضــُع اإشــاَرَة ) السُّ
ِفيمــا َياأْتي: 

)      (اأ ُحبُّ الَوَطِن َكِلماٌت نَُنظُِّمها، َوَمشاِعُر نَُعبُِّر َعنها َفَقْط.
ْسلام. )      (ب الَمْسِجُد ال�أْقصى ُهَو اأولى الِقْبَلَتْيِن، َوَثالُِث الَمساِجِد َمكانًَة في ال�إِ

)      (ج اأْرُض الَمنَشر ِهَي ال�أرُض الَّتي ُيْجَمُع فيها الَخْلُق َيْوَم الِقياَمة.

جابة الّصحيحة فيما ياأتي: ؤاُل الثّ�ني: اأضع دائرة حول رمز ال�إ السُّ
1 حب الوطن وال�نتماء اإليه وال�فتخار به هو:

نسانية. ب- مخالف للفطرة ال�إ اأ- فطرة اإنسانية.     
د- اأمر اكتسابي. ج- يختلف من وطن ل�آخر.   

2 اأظهر النبي صلى الله عليه وسلم حنينه لوطنه:
د- القدس ج- الطائف.   ب- مكة المكرمة.  اأ- المدينة المنورة. 

آتية لم تكن في فلسطين: 3 اإحدى المعارك ال�
د-  القادسية. ج- اأجنادين.   ب- عين جالوت.   اأ- حطين. 

4 الرسول الذي عاش في فلسطين هو:
ب- صالح عليه السلام. اأ- نوح عليه السلام.    
د-  يونس عليه السلام. ج- عيسى عليه السلام.    
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سلاِم ِمْن ُحبِّ الَوَطن. ُح َمْوِقَف ال�إ ؤاُل الثّ�لِث: اأَوضِّ السُّ

ؤاُل الّراِبع: اأَدلُِّل بَِدليٍل َشْرِعيٍّ على ُحبِّ الَوَطن. السُّ

ؤاُل الخ�ِمس: اأذكُر ثلاثَة اأموٍر َتُدلُّ على َمكانَِة َوطني ِفَلْسطين. السُّ

ؤاُل الّس�ِدس: اأستنتُج واجبي تُجاَه وطني ِفَلْسطين. السُّ

ؤاُل الّس�ِبــع: اأِصُف ُشعوري َحال َسَفري َبعيداً َعْن َوَطني، وعودتي اإليه. السُّ

ؤاُل الث�من: اأسّمي ثلاث معارك خاضها المسلمون دفاعاً عن فلسطين. السُّ
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رُس الدَّ
التّ�ِسَع َعَشَر

ُحقوُق ال�أْبن�ِء

ال�أْهداُف
ُيَتَوقَُّع مَن الطّلِبة في نهايِة الّدرِس اأْن يكونوا قادرين على:

أْبناء. 1 التعرف اإِلى َمْفهوِم ُحقوِق ال�
أْبناء. أْهِل تُجاَه ال� 2 التدليل بَِدليٍل َشْرِعيٍّ على َواِْجِب اْل�

ْسلام. أْبناِء في ال�إِ 3 تعداد َبْعٍض مْن ُحقوِق ال�
ْسلاِم. أْبناِء في ال�إِ 4 تمثّل َبْعٍض من ُصَوِر ُحُقوِق ال�

5 استشعار واجبهم تجاه والَديهم؛ لفضلهما.
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ــْت َبْيــَن تِْلــَك الُحقــوق، َفِهــَي  ــه، َوواَزنَ ســلامّية اأنّهــا اأْعَطــْت كلَّ ذي َحــقٍّ َحقَّ ــِريَعِة ال�إ ِمــْن ميــزاِت الشَّ
أْســَرِة، َفَبيََّنــْت ُحقــوَق  ــة بِال� َشــاِمَلٌة َكاِمَلــٌة َتفــي بِحاَجــات النّــاس، َوِمــْن َذلِــَك مــا َشــرَعْتُه ِمــْن اأْحــكاٍم خاصَّ

أْبنــاِء علــى والديهــم، َوَمَنْعــت الُعقــوق. الوالديــن علــى اأبنائهــم، َوُحقــوق ال�
يَّة. أْبناِء َيْعني: ما َيِجُب على الوالدين تُجاَه اأبنائِِهْم ِمَن اْحِتياجاٍت َمْعَنِويٍَّة َومادِّ َوَعَليِه َفاإِنَّ ُحقوَق ال�

ِيــَن َءاَمُنــواْ قُــٓواْ  َهــا ٱلَّ يُّ
َ
أ أْهــِل تُجــاَه اأْبنائِِهــم قولـُـُه تعالى:﴿َيٰٓ ــُن َواِجــَب ال� ــرعيَِّة الَّتــي تَُبيِّ أدلَّــِة الشَّ َوِمــَن ال�

ۡهلِيُكــۡم نـَـاٗرا َوقُوُدَهــا ٱنلَّــاُس َوٱۡلَِجــاَرةُ َعلَۡيَهــا َمَلٰٓئَِكــٌة ِغــَاٞظ ِشــَدادٞ لَّ َيۡعُصــوَن 
َ
نُفَســُكۡم َوأ

َ
أ

َمَرُهــۡم َوَيۡفَعلـُـوَن َمــا يُۡؤَمــُروَن ٦﴾ )التحريــم: 6(.
َ
َ َمــآ أ ٱللَّ

( َكْيــَف َتكــوُن ُمعاَمَلــُة الوالديــن لِلاأْبنــاِء، فــي ِظــلِّ َشــريَعِة اللـّـِه تعالــى، َحْيــُث  َوَقــْد َبيََّنــْت ُســنَُّة النَِّبــيِّ )
( َحْيــُث  أْمِثَلــِة علــى َذلِــَك مــا َرواُه اأبــو ُهَرْيــَرَة ) َتقــوُم علــى الّرحمــِة َوالنُّصــِح َوالرِّعاَيــِة َوالَعــْدِل، َوِمــَن ال�
أْقَرُع:  أْقــَرُع بــُن حابٍس التَِّميِميُّ جالِســاً، َفقــاَل ال� ، َوِعْنــَدُه ال� ( الَحَســَن بــَن َعِلــيٍّ قــال: »َقبَّــَل رســوُل اللـّـِه )
(، ثُــمَّ قــال: »َمــْن ل� َيْرَحــْم  اإِنَّ لــي َعَشــَرًة ِمــَن الَولَــِد، مــا َقبَّْلــُت ِمنُهــْم اأَحــداً، َفَنَظــَر اإِلَْيــِه رســوُل اللـّـِه )

ل� ُيْرَحــْم« )َصحيــُح الُبخــاِرّي(.

ْسلام: ُحقوُق ال�أْبن�ِء في ال�إِ
اأوجب اللّه تعالى لِْلاأْبناِء على والديهم ُحقوقاً، َوِمْن هِذِه الُْحقوق:

أبنــاء علــى اآبائِِهــْم َقْبــَل  ْوَجــِة الّص�لَِحــِة؛ لَِتكــوَن اأّمــً� ص�لَِحــًة: َوهــذا ِمــْن ُحقــوِق ال� 1 اْخِتيــ�ُر الزَّ

ْوِج اأْن َيْختــاَر َزْوَجــًة صالَِحــًة ذاَت ديــٍن وخلــق.  ِول�َدِة الَْولَــِد، َفعلــى الــزَّ
ــِة َوَغْيِرهــا: ِمــْن َصــلاٍة، َوِصيــاٍم،  ــة: علــى الوالَِدْيــِن َتْوجيــُه اأبنائِِهــْم لِلواِجبــاِت الّديِنيَّ ــُة الديِنيَّ 2 التَّْرِبَي
ــلاِة َوُهــْم اأبنــاُء َســْبِع ِســنيَن، َواْضِربوُهْم  (: »ُمــروا اأْول�َدكـُـْم بِالصَّ َوتـِـلاَوِة الُقــْراآِن، قــاَل رســوُل اللـّـِه )
ــنه النــووي(. قــوا َبْيَنُهــْم فــي الَمضاِجــِع« )رواه اأحمــد واأبــو داود والترمــذي وحسَّ َعَليهــا َوُهــْم اأبنــاءُ َعْشــرِ ِســنيَن، َوَفرِّ

ــِر  ــَراِم الَكِبي ــِر، َواْحِت ــبِّ الَخْي ــِة، َوُح أمانَ ــْدِق، َوال� ــَن الصِّ ــَنِة: ِم ــَلاِق الَحَس ــى ال�أْخ ــُة عل ِبَي 3 التَّْر
ــِر. ِغي ــى الصَّ ــِف عل َوالَعْط
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ُصندوُق
 الَمعرفة:

أول�د علــى تــرك الصــلاة فــي عمــر عشــر ســنين ضربــاً هّينــاً، ل�   يكــون ضــرب ال�
يحــّط مــن كرامتهــم، فــلا يضــرب الوجــه اأبــداً، ول� يكــون ضربــاً مبّرحــاً شــديداً. 

ِبَيــُة علــى ال�آداِب فــي ُكلِّ َشــْيء: فــي الماأَكِل، َوالَمْشــَرِب، َوالَمْلَبِس، َوالنَّْوِم، َوال�ْســِتْئذاِن،  4 التَّْر
َوالُخــروِج ِمــَن الَمْنــِزِل َوُدخولـِـِه، َوُركــوِب الَمْرَكبــاِت، َوَغْيِر َذلَِك.

5 التَّْعِليُم: اأْن َيقوَم الوالِداِن بِِرعاَيِة اأبنائِِهْم، َوَتْلبَيِة اْحِتياجاتِِهْم في التَّْعِليم.
مــاِت الَحيــاِة ال�أساِســيَِّة: ِمــْن َمْســَكٍن، َوَمــاأَكٍل، َوَمْلَبــٍس، َوِعــلاٍج،  6 النََّفَقــة: َوِهــَي َتْوفيــُر َجِميــع ُمَقوِّ

َتْعِليم. َو

ْحســاُن اإلَْيهمــا، َوَعــَدُم َرْفــِع  أْبنــاِء بِــرُّ الوالدْيــِن َوطاَعُتُهمــا فيمــا ُيْرضــي اللّــه ـ تعالــى ـ، َوال�إ َفعلــى ال�
مــوُه ِمــْن ُحقــوٍق لُهــْم.    ــْوِت عليِهمــا، َوُشــْكُرُهما لِمــا َقدَّ الصَّ

ُصندوُق
 الَمعرفة:

ُسَنُن ما َبْعَد ِول�َدِة الَمْولوِد:
أذاُن في اأذِن المولوِد اليمنى.  ال�

 َتْسِمَيُة المولوِد بِاْسٍم َحَسن.
ة. ُق بَِوْزنِِه ِفضَّ  َحْلُق َشْعِرِه في الَيْوِم الّسابِع، َوالتََّصدُّ

 الَعقيَقة.

نش�ط:
ــرِّ بِالَوالَِدْيــِن  أْبنــاِء َوالِب ــَر اأداِء ُحقــوِق ال�  ِمــْن ِخــلاِل الَعَمــِل فــي َمْجموَعــاٍت، اأســتنتُج اأَث

علــى الَفــَرِد َوالُمْجَتَمــِع.
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التَّقويم

جابة الّصحيحة فيما ياأتي: ؤاُل ال�أّول: اأضع دائرة حول رمز ال�إ السُّ
أول�د على ترك الصلاة اإذا بلغوا من العمر: 1 يضرب ال�

د- 14 سنة. ج- 12 سنة.   ب- 10سنوات.   اأ- 7سنوات. 
أمانة وحب الخير واحترام الكبير جميع ما ذكر هو من قبيل: 2 غرس وتنمية الصدق وال�

ب- التربية على ال�أخلاق الحسنة. اأ- التربية الدينية.    
د- التعليم.  ج- التربية على ال�آداب في كل شيء. 
آتية ليست من سنن ما بعد ول�دة المولود: 3 اإحدى ال�

ب- ال�آذان في اأذن المولود. اأ- اختيار الزوجة الصالحة.  
د-  العقيقة. ج- تسمية المولود باسم حسن.  

ؤاُل الثّ�ني: اأَملاأ الَفَراَغ فيما َياأْتي: السُّ
ْوِج اأْن َيْخَتاَر َزْوَجًة ______________. اأ على الزَّ

ب ما ُيْذَبُح للمولود ُيَسّمى _____________.
ج ُمعاَمَلُة الوالدين لِلاأْبناِء َتقوُم على _________________ 
       و _________________ و _________________.

ُق _______________. د ُيْحَلُق َشْعُر الَمْولوِد في _____________، َويَتَصدَّ
أْبناء؟ ؤاُل الثّ�لِث: ما الَمْقصوُد بُحقوِق ال� السُّ

أْبناء. أْهِل تُجاَه ال� ؤاُل الّراِبع: اأَدلُِّل بَِدليٍل َشْرِعيٍّ على واجِب ال� السُّ
ْسلام. أْبناِء على والديهم في ال�إِ ُد ثلاثًة من ُحقوِق ال� ؤاُل الخ�ِمس: اأَعدِّ السُّ

أْبناِء تُجاَه والِديِهْم. ؤاُل الس�دس: اأستنتُج َواِجَب ال� السُّ
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رُس الدَّ
الِعْشرون

الُمْؤِمُن الَقِوّي

ال�أْهَداُف
ُيَتَوقَُّع مَن الطّلِبة في نهايِة الّدرِس اأْن يكونوا قادرين على:

ِة الُمْسِلِم. سلاِم بُِقوَّ ُح اهتماَم ال�إِ 1 تلاوة اآَية تَُوضِّ
ْسلاِم الُمْؤِمَن الَقِوّي. ، يبيُِّن فيه َتْفضيَل ال�إِ 2 ال�ستشهاد بَِحديٍث نََبِويٍّ

ِة الُمْسِلِم. سلاِم بُِقوَّ 3 تعليل اهتمام ال�إِ
ة. 4 توضيح اأَهّم َمجال�ِت الُقوَّ

5 بيان اأَهّم اأُسِس الُحصوِل على ِجْسٍم َقِويِّ الِبْنَية.
6 استنتاج اأَثر ُوجوِد الُمْؤِمِن الَقِويِّ في الُمْجَتَمع.

ِة؛ لِلتََّمتُِّع بِِجْسٍم َقِوّي. حَّ 7 الحرص على اأْسباِب الصِّ
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نصــوص 
شــرعية

ةٖ َوِمــن ّرَِبــاِط ٱۡلَۡيــِل تُۡرهُِبــوَن بـِـهِۦ  ــا ٱۡســَتَطۡعُتم ّمِــن قُــوَّ واْ لَُهــم مَّ ِعــدُّ
َ
قــاَل تعالــى: ﴿َوأ

ُ َيۡعلَُمُهــۡمۚ  ِ وََعُدوَُّكــۡم َوَءاَخرِيــَن ِمــن ُدونِِهــۡم َل َتۡعلَُموَنُهــُم ٱللَّ َعــُدوَّ ٱللَّ
نُتــۡم َل ُتۡظلَُمــوَن 

َ
ِ يـُـوَفَّ إَِلُۡكــۡم َوأ ءٖ ِف َســبِيِل ٱللَّ َوَمــا تُنفُِقــواْ ِمــن َشۡ

أنفــال: 60(. ٦٠﴾ )ال�
ــوِيُّ  َجۡرَت ٱۡلَق ــِن ٱۡســَت ٔۡ ِجۡرهُۖ إِنَّ َخــۡرَ َم ــِت ٱۡســَت ٔۡ بَ

َ
أ ــا َيٰٓ ــۡت إِۡحَدىُٰهَم وقــاَل تعالــى: ﴿قَالَ

ــُن ٢٦﴾ )القصــص:26(. ِم
َ
ٱۡل

ِعيــِف، َوفــي كُلٍّ  (: »الُمْؤِمــُن الَقــِويُّ َخْيــٌر َواأَحــبُّ اإِلــى اللـّـِه ِمــَن الُمْؤِمــِن الضَّ وقــاَل النَِّبــيُّ )
َخْيــر« )َرواُه ُمْســِلم(.

َبْعَد قِراءِة النُّصوِص الّس�ِبَقة، اأَبيُِّن الِفْكَرَة الرَّئيَسَة فيه�.
ــُز﴾ )هــود: 66(، َوُهــَو  ــَك ُهــَو ٱۡلَقــوِيُّ ٱۡلَعزِي ، قــاَل تعالــى: ﴿إِنَّ َربَّ ِمــْن اأْســماِء اللـّـه الُحســنى الَقــِويُّ
، َوُيِحــبُّ الُمْؤِمــَن الَقــِوّي؛ فالُمْؤِمــُن الَقــِويُّ فــي بِنَيِتــِه واإيمانــه  ســبحانَُه ُيِحــبُّ مــا ُيواِفــُق اأســماَءه، َفُهــَو الَقــِويُّ
َيْســَتطيُع تاأدَيــَة الِعبــاداِت الَّتــي َفَرضهــا اللـّـُه َعَلْيــِه، وَيْســَتطيُع اأْن َيقــوَم بِالنَّواِفــِل، َوَيْنَفــَع النـّـاَس، َوُيعيَنُهــْم، َفــاإِذا 
ــِن  َة َع ــوَّ ــْم َيْفِصــِل الُق ( لَ ــيُّ ) ــز، َفالنَِّب ــْكٍل ُمَتَميِّ ْت َوظيَفَتهــا بَِش يمــاِن، اأدَّ ــى ال�إ ــُة اإِل ُة البدنيَّ ــوَّ ــِت الُق ُجِمَع
ُة َيِجــُب اأْن  «، َفالُقــوَّ (: »الُمْؤِمــُن الَقــِويُّ ُة اأَداَة َشــّر، لِذلـِـَك قــاَل ) يمــاِن، اإِْذ لَــو انَْفَصَلتــا لكانـَـت الُقــوَّ ال�إ

ــَه َتْوجيهــاً َصحيحــاً. يمــاُن؛ َكــْي تَُوجَّ َيْســِبَقها ال�إ
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ِة الُمْؤِمن: َمَج�َل�ُت قُوَّ
ِة الَمطلوَبِة في الُمْؤِمن؛ لَِيكوَن َخيِّراً، َومحبوباً اإِلى اللِّه َتعالى ِهَي:  اأَهمُّ َمجال�ِت الُقوَّ

يم�ِن َوالَعقيَدِة:  ُة ال�إ الَمج�ُل ال�أوَّل: قُوَّ
ــِه  ــي َكلاِم ــُر ف ًة َتْظَه ــوَّ ــا قُ ــى َصاِحِبه ــي عل ــي تُْضف ــِه الَّت ــي َعِقيَدتِ ــِويِّ ف ــِن الَق ــى الُمْؤِم ــٍة اإِل ــُة بِحاَج أمَّ ال�

ــي: ــا ياأت ــَدِة م ــاِن َوالَعِقي يم ِة ال�إ ــوَّ ــِر قُ ــْن َمظاِه ــِه، َوِم َواأْفعالِ
ــلا  ــة، َف ــِة الَمْذموَم ــِن الُمجاَمَل ــُد َع ــاِن َيْبَتِع يم ــِويَّ ال�إ ــَن َق : اإِنَّ الُمْؤِم ــقِّ ــْوِل الَح ــي َق ُة ف ــوَّ 1 الُق

ــر. ــِن الُمْنَك ــى َع ــروِف، َوَيْنه ــُر بِالَمْع ــّق، َياأُْم ــى ِحســاِب الَح ــُع عل َيَتَصنَّ
ْفِح َعِن المسيء. ْدرِ والِحْلمِ والصَّ َة َتْقَوُد اإِلى َسَعِة الصَّ ُة في َضْبط النَّْفس: اإِنَّ هِذِه الُقوَّ 2 الُقوَّ

ــُه  ــِه مــا ل� َيبلُُغ ــُغ بِ َق، َوَتْبلُ ــوُّ ــَن التََّف راَدِة تُْكِســُب الُمْؤِم ُة ال�إِ ــوَّ ــِة: َفُق ــوُّ الِهمَّ راَدِة، َوُعُل ُة ال�إِ ــوَّ 3 قُ
ــِد َوالَمراتِــب. ــَن الَمحاِم ــُرُه ِم َغْي

ُة فــي الِعْلــم النّ�فـِـِع: فــَلا َتَتكاَمــُل َشــْخِصيَُّة الُمْؤِمــِن، َوَل� َيكــوُن َقِويـّـاً، اإلّ� بِالِعْلــم، والعمل  4 الُقــوَّ
ــا َعِلم. بِم

ُة الِبْنَية: الَمج�ُل الثّ�ني: قُوَّ
ــَن ِفٓ  نَسٰ نْســاِن اأْن اأنَْعــَم َعَلْيــِه الِجْســَم الَحَســن، قــاَل تعالى:﴿لََقــۡد َخلَۡقَنــا ٱۡلِ ِمــْن نَِعــِم اللـّـِه علــى ال�إِ
ــمِّ  ــْن اأَه ــِه، َوِم ــاُظ َعَلْي ــِه، والحف ــاُء بِ ــُه، َوال�ْعِتن ــِه ِرعاَيُت ــُب َعَلْي ــذا َيِج ــن: 4(؛ لِ ــٖم ٤﴾ )الَّتي ــِن َتۡقوِي ۡحَس

َ
أ

ــِوّي الِبنيــة مــ� ي�أتــي: ال�أُســِس لِْلُحصــوِل علــى ِجْســٍم َق

ِليَمُة.  التَّْغِذَيُة السَّ
 النَّْوُم الكافي، وال�ستيقاظ مبكراً.

ــةٍ؛ لِْلِوقاَيــةِ ِمــَن  يَّ  اتِّبــاُع اإرشــاداٍت ِصحِّ
أْمَراِض، ِمْثِل الُمحاَفَظةِ على النَّظاَفة. ال�
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ْمــي، َوَياأُْمُرُهــْم بَِتعلُِّمــه، َوَيْنهاُهــْم َعــْن َتْرِكــِه  ُع الُْمْســِلِميَن علــى الرَّ ( ُيَشــجِّ ياَضــة: كاَن )  ُمماَرَســُة الرِّ
َبْعــَد اإِتقانـِـه.

نش�ط:
أْمَراض. يٍَّة لِْلِوقاَيِة ِمَن ال� ُد َثَلاثَة اإرشاداٍت ِصحِّ  بالتَّعاُوِن َمَع َمْجموَعتي، اأَعدِّ

ُصندوُق
(: »َخْيــر« هــَو اأنَّ الَخْيــَر َمْوجــوٌد فــي  الَمعرفة:  الَمْقُصــوُد فــي َقــْوِل الرَّســوِل )

ِعيــف. الطََّرَفْيــِن، َولَِكــنَّ الَقــِويَّ اأْفَضــُل ِمــَن الضَّ
رعيَّة. وابِِط الشَّ ياَضُة لِلنِّساِء اأْمٌر ُمباٌح، َمَع ُمراعاِة الضَّ  الرِّ

اأَثُر ُوجوِد الُمْؤِمِن الَقِويِّ في الُمْجَتَمِع: 
ِر الُمْجَتَمِع، وُرِقيِّه. 1 ُيَشكُِّل نَموَذَج قُْدَوٍة، َوُيساِعُد على َتَطوُّ

أماُن في الُمْجَتَمع. أْمُن َوال� 2 ُيْصِبُح ماأموَن الجانِِب؛ َفَيُعمُّ ال�

ًة؛ َفُيْصِبُح َمْرهوَب الجانِِب ِمْن اأْعدائِه. َتُه ِعزَّ 3 ُيداِفُع َعْن َوَطِنِه، َوُيْكِسُب اأمَّ

4 َيْمَتِنُع َعِن اْرتِكاب الَمعاِصي؛ فَتسوُد الَفضيَلُة في الُمْجَتَمع.

َة ِمْن ِصفاِت اللّه َتعالى. أنَّ الُقوَّ اَحَة َوالطُّماأنِيَنة؛ ل� 5 َيْسَتْشِعُر الُمْؤِمُن الرَّ

اأبيِّن الضوابط الشرعية التي يجب اأن تلتزم بها المراأة المؤمنة خلال ممارسة الرياضة.
اأبحث
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التَّقويم

حيَحــِة  ( ُمقابـِـَل الِْعبــاَرِة َغْيــِر الصَّ حيَحــِة، َواإشــاَرَة ) ( ُمقابـِـَل الِْعبــاَرِة الصَّ ــؤاُل ال�أّول: اأَضــُع اإشــاَرَة ) السُّ
ِفيمــا َياأْتي: 

)      (اأ اإِنَّ اللَّه َقِويٌّ ُيِحبُّ الُمْؤِمَن الَقِوّي.

)      (ب الَقِويُّ َيْعني اأنُّه ذو بِْنَيٍة َقِويٍَّة َفَقْط.

ُة في َضْبِط النَّْفِس َتقوُد اإِلى الِحْلِم َوَسَعِة الّصدر. )      (ج الُقوَّ

َمٌة َشْرعاً على النِّساِء. ياَضُة ُمَحرَّ )      (د الرِّ

جابة الّصحيحة فيما ياأتي: ؤاُل الثّ�ني: اأضع دائرة حول رمز ال�إ السُّ
يمان والعقيدة: آتية ليست من مظاهر قوة ال�إ 1 واحدة من ال�

ب- القوة في قول الحق. اأ- قوة البنية.    
د- القوة في العلم النافع. ج- القوة في ضبط النفس.  

آتية من الضوابط الشرعية لرياضة النساء ما عدا: 2 تعد ال�
ب- البلوغ. اأ- عدم ال�ختلاط.   

د- عدم كشف العورة  ج- عدم التبرج.    
3 من اأهم ال�أسس للحصول على جسم قوي البنية:

ب- عدم ارتكاب المعاصي. اأ- القدوة.   

د-  التغذية السليمة والنوم الكافي. ج- الدفاع عن الوطن.  
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ِة الُمْسِلِم. ْسلاِم بُِقوَّ ُح اْهِتماَم ال�إِ ؤاُل الثّ�لِث: اأْتلو اآَيًة تُوضِّ السُّ

ْسلاِم الُْمْؤِمَن الَقِوّي. ، يبيُِّن َتْفضيَل ال�إِ ؤاُل الّراِبع: اأْسَتْشِهُد بَِحديٍث نََبِويٍّ السُّ

ِة الُمْسِلم. ْسلاِم بُِقوَّ ؤاُل الخ�ِمس: اأعلُِّل اْهِتماَم ال�إِ السُّ

ة. ُح اأَهمَّ َمجال�ِت الُقوَّ ؤاُل الّس�ِدس: اأَوضِّ السُّ

ُد ثلاثَة اأُسٍس لِْلُحصوِل على ِجْسٍم َقِويِّ الِبْنَية. ؤاُل الّس�ِبـع: اأَعدِّ السُّ

ِة الُمْؤِمِن في الُمْجَتَمِع. ُد َثَلاَثًة ِمْن اآَثاِر قُوَّ ؤاُل الثّ�ِمن: اأَعدِّ السُّ

ــِة الَّتــي ماَرْســُتها ِخــلاَل  يَّ حِّ ياِضيَّــِة َوالصِّ أنِْشــَطِة الرِّ ــؤاُل الت�ســع: )التَّقويــم النَّْوِعــّي( اأْرُصــُد َمْجموَعــَة ال� السُّ
ِة الِبْنَيــة. أْســبوِع، َوتُســاِعُد علــى قـُـوَّ ال�
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ق�ئمُة المص�درِ والمراجع: 

1- القراآن الكريم. 
د الجزري، اأْسُد الغابة في معرفة الصحابة، دار ابن حزم، ط1، 2012م. أثير، علي بن ُمَحمَّ 2- ابن ال�

أثــري، عبــد اللـّـه بــن عبــد الحميــد، الوجيــز فــي عقيــدة الســلف الصالــح، مراجعــة وتقديــم صالــح بــن عبــد العزيــز  3- ال�
رشــاد - المملكــة العربيــة الســعودية، ط1، 1422هـــ. أوقــاف والدعــوة وال�إ ســلامّية وال� اآل الشــيخ، وزارة الشــؤون ال�إ

أبرار، دار النفائس–ال�أردن، الطبعة الّسابِعة 1415هـ – 1995. 4- ال�أشقر، عمر سليمان، عالم الملائكة ال�
5- اأنيس، اإبراهيم ورفاقه، المعجم الوسيط، دار اإحياء التراث العربي، بيروت.

ــد بــن اإســماعيل، ت)256هـــ(، َصحيــُح الُبخــاِرّي، تحقيــق: د. مصطفــى ديــب البغــا،  6- البخــارّي، اأبــو عبــد اللـّـه ُمَحمَّ
دار ابــن كثيــر، اليمامــة – بيــروت، ط3، 1407هـــ – 1987.

ــد شــاكر، الناشــر: شــركة  ــد بــن عيســى، )279هـــ(، ســنن التِّرمــذّي، تحقيــق وتعليــق: اأحمــد ُمَحمَّ 7- التِّرمــذّي، ُمَحمَّ
مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البابــي الحلبــي– مصــر، ط2، 1395هـــ - 1975م. 

حســان فــي تقريــب صحيــح ابــن حبــان، ترتيــب:  ــد بــن حّبــان التّميمــي، ت)354هـــ(، ال�إ 8- ابــُن حّبــان، اأبــو حاتــم ُمَحمَّ
أرنــاؤوط،  أميــر عــلاء الديــن علــي بــن بلبــان الفارســي ت)739هـــ(، حّققــه وخــّرج اأحاديثــه وعلـّـق عليــه: شــعيب ال� ال�

الناشــر: مؤسســة الرســالة، بيروت، ط1، 1408 هـ - 1988 م.
9- ابن حجر، اأحمد بن علي العسقلاني، فتح الباري بشرح َصحيُح الُبخاِرّي، دار المعرفة، بيروت، 1379هـ.

ــنّة المنشــورة ل�عتقــاد الطائفــة الناجيــة المنصــورة، تحقيــق حــازم القاضــي،  10- الحكيمــّي، حافــظ بــن اأحمــد، اأعــلام السُّ
رشــاد - المملكة العربية الســعودية، ط2 1422هـ - 2001م. ســلامّية وال�أوقاف والدعوة وال�إ وزارة الشــؤون ال�إ

ــد، ت)241هـــ(، العقيــدة روايــة اأبــي بكــر الخــلال، تحقيــق عبــد العزيــز  11- ابــن حنبــل، اأبــو عبــد اللـّـه اأحمــد بــن ُمَحمَّ
عــز الديــن الســيروان، دار قتيبــة 1408هـــ.

أرنــاؤوط  مــام اأحمــد، المحقــق: شــعيب ال� ــد، ت)241هـــ(، مســند ال�إ 12- ابــن حنبــل، اأبــو عبــد اللـّـه اأحمــد بــن ُمَحمَّ
- عــادل مرشــد، واآخــرون، اإشــراف: د عبــد اللـّـه بــن عبــد المحســن التركــي، الناشــر: مؤسســة الرســالة، الطبعــة: 

أولــى، 1421هـــ - 2001م. ال�
د خالد، رجال حول الرَّسول، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، ط1، 2000م. 13- خالد، ُمَحمَّ

مــام المحــدث  14- اأبــو داود، ســليمان بــن ال�أشــعث السجســتاني، ت )275هـــ(، صحيــح ســنن اأبــي داود، تاأليــف ال�إ
ألبانــي، ت )1420هـــ(. ــد ناصــر الديــن ال� الشــيخ ُمَحمَّ
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ــنّة، دار الهجــرة – الثقبــة،  ــّقاف، علــوي بــن عبــد القــادر، صفــات اللّــه عــز وجــل الــواردة فــي الكتــاب والسُّ 15- السَّ
الطبعــة الثّانيــة 1422هـــ - 2001م.

16- الصلاحين، عبد المجيد محمود، فقه الطهارة والصلاة، دار المستقبل، عمان، ط2000،1م.
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تم بحمد اللّه



 لجنة المن�هج الوزارية  
م. فواز مجاهدد. بصري صالحد. صبري صيدم
اأ. علي مناصرةاأ. ثروت زيداأ. عزام اأبو بكر
م. جهاد دريديد. سمية النخالةد. شهناز الفار

سلامية   لجنة الخطوط العريضة لمنه�ج التربية ال�إ

اأ. د. عبد السميع العرابيداأ.د.اإسماعيل شنديد. اإياد جبور )منسقاً(
د. حمزة ذيبد. جمال الكيلانياأ. د. ماهر الحولي
جمال زهيرتامر الرملاويد. محمد عساف

فريال الشواورةعفاف طهبوبعمر غنيم
نبيل محفوظ

سلامية للصف الس�دس   المش�ركون في ورشة العمل لكت�ب التربية ال�إ
اإكرام شتيويابتسام علقمد. اأيمن جويلس

توّدد كاملتغريد صلاحاإلهام حنون
عبد السلام عوادسهاد دولةسمير شاهين

قدر لطايفةفهد قزازفاطمة قزاز
نبيل محفوظمحمد العملةلينا محاسنة

تامر الرملاويعزيزة السرحينور بعارة
اآمال ظاهرحنان نصارمحمود الجزار


