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 المقدمة 
وصحبه  آله  وعىل  حممد  نبينا  واملرسلني  األنبياء  سيد  عىل  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 

أمجعني، أما بعد:
الفقه  ومادة  والسرية،  احلديث  ومادة  التوحيد،  ملادة  املتضمن  اإلسالمية  الدراسات  كتاب  فهذا   
والسلوك، للصف السادس االبتدائي، وتكمن أمهية مادة التوحيد أهنا تعرف الطالب بربه خالقه ورازقه 
الذي جيب إفراده بالعبادة وحده ال رشيك له، ومادة احلديث تشتمل عىل الشامئل النبوية التي تركز عىل 
، ومادة  بالنبي  االقتداء واالهتداء والتأيس  املتعلم عىل   وتريب  للنبي  اخَللقية واخُللقية  الصفات 
العبادات وصفاهتا الصحيحة مع ربط  الدين وأنواع  الطالب من خالهلا أحكام  يتعلم  الفقه والسلوك 
املتعلم بالتطبيق العميل الذي حيتاجه يف حياته، مع العناية بتعليم الطالب وتوجيهه إىل السلوك احلسن يف 

تعامله مع من حوله.
وقد يرس اهلل تعاىل صياغة موضوعات الكتاب بطريقة تتيح للطالب أن يكون نشًطا داخل الصف؛ 

مشارًكا يف فقرات الدرس مع معلمه وزمالئه، مطبًقا ما يمكن تطبيقه يف الصف أو املدرسة أو املنزل.
وقد ُروعي يف هذا الكتاب ما ييل:

أوال: تنويع العرض للامدة الدراسية؛ ليسهل عىل الطالب فهمها، ويتمكن من استيعاهبا بيرس وسهولة.
ثانيا: تقريب املعارف من خالل األشكال املناسبة، والوسائل املتنوعة، التي تشوقه ملطالعة الكتاب 

وتعينه عىل فهمه، وترسخ لديه املعارف واألهداف الرتبوية التي يراد منه إدراكها والعمل هبا.
والبحث  والكتابة،  والتطبيق،  التعلُّم،  بني  الطالب  فيجمع  الدروس،  يف  املشاركة  روح  بث  ثالثا: 
عن املعلومة، من خالل أنشطة تعليمية، وفراغات تركت ليكتبها بأسلوبه وحسب قدرته، حتت توجيه 

معلمه ومتابعته.
رابعا: تنمية مهارات التعلم والتفكري لدى الطالب يف هذه املرحلة، من خالل ترك مساحات للتفكري 

تتيح له التمرن عىل أساسات الدرس، واملشاركة الفاعلة، حتت توجيه املعلم.
أخي الكريم : ويل أمر الطالب

إنه بقدر متابعتك البنك، وحرصك عىل تفوقه، وتواصلك مع معلم الصف يف املدرسة يكون ابنك 
أكثر انتفاًعا بام تعلمه، وأكثر تفاعاًل، وأوضح فهاًم، وأجود تطبيًقا بإذن اهلل تعاىل.

َلبِنًة  ابنك  يكون  وأن  الدنيا واآلخرة،  له طريق سعادته يف  يرسم  يتعلمه  ما  يكون  أن  ُنؤِمُلُه  والذي 
صاحلًة يف بناء جمتمعه وحتقيق طموحاته.

وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وآله وصحبه



فهرس الفصول الدراسية

7الف�شل الدرا�شي الأول...................................................................................................................

١٢التوحيد............................................................................................................................................

٣٥احلديث وال�شرية........................................................................................................................

7١الفقه وال�شلوك............................................................................................................................

١٠7الف�شل الدرا�شي الثاين.................................................................................................................

١١٢التوحيد............................................................................................................................................

١٣١احلديث وال�شرية........................................................................................................................

١٦١الفقه وال�شلوك............................................................................................................................

١79الف�شل الدرا�شي الثالث................................................................................................................

١٨٤التوحيد............................................................................................................................................

٢١٣احلديث وال�شرية........................................................................................................................

٢٤7الفقه وال�شلوك............................................................................................................................





الف�صل الدرا�صي 
االأول



أواًل: التَّوِحيد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٤الدر�س الأول: الإيـــمــــاُن

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٨الدر�س الثاين:  �ُشـَعـُب الإمياِن

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٢الدر�س الثالث: نواق�ُس الإيـماِن وُمنِق�شاُته

ىل
الوحدة الأو

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٦الدر�س الرابع:  معنى ال�شرك

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رِك ٢9الدر�س اخلام�س: اأنواُع ال�شِّ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٢الدر�س ال�شاد�س: مظاهر ال�شرك

الوحدة الثانية

االإيـــمــــ�ُن

ال�صرك



ثانًيا: الحديث والسيرة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٨الدر�س الأول: رحمة النبي � لل�صغار ومالطفته لهم

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٤١الدر�س الثاين:  دعاوؤه � لل�صغار وت�صجيعهم على العمل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٤٣الدر�س الثالث:  احرتام ال�صغري وتقدير الكبري 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٤٥الدر�س الرابع:  حمبته � لذوي َرِحِمه ودعوتهم للخري

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٤٩الدر�س اخلام�س:  من ف�صائل �صلة الرحم.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٥١الدر�س ال�صاد�س:  توا�صعه � وب�صا�صته مع جل�صائه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٥٤الدر�س ال�صابع: من اآداب املجل�س 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٥٦الدر�س الثامن: هدي النبي � يف تعامله مع جريانه 

ىل
الوحدة الأو

. . . . . . . . . . ٦٠الدر�س التا�صع:  هدي النبي � يف معاملة القائمني على ق�صاء حوائجه .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٦٤الدر�س العا�صر:  نهي النبي � عن منع الأجري اأجرته .

. . . . . . . . . . . . . ٦٧الدر�س احلادي ع�صر: هدي النبي � يف التعامل مع الوفود وال�صيوف .

الوحدة الثانية

َهْدي النبي � في معاملة ال�صغار والأقارب والأ�صحاب والجيران

َهْدي النبي � في معاملة القائمين على ق�صاء حوائجه والعمال وال�صيوف



ثالًثا: الفقه والسلوك

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7٤الدر�س الأول:  حكُم �شالة اجلمعة، و�شفُتها 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77الدر�س الثاين:  م�شتحباُت اجلمعِة

ىل
الوحدة الأو

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٨٢الدر�س الثالث:  احلكمة من م�شروعية العيد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٨٤الدر�س الرابع:  �شالُة العيدين

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٨٨الدر�س اخلام�س:  �شنُن العيديِن 

الوحدة الثانية

�صالة اجلمعة

احلكمة من م�صروعية العيد و�صالة العيدين

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٠٠الدر�س ال�شابع:  الك�شوِف 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٠٣الدر�س الثامن: �شفُة �شالِة الك�شوِف 

الوحدة الرابعة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9٤الدر�س ال�شاد�س:  ال�شت�شقاِء .

الوحدة الثالثة

�صالة الك�صوف

�صالة اال�صت�صق�ء





12

الوحدة الأولى

�أواًل:
�لتَّوِحيد



�لوحدة �الأوىل
�الإيـــمــــاُن
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الوحدة الأولى
رابط الدر�س الرقمي

اإليـمـــاُن الدر�س
الأول

)1( سورة إبراهيم، اآليتان: 25-24. 

قـال اهلل تعـالـى:﴿ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ ىئ  ىئ  ی  
پ   پ   پپ   ٻ    ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   حئ    جئ   ی   ی   ی  

ڀ   ڀ  ڀ   ڀ ٺ﴾)1(.

• ما َعالقة الآية بال�صورة؟

�أركـان�أركـان  �الإيـمـان�الإيـمـان

الإيماُن باللَّـِه 
وحده

الت�صامح

الرحمة

الحج

ال�صوم

الزكاةالعدل

الأمانةال�صدقال�صالةالرحم�صلة

بر الوالدين
الإح�صان

العمرة

ال�صتغفار

الإيماُن 
�صِلبالمالئكِة الإيماُن بالرُّ

الإيماُن 
باليوِم الآِخِر

الإيماُن بالَقَدِر 
ِه خيِره و�صرِّ

الحب في 
الّلـه

ال�صبر

الإيماُن بالكتِب

العفو

١

٢
٣

٤

٥

٦

تـمـهـــيد
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اُن
ـــــ

ــم
يــ

لإ
ا

ِه، ومالئكتِه،  ِه � عن اإليماِن، فقاَل �: »أن تؤمَن باللَّ ا جاَء يسأُل رسوَل اللَّ حديُث جبريَل     لمَّ
ه «)٣(. وكتبِه، ورسلِه، واليوِم اآلخر، وتؤمَن بالَقَدِر خيِره وَشرِّ

ة اإلسالم. من أنكَر أركاِن اإليماِن أو ركن منها فإنَّه َيخرُج من ملَّ

)1( وهي أعضاء اإلنسان كاليد واللسان والعين واألذن، وسميت جوارح ألنها تجترح أي تعمل وتكتسب.    
)٣(  أخرجه البخاري برقم )50(. )2( سورة األنفال، اآلية: 2.   

تـعـريـُف �الإيــمــاِن

�أركاُن �الإيــمـاِن

ِليُل على �أركاِن �الإمياِن �لدَّ

ُحكُم من �أنكَر �أركاَن �الإمياِن

أركان اإليمان ِستَّة، هي:

�شرًعا: اعتقاُدُ بالقلِب و قوُلُ باللساِن، وعمُلُ بالجوارِح)1(، يزيُد بالطاعِة، وينقُص بالمعصيِة.
قال الله تعالى: ﴿   ﴾)2(.

�الإيمان بالكتب�الإيمان بالمالئكة�الإيمان باهلل

�الإيمان بالقدر خيره و�شره�الإيمان باليوم �الآخر�الإيمان بالر�شل

2 13

5 46
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ُأقاِرُن بين سلوِك قوي اإليمان وضعيف اإليمان حسب الجدول اآلتي:الوحدة الأولى

المعاصيالطاعاتالمجال
ُة اإليماِن ُقوَّ

ضْعُف اإليماِن

)1( المقصود بالوالية: يتوالهم بعونه وتوفيقه ونصرته.      )2( سورة البقرة، اآلية: 257.       )٣( سورة المائدة، اآلية: 54. 
)4( سورة التوبة، اآلية: 72.        )5( سورة الحجرات، اآلية: 10.   )٦( سورة النحل، اآلية: ٩7.

    لإليماِن ثمراُتُ كثيرُةُ في الدنيا واآلخرة، منها:

.)٢( ﴾ والية اهلل للمؤمنين وحفظهم)١(، قال اهلل تعالى: ﴿ 		 1

.)٣(﴾ محبُة اهلِل للمؤمنيَن، قـال اهلل تعـالـى: ﴿  		 2

الفوز بالجنة ونيل رضا اهلل تعالى، قـال جلَّ وعـال: ﴿ 		 3

.)٤(﴾
محبة المؤمنين بعضهم لبعض، قال اهلل تعالى ﴿  ﴾)٥(. 		 4

حصول الطمأنينة والسعادة والحياة الطيبة، قال اهلل تعالى ﴿   		 5

.)٦(﴾

ثـمـر�ُت �الإيـمــاِن

نشاط    
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اُن
ـــــ

ــم
يــ

لإ
ا

)1( اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي، ص 5٦.

يقول	�لح�شن �لب�شري	رحمه	�هلل:
َقْتُه الأَْعَماُل)١(. دَّ َلْي�َس الإيماُن بالتََّحلِّي َوَل ِبالتََّمنِّي َوَلِكْن َما َوَقَر ِفي الُقُلوِب َو�صَ

معلومات إثرائية

ف اإليماَن شرًعا. 1  َعرِّ

2  ما أركاُن اإليماِن؟

لِيُل على أركاِن اإليماِن؟ 3  ما الدَّ

4  ما حكُم َمْن ُيْنِكُر َأركاَن اإليماِن أو ركن منها؟

5  اذُكْر ثالثًا مْن ثمراِت اإليماِن، مع َأِدلِّتها.

التقومي
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الوحدة الأولى

ًة. ًة، أو عمليَّ ًة، أو قوليَّ ُشَعُب اإليماِن هَي: خصاُل اإليماِن، اعتقاديَّ

لِيُل حديث أبي ُهرْيرَة  قاَل: قاَل  َن النبيُّ � أن ُشَعَب اإليماِن أكثُر من ستيَن ُشْعَبًة، والدَّ بيَّ
وَن ُشْعَبًة، َواْلَحياُء ُشْعَبٌة من اإليماِن«، وقاَل �: »َفَأْفَضُلها  ِه �: »اإليماُن بِْضٌع َوِستُّ رسوُل اللَّ

ِريِق «)1(. ُه، َوَأْدناَها إماَطُة اأَلذى عِن الطَّ َقْوُل: ال إَلَه إال اللَّ

)1(  رواه مسلم برقم )٣5(.

رابط الدر�س الرقمي

ُشَعُب اإليماِن ثالثَة أنواٍع:

�ملر�د ب�شعب �الإمياِن 

َعَدُد �ُشَعِب �الإمياِن 

�أنو�ُع  �ُشَعِب �الإمياِن

ُشـَعـُب اإليماِن

اأَنــواُع �ُشـَعـِب الإيــمــان

�ُشَعُب الجوارح�ُشَعُب اللِّ�شان�ُشَعُب القلب
123

الدر�س
الثاين
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ا

ِه َعزَّ وجلَّ ورسولِه �، والُحبُّ في  ُة اللَّ ِة، ومَحبَّ تَّ مثالها: اإليماُن بأركاِن اإليماِن السِّ
ِه. ِه، والخوُف من اللَّ ِه، والرجاُء لثواِب اللَّ اللَّ

تِي هي أساُس اإليماِن، وتالوُة القرآِن الكريِم،  ـه( الَّ مثالها: قوُل كلمِة التوحيِد )ال إله إال اللَّ
ـِه وتحميُده وتسبيُحه. وذكُر اللَّ

�لنوع �الأول: �ُشَعُب �لقلِب

�لنوع �لثاين: �ُشَعُب �للِّ�شاِن

، وبِرُّ الوالديِن، وَكفُّ األذى. مثالها: الوضوُء، والصالُة، والزكاُة، والصوُم، والحجُّ

�لنوع �لثالث: �ُشَعُب �جلو�رح
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ُأكمُل الخريطَة بِما ُيناسُب:

نشاط     1

ُشَعُب اإليماِن

ُشَعُب الجوارِح.................ُشَعُب الَقلِب

................. خصاُل اإليماِن القْوليةِخصاُل اإليماِن االعتقاديِة

ِه الخْوُف مَن اللَّ
ِه رجاء ثواب اللَّ

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

تالوُة القرآِن الكريِم
..........................

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

الُوضوُء
....................

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

أتحاوُر مع مجُموَعتي في الوسائِل الُمِعينِة على زيادة  اإليماِن. 
..............................................................................................   

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

نشاط    ٢
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ُف ُشَعَب اإليماِن. 1  َعرِّ

2  َكْم َعَدُد ُشَعِب اإليماِن؟

َقِة: 3  ُأَمثُِّل لُِشَعِب اإليماِن الُمَتَعلِّ

   أ. بالقلب.  

ب. باللِّسان.  

جـ . بالجوارح.

التقومي
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المراد بها: اعتقاداُتُ وأقواُلُ وأعماُلُ ُتْبِطُل اإليماَن، وُتْخِرُج من اإلسالِم.

نواقُض اإليـماِن وُمنِقصاُته الدر�س
الثالث

�أواًل: نو�ق�ُض �الإمياِن )وت�شمى نو�ق�َض �الإ�شالِم �أو نو�ق�َض �لتوحيِد(

رابط الدر�س الرقمي

َيْنُقُض اإليماَن أموٌر هي:
ْرُك األكبُر. 1 الشِّ

2 الُكْفُر األكبُر.

َفاُق األكبُر. 3 النِّ

نو�ق�ُض �الإيـمـاِن

نواق�ُض الإيماِن

رك الأكبر ال�شِّ
1

الكفر الأكبر
2

فاق الأكبر النِّ
3
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المراد بها:  اعتقاداُتُ وأقواُلُ وأعماُلُ تْنِقُص اإليماَن، ولكنها ال ُتْخِرُج من 
اإلسالِم.
وَيْنُقُص اإليماُن بأموٍر هي:

رُك األصغُر. 1 الشِّ

2 الكفُر األصغُر.

3 النِّفاُق األصغُر.

4 البدُع.

5 الذنوُب والمعاصي.

ثانًيا: ُمنق�شاُت �الإميـاِن

ما الفرُق بين نواقِض اإليماِن وُمْنِقَصاتِِه ؟ 

نشاط     

منق�شات الإيمان

رك  الأ�شغر الكفر  الأ�شغرال�شِّ

فاق الأ�شغر الـبــدعالنِّ

الذنوب
والمعا�شي

12

5

4 3
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ُق للُمؤِمن وُيساِعده على ما يأتي:الوحدة الأولى معرفُة نواقِض اإليماِن ومنقصاِته ُيحقِّ
يِن أشدُّ أنواِع الخساَرِة.  يِن، الذي هو أغلى ما يملُك المسلُم، فخسارُة الدِّ 1 حفُظ الدِّ

ي إلى الكفِر  2 اجتناُب الوقوِع في نواقض اإليمان ومنقصاته ألنَّ الوقوَع فيها ُيَؤدِّ

أو الذنِب العظيِم.

�أهميُة تعلم نو�ق�ِض �الإمياِن ومنق�شاته

ِم نواقِض اإليماِن وُمنقصاتِه؟ 1  ما أهميُة تعلُّ

2  عدد نواقض اإليمان ومنقصاته.

3  ُأمثُِّل على ما َيأتِي بِمَثال:

   أ. ناقٍض من نواِقِض اإليماِن.     ب. ُمْنِقٍص من ُمنقصاِت اإليماِن. 

التقومي
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�لِوْحدُة �لثانية

ــــــــــرك �لــــ�شِّ
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ــرُك معنى الشِّ �لدر�ض
�لر�بع

ـــــرِك �أَمــِثــلــٌة  َعلى �لــــ�شِّ

متهيد

ماِت؟ • التَّوِحيُد َأْعَظُم الواِجباِت، َفما َأْعَظُم الُمَحرَّ
......................................................................................

ِتِه، َأْو َأْسماِئِه َوِصفاِتِه. ِتِه، َأْو ُأُلوِهيَّ َجْعُل َشِريٍك مع اهلِلِ ِفي ُرُبوِبيَّ

ـِه. ِة: مثل من َيْزُعم َأنَّ ِمَن الَمْخُلوِقيَن َمْن ُيَدبِّر الَكْون َمَع اللَّ ُبوِبيَّ ْرُك ِفي الرُّ الشِّ

ـِه. ِة: مثل من َيْدُعو َغيَر اللَّ ْرُك ِفي اأُلُلوِهيَّ الشِّ

فاِت: مثل من ُيَشّبه اهلَل ِبَخْلِقه. ْرُك ِفي اأَلْسماِء َوالصِّ الشِّ

رك رك�ل�شِّ �ل�شِّ

ـرُك معنى �ل�شِّ

1

2

3
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ـــــرِك نتائج �لــــ�شِّ
َأنَّ اهلَل ال َيْغِفُرُه.

ـُه َتعالى:﴿ ﴾)١(.  قاَل اللَّ

َأن الشرك ُيْحِبُط َجِميَع اأَلْعماِل، أي: ُيْبطلها.
.)2(﴾ ـُه َتعالى:﴿ قاَل اللَّ

1

2

)٢( سورة األنعام آية:88.  )1( سورة النساء آية:٤8. 
)٤( سورة األنفال آية:٣8. )٣( سورة المائدة آية:٧٢. 

ـــــرِك �لــَتــوبــُة  ِمـَن �لــــ�شِّ

ٌد في النار. َأن المشرك ُمَخلَّ
ـه َتعالى: ﴿ چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ   قاَل اللَّ

ڎ  ڈ  ڈ﴾)٣(. 

3

ـِه َتعالى: ﴿ڻ ۀ  ِليُل َقْوُل اللَّ ـُه َلُه، والدَّ ْرِك َقْبَل َمْوِتِه َغَفَر اللَّ َمْن تاَب ِمَن الشِّ
ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴾)٤(
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ُهَو:  َهْل  فيها،  الوارد  ْرِك  الشِّ َنْوَع  اآلتية  الِعباراِت  ِمَن  ِعبارٍة  ُكلِّ  َأماَم  وّضح 
ِة، َأْو شِرٌك ِفي األلوهيَّة(: ُبوِبيَّ )شِرٌك ِفي الرُّ

    أ.  السجود لَغْير اهلِل: ).............................................(.

ب.  االعتقاد ِبَأنَّ ُهناَك َمْن َيْخُلُق الَخْلَق َغْيَر اهلِل: ).................................(.

 
ضْع َأماَم الَعُموِد )ب( ما ُيناِسُبُه ِمَن الَعُموِد )أ(:

1

التقومي

2

)ب()أ(

)٣( سورة األنعام آية:88  )٢( سورة النساء آية:٤8.  )1( سورة المائدة آية:٧٢. 

ْرُك ال َيْغِفُرُه اهلُل. 1 الشِّ

ْرُك ُيْحِبُط َجِميَع اأَلْعماِل. 2 الشِّ

َة. م اهلُل َعَليِه اجَلنَّ 3 املُْشـِرُك َحــرَّ

ِليُل َقوُلُ اهلِل َتعالى:﴿ )  ( الدَّ

﴾
ِليُل َقوُل اهلِل َتعالى:﴿ )  ( الدَّ

َتعالى:﴿ اهلِل  َقوُل  ِليُل  الدَّ  )   (
﴾

.)١(

.)2( ﴾

.
)٣(
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)٢( سورة النساء آية:٤8. )1( سورة إبراهيم آية:٣٥. 

ــرِك َأنـــواُع الشِّ
�لدر�ض
�خلام�ض

 

متهيد

ـــرِك �أَنــــو�ُع  �لــ�شِّ

 )١(
﴾ ﴿ : قاَل اهلل َتعالى ذاكًرا ُدعـاَء أحِد أنبيائِه •

ا يأتي: ل اآليَة َوَأِجْب َعمَّ َتَأمَّ

ماذا َتْسَتِفيُد ِمْن َقْوِلِه ﴿  ﴾؟ .............................................................................

ْرُك إلى ِقْسَمْيِن: أْكَبَر َو أَْصَغر. َيْنَقِسُم الشِّ
ـرُك اأَلكـَبـُر • الـشِّ

تعريفه:
حكمه:

دليله:

مثاله:

َصْرُف َنْوٍع ِمْن أْنواِع الِعبادِة ِلَغْيِر اهلِل.
ُمْخِرٌج ِمن دين اإلْسالِم َوصاِحُبُه خاِلٌد في النار، إال إْن تاَب َقْبَل َمْوِتِه.

قوُلــُه َتعالــى: ﴿
.)2(﴾ 

 أ. اعتقاُد أنَّ أحـًدا ِمَن الَبَشـِر َيْعَلُم الَغْيَب مع اهلل تعالى.
ب. دعاُء غيِر اهلِل فيما ال َيْقِدُر عليه إال اهللُ عز وجل.
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ـرُك اأَلصَغـُر • الـشِّ
تعريفه:
حكمه:

دليله:
مثاله:

ْرِك اأَلْكَبِر. يت ِشْرًكا َوَلْم َتِصْل إلى َحدِّ الشِّ ُكلُّ َمْعِصيٍة ُسمِّ
ٌم، وُيْنِقُص اإليماَن، وال ُيخِرُج من دين اإلسالم. ُمَحرَّ

ْرُك األصغر« )١(. قول الرسول �: »إنَّ َأْخَوَف ما َأخاُف َعَلْيُكم الشِّ
َلُه َأْمَثلة َكِثيرة ِمْنها:

ُن صالته من أجل َمْدِح الناِس وثناِئهم. ياُء َكَمْن ُيَحسِّ    أ. الرِّ

ب. الَحِلُف بغير اهلل كقول: والكعبِة، والنبي.

جـ. قوُل لوال اهللُ وفالٌن، أو ما شاء اهللُ و شاَء فالن.

)1( أخرجه أحمد برقم )٢٣٦٣0(.

ْرِك اأَلْكَبِر َواأَلْصَغِر َحَسَب اجَلْدَوِل اآلتي:  ِبالَتعاُون َمَع َمْجُموَعِتي، ُأقاِرُن َبْيَ الشِّ

1نشاط  

ـرك ِمَثاُلهُحكُمهَتعريُفه الـشِّ
.........................................................................................................الشرُك األكبر

.........................................................................................................الشرُك األصغر
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بالَتعاُون َمَع َمْجُموَعِتي؛ أمأل الفراغ بالكلمة املناسبة:
٢نشاط  

• الرياُء من أمثلِة الشرِك ...........................................
• من أمثلِة الشرِك األكبِر ......................... األمواِت.
• من أمثلِة الشرِك األصغِر ........................ بغيِر اهلل.

• حكُم الشرِك األصغِر ..............................................
• قوُل رسوِل اهلِل �: »....................... أخوَف ما أخاُف عليكم الشرُك األصغر«.

ْرَك اأَلْكَبر. ف الشِّ َعرِّ
ْرَك اأَلْصَغر. ف الشِّ َعرِّ

هاِت ِمثااًل واحًدا َعلى ما يأتي:

ِة اإلْسالم؟ َوِلماذا؟ رُك الَِّذي ُيْخرُج صاحبه ِمْن ِملَّ ما الشِّ

1

3

التقومي

2

4

أ. ِشْرٌك أكبر.   ب. ِشْرٌك أصغر.
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الِعباداِت،  ِبَأْنواِع  إَلْيها  ُبوَن  َوَيَتَقرَّ َباِطلًة،  َمْعُبوداٍت  َيْعُبُدوَن  الُمْشرُكوَن  كاَن 
ـه َتعالى عنهم: ﴿ڻ  ڻ   ـِه، قـال اللَّ ِخُذونها َوسـاِئَط َوُشَفعاَء ِعْنَد اللَّ َوَيتَّ

ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے﴾)١(،
اًرا. َفِشْرُكُهْم َأفَسَد َأْعماَلُهم، َوصاُروا ِبِذَلَك ُكفَّ

َوِمْن َمْعُبودات الُمْشِرِكين ما يلي:

ـرِك َمـظـاِهـُر الـشِّ �لدر�ض
�ل�شاد�ض

َبـعـ�ُض َمـعـُبـود�ِت �لـُمـ�شـِرِكـيـَن

متهيد

ْرِك  ـِه، َوِلَهَذا الشِّ • َأْكَثُر ِشْرِك الُمْشِرِكيَن يكون ِفي َصْرِف الِعبادِة لَغْيِر اللَّ
َمظاِهُرَكِثيَرٌة َقِديًما َوَحِديًثا.

)1( سورة يونس آية:18.

الَكواِكباأَلْنِبياء اأَلْشجار اأَلْحجاراِلجنُّ

بع�ضبع�ُضُ  معبود�تمعبود�ِت ِ �لم�شركين�لم�شركين
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ْرُك الَِّذي َوَقَع ِفيِه الُمْشِرُكوَن ْرُك الَِّذي َيَقُع ِفيِه الُمْشِرُكوَن َحِديًثا ُهَو الشِّ • الشِّ
    َقِديًما، َوِمْن َمظاِهِرِه ما يلي:

ُدعاُء غير اهلل.
ـِه. ُجوُد ِلَغيِر اللَّ ُكوُع َوالسُّ التعبد بالرُّ

ـِه. ْبُح ِلَغير اللَّ الذَّ
ْحُر؛ لما ِفيِه ِمْن طاعة الَشياِطين في شركهم باهلل تعالى. السِّ

ــرِك ِمــن َمـظـاِهــِر �لــ�شِّ

1

1

3

3

2

2

4

ْرِك: ِبالتَّعاُوِن َمَع مجموعتي، أْذُكُر َمظاِهَر ُأْخرى ِللشِّ
نشاط  

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

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

.................................................................................................................
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ا َبيَن الَقْوَسْيِن ُأْكمُل الَفراَغ اآلِتي: )ُشَفعاَء- الِعباداِت( ِباالْسِتفاَدِة ِممَّ
ُبوَن إلى َمْعُبوداِتِهم ِبأْنَواِع .................................،  الُمْشِرُكوَن َيَتَقرَّ

ـِه. ِخُذوَنُهم ............................. ِعْنَد اللَّ َوَيتَّ

ُأْكمُل الَفراَغ اآلِتي:
ِمْن َمْعُبوداِت الُمْشِرِكيَن: اأَلْصناُم َو ............................  َو ..........................

َو.............................   َو  .............................

1

التقومي

2



ثانًيا:
احلديث وال�سرية



األحاديث المطلوب حفظها

ال�سفحةالــدر�صالوحدةنـ�ص احلـديــثم

َعن َأبِي َأيُّوَب األنصاري  َأنَّ َرُجًل قاَل 
بِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: َأْخبِْرنِي بَِعَمٍل ُيْدِخُلنِي الَجنََّة؟  لِلنَّ
بِِه  ُتْشِرُك  َوَل  اللَه  »َتْعُبُد  ملسو هيلع هللا ىلص:  بِيُّ  النَّ َقاَل  َفَ
كاَة، َوَتِصُل  لَة، َوُتْؤتِي الزَّ َشْيًئا، َوُتِقيُم الصَّ

ِحَم«.  الرَّ

الخامساألولى٣

َعْن َعْبِد اللِه ْبِن َعْمٍرو  قاَل: قاَل َرُسوُل 
َصِغيَرنا  َيْرَحْم  َلْم  َمْن  ا  ِمنَّ »َلْيَس  ملسو هيلع هللا ىلص:  اللِه 

َوَيْعِرْف َشَرَف َكبِيِرنا«. 
٤٣الثالثاألولى٢

٤٩

٣٩

كنت  قــال:    سلمَة  أبي  ْبــِن  ُعَمَر  عن 
غالما في َحْجر رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وكانت يدي 
اهلل  رسول  لي  فقال  ْحفة،  الصَّ في  تطيش 
ملسو هيلع هللا ىلص: »يا غالم َسمِّ اهلَل وكْل بيمينك وكل 

مما يليك« فما زالت تلك ِطْعمتي بعد. 

األولاألولى١

]أخرجه ابو داود والترمذي[

]أخرجه البخاري ومسلم[

]أخرجه البخاري ومسلم[



الوحدة الأوىل
َهْدي النبي � في معاملة ال�سغار 

والأقارب والأ�سحاب والجيران
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احرتام ال�صغار:

الدر�س
رحمة النبي ملسو هيلع هللا ىلص للصغار ومالطفته لهمالأول

)1( رواه النسائي في الكبرى برقم: )8291(.
)2(  فتله: وضعه في يده.

)٣(  أخرجه البخاري برقم: )5620(. 

من األخالق التي ينبغي أن يتصف بها المسلم الرحمة، فالراحمون يرحمهم الرحمن، وقد كان 
لنبينا ملسو هيلع هللا ىلص من ذلك الخلق أوفر النصيب، وفيما يأتي بعض األمثلة على ذلك:

مكانة ال�صغار عند النبي ملسو هيلع هللا ىلص:

اهتمامه ملسو هيلع هللا ىلص بال�صغار:

   عن أنس  قال: »كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يزور األنصار فيسلم على صبيانهم، ويمسح برؤوسهم، 
ويدعو لهم«)1(.

  من تقدير النبي ملسو هيلع هللا ىلص للصغار وإعطائهم حقوقهم ما رواه سهل بن سعد  أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ُأتي 
بشراب فشرب منه وعن يمينه غالم وعن يساره األشياخ فقال للغالم: »َأَتْأَذُن لي أن أعطي هؤالء«، 
فقال الغالم: واهلل يا رسول اهلل ال أوثر بنصيبي منك أحًدا، قال: َفَتلَّه)2( رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص في يده)٣(.

رابط الدر�س الرقمي
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)1( أخرجه مسلم برقم: )2150(، واملراد بالنغير: طائر صغير.

)2( متفق عليه: أخرجه البخاري برقم: )5٣76(، ومسلم برقم: )2022(.

  كان ملسو هيلع هللا ىلص يمازح الصغار ويالعبهم ويالطفهم، فعن أنس بن مالك  قال: إْن كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
غير«)1(. ليخالطنا حتى يقول ألٍخ لي صغير: »يا أبا عمير ما فعل النُّ

وجميل  أخالقه  مكارم  من  هو  عليهم  السرور  وإدخــال  لهم  ومداعبته  الصغار  مع   فتلطفه 
صفاته ملسو هيلع هللا ىلص.

مناذج من تعامله ملسو هيلع هللا ىلص مع ال�سغار:

مالطفته ملسو هيلع هللا ىلص لهم:

توجيهه ملسو هيلع هللا ىلص لهم:

من حسن تربيته ملسو هيلع هللا ىلص للصغار أنه كان يحرص على توجيههم وإرشادهم ومن األمثلة على ذلك: 
عن ُعَمَر ْبِن أبي سلمَة  قال: كنت غالما في َحْجر رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وكانت يدي تطيش في 
ْحفة، فقال لي رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »يا غالم َسمِّ اهلَل وكْل بيمينك وكل مما يليك« فما زالت  الصَّ

تلك ِطْعمتي بعد )2(.
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١   ُأكمل الفراغ بما يناسب:

من أمثلة ُمزاحه � مع الصغار: ......................................................
...............................................................................................

٢   أستنبط صفتين من صفات النبي ملسو هيلع هللا ىلص في تعامله مع الصغار:

    أ. ........................................  ب. ..........................................
٣   أبيِّن الفائدة من إعطاء الهدّية للصغار.

التقومي

م لنعَمل نتعّلّ

م لنعَمل  نتعّلّ

•  أمتثُل ُخلق النبي � في رحمته بالصغار. 
•  أشترك في اللعب مع الصغار إلدخال السرور عليهم.

بّين نتائج التعامل الحسن مع الصغار.
نشاط     
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  كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص كثيًرا ما يدعو للصغار:
علمه  »اللهم  وقال:  إلى صدره،  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  ِني  َضمَّ قال  عباس  )وكان صغيًرا(  ابن    عن 

الحكمة«)1(.
ُذ الحسن والحسين )وكانا صغيرين( ويقول: »إن    عن ابن عباس  قال:كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص ُيَعوِّ
أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق؛ أعوذ بكلمات اهلل التامة من كل شيطان وهاّمة ومن كل 

عين الّمة«)2(. 

  عن عمرو بن حريث  أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مّر بعبد اهلل بن جعفر  وهو يبيع بيع الغلمان - أو 
الصبيان - قال: »اللهم بارك له في بيعه. أو قال: في صفقته«)٣(. 

الت�سجيع على العمل احل�سن:

الدعاء لهم:

)1( أخرجه البخاري برقم: )٣756(.
)2( أخرجه البخاري برقم: )٣٣71(، والعني الالّمة: هي كل داء وآفة تلم باإلنسان من جنون وخبل وغير ذلك.

)٣( أخرجه أبو يعلى في مسنده برقم: )1467(.

الدر�س
دعاؤه ملسو هيلع هللا ىلص للصغار وتشجيعهم على العملالثاين

رابط الدر�س الرقمي

................
تشجيعهم 
عىل اخلري

هديه  مع الصغار

احرتامهم ................................................
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أقوم بتشجيع أخي على العمل الحسن بصور متنوعة منها:
أمثلةمثال محلولاحملور

أحسنتتشجيع لفظي
لعبةتشجيع مادي

نزهةتشجيع ترويحي

نشاط     

١  أبيِّن فائدة تشجيع النبي ملسو هيلع هللا ىلص للصغار على العمل الحسن.

٢   أعلِّل حرص النبي ملسو هيلع هللا ىلص على الدعاء للصغار.

٣   ُأكمل الفراغ بما يناسب:

من أمثلة دعاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص للصغار: ...............................................................
....................................................................................................................

التقومي

م لنعَمل نتعّلّ

م لنعَمل  نتعّلّ

•  ُأْثني على الصغار إذا شاهدتهم يساعدون اآلخرين. 
•  أكافئ الصغار على أعمال الخير.
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الدر�س
الثالث

)1( أخرجه أبو داود برقم: )494٣(.

معاين املفردات
معناهاالكلمة

ليس على طريقتنا حيث اتصف بغير صفاتناليس منا
الرحمة تعني العطف والشفقةيرحم صغيرنا

الشرف: املكانة، واملعنى ُيقدر الكبير وينزله منزلتهيعرف شرف كبيرنا

قاَل  قاَل:    َعْمٍرو  ْبِن  اهلِل  َعْبِد  َعْن 
ا َمْن َلْم َيْرَحْم  َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َلْيَس ِمنَّ

َصِغيَرنا َوَيْعِرْف َشَرَف َكِبيِرنا«)1(.

التعريف براوي احلديث 

. نسبه: عبد اهلل بن عمرو بن العاص القرشي •
• صفاته: كان يحترم ويقدر الكبير في فضله ومنزلته، وإن كان أصغر منه.

رابط الدر�س الرقمي

احترام الصغير وتقدير الكبير
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١   ُأعلل تخصيص الرحمة بالصغار في قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »من لم يرحم صغيرنا«.

٢  أعيد ترتيب الكلمات اآلتية بما يوافق نص الحديث:

)كبيرنا - يرحم - ليس منا - شرف - صغيرنا - ويعرف - من لم(

التقومي

م لنعَمل نتعّلّ

م لنعَمل  نتعّلّ

•  احترام الكبير وأبادره بالسالم، واستمع له وأتقبل توجيهاته. 
•  أرحم الصغير وأعطف عليه.

•  أقّدم الرجل الكبير عند الدخول، أو الخروج من أي مكان.

فوائد الحديث
1  اإلسالم دين ُيعطي كلَّ ذي حق حقه.  

٢  اإلسالم يحث على توقير الكبير ورحمة الصغير.  
٣  يدخل في معنى الكبير: الوالدان واإلخوة واألخوات الكبار، وأصحاب المكانة في   

المجتمع.
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الدر�س
محبته ملسو هيلع هللا ىلصلذوي َرحِمِه ودعوتهم للخير الرابع

املراد بذوي الرحم
    هم األقارب من النسب من جهة أمك أو أبيك.

  وأقربهم: اآلباء واألمهات، واألجداد والجدات، واألوالد واألحفاد، ثم األقرب فاألقرب من 
اإلخوة واألخوات وأوالدهم، واألعمام والعمات وأوالدهم، واألخوال والخاالت وأوالدهم.

معـنـى �سلـة الرحم

صلة الرحم هي اإلحسان إلى األقارب وتكون بأمور متعددة؛ منها: الزيارة، والهدية، وعيادة 
المريض.

رابط الدر�س الرقمي

مناذج من �سلته ملسو هيلع هللا ىلص لرحمه

محبتهم واحترامهم

   كان ملسو هيلع هللا ىلص يثني على قرابته بالخير الذي يعلمه فيهم، فقد قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن عمه العباس 
ا وأوصلها«)1(. ابن عبد المطلب : »هذا العباس بن عبد المطلب أجود قريش َكّفً

)1( أخرجه النسائي في الكبرى برقم: )8174(، وأحمد: )185/1(، وصححه ابن حبان برقم: )7052(.
)2( أخرجه مسلم برقم: )2428(.

مالطفة صغيرهم:

َي بصبيان     عن عبد اهلل بن جعفر بن أبي طالب  قال: كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص إذا َقِدم من سفر ُتُلقِّ
َي بي وبالحسن أو بالحسين، قال: فحمل أحدنا بين يديه واآلخر خلفه حتى  أهل بيته، قال: َفُتُلقِّ

دخلنا المدينة)2(.
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تصنيفها حسب االنتشارمظاهر القطيعة
)كثيرة - متوسطة - قليلة(

وسائل صلة الرحم كثيرة ومتيسرة، ومع ذلك ُيَفّرط فيها كثير من الناس، قال تعالى: 
{ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  

ژ  ڑ   ڑ    ک  ک  ک  })2(.

- أكتب أبرز مظاهر قطيعة الرحم المنتشرة بين الناس، وأصنفها حسب النتشار:

نشاط    ١

مشاركتهم أحزانهم:

)1( أخرجه الترمذي برقم: )998(، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
)2( سورة محمد اآليتان: 22 - 2٣ .

  عن عبد اهلل بن جعفر  قال: لما جاء َنْعُي جعفٍر  قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اصنعوا ألهِل جعفر 
طعاًما فإنه قد جاءهم ما َيْشَغُلهم«)1(.
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أضع إشارة )  ( أمام مواقف الصلة، وعلمة )  ( أمام مواقف القطيعة:
• يتضايق بعض الناس من زيارة أبناء عمه لوالده باستمرار.           )     (
• تخرج محمد من الجامعة فأقام وليمة دعا إليها أقاربه.               )     (
• يجهز صالح هدايا يسيرة لصغار أقاربه إذا زارهم.                     )     (
• شخص يتضجر من مساعدة أقاربه عند حاجتهم إليه.               )     (

نشاط    ٢

م لنعَمل نتعّلّ

م لنعَمل  نتعّلّ

•  أحرص على حضور المناسبات االجتماعية لذوي رحمي. 
ف بنفسي في المناسبات االجتماعية. •  ُأَعرِّ
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١  ُأبيِّن معنى صلة الرحم.

٢ أرتِّب األقارب حسب األقرب:

      )الجد - أوالد اإلخوة - العم - األم - أوالد العم(
٣  ُأبيِّن وسائل صلة الرحم.

التقومي
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الدر�س
من فضائل صلة الرحم اخلام�س

ُيْدِخُلِني  ِبَعَمٍل  َأْخِبْرِني  ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  ِللنَّ قاَل  َرُجاًل  َأنَّ    َأيُّوَب األنصاري  َأِبي  َعْن 
الَة، َوُتْؤِتي  ِبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َتْعُبُد اهلل َوال ُتْشِرُك ِبِه َشْيًئا، َوُتِقيُم الصَّ َة؟ َفقاَل النَّ الَجنَّ

ِحَم«)1(. كاَة، َوَتِصُل الرَّ الزَّ

)1( أخرجه البخاري: برقم: ) 1٣96(.

معاين املفردات
معناهاالكلمة
أيُّ األعمال يكون سبًبا في دخول اجلنةأخبرني

توحده والتشرك به أحًداتعبد اهلل وال تشرك به شيئا
املراد الفريضةتقيم الصالة
تعطي الزكاة ملستحقيها شرًعاتؤتي الزكاة
اإلحسان إلى األقاربتصل الرحم

رابط الدر�س الرقمي
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١  أعلِّل ابتداء النبي ملسو هيلع هللا ىلص األعمال التي تقرب إلى الجنة بالتوحيد.

٢   أبيِّن على أي شيء يدل اقتران صلة الرحم بالتوحيد والصالة والزكاة في الحديث.

٣  أبيِّن نتائج صلة الرحم على الواصل، وعلى األقارب.

التقومي

م لنعَمل نتعّلّ

م لنعَمل  نتعّلّ

•  أبين ألقاربي فضل صلة الرحم. 

التعريف براوي احلديث 

. • نسبه: هو خالد بن زيد األنصاري 
• صفاته:  كان عابداً شجاعًا، نزل عليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص ملا قدم املدينة، وأقام عنده 

حتى بنى بيوته ومسجده.

فوائد الحديث
1  أهمية صلة الرحم، حيث ُقرنت مع التوحيد والصالة والزكاة.

٢  صلة الرحم هي اإلحسان إلى األقارب على حسب حال الواصل واملوصول، فتارة 
تكون باملال، وتارة باخلدمة، وتارة بالزيارة والسالم وغير ذلك.
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الدر�س
تواضعه ملسو هيلع هللا ىلص وبشاشته مع جلسائهال�ساد�س

من �سفات النبي ملسو هيلع هللا ىلص مع جل�سائه

كان ملسو هيلع هللا ىلص يجلس مع أصحابه فيجيء الغريب فال يدري أيُّهم رسول اهلل حتى يسأل)1(.  
ومن تواضعه: كراهته ملسو هيلع هللا ىلص أن يقوم أصحابه له إذا دخل المجلس، قال أنس : لم يكن شخص 

أحب إليهم من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك)2(.  

ثه ولو كان في كالمه َجفاء وِغْلظة، فعن أنس بن مالك  قال: بينما نحن   كان يصغي لمن َحدَّ
جلوس مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد، ثم عقله، ثم قال لهم: 
أيكم محمد؟ والنبي ملسو هيلع هللا ىلص متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا هذا الرجل األبيض المتكئ، فقال له الرجل: 
يا بن عبد المطلب، فقال له النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »قد أجبتك«، فقال الرجل للنبي ملسو هيلع هللا ىلص: إني سائلك فمشدد 
ملسو هيلع هللا ىلص: »سل عما بدا لك« فقال: أسألك بربك  َتِجْد علي في نفسك، فقال  عليك في المسألة فال 
ورب من قبلك؛ آهللُ أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »اللهم نعم«، قال: أنشدك باهلل؛ آهلُل أمرك 

أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال ملسو هيلع هللا ىلص: »اللهم نعم..«)٣( الحديث. 

تواضعه ملسو هيلع هللا ىلص في مجلسه

سماعه ملسو هيلع هللا ىلص لجلسائه

)1( أخرجه أبو داود برقم: )4698(.
)2( أخرجه الترمذي برقم: )2754(.

)٣(  أخرجه البخاري برقم: )6٣(.

رابط الدر�س الرقمي
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)1( أخرجه مسلم برقم: )2475(.        )2( أخرجه أحمد: )295/2(، وصححه ابن حبان برقم: )2559(.

)٣(  رواه الترمذي في الشمائل برقم: )٣27(.    

م لنعَمل نتعّلّ

 

م لنعَمل نتعّلّ

•  أحرص على احترام جلسائي وتقديرهم. 
•  اقتداًء بالهدي النبوي أسعى أن يكون جلسائي مستمتعين بمجلسي.

•  أنصت لحديث جلسائي وال أقاطعهم.
•  أتبسم في وجوه اآلخرين.

   كان ملسو هيلع هللا ىلص كثير التبسم مشرق الوجه مع جلسائه، فعن جرير  قال: ما حجبني النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص منذ أسلمت وال رآني إال تبسم في وجهي)1(. 

ون ِبُلْطِفِه، فعن أبي هريرة  قال:  ولذلك كان الصحابة  يفرحون بمجالسته، َوُيِحسُّ
ْت عيني فأنبئني عن كل شيء، فقال:  قلت يا رسول اهلل: إني إذا رأيتك طابت نفسي وَقرَّ
»كل شيء خلق من مــاء...«)2(، وعن عمرو بن العاص  قال: »كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

يقبل بوجهه وحديثه عليَّ حتى ظننت أني خير القوم«)٣(.

بشاشته ملسو هيلع هللا ىلص مع جلسائه:
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١  ُأعلِّل ما يأتي:

يجيء الغريب والنبي ملسو هيلع هللا ىلص بين أصحابه  فال يدري أيُّهم رسول اهلل.

٢  ُأكمل الفراغ بما يناسب:

من صور تواضع النبي ملسو هيلع هللا ىلص في مجلسه: 
     أ. ...................................................................................................
  ب. ...................................................................................................

٣  ُأصحح العبارات اآلتية:

   أ. من أخالقه ملسو هيلع هللا ىلص أنه إذا َأَسرَّ إليه أحد حديثا في أذنه فإنه يرفع رأسه إذا فهم مراد المتحدث.

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

ب. كان الصحابة  يقومون للنبي ملسو هيلع هللا ىلص إذا دخل المجلس.
.....................................................................................................        

التقومي
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فوائد الحديث
1  احلث على التواضع املقتضي للمودة.

٢  ال يجوز لرجل أن يقيم آخر من مجلسه بدعوى أنه اعتاد اجللوس فيه، واحلكمة في 
هذا النهي: • حفظ حق املسلم. •  إقامة الرجل من مجلسه يولد العداوة والبغضاء.

٣  ِمْن حسن األدب أن يجلس املرء حيث انتهى به مجلسه، وال يقيَم أحًدا.

الدر�س
من آداب المجلس ال�سابع

)1( أخرجه البخاري:كتاب االستئذان، باب ال يقيم الرجل الرجل من مجلسه برقم: )6269(، ومسلم: كتاب السالم، باب حترمي إقامة اإلنسان من موضعه املباح الذي سبق
        إليه برقم: )2177(.

ُجَل ِمْن  ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: »ال ُيِقيُم َأَحُدُكُم الرَّ َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن ُعَمَر  َعِن النَّ
َمْجِلِسِه ُثمَّ َيْجِلُس ِفيِه«)1(.

معاين املفردات
معناهاالكلمة

مكان جلوسهمن مجلسه

التعريف براوي احلديث 

. نسبه: هو عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب القرشي •
• صفاته: كان كثير العبادة زاهًدا في الدنيا، وكان متواضًعا ال يلقى صغيًرا وال 

كبيًرا إال سلم عليه.

رابط الدر�س الرقمي
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يعد الفصل الدراسي مجلًسا من مجالس العلم والتعلم، وَتْبُدُر من بعض الطلب  بعُض 
ن هذه المخالفات بالشتراك مع مجموعتي. األخطاء المتعلقة بذلك، أدوِّ

م لنعَمل نتعّلّ

م لنعَمل  نتعّلّ

•  أقدر جلسائي وال أقيمهم من أماكنهم. 
•  إذا دخلت في مجلس، فأجلس حيث انتهى بي المجلس.

نشاط    

١  أبيِّن الحكمة من النهي عن إقامة من سبق إلى مجلس والجلوس مكانه.

٢  أبيِّن كيف دل الحديث على أن التواضع من أخالق المسلم.

التقومي
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هدي النبي ملسو هيلع هللا ىلص في تعامله مع جيرانه

ملسو هيلع هللا ىلص يحسن إلى جيرانه ويتفقد أحوالهم ويهدي  النبي    كان 
إليهم، ويزور مريضهم، ومن صور إحسانه لجيرانه ما يأتي:

عن أبي هريرة  أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أمر أن ُتذبح شاة، فَيْقِسمها 
بين الجيران)1(.

 وقد سألته أم المؤمنين عائشة ، قالت: يا رسول اهلل إن لي 
جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: »إلى أقربهما منك بابا«)2(.

)2( أخرجه البخاري برقم: )6020(.   )1( انظر مجمع الزوائد للهيثمي ج٣ ص 109.     
)٣( أخرجه أبو داود برقم: )٣102(.

الدر�س
الثامن

  َهْدَي النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف تعامله مع جريانه

اإلهــداء إلـيهم

عن زيد ْبِن أرقَم  قال: »عادني رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من وجع 
كان بعيني«)٣(. 

عيادة مريضهم

رابط الدر�س الرقمي
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• قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه«)1( ومعنى سيورثه: 
ظننت أنه سيجعل له نصيًبا من الميراث.

• يقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »َخْيُر الِجيراِن ِعْنَد اهلل َخْيُرُهم ِلَجاِرِه«)2(.
• وعن أبي ذر  قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َيا َأبا َذر إَذا َطَبْخَت َمَرَقًة، َفَأْكِثر ماَءَها، َوَتَعاَهد 

ِجيراِنَك«)٣(.

ر النبي ملسو هيلع هللا ىلص من إيذاء الجار، بل نفى اإليمان عمن يؤذي جاره، قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:     لقد حذَّ
»َمْن كاَن ُيْؤِمُن ِباهلِل َوالَيْوِم اآلِخِر َفال ُيْؤِذ جاَرُه..«)4(.

 لقي النبي ملسو هيلع هللا ىلص األذى من بعض جيرانه في مكة من مشركي قريش بعد أن دعاهم لإلسالم، 
اإلســاءة  يقابل  كان  فقد  الجار؛  أذى  على  للصبر  مثاال  معهم  التعامل  في  خلقه  وكــان 

ک  ک    گ  گ گ گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ   باإلحسان متمثال قول اهلل تعالى: { 
ڱ  ڱ})5(.

كثرة وصية النبي ملسو هيلع هللا ىلص بالجار فمن ذلك

نهيه ملسو هيلع هللا ىلص عن إيذاء الجار

صبره ملسو هيلع هللا ىلص على أذى جيرانه

)1( أخرجه البخاري برقم: )6014(.

)2( أخرجه الترمذي برقم: )1944(.
)٣( أخرجه مسلم برقم: )142(.

)4( أخرجه البخاري برقم: )6018(.
)5( سورة فصلت، آية ٣4.
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أبيِّن حق جارنا عليَّ في الحالت اآلتية:
•  مرض جاري فأصبح طريح الفراش.

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

•  أقام والدي وليمة بمناسبة نجاح أحد إخوتي.
.............................................................................................

•  تزوج أحد أبناء جيراننا.
.............................................................................................

م لنعَمل نتعّلّ

م لنعَمل  نتعّلّ

•  أحِرُص على زيارة جاري وِصَلِته، خاصًة عند مرضه أو فرحه، فهذا من هدي النبي ملسو هيلع هللا ىلص. 
•  إذا أردُت فعل إحسان أو معروف أبدأ بجاري.

•  أصبر على أذى جاري، وأعامله  بالتي هي أحسن.
•  أتجنب رمي المخلفات أمام منزل جاري أو إتالف شيء من ممتلكاته.

نشاط     

١  أبّين َعالَم يدل ظهور صفة )اإلهداء( في تعامل النبي ملسو هيلع هللا ىلص في غالب تعامالته. 

٢  أبين أثر الصبر على أذى الجار في حسن العالقة بين الجيران.

التقومي
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رحمتُه ورأفتُه بهم
   عن أنس  قال: »عن عقبة بن عامر  قال: َبْينا أقوُد برسوِل اهلِل  ملسو هيلع هللا ىلص في َنْقٍب ِمن تلَك 
الِنّقاِب؛ إذ قال: أَل ترَكُب يا ُعْقبُة، فأجَللُت رسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلصأْن أرَكَب َمرَكَب رسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص. ثَمّ 
قال: أَل ترَكُب يا ُعقَبُة. فأشَفقُت أْن يكوَن معصيًة، فنَزَل، ورِكبُت ُهَنْيهًة، ونَزلُت، ورِكَب رسوُل 
ُمَك سورَتيِن ِمن َخيِر سورَتيِن قَرَأ بِهما الَنّاُس. فأقَرَأني: )ُقْل َأُعوُذ ِبَرِبّ  اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص، ثَمّ قال: أَل ُأعِلّ
َم، فقَرَأ بهما، ثَمّ مَرّ بي، فقاَل:  الُة، فتقَدّ اْلَفَلِق...( و)ُقْل َأُعوُذ ِبَرِبّ الَنّاِس...( فُأقيَمِت الَصّ

كيَف رَأيَت يا ُعْقبُة بَن عامٍر؟ اقَرْأ بهما ُكَلّما ِنمَت وُقمَت«)١(.

عن أنس  قال: »خدمت النبي ملسو هيلع هللا ىلص عشر سنين، فما قال لي ُأّف، ول ِلَم صنعَت ول أل صنعت()٢(.

)١( مسند اإلمام أحمد ٢8/ 5٢8، رقم ١7٢96.            )٢( أخرجه البخاري برقم: )6038(. 
)3( أخرجة مسلم برقم: )٢3٢8(.

 

الدر�س
التا�سع

هدي النبي ملسو هيلع هللا ىلص في معاملة القائمين على 
قضاء حوائجه

عدم اإلساءة إليهم بالقول أو بالفعل 

هدي النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف معاملتهم

القائمون على ق�ضاء حوائج النبي ملسو هيلع هللا ىلص
 صاحب نعله وسواكه،   وكان على حوائجه، وعبداهلل بن مسعود  فمنهم أنس بن مالك 

وعقبة بن عامر الجهني  صاحب بغلته يقود به في األسفار، وبالل بن رباح  مؤذنه. 

وعن عائشة  قالت: )ماضرب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص شيئا قط بيده، ول امرأة، ول خادًما؛ إل أن 
يجاهد في سبيل اهلل()3(.

رابط الدر�س الرقمي











ملسو هيلع هللا ىلص
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     عن ربيعة بن كعب األسلمي  قال: «كنت أبيت مع رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص فأتيته بَوضوئه وحاجته 
فقال لي: «سل». فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: «َأَوَغْيَر ذلك»، قلت: هو ذاك، قال:

«َفَأِعنِّي على نفسك بكثرة السجود»(١).

مكافأتهم

(١) أخرجه مسلم برقم: (٤٨٩).                                                 (٢) أخرجه البخاري برقم: (٣٠).    
(٣) أخرجه أبو داود برقم: (٥١٦٤)، والترمذي برقم: (١٩٤٩).

الوصية بهم
  عن أبي ذر  أن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال : «إخوانكم َخَولكم جعلهم اهللا تحت أيديكم فمن كان 
أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ولُيلبسه مما يلبس، وال تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم 

فأعينوهم»(٢).

التحذير من االعتداء عليهم

م لنعَمل نتعّلّ

م لنعَمل  نتعّلّ

•  أبتسم في وجه العمالة المنزلية والعمال وأرحب بهم. 
•  أتجنب تكليف العمالة المنزلية والعمال باألعمال في حال مرضهم.

•  أشتري للعمالة المنزلية معي إذا اشتريت طعاًما.
•  أتجنب سّب العمالة المنزلية أو ضربها إذا أخطأت.

عن عبد اهللا بن عمر  قال: جاء رجل إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: يا رسول اهللا كم نعفو عن الخادم؟ فصمت، 
ثم أعاد عليه الكالم فصمت، فلما كان في الثالثة قال: «اُعُفوا عنه في كل يوم سبعين مرة»(٣).
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أحدد الموقف الخطأ وأوضح كيف يمكن تصحيحه:

• سقط الكأس من يد العاملة المنزلية فأخذت صاحبة المنزل تصرخ عليها وتشتمها )  (.

• مرض السائق المنزلي فذهب به أبي إلى الطبيب                         )  (.

• بعد الفراغ من الوليمة التي كانت في البيت تكاتف أهل البيت جميعا لمساعدة العاملة المنزلية  )  (.

• ضرب األب السائق المنزلي بسبب اصطدامه بسيارة أخرى         )  (.

• عند قدوم العيد اشترى أبي للسائق المنزلي لباسا جديدا ليلبسه في العيد       )  (.

• التعامل بالُحْسنى واألدب مع األجير المسلم فقط                                     )  (.

نشاط     1

د األفعال التي  أتخيل أني عامل عند شخص ما، وأرغب منه أن يعاملني معاملة حسنة، أحدِّ
أرغبها  منه.

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

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

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

نشاط    2











ملسو هيلع هللا ىلص



 
 











٦٣

١  قال أحدهم لك: التعامل الحسن يكون لُألجراِء المسلمين فقط. أبين رأيي في

       العبارة، مع الدليل. 
.........................................................................................................

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

٢   أكتب األسلوب األمثل للتعامل مع العمالة في الحاالت اآلتية:

   أ. إذا أخطأ. 
....................................................................................................                   

ه.  ب. إذا أهمل عمله ولم ُيِتمَّ
....................................................................................................                   

. إذا أحسن القيام بما ُوِكَل إليه.  جـ
....................................................................................................                   

   د. إذا قام بأعمال إضافية خارج وقت عمله.
....................................................................................................                   

٣  ُأمثِّل على وصية النبي ملسو هيلع هللا ىلص باألجير:

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

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

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

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

التقومي
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التعريف براوي احلديث 

. نسبه: عبدالرحمن بن صخر الدوسي
من فضائله: دعا له النبي ملسو هيلع هللا ىلص بقوة الحفظ فأصبح ال ينسى حديثا سمعه من النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

من صفاته: حبه للعلم وكان عابًدا هلل تعالى.

نهي النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن منع األجير أجرته 
الدر�س
العا�شر

)1(  أخرجه البخاري برقم: )2270(.

ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: »قاَل اهلُل: َثالَثٌة َأَنا َخْصُمُهْم  َعْن َأِبي ُهَرْيرَة  َعِن النَّ
َيْوَم الِقياَمة...، وذكر منهم: َوَرُجٌل اْسَتْأَجَر َأِجيًرا َفاْسَتْوَفى ِمْنُه 

َوَلْم ُيْعِطِه َأْجَرُه«)1(.

معاين املفردات
معناهاالكلمة

هذا النوع من احلديث يعرف باحلديث القدسي، قال اهلل تعالى
واملراد به: قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال اهلل تعالى.

يخاصم اهلل الظاملني جميعا يوم القيامةأنا خصمهم

رابط الدر�س الرقمي
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فوائد الحديث
١  الوعيد الشديد ملن منع العامل أجرته أو نقصها.

٢  إذا دعتك قدرتك إلى ظلم اآلخرين فتذكر قدرة اهلل عليك.

٣  أن اهلل ينتصر للمظلوم يوم القيامة.

في حال تأخر صرف أجر األجير أو العامل المنزلي؛ فسيؤدي هذا إلى ظهور مشكالت 
كثيرة في حياته، اِقترْح ثالثة حلول مع مشاركة زمالئك.

نشاط     1

د مخاطر التعامل السيئ مع العمالة، وآثاره السلبية عليهم. أعدِّ

نشاط    2

اآلثار السلبيةمخاطر التعامل السيئ 
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١  أكمل الفراغ بما يناسب في الجملة اآلتية:

   الحديث القدسي هو: ........................................................................
٢  أمثِّل لعدم استيفاء األجير أجره.

التقومي

م لنعَمل نتعّلّ

م لنعَمل  نتعّلّ

•  أعطي العامل أجرته بعد إتمام عمله مباشرة دون تأخير. 

•  أتجنب تأخير أجرة العامل إذا أتمَّ عمله.

•  أتجنب إنقاص أجرة العامل عن المتفق عليه.
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  كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يحسن إلى الوفود التي َتْقُدُم عليه فكان يستقبلهم بالبشر والترحيب، وحسن 
المعاملة ويالطفهم ويكرمهم، ومن المواقف في ذلك:

)1( أخرجه البخاري برقم: )٣190(.                                                )2( أخرجه أبو داود برقم: )٣012(.
)٣( أخرجه البخاري برقم: )61٣5(، ومسلم برقم: )77(.                 )4( موقع مظلل في آخر املسجد النبوي يأوي إليه الفقراء الغرباء.

)5( أخرجه البخاري برقم: )602(، ومسلم برقم: )2057(.

هدي النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف التعامل مع الوفود وال�سيوف

   عن أبي هريرة  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »أتاكم أهل اليمن هم َأَرقُّ أفئدة، وألين قلوبا، اإليمان 
يمان، والحكمة يمانية...«)1(. 

مالطفتهم ومؤانستهم

جعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص نصف ما تنتجه خيبر ليطعم به وفوده وضيوفه)2(.
ومن إكرامه لهم أنه ملسو هيلع هللا ىلص قد خصص بيتا لنزولهم وضيافتهم، وقد حث النبي ملسو هيلع هللا ىلص على إكرام الضيف وبيَّن 

مكانته من الدين فقال: »من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفه«)٣(.

إكرامهم

الدر�س
احلادي

ع�سر
هدي النبي ملسو هيلع هللا ىلص في التعامل مع الوفود والضيوف

رابط الدر�س الرقمي

ّفِة) )4 كانوا أناسا فقراَء، وأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص     عن عبد الرحمن بن أبي بكر  أن أصحاب الصُّ
  قال: »من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث وإن أربع فخامس أو سادس« وأن أبا بكر

جاء بثالثة فانطلق النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعشرة)5(. 

حرصه ملسو هيلع هللا ىلص على استضافة الفقراء
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نشاط     ١

أكتب ثلث عبارات تدل على ترحيبي بالضيف.

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

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

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

1

2

3

نشاط    ٢

أجمع أكبر عدد من األفكار لتقديم خدمة أفضل لوفود وطني في الحج والعمرة لتحقيق 
المملكة  رؤية  برامج  ضمن  وذلك  الرحمن(  ضيوف  )خدمة  لبرنامج  إيجابية  نتائج 

٢0٣0، وفًقا لما درست.

)1( أخرجه البخاري برقم: )5٣(، ومسلم برقم: ) 17(.

     عن ابن عباس  قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من القوم أو من الوفد؟« 
قالوا: ربيعة، قال: »مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا وال ندامى...«)1(.

الترحيب واالستبشار
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م لنعَمل نتعّلّ

م لنعَمل  نتعّلّ

•  أدعو أصدقائي للعشاء في المنزل إكراما لهم. 

. •  أالطف ضيوفي وأقدم لهم أطيب ما لديَّ

  أكمل الفراغات اآلتية بما يناسب:

    أ. من أمثلة مالطفة النبي ملسو هيلع هللا ىلص للوفود:
....................................................................................................

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

  ب. قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لوفد عبد القيس»مرحبًا بالقوم أو ...................................
غير ..................................

التقومي
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جـ. من أمثلة حرصه ملسو هيلع هللا ىلص على تضييف الفقراء:
.....................................................................................................        

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

   د. من أمثلة ترحيب النبي ملسو هيلع هللا ىلص بضيوفه:

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



ثالًثا:
الفقه وال�سلوك
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�سالة اجلمعة
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جتُب صالُة اجلمعِة عىل كلِّ مسلٍم، بالٍغ، عاقٍل، ذكٍر، مستوطٍن )غري مسافر(، وهو الذي 
اختَذ املكاَن موطنًا له، ومقرَّ إقامٍة دائمٍة، والدليل عىل وجوب صالة اجلمعة قوله تعاىل: 
  ﴿

.)١(﴾ 

حكُم صالة الجمعة، وصفُتها
الدر�س
الأول

حكـُم �ســالِة اجلمعـة

)١( سورة اجلمعة آية )9(.

نشاط     

اذُكر أربعًة ممْن ال تجُب عليهم صالُة الجمعِة:
................................... )2            ................................... )1
................................... )4            ................................... )3

رابط الدر�س الرقمي

�سروط �سحة �سالِة اجلمعِة

ُط لصحِة صالة اجلمعِة أربعُة رشوٍط، هي: ُيْشَتَ

1 دخوُل الوقِت، ووقُتَها: هو وقُت صالِة الظهِر، من زوال الشمس إىل أن يصري ظل 

كل يشء مثله.

٢ حضوُر مجاعٍة، وأقلُّ اجلامعِة للجمعِة: ثالثٌة )اإلمام واثنان معه(.
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٣ االستيطاُن، ومعنى االستيطان: اإلقامة الدائمة.

٤ أْن يسبَقَها ُخطبتاِن تشتمالن عىل ما ييل: 
١. حمد اهلل تعالى.

٢. قراءة شي من القرآن الكريم.
٣. الصالة على النبِي ملسو هيلع هللا ىلص.

٤. الموعظة والوصية بتقوى اهلل.

َم عىل الناِس إذا صِعَد املنرَب. 1 أْن ُيَسلِّ
٢ أْن يفصَل بنَي اخلطبتنِي بجلسٍة خفيفٍة.

٣ أْن يدعَو للمسلمنَي.
َ اخلطبتنِي. ٤ أْن ُيَقصِّ

ما ي�سنُّ للخطيِب

�سفُة �سالِة اجلمعِة
ُة أْن يقرَأ يف الركعِة األوىل  نَّ صالُة اجلمعِة ركعتاِن ، جيهُر فيهام اإلماُم بالقراءِة ، والسُّ
يقرَأ  أو  الغاشيِة،  سورَة  الفاحتِة  بعَد  الثانيِة  الركعِة  ويف  األعىل،  سورَة  الفاحتِة  بعَد 
سورَة  الفاحتِة  بعَد  الثانيِة  الركعِة  ويف  اجلمعِة،  سورَة  الفاحتِة  بعَد  األوىل  الركعِة  يف 

املنافقون.
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أعلل: خري يوم طلعت عليه الشمس يوم اجلمعة.. ١

َأْكِمل الفراَغ فيام يأيت:. 	

أ – جتب صالة اجلمعة عىل كل مسلم بالغ عاقل  ...............................

ب- أقلُّ عدد اجلامعة ألداء صالة اجلمعة .....................................

ج- السنُة أْن يقرَأ يف الركعِة األوىل بعَد الفاحتِة سورَة ..........................،        

ويف الركعِة الثانيِة بعَد الفاحتِة سورَة .......................................

التقومي

قْد خصَّ اهلُل جلَّ وعال أمَة حممٍد ملسو هيلع هللا ىلص بيوِم اجلمعِة أفضِل أياِم األسبوع.

ُمَعِة، ِفيِه  ْمُس َيْوُم اجْلُ بِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َخرْيُ َيْوٍم َطَلَعْت َعَلْيِه الشَّ َعْن َأِب ُهَرْيَرَة   َأنَّ النَّ
ُمَعِة«)١(. اَعُة إاِلَّ يِف َيْوِم اجْلُ َة ، َوِفيِه ُأْخِرَج ِمْنَها، َواَل َتُقوُم السَّ نَّ ُخِلَق آَدُم، َوِفيِه ُأْدِخَل اجْلَ

ف�سل يوم اجلمعة

)١( رواه مسلم يف كتاب اجلمعة ، باب فضل يوم اجلمعة  	/585 )854(. 
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َر باخلروِج إىل الصالِة، وأْن حيرَص  أْن يبكِّ
، وأْن يقرَب مَن اإلماِم عىل الصفِّ األولِّ

	

أْن يغتسَل، ويتنظَف، ويتطيَب، ويلبَس 
أحسَن الثياِب عنَد اخلروِج إىل صالِة 

اجلمعِة

١

مستحباُت الجمعِة
الدر�س
الثاين

م�ستحباُت اجلمعِة

3

أْن يقرَأ سورَة الكهِف 

4

أْن ُيْكثَِر ِمَن الدعاِء حترًيا لساعِة 
 اإلجابِة ، وأرجى وقتَِها آخُر ساعة

مْن يوِم اجلمعِة

رابط الدر�س الرقمي

من الأ�سياء التي ي�ستحب عملها يوم الجمعة ما يلي:



78

الوحدة الأولى

ُمَعِة َأْنِصْت ،  1 حيرُم الكالُم أثناَء اخلطبِة ؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص : »إَِذا ُقْلَت لَِصاِحبَِك َيْوَم اجْلُ
ُطُب َفَقْد َلَغْوَت«)١( ومعنى لغوت: أثمت. َواإْلَِماُم َيْ

٢ ُيكرُه للمسلِم أْن يتخطى رقاَب الناِس، إال إذا رأى مكانًا خاليًا.

ما ُيْنهى عنه َمْن ح�سَر �سالة اجلمعَة

)1( أخرجه امسلم برقم )85١(.

أْن يصيَل  بعَد صالِة اجلمعِة 
ركعتنِي أو أربَع ركعاٍت

6

 أْن ُيْكثَِر ِمَن الصالِة 

عىل النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص 

5
ٍد،  لِّ على ُمحمَّ اللَّهمَّ �سَ
ِتِه،  يَّ وعلى اأَزواجِه وُذرِّ

كما �سلَّْيَت على اآل اإِبراهيم، 
ِتِه، كما  يَّ ٍد، وعلى اأَْزواِجِه وُذرِّ وَباِرك على ُمحمَّ

باركَت على اآِل اإِبراهيم، اإِنََّك َحميٌد مجيٌد

 ِصْف ملجموعتك ما تقوم بِه لالستعداِد لصالة اجلمعِة :

١ ...................................................

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

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

نشاط     
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التقومي

1   أذكر ثالثة من األعمال التي يستحب فعلها يوم الجمعة.

٢  ما الدليل على تحريم الكالم أثناء خطبة الجمعة:

٣   أكمل الفراغات التالية: 

    أ. يجوز تخطي رقاب الناس يوم الجمعة إذا: ..................................

 ب. أرجا أوقات ساعة اإلجابة هو: ..................................................





الوحدة الثانية

احلكمة من م�سروعية 
العيد و�سالة العيدين
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الوحدة الثانية

الحكمة من مشروعية العيد
الدر�س
الثالث

)١( أخرجه البخاري برقم )66	3( .
)	( أخرجه أبو داود برقم )959(.

1 شكر اهلل تعاىل عىل إمتام عباديت الصوم واحلج.

ِن، َوَأَنا  بِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْسُتُ ٢ إظهار الفرح والرسور، َقاَلْت أم املؤمنني َعائَِشُة : َرَأْيُت النَّ

َبَشِة، َوُهْم َيْلَعُبوَن يِف امْلَْسِجِد)١(. َأْنُظُر إىَِل احْلَ

ْم َيْوَماِن َيْلَعُبوَن  ٣ تقوية أوارص املحبة بني املسلمني، َقِدَم َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اْلـَمِديَنَة، َوَلُ

َفَقاَل َرُسوُل اهللِ   ِة.  اِهِليَّ ِفيِهاَم يِف اجْلَ َنْلَعُب  ا  ُكنَّ َقاُلوا:  اْلَيْوَماِن؟«  َفَقاَل:» َما َهَذاِن  ِفيِهاَم، 
ْضَحى، َوَيْوَم اْلِفْطِر«)	(. ا ِمْنُهاَم: َيْوَم اأْلَ ملسو هيلع هللا ىلص :» إِنَّ اهلل َقْد َأْبَدَلُكْم ِباَِم َخرْيً

احلكمُة مْن م�سروعيِته

رابط الدر�س الرقمي
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................................................................... 1

.................................................................... ٢

ها يف العيِد اأبرُز املظاهِر التي اأُِحبُّ

نشاط    

مَع  بالتعاوِن  ويرضاه،  الله  ُه  يحبُّ مما  العيِد  يوَم  والسروِر  الفرِح  إظهاَر  أنَّ  عرفُت 
د بعَض المظاهِر الحسنِة لالبتهاِج بيوِم العيِد. مجموعتك، عدِّ

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

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

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

( أماَم العبارِة الصحيحِة، وعالمَة )x( أماَم العبارِة غير   َأضُع عالمَة )
الصحيحة:    

)          ( •  عدم زيارة األقارب في يوم العيد     
)          ( •  ِمْن إظهاِر الفرِح والسروِر يوَم العيِد اللعُب المباُح  
)          ( •  ِمْن حكمِة مشروعيِة العيِد صفاُء القلوِب وسالمُتها  

التقومي
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الوحدة الثانية

للرجال
يكفي  َمْن  اها  أدَّ إذا  كفايٍة،  فرُض 

سقَط اإلثُم عْن الباقنَي.

للنساِء
العيِد،  صالِة  حضوُر  للمرأِة  يسنُّ 

بالرشوط اآلتية:
1 أْن تكوَن غرَي متطيبٍة.
٢ أال تلبس ثياَب زينٍة.

٣ أْن تصيَل يف صفوف النساِء.

حكُم صالِة العيد

صالُة العيدين الدر�س
الرابع

حكُم �سالِة العيِد

رابط الدر�س الرقمي

يبدُأ وقُت صالِة العيِد ِمن ارتفاِع الشمِس قدَر رمٍح )بعَد طلوِع الشمِس بربِع ساعٍة 
تقريبًا(، وينتهي وقُتها قبيَل زواِل الشمِس. 

نشاط    ١

ف عىل وقت صالة العيد يف منطقتك من خالل الرجوع إىل تقويم أم القرى. 	 تعرَّ

يبدأ وقتها من الساعة :.............. تقريباً. 	

وينتهي وقتها:.............................. 	

وقُت �سالِة العيِد
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صالُة العيِد ركعتاِن، بال أذاٍن وال إقامٍة، جيهُر فيهام اإلماُم بالقراءِة، وصفُتها كام يأيت: 
الركعة األوىل:

1 يكرُب تكبريَة اإلحراِم، ويقرُأ دعاَء االستفتاِح.

٢ يكرُب ستَّ تكبرياٍت سوى تكبرية اإلحرام، يرفُع يديِه مَع كلِّ تكبريٍة.

٣ يقرُأ االستعاذَة )أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم( ثم البسملَة )بسم اهلل الرمحن 

الرحيم( ثم يقرُأ )الفاحتَة( .
٤ يقرُأ بعد الفاحتة ما تيرَس ِمَن القرآِن الكريِم، ويستحبُّ أْن يقرَأ يف الركعِة األوىل 

الركعِة األوىل سورَة  يقرَأ يف  أو  )الغاشية(،  الثانيِة سورَة  سورَة )األعىل(، ويف 
)ق(، ويف الثانيِة سورَة )القمر(.

٥ ُيكمُل الركعَة األوىل كغرِيها ِمَن الصلواِت.

�سفُة �سالِة العيِد

الركعة الثانية:
1  يقوُم للركعِة الثانيِة مكربًا.

القيام    ٢  يكرُب مخَس تكبرياٍت، سوى تكبرية 

يرفُع يديِه مَع كلِّ تكبريٍة.
٣  ُيكمُل بقيَة الصالِة، كغرِيها ِمَن الصلواِت.
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نشاط    ٢الوحدة الثانية

بالتعاوِن مَع جمموعتك ، قاِرن بني الركعِة األوىل ، والركعِة الثانيِة يف صالِة العيِد. 

الركعة الثانية الركعة الأولى

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

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

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

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

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

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

اأوجه ال�ســـــــبه

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

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

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

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

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

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

اأوجه الختالف

ق �سالَة العيِد اأماَم زمالئك، وا�ستفد من ملحوظاتهم. طبِّ

تطبيق
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الصالِة خطَب خطبتنِي، جيلُس  ِمَن  اإلماُم  َم  إذا سلَّ
بينهام، ويأمُر املصلنَي بتقوى اهللِ، وحيثهم عىل طاعتِه، 
ويف خطبِة عيِد األضحى يرغبهم يف ذبِح األضحيِة، 

ويبنُي هلم أحكاَمَها.

خطبتا العيديِن

التقومي

( أماَم العبارِة الصحيحِة، وعالمَة )x( أماَم العبارِة  ١    َأضُع عالمَة )

غير الصحيحة فيما يأتي:
•  يسنُّ للنساِء حضوُر صالِة العيِد.             )  (
•  يبدُأ اإلماُم بالخطبِة قبَل صالِة العيِد.           )  (

 •   يكبُر اإلماُم في الركعِة الثانيِة ِمْن صالِة العيِد ستَّ تكبيراٍت
سوى تكبرية اإلحرام.          )  (

ْد وقَت صالِة العيِد. ٢  َحدِّ

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

.............................................................................
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الوحدة الثانية

ُلبُس أمجِل الثياِب

يوُم العيِد يوُم عبادٍة وشكٍر ، ويوُم فرٍح ورسوٍر ، ويستحبُّ للمسلِم يف هذا اليوِم:

سنُن العيديِن
الدر�س

اخلام�س

�ُسَن العيد

االغتسال

١

أكُل متراٍت قبَل اخلروِج لصالِة عيِد الفطِر. 
ويأكلهنَّ وترًا، وأما يف عيِد األضحى فال يأكُل 
شيئًا حتى يرجَع ِمَن املصىّل فيأكُل مْن ُأضحيته. 

وإن مل يكن له أضحية أكل ـ إن شاء ـ قبل 
خروجه.

3

	

رابط الدر�س الرقمي
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التطيُب للرجال خاصة

4

الذهاب إىل املصىل ماشيًا

5

أداُء الصالِة يف مصىل

6

الذهاُب إىل املصىل من طريٍق، 
والرجوُع ِمْن طريٍق آخَر.

7

حكمه:
يسن التكبرُي يف ِعيد الِفْطر، والدليل قول اهلل تعاىل: ژ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

ې ې ې ېژ )١(.

اِم َعرْشِذي احلجة، لقوله تعاىل:  يسن التكبرُي يف عيد األضحى، ويف أيَّ

ژ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ ژ  )	(.

التكبرُي يف العيدين

)١( سورة البقرة آية )١85( .

)	( سورة البقرة آية )٠3	( .
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الوحدة الثانية

�سفته:
اهلل أكرب، اهلل أكرب، ال إله إال اهلل، واهلل أكرب، اهلل أكرب، وهلل احلمد.

وقته:
 ِمْن ثبوِت دخول شهِر شوال، حتى صالِة العيِد.

ويف عيِد األضحى: ِمْن ثبوِت دخوِل شهِر ذي احلجِة، حتى عِص آخِر يوٍم ِمْن أياِم 
الترشيِق)١(، وهو اليوُم الثالَث عرَش ِمْن ذي احلجِة.

وجيهُر بِه الرجاُل يف البيوِت واألسواِق واملساجِد، ويف كلِّ موضٍع جيوُز فيِه ذكُر اهللِ 
تعاىل.

)١( أيام الترشيق هي األيام الثالثة التالية ليوم عيد األضحى وهي: اليوم احلادي عرش والثاين عرش والثالث عرش.

املسلمني،  بني  للمحبِة  سبٌب  بالعيِد  التهنئُة 
ورسورهم،  فرحهم  وإظهار  قلوبم،  وتأليِف 
ودعاء بعضهم البعض، وهذا فيه تقويه ألوارص 

املحبة والصلة بينهم.
فام هي الكلامت املناسبة للتهنئة بالعيد يف رأيك؟

التهنئُة بالعيِد
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نشاط    

بالتعاوِن مَع جمموعتك، ما رأيكم يف:

زيارِة األقارِب واألصدقاِء واجلرياِن لتهنئتهم بالعيِد.

1  ما املكاُن الذي يسنُّ إقامُة صالِة العيِد فيِه ؟

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

٢  اْذُكْر ثالثًة ِمَن املستحباِت يوَم العيِد.

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

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

التقومي





الوحدة الثالثة
�سالة ال�ست�سقاء
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الوحدة الثالثة

االستسقاِء الدر�س
ال�ساد�س

ماذا تالحُظ في الصوِر السابقة؟

12

34

56

رابط الدر�س الرقمي
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)١( سورة الشورى آية )8	( .
)	( اخرجه البخاري برقم )١٠١	( ، ومسلم برقم )498( .

)3( سورة النمل آية )	6( .

تعريُف ال�ست�سقاِء
طلُب السقيا ِمَن اهللِ تعاىل بنزوِل املطِر.

قاَل اهلُل تعاىل:

.)١(    

بِيَّ  صالُة االستسقاِء سنٌة مؤكدٌة ؛ لفعِل النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص كام يف حديِث َعْبِد اهلل ْبِن َزْيٍد   َأنَّ النَّ

ملسو هيلع هللا ىلص َخَرَج إىَِل اْلـُمَصىلَّ َفاْسَتْسَقى ، َفاْسَتْقَبَل اْلِقْبَلَة ، َوَقَلَب ِرَداَءُه ، َوَصىلَّ َرْكَعَتنْيِ  )	(.

قاَل اهلُل تعاىل: )3(.

حكُم �سالِة ال�ست�سقاِء

نشاط    ١

ف عىل احلكمِة ِمْن مرشوعيِة صالِة االستسقاِء. بالتعاوِن مَع جمموعتك ، تعرَّ

.............................................................................
 ............................................................................
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صفُة صالِة االستسقاِء كصفِة صالِة العيِد .الوحدة الثالثة

�سفُة �سالِة ال�ست�سقاِء

اهللِ  بحمِد  يفتتُحَها  واحدًة،  خطبًة  الصالِة  ِمَن  االنتهاِء  بعَد  لالستسقاِء  اإلماُم  يطُب 
 ، الدعاَء  فيها  وُيكثُر  به،  تأمُر  التي  اآلياِت  وقراءِة   ، االستغفاِر  ِمَن  فيها  وُيكثُر  تعاىل، 

والصالَة عىل النبّي ملسو هيلع هللا ىلص، ويرفُع يديِه يف الدعاِء.

ق �سالَة ال�ست�سقاِء اأماَم جمموعتك ، وا�ستفد من ملحوظاتهم. طبِّ

تطبيق

نشاط    ٢

ِمْن خالِل دراستك لصفِة صالِة العيِد ، ارَشْح صفَة صالِة االستسقاِء.

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

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

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

خطبُة ال�ست�سقاِء
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ًبا َناِفًعا«)1(، ومعنى صيبًا : منهمراً متدفقًا. ُهمَّ َصيِّ     »اللَّ

)1( أخرجه البخاري برقم )1032( .

	عنَد	نزوِل	املطرِ	 الدعاُء	الذي	ي�ستحبُّ

ْد اإلجابَة الصحيحَة: ١ َحدِّ

حكُم صالِة االستسقاِء : 	

  فرُض كفاية.              سنٌة مؤكدة.

صالة االستسقاء:   	

  هلا خطبتاِن.               الخطبَة هلا. 

صفُة صالِة االستسقاِء مثل :   	

  صالِة العيِد.              صالِة الكسوِف. 

٢ ما الدعاُء املستحبُّ عنَد نزوِل املطِر؟

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

التقومي





الوحدة الرابعة
�سالة الك�سوف
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الوحدة الرابعة

الكسوِف الدر�س
ال�سابع

ْمَس َواْلَقَمَر آَيَتاِن ِمْن آَياِت اهللِ  َعْن َأِب َبْكَرَة   َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : »إِنَّ الشَّ
ام ِعَباَدُه«)١(. ُف ِبَ وِّ َياتِِه، َوَلِكّنَ  اهلَل َتَعاىَل ُيَ ال َيْنَكِسَفاِن مِلَْوِت َأَحٍد، َواَل حِلَ

استنتِْج احلكمَة ِمْن حدوِث الكسوِف :

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

ِه أو بعِضِه. ذهاُب ضوِء الشمِس أو ضوء القمِر ، كلِّ

معنى الك�سوف

احلكمُة ِمْن حدوِث الك�سوِف

العباداُت التي ت�سرُع عنَد حدوِث الك�سوِف

)١( اخرجه البخاري برقم ) ١٠٠١( .
)	( اخرجه مسلم برقم )١٠9( .

ْمَس َواْلَقَمَر آَيَتاِن ِمْن آَياِت اهلل، اَل َيْنَخِسَفاِن  َعْن عائشَة  أنَّ النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: »إِنَّ الشَّ
ُقوا«)	(. وا ، َوَتَصدَّ وا ، َوَصلُّ ُ َياتِِه . َفإَِذا َرَأْيُتْم َذلَِك َفاْدُعوا اهلل، َوَكربِّ مِلَْوِت َأَحٍد َواَل حِلَ

ف عىل العباداِت التي ترشُع عنَد حدوِث الكسوِف : ِمَن خالل قراءتك للحديث السابق تعرَّ

.......................................	   ....................................١

.......................................٤   ....................................	

رابط الدر�س الرقمي
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ا. صالُة الكسوِف سنٌة مؤكدٌة ، َفَعَلَها النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص وَأَمَر ِبَ

والدليُل عىل ذلَك قوُلُه ملسو هيلع هللا ىلص يف احلديِث السابِق : 

. »...........................................................................«

ِمْن ابتداِء الكسوِف إىل زوالِِه، وُيستَحبُّ النداُء  َلا: )الصالُة جامعة(.

نشاط    

وا،  َوَصلُّ  ، وا  ُ َوَكبِّ  ، اهلل  َفاْدُعوا  َذلَِك  َرَأْيُتْم  »َفإَِذا  السابِق:  احلديِث  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  النبيُّ  قاَل 
ُقوا «. َوَتَصدَّ

َعِلْمُت من توقعات نرشة األخبارأنَُّه سيحصُل كسوٌف للشمِس الساعَة العارشَة 
صباحًا، بالتعاوِن َمَع جمموعتك بنّي هْل ُتَصىلَّ صالة الكسوِف عنَد تلَك الساعِة 

أْم البدَّ ِمَن التأكِد ِمْن حدوِث الكسوِف بالرؤيِة؟

حكُم �سالِة الك�سوِف

وقُت �سالِة الك�سوِف
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1 ما سبب كٍل مما يأيت : 

حدوث ظاهرة الكسوف. 	

استحباب الصدقة عند حدوث الكسوف. 	

ْمَس َواْلَقَمَر آَيَتاِن ِمْن آَياِت اهلل، اَل َيْنَخِسَفـاِن مِلَْوِت    ٢ قاَل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : »إِنَّ الشَّ

ُقوا«.  وا، َوَتَصدَّ وا، َوَصلُّ ُ َياتِـِه. َفإَِذا َرَأْيُتْم َذلَِك َفاْدُعوا اهلل ، َوَكبِّ َأَحٍد َواَل حِلَ

حّدد من احلديث داللته عىل: 	

أ-  عدم البدء بصالة الكسوف حتى ُيَرى الكسوف.

ب- مرشوعية صالة الكسوف.

٣ َضْع عالمة ) ( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )x( أمام العبارة غري الصحيحة 

فيام يأيت:    

	 .)       ( ُيستحبُّ عنَد حدوِث الكسوِف اإلكثاُر ِمَن الذكِر والدعاءِ 

	 .)       ( ا  ال ُترشُع صالُة الكسوِف إال عنَد ذهاِب ضوِء الشمِس كليًّ

٤  ما حكُم صالِة الكسوِف؟

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

التقومي
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صالُة الكسوِف ركعتاِن، يف كلِّ ركعٍة ركوعاِن وسجدتاِن، جيهُر فيها اإلماُم بالقراءِة، 
ا تفصياًل كام يأيت : وبياُنَ

صفُة صالِة الكسوِف
الدر�س
الثامن

�سفُة �سالِة الك�سوِف

ُيكـبــُر تكـبيرَة اإلحــراِم، 
ــعــّوُذ،  ــت ويــســتــفــتــُح، وي
ويبسمُل، ويقرُأ الفاتحَة، 

ثمَّ يقرُأ سورًة طويلًة.

يركُع ركوعًا طوياًل.
ثمَّ يرفُع رأَسُه ِمَن الركوِع 
لمْن  اهلل  ســمــَع  قــائــاًل: 
حمده، ربنا ولك الحمُد.

123

رابط الدر�س الرقمي
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الوحدة الرابعة

ثمَّ يقرُأ الفاتحَة، ويقرُأ 
لكنها  طويلًة،  ســورًة 

أقصُر ِمَن الّسابقِة.

ثمَّ يركُع ركوعًا طوياًل 
أقصَر ِمَن األوِل.

ــَن  ــُه ِم ــ ــُع رأَس ــمَّ يــرف ث
سمَع  قائاًل:  الركوِع 
ربنا  حمده،  لمْن  اهلل 

ولك الحمُد.

456

ثمَّ يسجُد سجدتيِن 
طويلتيِن، وال يطيُل 

الجلوَس بينهما.

78

الثانيِة،  للركعِة  يقوُم  ثمَّ 
ويصليها كالركعِة األولى 
بركوعـيـِن وسجـوديــِن، 
وتكوُن أقصَر ِمَن األولى.

9

ُم. ثمَّ يتشهُد ويسلِّ

• فإن انتهت الصالُة قبَل زواِل الكسوِف، فال ُتَعاُد الصالُة، وُيسنُّ ما يأيت:

  ١-  اإلكثاُر ِمَن الدعاِء.          	- ذكُر اهللِ تعاىل.          	- الصدقُة. 

ها اإلماُم خفيفًة. • وإْن زاَل الكسوُف وهْم يف الصالِة، َأَتـمَّ
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ى صالُة الكسوِف مجاعًة.. ١ أْن ُتؤدَّ

الصالِة، . 	 بعَد  الناَس  اإلماُم  يعَظ  أْن 
التقوى  ُهْم عىل  تعاىل، وحيثَّ باهللِ  َرُهْم  وُيذكِّ

وترِك املنكراِت واملعايص.

�سن �سالة الك�سوف

طّبق �سفَة �سالِة الك�سوِف اأمام زمالئك وا�ستفد من ملحوظاتهم.

تطبيق

1  اخرت اإلجابَة الصحيحَة ِمْن بنِي األقواِس فيام يأيت:

أ - إذا زاَل الكسوُف قبَل االنتهاِء ِمَن الصالِة  فإن املصلني:  

َها خفيفًة (. ) يقطُع الصالَة - ُيتمُّ  

ب -السنُة إذا انتهى ِمَن الصالِة قبَل زواِل الكسوِف أْن :  

) يعيَد الصالَة - ُيْكثَِر ِمَن الذكِر والدعاِء (.  

ج -تشتمُل كلُّ ركعٍة ِمْن صالِة الكسوِف عىل:   
             )ركوعيِن وسجوديِن - أربِع ركوعاٍت وأربِع سجداٍت( 

ح باختصاٍر صفَة صالِة الكسوِف. ٢  وضِّ  
.............................................................................
.............................................................................

التقومي
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ُد هلل بما لم َيْشَرْعُه اهلُل وال رسولُه ملسو هيلع هللا ىلص. هي التعبُّ

أداء عبادة في وقت معين لم يرد عليها دليل.

ُ«)1(، ومعنى َرّد:  مُةُ، قال ملسو هيلع هللا ىلص: »من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو َردُّ الِبدعُة ُمَحرَّ
مردود على صاحبه فال َيقبُله اهلُل.

)1(  أخرجه البخاري برقم )2697(، ومسلم برقم )1718(.
)2(  أخرجه مسلم برقم )1718(.

)3(  أخرجه البخاري برقم )6583(.

رابط الدر�س الرقمي

الِبَدُع الدر�س
الأول

تعريُف �لِبدَعِة

ُحكُم �لِبدَعِة

مثال �لِبدَعِة

للبدع مخاطُر ومفاسُد عديدُةُ، منها:
1 أن عمَل المبتدِع مـردوُدُ عليه ال يقبله اهللُ ولـو كان صاحُبُه َحَسَن النية ، قــال ملسو هيلع هللا ىلص: 

.)٢(»ُ      »َمْن عمل عماًل ليس عليه أمُرنا فهو َردُّ
ُل من انتشارها. َنَن الصحيحَة وُتَقلِّ 2 أن البدعَة تهدُم السُّ

3 أن المبتدَع ُيْحَجُب يوم القيامِة عن حوِض النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فَعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد  َقاَل: 

ِبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإنِّي َفَرُطُكْم َعَلى اْلَحْوِض َمْن َمرَّ َعَليَّ َشِرَب، َوَمْن َشِرَب َلْم َيْظَمْأ  َقاَل النَّ
َأَبًدا، َلَيِرَدنَّ َعَليَّ َأْقَواٌم َأْعِرُفُهْم َوَيْعِرُفوِني، ُثمَّ ُيحاُل َبْيِني َوَبْيَنُهْم، َفَأُقوُل: ِإنَُّهْم ِمنِّي، 

َر َبْعِدي«)٣(. َفُيقاُل: ِإنََّك اَل َتْدِري َما َأْحَدُثوا َبْعَدَك، َفَأُقوُل: ُسْحًقا ُسْحًقا ِلَمْن َغيَّ

ُخطورُة �لِبدَعِة
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ُف البِْدعَة. ُأَعرِّ

ما ُحْكُم البِْدَعِة؟

ُد مخاِطَر البَِدِع ومفاِسَدها. ُأعدِّ

1

2

3

التقومي
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ماِت. ِة، وِفْعُل الُمَحرَّ رِعيَّ ُنوُب: هي َتْرُك الواجباِت الشَّ الذُّ

تنقسُم الذنوُب والمعاصي إلى َنْوَعْيِن:

َد عليها بالّنار،  المراد بها: ُكلُّ معصيٍة ترتب عليها َحدٌّ في الدنيا، أو عقوبٌة، أو ُتُوعِّ
                          أو العذاِب، أو اللعنِة، أو الغضِب.

رابط الدر�س الرقمي

ُنوُب والَمعاِصي الذُّ
الدر�س
الثاين

ي نوِب و�لَمعا�صِ �ملر�ُد بالذُّ

ي �أنو�ُع �لذنوِب و�لَمعا�صِ

�لنوع �الأول: �لكـبـائـــُر

با. 2 أكُل الرِّ   . ْفِس بغيِر حقٍّ 1 َقْتُل النَّ

وِر. 4 شهادُة الزُّ 3 عقوُق الوالديِن.  

أمـثـلـتـها:

المراد بها:  ُكلُّ معصيٍة ال يترتَّب عليها َحدٌّ في الدنيا وال وعيٌد في اآلخرة.
الِم. َعَدُم َردِّ السَّ

غائــُر �لنوع �لثاين: �ل�صَّ

مثالهـــا:

ِة اإلسالم. مرتكُب الكبائِر مؤمُنُ ناقُص اإليماِن ال َيْخُرُج عن ِملَّ
 فهو في الدنيا مؤمُنُ بإيمانه فاسُقُ بكبيرته، وفي اآلخرة تحت مشيئة اهلل، إن شاء اهلل 

اعات. ُر باجتناِب الكبائِر وفعل الطَّ غاِئُر ُتكفَّ به، والصَّ غفر له، وإن شاء عذَّ

حكُم مرتكب �لكبائر
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أو عاصون هلل عز وجل  بأنهم مذنبون  الناس  ال أستعجل في وصف 
ولست  ذلك،  على  القدرة  يملك  ممن  لست  فأنا  ملسو هيلع هللا ىلص  ولرسوله 

مختًصا به. 

2 تزينُي الشيطاِن ووسوسُته.

1 َضْعُف اإليماِن والتوحيد في القلب.

ـه وتالوِة آياته. ُة ذكِر اللَّ 3 ِقلَّ

للوقوع في الذنوب والمعاصي أسباُبُ كثيرُةُ، منها:

ي و�لذنوِب �أ�صباُب �لوقوِع في �لمعا�صِ

للذنوب والمعاصي نتائج كثيرة، منها: 

ي نتائج �لذنوِب و�لَمعا�صِ

اعاِت. َة الطَّ 1  قسوُة القلب وظلمُته فيضعُف إيماُنه وُيْحـَرُم لذَّ

ِكَدُة فـال طمأنينة له، قال تعالى:﴿ۆئ  ۈئ   ۈئ    َقُة والنَّ يِّ 2 المعيشُة الضَّ

ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی      ی﴾)1(.

)1(  سورة طه، اآلية: 124. 
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نوُب والمعاصي لها أضراُرُ خطيرُةُ على الَفرِد والُمجتمِع، أتحاوُر مع مجموعتي في  الذُّ
األْسباِب التي ُتِعيُن على ترِك المْعصيِة والُبعِد عنها.

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

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

نشاط 

ما المراُد بالذنوِب والمعاصي؟

ُأمثُِّل لما يأتي:

  أ. كبيرة من كبائر الذنوب.   

ب. صغيرة من صغائر الذنوب.
ما أسباُب الوقوِع في المعاصي والذنوِب؟

1

2

3

التقومي
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�لوحدة �لثانية

منهُج �مل�صلم في �العتقاد



الوحدة الثانية

)1(  سورة آل عمران، اآلية: 120.10٣

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

الدر�س
الثالث

منهُج أهل السنِة والجماعِة
 في العقيدِة

تـمـهـــيد

�ملر�د مبنهج �أهل �ل�صنة و�لـجماعة

�ملر�د باأهل �ل�صنة و�لـجماعة

بما دلَّ  إيماًنا جازًما  المسلم أن يؤمن  يجب على 
وإجماع  رسوله   وسنة  تعالى  الله  كتاب  عليه 
توحيده   تعالى في  لله  فيما يجب  الصالح  السلف 

وطاعته، وفق منهج أهل السنة والجماعة.

هو طريقتهم وسيرتهم وهديهم.

. ِبيُّ  وأصحاُبه  هم من كانوا على مثل ما كان عليه النَّ

ڦ  ڄ  ڄ   ﴿
ڄ  ڄ   ڃ﴾)1(

قال اهلل تعالى:
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ين، واتبعوا ما أجمع عليه السلف الصالح،  كما أنهم اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا في الدِّ
: »عَلْيُكْم ِبالَجماعِة وإيَّاُكْم والُفْرقَة«.)٣( ِبي  عماًل بقول النَّ

يتلخص منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة فيما يلي: 
1 مصدر العقيدة هو:

أواًل: القرآن الكريم.
ثانًيا: السنة النبوية الصحيحة.
ثالًثا: إجماع السلف الصالح.

2 إخالُص التوحيد هلل، والبعد عن الشرك والبدع.

3 اإليماُن بأركان اإليمان كلها.

 . 4 العمُل بأركان اإلسالم، مع اإلخالص هلل والمتابعة لرسول اهلل 

، ظاهًرا وباطًنا. 5 التسليُم والرضا والطاعة المطلقة هلل ولرسوله 

منهج �أهل �ل�صنة و�لـجماعة يف �لعقيدة

َبِويَّة، واتباعهم لها، واألخذ بها في القول والعمل  نة النَّ وا أهَل سنة؛ لتمسكهم بالسُّ ُسمُّ
كوا  ِة الُخَلفاِء الَمْهديِّيَن الراشِديَن، َتَمسَّ : »َفَعَلْيُكْم ِبُسنَِّتي، َوُسنَّ واالعتقاد؛ عماًل بقوله 
وا عليها بالنَّواِجِذ)1(، َوإيَّاكْم َوُمْحَدثاِت األُموِر، فإن كلَّ مْحَدثٍة بْدعٌة، َوكلَّ بْدعٍة  بها َوَعضُّ

َضاللٌة«.)٢( 

�صبب ت�صميتهم باأهل �ل�صنة و�جلماعة

)1( النواجذ جمع ناجذ، هي األضراس التي بعد الناب وهذا مثل في شدة االستمساك باألمر.
)٢(  أخرجه أبو داود برقم )4607(.
)٣(  أخرجه الترمذي برقم )٢165(.
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نشاط     

مع  واتحاور  العقيدة  في  والجماعة  السنة  أهل  منهج  مفهوم  مكونات  من  واحًدا  اختر 
مجموعتي في شرحه وتحقيقه.

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

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

6 التوسُط في االعتقاد فهًما وتطبيًقا، واجتناب الُغُلوِّ والتفريط.

7 اإلحساُن والرحمُة والعدُل وحسن الخلق ولطف التعامل مع الناس.

، وللناس عامة. 8 النصيحُة هلل، ولكتابه، ولرسوله 

9 لزوُم جماعِة المسلمين تحت قيادة ولي األمر وهو خادم الحرمين الشريفين ملك 

المملكة العربية السعودية، ونبُذ الُفرقة.

ما المراد بأهل السنة والجماعة؟

وا بأهل السنة والجماعة؟ لَِم ُسمُّ

1

2

التقومي
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�لوحدة �لثالثة

�لَيوُم �الآِخر
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هو: اإليمان بكل ما أخبر اهلل به في كتابه أو أخبر به رسوله  مما يكون بعد الموت.

اإليمان باليوم اآلخر فريضة، وهو أحد أركان اإليمان الستة، واألدلة على ذلك كثيرة، 
منها: 

.)1(﴾  • قال اهلل تعالى في وصف المؤمنين: ﴿
: أن تؤمن   • ولما سأل جبريل  النبي فقال: »فأخبرني عن اإليمان؟ قال

باهلل، ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره«)٢(.

إنكار اليوم اآلخر كفر مخرج من دين اإلسالم، قال اهلل تعالى: ﴿
 .)٣(﴾

)1( سورة البقرة، اآلية: 4.  
)٢( أخرجه مسلم برقم )8(.      

)٣( سورة التغابن، اآلية: 7.

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

الدر�س
اإليمان باليوم اآلخرالرابع

�ملر�د باالإميان باليوم �الآخر

نشاط     

د أركان اإليمان الستة. عدِّ

حكم �الإميان باليوم �الآخر

حكم �إنكار �ليوم �الآخر
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يشمل اإليمان باليوم اآلخر: جميع ما ورد في نصوص القرآن والسنة مما يكون بعد 
الموت.

ما ي�صمله �الإميان باليوم �الآخر

لإليمان باآلخرة ثمرات كثيرة وجليلة، منها:
، قـــال اهلل تعالى:  1 إخـالص العبـوديـة هلل، واالقـتـداء بـرســوله 

﴿      
.)1(﴾  

2 االستعداد لآلخرة، بالزيادة من عمل الصالحات، واجتناب السيئات، قال اهلل تعالى: 

﴿
.)٢(﴾

﴿ تعالى:  اهلل  قال  وناره،  والنجاة من سخطه  اهلل وجنته،  برضا  الفوز   3

 .)٣(﴾

نتائج �الإميان باليوم �الآخر

)1( سورة الكهف، اآلية: 110.                                )٣( سورة آل عمران، اآلية: 185.
)٢( سورة النازعات، اآليات: ٣7-41                          

ما المراد باليوم اآلخر؟
ما حكم اإليمان باليوم اآلخر؟ وما الدليل؟

ما حكم إنكار اليوم اآلخر؟ وما الدليل؟
ص نتائج اإليمان باليوم اآلخر. َلخِّ

1

2

3

4

التقومي
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 الدار التي أعدها اهلل يوم القيامة لعباده المتقين.

.)٢(﴾  في أعلى عليين)1(، قال اهللُ تعالى: ﴿

.)٣(﴾  كل مؤمن َتِقّي، قال اهللُ تعالى: ﴿

)1( عليين: أعلى األماكن وأوسعها.         )4( سورة القيامة، اآليات: ٢٢-٢٣.   
)٢( سورة المطففين، اآلية: 18.            )5( ال تضامون: ال تختلفون في رؤيته وال يلحقكم ضيم وال مشقة.                  

)٣( سورة القلم، اآلية: ٣4.                    )6( أخرجه البخاري برقم )74٣4(، ومسلم برقم )6٣٣(.                                       

ليل قــولُه سبحــانـــه: ﴿ أعظـُم نعيـٍم للمؤمنين في الجنـِة رؤية اهلِل تعالـى، والدَّ
:»إنكم سترون ربكم كما ترون هذا  ﴾)4(، وقوُل رسوِل اهلل 

القمر ال ُتَضامون)5( في رؤيته« )6(.

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

الدر�س
اراخلام�س ة والنَّ الجنَّ

ـة �جلــنَّ

المراد بها:

مكانها:

أهلها:

نشاط     1

أتعاون مع مجموعتي في ذكر خمسة أسباب لدخول الجنة.

�أعظم نعيم يف �جلنة
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)3( أخرجه البخاري برقم )7487(.    )١( سورة المطففين، اآلية: 7.                      )٢( سورة المائدة، اآلية: 7٢.                    
)4( أخرجه البخاري برقم )١٢387(.

نشاط    2

     أتعاون مع مجموعتي في ذكر خمسة أسباب لدخول النار.

الدار التي أعدها اهلل يوم القيامة لكل من لم يؤمن باهلل وأعرض عن دينه 
. ورسالة نبيه 

.)١(﴾ أسفَل سافلين، قال اهللُ تعالى: ﴿

، قال اهللُ تعالى: ﴿چ     كل من لم يؤمن باهلل وأعرض عن دينه ورسالة نبيه 
ڈ   ڎ   ڎ   ڌڌ   ڍ   ڍ   ڇ    ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ  

ڈ﴾)٢(.

المراد بها:

مكانها:

أهلها:

الـنــار

من عقيدة أهل السنة والجماعة عدم الحكم والشهادة لشخص معين بجنة أو نار إال 
من شهد له اهلل تعالى أو الرسول  بذلك، بل نرجو للمحسن من المسلمين الثواب، 

ونخاف على المذنب من المسلمين العقاب.

ال�شهادة لأحد بدخول اجلنة اأو النار

أهل  من  فهو  التوحيد  على  مات  من  كل  أن  فيشهدون  العام  الوصف  أما 
: »أتاني جبريل فبشرني أنه من مات ال يشرك باهلل شيًئا  ِبيُّ  الجنة، قال النَّ

دخل الجنَّة«)3(.
: »من مات يشرك  ِبيُّ  وكل من مات على الشرك فهو من أهل النار، قال النَّ

باهلل شيًئا دخل النار«)4(.
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الذين شهد لهم الرسول  بالجنة كثيرون، منهم:
العشرة المبشرون بالجنة، وهم:

. يق  دِّ 1 أبو بكر الصِّ

. 2 عمر بن الخطاب 

. 3 عثمان بن عفان 

. 4 علي بن أبي طالب 

. 5 طلحة بن عبيد اهلل 

. 6 الزبير بن العوام 

. 7 سعد بن أبي وقاص 

. 8 سعيد بن زيد 

. 9 عبد الرحمن بن عوف 

. 10 أبو عبيدة عامر بن الجراح 

»الحسن   : اهلل  قال رسول   ، والحسين  الحسن  بالجنة:  لهم  المشهود  ومن 
والحسين َسيدا شباب أهل الجنة«)1(.

)1( أخرجه الترمذي برقم )٣768(.

�مل�صهود لهم باجلنة
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بالجنة المب�شرون  بالجنةالع�شرة  المب�شرون  الع�شرة 

6

10

8
5

1

4

2 3

7

9

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

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

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

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

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

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

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

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

نشاط    ٣

كيف اقتدي بالعشرة المبشرين بالجنة؟
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ما المراد بالجنة؟

ما المراد بالنار؟

من أهل الجنة؟

من أهل النار؟

د أسماء العشرة المبشرين بالجنة. عدِّ

1

2

3

4

5

التقومي

ممن ُشِهد لهم بالنار:
. 1 أبو لهب عبد العزى بن عبدالمطلب، َعمُّ النبي 

2 أمُّ جميل أروى بنت حرب، زوجة أبي لهب.

3 َعْمُرو بُن لَُحيٍّ الُخزاعي الذي أحضر األصنام إلى جزيرة العرب.

امل�شهود لهم بالنار



ثانًيا:
احلديث وال�سرية



األحاديث المطلوب حفظها

ال�سفحةالــدر�صالوحدةنـ�ص احلـديــثم

الثامنالرابعة٢

١٤٣الثالثالثانية١

١٥٧

ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: »َدَخَلْت  بِّيَ  النَّ ُعَمَر  َعن  اْبِن  َعن 
ٍة َرَبَطْتها َفَلْم ُتْطِعْمها َوَلْم َتَدْعها  اْمَرأٌة الناَر ِفي ِهرَّ

َتْأُكُل ِمْن َخشاِش اأَلْرِض«. 

قاَل:ُكْنُت َخْلـَف    َعبَّاٍس ْبــِن  َعْبِدالّله  َعـْن 
ُمَك  َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص َيْوًما َفقاَل: »يا ُغالُم إِنِّي ُأَعلِّ
َتِجْدُه  الله  اْحَفِظ  َيْحَفْظَك،  الله  اْحَفِظ  َكِلماٍت؛ 
اْسَتَعْنَت  َوإِذا  الله،  َفاْسـَأْل  َسَأْلَت  ُتجاَهـَك، إذا 
َة َلِو اْجَتمَعْت َعلى  َفاْسَتِعْن بِالله، َواْعَلْم َأنَّ اأُلمَّ
َكَتَبُه  َقْد  بَِشْيٍء  إلَّ  َيْنَفُعوَك  َلْم  بَِشْيٍء  َيْنَفُعوَك  َأْن 
بَِشْيٍء   وَك  َيُضرُّ َأْن  َعلى  اْجَتَمُعوا  َوَلِو  َلَك،  الله 
وَك إِلَّ بَِشْيٍء َقْد َكَتَبُه الّله َعَلْيَك، ُرِفَعِت  َلْم َيُضرُّ

ُحُف«  ِت الصُّ األْقالُم َوَجفَّ

]أخرجه الترمذي[

]أخرجه البخاري ومسلم[



الوحدة الأوىل

َهْدُي النبي � مع غير 
الم�سلمين
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    عن حذيفة بن اليمان  قال: ما منعني أن أشهد بدرا إال أني خرجت أنا وأبي ُحَسيٌل، قال: 
فأخذنا كفار قريش قالوا: إنكم تريدون محمًدا؟ فقلنا: ما نريده، ما نريد إال المدينة فأخذوا 
ِمّنا عهَد اهلِل وميثاَقُه لننصرفن إلى المدينة وال نقاتل معه، فأتينا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فأخبرناه الخبر 

فقال: »انصرفا َنِف لهم بعهِدِهم ونستعيُن اهلَل عليهم«)٣(.

وفاوؤه بالعهود واملواثيق معهم

هدي النبي  ملسو هيلع هللا ىلص في التعامل  مع غير المسلمين
الدر�س
الأول

)1( العضاه: هو الشجر الذي له شوك.                                               )٣( أخرجه مسلم برقم: )1787(.
)2( أخرجه البخاري برقم: )2910(، ومسلم برقم: )84٣(.

: أنه غزا مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ِقبل نجد، فلما قفل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قفل معه     عن جابر بن عبد اهلل 
فأدركتهم القائلة في واد كثير الِعَضاِه)1(، فنزل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وتفرق الناس يستظلون بالشجر، 
َق بها سيفه ونمنا نومة، فإذا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يدعونا وإذا عنده  فنزل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص تحت سُمَرٍة وَعلَّ
فقال: من  َصْلًتا،  فاستيقظت وهو في يده  نائم  وأنا  اخترط عليَّ سيفي  فقال: »إن هذا  أعرابي 

يمنعك مني؟ فقلت: اهلل ثالًثا، ولم يعاقبه وجلس«)2(.

عفوه ملسو هيلع هللا ىلص عنهم بعد مقدرته عليهم

رابط الدر�س الرقمي
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  عن أبي هريرة  قال: قدم طفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه  على النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقالوا: 
يا رسول اهلل إن دوسا عصت وأبت فادع اهلل عليها، فقيل هلكت دوس، قال: »اللهم اهد دوسا 

واْئِت بهم«)١(.
وعن جابر  قال: قالوا: يا رسول اهلل أحرقتنا نبال ثقيف، فادع اهلل عليهم، قال: »اللهم اهِد 

ثقيفا«)٢(. 

الإح�سان اإليهم والدعاء لهم بالهداية

)١( أخرجه البخاري برقم: )٢٩٣٧(، ومسلم برقم: )٢5٢٤(.               )٣(  أخرجه البخاري برقم )٣٤٧٧(، ومسلم )١٧٩٢(.
)٢( أخرجه الترمذي برقم: )٣٩٤٢(.                                             

ْنِبَياِء َضَرَبُه َقْوُمُه  ا ِمَن اْلَ     عن ابن مسعود  قال: َكَأنِّي َأْنُظُر ِإَلى َرُسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َيْحِكي َنِبّيً
ُهمَّ اْغِفْر ِلَقْوِمي َفِإنَُّهْم َل َيْعَلُموَن«)٣(. َم َعْن َوْجِهِه، َوَيُقوُل: »اللَّ َفَأْدَمْوُه، َفَجَعَل َيْمَسُح الدَّ

احللم على اأذاهم

م لنعَمل نتعّلّ

م لنعَمل  نتعّلّ

•  أتعامل بالحسنى مع غير المسلمين. 

•  أصدق في الحديث والوعد مع غير المسلمين.

•  أدعو لغير المسلم بالهداية وال أستهزئ بأحد.
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التقومي

:) 1  أميِّز هدي النبي ملسو هيلع هللا ىلص مع غير المسلمين بوضع عالمة )

   أ. الصدق معهم وعدم الكذب عليهم.       )    (

 ب. سّبهم والسخرية منهم.                    )    (

 جـ. غيبتهم والنيل من أعراضهم.                )    (

   د. الوفاء بالعهد والمواثيق معهم.              )    (

  هـ. االنتقام منهم وإيصال األذى إليهم.        )    (

   و. الدعاء لهم بالهداية واإلسالم.           )    (

   ز. خيانتهم وعدم الوفاء بالعهد معهم.        )    (

  حـ. عيادة مريضهم.                                  )    (
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٢  أكمل الفراغات اآلتية بما يناسب:

   أ. من أمثلة حلم النبي ملسو هيلع هللا ىلص على أذى غير المسلمين:
.................................................................................................                   

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

 ب. من أمثلة وفاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص بالعهد مع غير المسلمين:
.................................................................................................                   

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

٣  أمّثل بمثال لدعاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص لغير المسلمين بالهداية.

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

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



ىل
الوحدة الأو

)1(  أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، برقم: )100٣(.138

ي َوِهَي ُمْشِرَكٌة  َعْن َأْسماَء ِبْنِت َأِبي َبْكٍر  قاَلْت: َقِدَمْت َعَليَّ ُأمِّ
ي  ُأمِّ إنَّ  ُقْلُت:  َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص  َفاْسَتْفَتْيُت  َرُسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص  َعْهِد  ِفي 

ِك«)1(.  َقِدَمْت َوِهَي راِغَبٌة َأَفَأِصُل ُأمِّي؟ قاَل: »َنَعْم ِصِلي ُأمَّ

الدر�س
صلة الوالدين غير المسلمينالثاين

معاين املفردات
معناهاالكلمة

أم أسماء هي َقْيَلة بنت عبدالعزى العامرية قدمت قدمت عليَّ أمي
. املدينة في زيارة ابنتها أسماء بنت أبي بكر

 الزمن الذي كان فيه بني النبي ملسو هيلع هللا ىلص وبني كفار قريشفي عهد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص
العهد والصلح، وذلك بعد احلديبية

ها وِصلتهافاستفتيت أي في جواز استقبالها وِبرِّ
ترغب في الصلة والبرِّراغبة
 الصلة مبعنى البر واإلحسان، وتطلق غالبا علىأفأصل

اإلحسان باملال

رابط الدر�س الرقمي
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  التعريف براوية احلديث

. نسبها: أسماء بنت أبي بكر •
سميت بذات النِّطاقني  وتقول في سبب ذلك: صنعت سفرة النبي ملسو هيلع هللا ىلص في بيت أبي حني أراد أن 

يه باثنني،  يهاجر؛ فلم أجد لسفرته وال لسقائه ما أربطهما، فقلت لبي: ما أجد إال نطاقي، قال: ُشقِّ
. فاربطيه بأحدهما؛ قال: فلذلك سميت: ذات النطاقني

فوائد الحديث
1  جواز صلة الرحام غير املسلمني باملال.

٢  يجب أن ينفق املسلم على والديه وإن كانا غير مسلمني.
٣  سماحة الدين اإلسالمي في تعامله مع غير املسلمني.

نشاط     

من  يلقونها  التي  المعاملة  بسبب  اإلسالم  دين  في  المسلمين  غير  من  كثير  يدخل 
المسلمين، أصنف األفعال اآلتية حسب الجدول الذي أمامي:

أفعال تنفرالناس  من دين اإلسالمأفعال تقرب الناس لدين اإلسالم

السخريةالكذببر الوالديناإلحسان
الرحمةالوفاء بالعهدالغشالسّب



ىل
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م لنعَمل نتعّلّ

م لنعَمل  نتعّلّ

•  أفخر بديني وإسالمي حيث أعطى كل ذي حق حقه. 

• أساهم في بيان سماحة اإلسالم مع غير المسلم.

التقومي

  ُأكمل الفراغات فيما يأتي بما يناسب:
    أ. يجب أن ينفق المسلم على والديه وإن كانا ..........................................

 ب. سبب تسمية أسماء  بذات النطاقين:
...............................................................................................                   

...............................................................................................                   
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الوحدة الثانية

َهْدُي النبي � في التعامل
مع الحيوان



الوحدة الثانية

142

   عن عبد اهلل بن عمرو  قال: َمرَّ رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص برجل يحلب شاة، فقال: »َأْي ُفالُن، إذا 
حلبت َفَأْبِق لولدها، ...«)4( الحديث.

اإح�سانه ملسو هيلع هللا ىلص اإىل احليوان  

الدر�س
إحسان النبي ملسو هيلع هللا ىلص إلى الحيوانالثالث

رًة  عن عبد اهلل  بن مسعود  قال: )كنا مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص في سفر فانطلق لحاجته فرأينا ُحمَّ
رُة فجعلت َتْفِرُش، فجاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: »من فجع  معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الُحمَّ

وا ولدها إليها«.  هذه بولدها ُردُّ
ورأى قرية نمل قد حرقناها، فقال: »من َحرَّق هذه«؟ 
قلنا: نحن، قال: »إنه ال ينبغي أن يعذب بالنار إال ربُّ 

النار«)1(.

    وعن عبد اهلل بن جعفر  قال: أردفني رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص خلفه ذات يوم ... فدخل حائطًا لرجل من النصار 

فإذا جمل، فلما رأى النبي ملسو هيلع هللا ىلص َحنَّ وذرفت عيناه، فأتاه النبي ملسو هيلع هللا ىلص فمسح ذفراه)2( فسكت، فقال: 
»من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟« فجاء فتى من النصار فقال: لي يا رسول اهلل، فقال: 

»أفال تتقي اهلل في هذه البهيمة التي ملكك اهلل إياها فإنه شكا إليَّ أنك ُتجيعه َوُتْدِئُبُه«)٣(.

  رحمته ملسو هيلع هللا ىلص باحليوان  

)1( أخرجه أبو داود برقم: )2675(.                           )٣( أخرجه أبو داود برقم: )2549(، ومعنى تدئبه: تتعبُه بكثرِة ما تستعملُه.
)2( الذفرى من البعير: العظم البارز خلف الذن.            )4( أخرجه الطبراني في الوسط برقم: )885(.

رابط الدر�س الرقمي
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)1( أخرجه مسلم برقم: )2117(.                                                                                      )4( أخرجه البخاري برقم: )5515(، ومسلم برقم: )1958(.

)2( أخرجه الطبراني في الكبير برقم: )11916(، وصححه احلاكم في املستدرك: )257/4(. )5( تهييج بعضها على بعض.
)٣( أخرجه البخاري برقم: ) ٣٣18(، ومسلم برقم: )2242(.                                             )6( أخرجه أبو داود برقم: )2562(، والترمذي برقم: )1708(.

عن جابر  أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص مر عليه حمار قد ُوِسم في وجهه فقال: »لعن اهلل الذي وسمه«)1(.  •
عن عبد اهلل بن عباس  أن رجال أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو ُيِحدُّ َشْفَرَتُه، فقال النبي   •

دت شفرتك قبل أن ُتْضِجعها«)2(. ملسو هيلع هللا ىلص: »أتريد أن ُتميتها موتات؟! هال َحدِّ

نهيه عن تعذيبها

أقرأ النصوص اآلتية وأستنبط منها صور الرفق بالحيوان:
نشاط    

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

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

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

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

صور الرفق 

صور الرفق 

عن سعيد بن جبير  قال: »َمرَّ ابن عمر  بنفر قد نصبوا دجاجة يترامونها فلما رأوا ابن 
عمر تفرقوا عنها، فقال ابن عمر: من فعل هذا ؟ إن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لعن من فعل هذا«)٤(.

ٍة  ِهرَّ ِفي  الناَر  اْمَرَأٌة  »َدَخَلْت  قاَل:  ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّ َعِن    ُعَمَر  اْبِن  َعِن   •

َرَبَطْتها َفَلْم ُتْطِعْمها َوَلْم َتَدْعَها َتْأُكُل ِمْن َخشاِش اأَلْرِض«)٣(.

عن ابن عباس  قال: »نهى رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن التحريش)٥( بين البهائم«)٦(.
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م لنعَمل نتعّلّ

 

م لنعَمل نتعّلّ

 
• أتجنب الجلوس على بيوت النمل في البرية.

•  أبيِّن إلخوتي وأصحابي ضرورة الرفق بالحيوانات.
•  أبادر إلطعام الحيوان الجائع.

•  إذا اقتنيُت حيواًنا مباًحا فيجب عليَّ إطعامه وأاّل أهمله.

التقومي

1   َعالَم تدل شكوى الجمل للنبي ملسو هيلع هللا ىلص؟

٢  أكتب بعض العبارات التي تحث على الرحمة بالبهائم:

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

٣   ُأمثِّل لما يأتي: 

    أ. نهي النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن تعذيب الحيوان: .................................................

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

 ب. إحسان النبي ملسو هيلع هللا ىلص للحيوان: ............................................................

................................................................................................                     
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الوحدة الثالثة

ِبيِّ  َبَرَكُة النَّ
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الدر�س
تكثير الماء بين يدي النبي ملسو هيلع هللا ىلصالرابع

ْكَوة: إناء من جلد، فجهش الناس: أسرعوا إلى أخذ الماء(. )1( مكان قرب السوق في المدينة.                          )٣( أخرجه البخاري برقم: )٣576(. )الرَّ
)2( أخرجه البخاري برقم: )٣٣29(.                      )4( أخرجه البخاري برقم: )٣579(. )َفْضَلًة من ماء: قلياًل من ماء(.

اأتعرف معجزة نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص في تكثري املاء بني يديه:

تكثير الماء بين يدي النبي ملسو هيلع هللا ىلص من معجزات وعالمات بركته ملسو هيلع هللا ىلص والبركة: هي النماء 
والزيادة في الخير، والبركة في ديننا اإلسالم ثابتٌة للقرآن الكريم، واألنبياء ، وماء 
له فضيلة  ثبت  النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وشهر رمضان، وغيرها مما  المكرمة، ومدينة  زمزم، ومكة 

وبركة في كتاب اهلل تعالى وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص.

ْوراء )1(، فوضع يده في اإلناء، فجعل الماء  • عن أنس  قال: "ُأتي النبي ملسو هيلع هللا ىلص بإناٍء وهو بالزَّ
ينبع من بين أصابعه، فتوّضأ القوم")2(، وَبيَّن  أنهم كانوا قرابة ثالث مئة رجل.

• وعن جابر بن عبداهلل  قال: )عطش الناس يوم الحديبية والنبي ملسو هيلع هللا ىلص بين يديه َرْكَوٌة، فتوضأ 
فجهش الناس نحوه، فقال: ما لكم؟ قالوا: ليس عندنا ماء نتوضأ وال نشرب إال ما بين يديك، 
قيل  العيون، فشربنا وتوضأنا،  أصابعه كأمثال  بين  يثور  الماء  الركوة، فجعل  في  يده  فوضع 

لجابر: كم كنتم؟ قال: لو كنا مئة ألف لكفانا كنا خمس عشرة مئة( )٣(.

• عن عبداهلل بن مسعود  قال: )كنا مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص في سفر، َفَقلَّ الماء فقال: »اطلبوا 
هور  َفْضلة من ماء« فجاءوا بإناٍء فيه ماٌء قليٌل، فأدخل يده في اإلناء، ثم قال: »َحيَّ على الطَّ

المبارك والبركة من اهلل«، فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص( )4(.

قصص من نبع الماء بين يديه ملسو هيلع هللا ىلص:

رابط الدر�س الرقمي
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م لنعَمل نتعّلّ

 
م لنعَمل نتعّلّ

• أؤمن ببركة يدي النبي ملسو هيلع هللا ىلص. 
• أدرك أن بركة النبي ملسو هيلع هللا ىلص هي منحة من اهلل لنبيه ملسو هيلع هللا ىلص. 

نشاط    

يسيء كثير من الناس استخدام الماء، أذكر خمسة من التصرفات غير الصحيحة المتعلقة 

باإلسراف في الماء، مما أراه في واقعي، وما النتيجة المتوقعة لذلك.

1  ما المراد بـ)البركة(؟

٢  أورد مثااًل لنبع الماء بين يدي النبي ملسو هيلع هللا ىلص:

التقومي
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الدر�س
 تكثير الطعام بين يدي النبي  ملسو هيلع هللا ىلصاخلام�س

اأتعرف معجزة نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص يف تكثري الطعام بني يديه:

حاجة  َيُسدَّ  أن  لكن  الحيان،  بعض  في  الربعة  يكفي  وقد  االثنين،  يكفي  الواحد  طعام 
الجمع الغفير من الناس، فذلك ال يكون إال وجها من وجوه المعجزات الربانية، التي أكرم 

اهلل بها نبّيه ملسو هيلع هللا ىلص.

حرام  بن  عمرو  بن  عبداهلل  توفي  ــال:  ق جابر   عن   •
 )وهو أبو جابر( وعليه َدْيٌن، فاستعنت النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص 
على غرمائه أن يضعوا من َدْينه، فطلب النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إليهم 
فصنِّف  »اذهب  ملسو هيلع هللا ىلص:  النَّبيُّ  لي  فقال   ،)1( يفعلوا  فلم 
تمرك أصناًفا، العجوة على ِحَدٍة، وِعْذُق زيٍد على ِحَدٍة، 

«، ففعلت، ثم أرسلت إلى النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فجاء فجلس على أعاله أو في وسطه، ثم  ثم أرسل إليَّ
قال: »ِكْل للقوم«، فِكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم، وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء )2(. 

قصص في تكثير الطعام بين يديه ملسو هيلع هللا ىلص:

)1( هذا من باب الشفاعة وليس من باب المر.
)2( أخرجه البخاري برقم: )2127(.

رابط الدر�س الرقمي
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ملسو هيلع هللا ىلص
يِّ 

ـِ َّب لن
ُة ا

َرَكـ
َب

• وعن أبي هريرة  قال: لما كان غزوة تبوك أصاب الناَس َمَجاعٌة، قالوا: يا رسول اهلل لو أذنَت 
ا، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »افعلوا«، قال: فجاء  َهنَّ لنا فنحرنا ِإِبَلنا التي نركب عليها فأكلنا وادَّ
عمر  فقال: يا رسول اهلل إن فعلت قّل المركوب ولكن اْدُعهم بفضل أزوادهم ثم ادع 
اهلل لهم عليها بالبركة، لعلَّ اهلَل أن يجعل في ذلك، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »نعم«، قال: فدعا 
ُذَرٍة، قال: ويجيء  الرجل يجيء بَكفِّ  َفَبَسَطُه ثم دعا بفضل أزوادهم، قال: فجعل  ِبِنْطع  
اآلخر بكف تمر، قال: ويجيء اآلخر بكسرة حتى اجتمع على النِّطِع  من ذلك شيٌء يسيٌر، 
في  فأخذوا  قال:  أوعيتكم«  في  »خذوا  قال:  ثم  بالبركة،  عليه  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  فدعا  قال: 
أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاًء إال ملؤوه، قال: فأكلوا حتى َشِبعوا َوَفَضَلت َفْضَلٌة، 
فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أشهد أن ال إلَه إال اهلُل وأني رسوُل اهلل ال يلقى اهلَل بهما عبٌد غيُر َشاّكً 

فيحجب عن الجنة«)1(.  

)1( أخرجه البخاري برقم: )2484(، ومسلم برقم: )27(.

• قصة تكثير الطعام بين يديه ملسو هيلع هللا ىلص تكررت منه في عدة مواطن في مشاهد عظيمة وقصص 
كثيرة، وهذا شاهد على صدق نبوته، وكثرة بركته، ووفرة معجزاته ملسو هيلع هللا ىلص.

داللة تكثير الطعام بين يديه ملسو هيلع هللا ىلص على نبوته:  

نشاط     
أبّين التصرف المناسب في الحاالت اآلتية:

• حضر زميلي للمدرسة ونسي إحضار وجبة إفطاره.
    .....................................................................................................  

• وقفت أنا وزميلي عند المقصف لشراء وجبة اإلفطار فأخبرنا البائع أنه لم يبق إال وجبة واحدة.
  .....................................................................................................  
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م لنعَمل نتعّلّ

 
م لنعَمل نتعّلّ

• أحرص على إطعام الطعام للمحتاجين له. 
• أتفقد أقاربي وجيراني المحتاجين وأبادر إلطعامهم.

1   أورد مثااًل لتكثير الطعام بين يدي النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

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

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

٢  أبّين داللة تكثير الطعام بين يدي النبيملسو هيلع هللا ىلص.

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

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

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

التقومي
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ملسو هيلع هللا ىلص
يِّ 

ـِ َّب لن
ُة ا

َرَكـ
َب

»َطعاُم  َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  َرُسوَل  َسِمْعُت  قاَل:    َعْبِداهلل  ْبَن  َعْن جاِبِر 
اأَلْرَبعِة  َوَطعاُم  اأَلْرَبعَة  َيْكِفي  االْثَنْيِن  َوَطعاُم  االْثَنْيِن  َيْكِفي  الواِحِد 

َيْكِفي الثَّماِنيَة «)1(.

)1( أخرجه مسلم برقم: ) 2059(. 

عام الَبَرَكُة في الطَّ

معاين املفردات
معناهاالكلمة

مقدار الطعام الذي يشبع رجاًل واحًداَطعاُم الواِحِد
يكون فيه قدر الكفاية مبا يسد حاجة شخصنيَيْكِفي االْثَنْيِ

. نسبه: جابر بن عبداهلل الخزرجي، هو وأبوه صحابيان 
  فضائله: شهد بيعة العقبة مع السبعين، وشهد بيعة الرضوان يوم الحديبية.

 التعريف براوي احلديث

رابط الدر�س الرقمي

الدر�س
ال�ساد�س

من فوائد الحديث

1  استحباب االجتماع على الطعام، لما يحصل بسبب ذلك من البركة.

٢  من نتائج حصول البركة في الطعام كفاية الطعام القليل للعدد الكثير.
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نشاط      

أبيِّن كيف أطبق هذا الحديث أثناء إفطاري في المدرسة.
م لنعَمل نتعّلّ

 
م لنعَمل نتعّلّ

• أسعى في حصول البركة في طعامي باالجتماع عليه وإطعام الفقير   
   والمحتاج منه.

ع على االجتماع على الطعام في المناسبات.  • ُأَشجِّ

   أبيِّن المقصود بقوله ملسو هيلع هللا ىلص: )طعام االثنين يكفي األربعة(.
 .....................................................................................................            

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

التقومي
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نبيِّ
هلل ل
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الوحدة الرابعة

ه  ِحْفُظ اهلل لنبيِّ
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الدر�س
ال�سابع

حفظ اهلل لنبيه قبل الهجرة:
ر محمٌد َوْجَهُه بين أظُهِركم )أي يصلي  • عن أبي هريرة  قال: قال أبو جهل: هل ُيَعفِّ
َطَأنَّ  وأنتم تشاهدونه(؟، قال: فقيل: نعم، فقال: والالِت والعزى لئن رأيُته يفعُل ذلك َلَ
َرنَّ وجَهه في التراب، قال: فأتى رسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وهو يصلي زعم ِلَيَطَأ على  على رقبته، أو َلَُعفِّ
 رقبته، قال: فما َفَجَأُهم منه إال وهو َيْنِكص على َعِقبيه َويتَّقي بيديه، قال: فقيل له: ما َلَك؟
مني  دنا  »لو  فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  َوْهــواًل وأجنحًة،  نار  َلَخْنَدًقا من  وبينه  بيني  إن  فقال:   

الختطفته المالئكة ُعْضًوا ُعْضًوا..« )1(.
• عن ابن عباس  قال: إن المأل من قريش اجتمعوا في الِحْجر فتعاقدوا بالالت والعزى ومناة 
الثالثة الخرى ونائلة وإساف لو قد رأينا محمًدا لقد قمنا إليه قياَم رجٍل واحٍد فلم ُنفارقه 
حتى َنْقُتَلُه، فأقبلت ابنتُه فاطمُة  تبكي حتى دخلت على رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقالت: هؤالء 
المأل من قريش قد تعاقدوا عليك لو قد رأوك لقد قاموا إليك فقتلوك فليس منهم رجٌل إال 
قد عرف نصيبه من دمك، فقال: "يا بنية أريني َوُضوءا"، فتوضأ ثم دخل عليهم المسجد 
فلما رأوه قالوا: ها هو ذا وَخَفضوا أبصارهم، وسقطت أذقانهم في صدورهم، وُعِقروا في 
مجالسهم فلم يرفعوا إليه َبَصًرا ولم يقم إليه منهم رجل، فأقبل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حتى قام على 
رؤوسهم فأخذ قبضًة من التراب، فقال: "شاهت الوجوه" ثم َحَصَبُهم بها فما أصاب رجاًل 

منهم من ذلك الحصى حصاٌة إال ُقِتل يوم بدٍر كافًرا )2(. 

ه ملسو هيلع هللا ىلص  مواقف من ِحْفِظ اهلِل لنبيِّ

)1( أخرجه مسلم برقم: )2797(.
)2( أخرجه أحمد برقم: ) ٣0٣/1(، وصححه ابن حبان برقم: )6502(.

رابط الدر�س الرقمي
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ملسو هيلع هللا ىلص
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نبيِّ
هلل ل

ُظ ا
ـْفـ

ِح

ها  • في قصة الهجرة مواقُف كثيرٌة ظهر فيها ِحْفُظ اهلل لنبيه ملسو هيلع هللا ىلص، فقد خرج من مكة وقريٌش ُكلُّ
تبحث عنه، َوَأْغَرْت َمْن َيِجُده بالحصول على الموال، فاخـتـبأ هو وأبو بـكر في الغـار، يقـول 
أبو بكر  قلت للنبي ملسو هيلع هللا ىلص وأنا في الغار: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لبصرنا، فقال: 
ثاِلُثهما«)1(، ولما خرجا من الغار وسلكا طريق الساحل لحق  َك يا أبا بكٍر باثنين اهللُ  »ما َظنُّ
؛ يقول أبو بكر: فارتحلنا بعدما زالت الشمس، وتبعنا ُسراقَة  الُمْدِلِجيُّ بُن مالٍك  بهم ُسراقة 
ابَن مالٍك، قال: ونحن في َجَلٍد من الرض، فقلت: يا رسول اهلل ُأتينا، فقال: »ال تحزن إن اهلل 
معنا«، فدعا عليه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فارتطمت فرسه إلى بطنها ُأَرى، فقال: إني قد علمت أنكما 
َلب، فدعا اهلل فنجا، فرجع ال َيلقى  ، فادعوا لي فاهلل لكما أن َأُردَّ عنكما الطَّ قد دعوتما عليَّ

أحًدا إال قال: قد َكَفيُتكم ما هاهنا فال يلقى أحًدا إال رده قال: ووفى لنا)2(.

)1( أخرجه البخاري برقم: )٣65٣(.
)2( أخرجه مسلم برقم: )2009( واللفظ له، )فارتطمت: غاصت، َجَلد: الرض الصلبة المستوية، أُرى: أظن(.

)٣(  أخرجه أحمد برقم: )٣/419(.

حفظ اهلل لنبيه أثناء الهجرة:

• عن عبدالرحمن بن خنبش التميمي  قال: إن الشياطين تحدرت تلك الليلة على رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من الودية والشعاب، وفيهم شيطان بيده ُشْعَلُة َناٍر يريد أن ُيْحِرق بها وجه رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص، فهبط إليه جبريل n فقال: يا محمد قل: قال:»ما أقول؟« قال: قل أعوذ بكلمات 
اهلل التامة من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن 
شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إال طارًقا يطرق بخير يا رحمن، قال: َفَطِفَئْت ناُرهم 

َوَهزمهم اهلل تبارك وتعالى )٣(.

حفظ اهلل لنبيه في المدينة:
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م لنعَمل نتعّلّ

 
م لنعَمل نتعّلّ

• أتمسك باألسباب الشرعية لحفظ اهلل للعبد. 
• أتيّقن أن )اهلل يدافع عن الذين آمنوا( كما حدث للنبي ملسو هيلع هللا ىلص مع قريش.

• أحافظ على أذكاري في الصباح والمساء وفي كل حين.

1  ُأكمُل الفراغ اآلتي بما يناسب:

            • من نماذج حفظ اهلل لنبيه ملسو هيلع هللا ىلص قبل الهجرة: .............................................    

٢  أعّلل ما يلي:

            • محاولة كفار قريش قتل النبي ملسو هيلع هللا ىلص قبل الهجرة.

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

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

٣  أبّين نتائج الذكر وقراءة األوراد في حفظ اهلل للعبد.

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

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

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

التقومي
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الدر�س
أسباب حفظ اهلل لإلنسانالثامن

اٍس  قاَل:ُكْنُت َخْلَف َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيْوًما َفقاَل: »يا ُغالُم ِإنِّي  َعْن َعْبِداهلل ْبِن َعبَّ
ُمَك َكِلماٍت؛ اْحَفِظ اهلَل َيْحَفْظَك، اْحَفِظ اهلَل َتِجْدُه ُتجاَهَك، إذا َسَأْلَت َفاْسَأْل  ُأَعلِّ
َة َلِو اْجَتَمَعْت َعلى َأْن َيْنَفُعوَك ِبَشْيٍء  اهلَل، َوإذا اْسَتَعْنَت َفاْسَتِعْن ِباهلِل، َواْعَلْم َأنَّ اأُلمَّ
َلْم  ِبَشْيٍء  وَك  َيُضرُّ َأْن  َعلى  اْجَتَمُعوا  َوَلِو  َلَك،  اهلُل  َكَتَبُه  َقْد  ِبَشْيٍء  ِإالَّ  َيْنَفُعوَك  َلْم 

ُحُف«)1(.   ِت الصُّ وَك ِإالَّ ِبَشْيٍء َقْد َكَتَبُه اهلُل َعَلْيَك، ُرِفَعِت اأَلْقالُم َوَجفَّ َيُضرُّ

)1( أخرجه الترمذي.

معاين املفردات
معناهاالكلمة

بفعل أوامره واجتناب نواهيهاْحَفِظ اهلَل

جتده أمامك، يدلك على كل خير، ومينع عنك كل شرَتِْدُه ُتاَهَك
اعتمد على اهلل في جميع أموركَفاْسَتِعْن ِباهلِل

ُحُف ِت الصُّ هاُرِفَعِت اأَلْقالُم َوَجفَّ كتبت املقادير كلُّ

رابط الدر�س الرقمي
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)1( أخرجه مسلم برقم: )2477(.
)2( أخرجه البخاري برقم: )75(.

 التعريف براوي احلديث

من فوائد الحديث

1  ُأوِتي الرسول ملسو هيلع هللا ىلص جوامع الكالم، فكلماته اليسيرة تحمل معانَي عظيمة، ومن 

ذلك هذا الحديث.
الخلق   وحسن  الوالدين  وبر  الصالة  مثل:  الطاعات  بأداء  يكون  اهلل  ٢  حفظ 

واجتناب المحرمات مثل: الكذب والعقوق وقطع الرحم.
٣  حفظ اهلل للمؤمن يكون في بدنه، وصحته، وماله، وولده، وأعظم من ذلك حفظ 

اهلل له في دينه، فيثبته عليه، وال ُيِزيغه.
٤  أهميُة سؤاِل اهلِل وُدعاِئه في حصول الحفظ وعند طلب العون، فإن اهلل هو الغني 

القادر الكريم الجواد.

نشاط     1 

دلَّ الحديث على وجوب اإليمان بالقدر، أبّين نتائج هذا اإليمان في حياة المسلم.

 نسبه: هو عبداهلل بن العباس بن عبدالمطلب، ابُن َعمِّ رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.
هه في الدين« )1(، ودعا له    فضائله: قال فيه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اللهم َعلِّمه التأويل، وَفقِّ

بالحكمة مرتين)2(.
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ُظ ا
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نشاط    2 

أكتب بأسلوبي رسالة أقدمها لزميلي أحثه على المعاني الواردة في وصية الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 

 . لبن عباس

م لنعَمل نتعّلّ

 
م لنعَمل نتعّلّ

• أحرص على كل عمل صالح يقربني إلى حفظ اهلل تعالى لي.  
• أبدأ بسؤال اهلل في جميع حاجاتي. 

ه. • أرضى بقضاء اهلل وقدره خيره وَشرِّ
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اجلملة املوافقة للمعنىاآليةم

1

2

٣

1  أستخرُج من نص الحديث العبارات التي توافق معنى اآليات التالية:

            

٢  أذكر أمثلة لتكون حافًظا هلل، واذكر أمثلة لحفظ اهلل لك من حياتك اليومية.

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

            

التقومي

)1( سورة ق، اآلية: ٣٣.            )2( سورة الفاتحة، اآلية: 5.
)٣( سورة التوبة، اآلية: 51.

{  مت  ىت  يت  جث  مث  ىث   يث  حج })1(.

{ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ })2(.    

{ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  کک  

ک  گ  گ  گ })٣(.    



ثالًثا:
الفقه وال�سلوك
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الوحدة الأولى

أربَع  امليِت  عىل   ُ يكبِّ ثمَّ   ، املرأِة  ووسِط  الرجِل،  رأِس  عنَد  اإلماُم  يقَف  أْن  يستحبُّ 
تكبرياٍت قائاًم رافعًا يديِه مَع كلِّ تكبرية. 

التكبريُة األوىل:
ُ ثمَّ يستعيُذ باهللِ ثم يبسمُل ، وال يقرُأ دعاَء االستفتاح. ١ يكبِّ

٢ يقرُأ الفاحتَة.

التكبريُة الثانية:
ُ ثمَّ يصيل عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص، الصالَة اإلبراهيميَة التي ُتقاُل يف التشهِد األخرِي. يكبِّ

الصالة على الميت
الدر�س
الأول

�سفُة ال�سالِة على امليِت

نشاط    

 صفُة الصالِة عىل النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص : 	

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

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

رابط الدر�س الرقمي
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التكبريُة الثالثة:

ُ ثمَّ يدعو للميِت باملغفرِة، ولنفسِه وللمسلمني . يكبِّ

ِمَن الدعاِء الوارِد َعْن النبيِّ عليه الصالة والسالم للميِت :

١. »اللهم اغفر حلينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغرينا وكبرينا وذكرنا وأنثانا، اللهم 

من أحييته منا فأحيه عىل اإلسالم ومن توفيته منا فتوفه عىل اإليامن«)١(.

ْع ُمْدَخَلُه، َواْغِسْلُه  ُه،  َوَعاِفِه َواْعُف َعْنُه، َوَأْكِرْم ُنُزَلُه، َوَوسِّ ُهمَّ اْغِفْر َلُه، َواْرَحْ ٢. »اللَّ

َنِس، َوَأْبِدْلُه َداًرا  ْبَيَض ِمَن الدَّ ْوَب اأْلَ ْيَت الثَّ َطاَيا َكاَم َنقَّ ِه ِمَن اْلَ ِد، َوَنقِّ بِاملَاِء َوالَثْلِج واَلَبَ

ا ِمْن َزْوِجِه، وأدخله اجلنة، وأعذه  ا ِمْن َأْهِلِه، َوَزْوًجا َخرْيً ا ِمْن َداِرِه، َوَأْهاًل َخرْيً َخرْيً

من عذاب القب ومن عذاب النار«)٢(.

)١( أخرجه الرتمذي برقم )١٠٢٤( وأبو داود برقم )٣٢٠١( وزاد: )اللهم الحترمنا أجره وال تضلنا بعده(.
)٢( أخرجه  مسلم برقم )٢٢76( .
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الوحدة الأولى

التكبريُة الرابعة:

َ يسكُت سكتًة خفيفًة.. ١ بعَد أْن يكبِّ

يسلُم  تسليمًة واحدًة عْن يمينِه: )السالُم عليكْم ورحُة اهللِ(.. ٢

ق ما تعلمُته ِمْن �سفِة ال�سالِة على امليِت اأمام زمالئك وا�ستفد من ملحوظاتهم طبِّ

تطبيق

التقومي

بماذا تختلف صفَة صالِة الجنازِة َعْن غيِرَها ِمَن الصلواِت؟
  .....................................................................................................
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الزكـاة
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الوحدة الثانية
رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

)١( أخرجه البخاري برقم )8(، ومسلم برقم )١6(، والترمذي برقم )2609( واللفظ له.
)2( سورة التوبة، اآلية: ١0٣.
)٣( سورة البقرة، اآلية: 264.

الدر�س
الثاين

للزكاة مكانة عظيمة في اإلسالم، حيث إنها الركن الثالث من أركان اإلسالم، فَعن اْبِن ُعَمَر 
ًدا   قال: قال َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ُبِنَي اإلْسالُم َعلى َخْمٍس: َشهادِة َألَّ ِإَلَه ِإلَّ اهلُل َوَأنَّ ُمَحمَّ

كاِة، َوَصْوِم َرَمضاَن، وحجِّ الَبْيِت« )١(. الِة، َوإيتاِء الزَّ َرُسوُل اهلِل، َوإقاِم الصَّ

 .)٣(  قاَل اهلُل تعالى: زب
      • ل يجوُز للغنيِّ أْن َيُمنَّ على الفقيِر عنَد دفِع الزكاِة له، لماذا؟

احلكمُة ِمْن م�شروعية الزكاة

حكم الزكاة ومكانتها

نشاط     1

1  إظهار العبودية هلل تعالى ببذل ما أوجبه اهلل تعالى على اإلنسان في المال الذي هو 

ملكه سبحانه وتعالى.
ڱ  ڱ   زب  تعالى:  اهلل  قال  السيئة،  والصفات  الرذيلة  األخالق  من  المزكي  ٢  تطهير 

.)2( ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ

مكانُة الزكاة

٣  تطهير مال المزكي من اآلفات.

٤  حصول البركة في المال، وصرف العقوبات عنه.

٥  التكافل والمواساة بين أفراد المجتمع وحصول المحبة والتآلف بينهم.
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ُحْكُم الزكاِة

َمْنُع الزكاِة

)١( سورة البقرة، اآلية: 4٣.

الزكاُة واجبٌة على كلِّ مسلٍم توفرت فيه شروط الوجوب، ومما يدلُّ على ذلك:
.)١( قولُُه تعالى: زب

.)...............................................( : قولُه ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث السابق البِن عمر 

بَمْنِعِه  عظيًما  إثًما  آثٌم  وهو  مْنُه،  ُتؤخُذ  فإنها  لوجوِبها،  غيِر جحٍد  ِمْن  ُبْخاًل  منَعها  َمْن 
للزكاِة، ويعاقُبُه ولي األمر على ذلك.

1 ضعف التكافل االجتماعي بين األغنياِء والفقراِء.    
 ........................................................ ٢    
 ........................................................ ٣    

نشاط     2

    بالتعاوِن مَع مجموعتي، أبيِّن النتائج السيئَة التي تحصُل ِمْن َمْنِع الزكاِة:               

�شروُط وجوِب الزكاِة

اإلسالُم: فال تصحُّ ِمن غيِر الُمسِلِم ول تقبُل مْنه.  1

٢ ملُك النِّصاِب: وهو مقداٌر معلوٌم ِمَن الماِل، َمْن َمَلَكُه َوَجَبْت عليِه الزكاُة.

ى حين حصاده. ٣ ُمِضيُّ سنٍة كاملٍة على الماِل، ويستثنى ِمْن ذلك الزرع الخارُج ِمَن األرِض فُيَزكَّ
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الوحدة الثانية

الأمواُل التي جتُب فيها الزكاُة

بهيمُة األنعام، وهي: 
اإلبُل والبقُر والغنُم.

 الخارُج ِمَن األرض 
ُعروُض التجارِة.ومنه الحبوُب والثماُر. الذهُب والفضُة 

واألوراُق النقديُة.

11٢٣٤

التقومي

ما مكانة الزكاة في اإلسالم؟

ما هوُحْكُم الزكاِة: )واجبة - سنة مؤكدة(.

ضع عالمَة )✓( أماَم العبارِة الصحيحِة وعالمَة )✗( أماَم العبارِة غير الصحيحة 
فيما يأتي: 

    أ. يجوز للغني أن يتفاخر بزكاته عند الفقراء.           )   (
 ب. إخراج الزكاة يزيد الترابط بين المسلمين               )   (

1

2

٣
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الوحدُة الثالثة

زكاُة الفطِر 
و�سدقُة التطوِع
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الوحدة الثالثة

صاٌع من طعام، يقدر حالًيا بـ)٣ كيلو()١( والدليل على ذلك حديث َعْبِداهلِل ْبِن ُعَمَر 
 »َأنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَرَض َزكاَة الِفْطِر ِمْن َرَمضاَن َعلى الناِس صاًعا ِمْن َتْمٍر، َأْو 

صاًعا ِمْن َشِعيــٍر، َعلى ُكلِّ ُحرٍّ َأْو َعْبٍد، َذَكٍر َأْو ُأْنَثى ِمَن الُمْسِلِميَن«.)2( 

زكاُة الفطِر واجبٌة على كلِّ مسلٍم يملُك في يوِم العيِد وليلِتِه طعاًما زائًدا على 
ما يكفيِه ويكفي عياَلُه.

حكُم زكاِة الفطِر

مقدار زكاِة الفطِر

الدر�س
زكاُة الفطِرالثالث

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

هي مايدفعه المسلم من طعام للفقراء والمساكين بعد تمام شهر رمضان.

)١( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء )٣٧١/9(، رقم الفتوى )٧2(.
)2( أخرجه البخاري برقم )١4٣2(.

املراد بزكاة الفطر
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نشاط     

ِمَن الحديِث السابِق استخرج:
• َمْن تجُب عليِه زكاُة الفطِر؟ 

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

•  األصَناُف التي ُتخرُج منها زكاُة الفطِر: ........... و.............. وغيُرها 
مما اعتادُه الناُس ِمَن األطعمِة مثل: ....................   

وقُت اإخراِجها
• يجُب إخراُج زكاِة الفطِر قبَل الخروِج إلى صالِة العيِد.   

ُد تأخيِر زكاِة الفطِر عْن صالِة العيِد. • يحرُم َتَعمُّ

• يجوُز تقديُمها قبَل العيِد بيوٍم أو يوميِن. 
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الوحدة الثالثة

ما حكُم زكاِة الفطِر؟

عليهم  الواجِب  الفطِر  زكاِة  مقداُر  ما  أفراٍد،  خمسِة  ِمْن  مكونٌة  أسرٌة 
إخراُجها بالكيلو؟

التقومي

1

2
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صدقُة التطوِع

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

املراُد ب�سدقِة التطوِع

هي ما يدفعه المسلُم ِمْن ماٍل أو طعام أو لباس تطوًعا، للفقراِء والمحتاجين، وفي 
أوجِه البرِّ والخيِر، مثل:

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

............................................... 2

)١( سورة البقرة، اآلية:245 . 

ف�سُل �سدقِة التطوِع
)١(. يقول اهللُ تعالى:    زب 

القرُض الحسُن في اآليِة يراُد بِه الصدقُة بأنواِعها، فما الفضُل الذي تضمنتُه اآليُة 
للمتصدقيَن؟

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

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

الدر�س
الرابع
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َعْن َأبي ُهَرْيرَة  قاَل: قاَل َرُسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ما َنَقَصْت َصَدقٌة ِمْن ماٍل«)١(.الوحدة الثالثة
قد يظنُّ بعُض الناِس أنَّ ماَلُه ينقُص إذا تصدَق منُه، بماذا تردُّ عليهم؟

 • أرد عليهم بأن اهلَل تعالى يبارُك في الماِل للمتصدقيَن، وُيْخِلُف عليهم صدقَتُهْم.
........................................................................       

)١( أخرجه مسلم برقم )4689(.

)2( أخرجه مسلم برقم )٣084(.

نشاط     

الأعماُل التي ي�ستمرُّ اأجُرها بعَد املوت

َعْن َأبي ُهَرْيرَة  َأنَّ َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: »إذا ماَت اإلْنساُن اْنَقَطَع َعْنُه َعَمُلُه ِإلَّ 
ِمْن َثالثٍة، ِإلَّ ِمْن َصَدقٍة جاِريٍة، َأْو ِعْلٍم ُيْنَتَفُع ِبِه، َأْو َوَلٍد صاِلٍح َيْدُعو َلُه«)2(.

1 ما هي األعمال التي تستمر بعد موت االنسان؟

ب.......................................... أ. بناُء املساجِد.                           
جـ ..........................................

2 ِمْن أمثلِة الصدقِة الجاريِة:

ب......................................... أ. ..........................................  
جـ .........................................
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التقومي

اذكر دلياًل ِمَن القرآِن الكريِم على فضِل الصدقِة.

َضع عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✗( أمام  العبارة 
غير الصحيحة فيما يأتي:    

    أ. شهُر رمضاَن ِمَن األوقاِت المناسبة للصدقة.                                )     ( 
  ب. دعم مشروعات توفير المياه للمحتاجين ِمَن الصدقِة الجاريِة

      التي يستمرُّ أجُرها  بعَد الموِت.                                             )     ( 

1

2
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�أوًل:
ــوِحــيــد �لـتَّ



�لوحدة �لأوىل

حقوق �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص
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ِبيِّ المصطفى  حقوٌق كثيرٌة، من أهمها: للنَّ

1 اإليـمـان بــأنـه رســول مـن اهلل للعالميـن، وأنه سيد المرسلين وأفضلهم،  قـال 

اهللُ تعالـى:  ﴿                          ﴾ )1(.

﴿ تعالى:  اهللُ  قال  بعده،  نبيَّ  ال  النبيين،  خاَتُم  بأنه  اإليمان   ٢

.)2( ﴾

)1(  سورة سبأ، اآلية: 28.                                  )5( أخرجه البخاري برقم )15(. 
)2(  سورة األحزاب، اآلية: 40.                           )٦(  سورة الحشر، اآلية: 7.

)٣(  سورة الفتح، اآليات: 8 ـ 9.                    
)4(  أي االيمان الواجب.

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

الدر�س
حقوق الرسول  ونتائج القيام بهاالأول

حقوق �مل�سطفى 

﴿ تعالــــى:  اهللُ  قال  وإجاللُه،  توقُيره    ٣
 .)٣(﴾

تصديُقه فيما أخبر، واتباُعه وطاعُته فيما أمر، واجتناُب ما نهى عنه وزجر، وأال نعبد    ٥

، قــال جلَّ وعال: ﴿  اهلل إال بما شرعه اهللُ ورسوله 
.)٦( ﴾

٤ محبُته  وتقديُم محبته  على محبة النفس، والوالدين، واألوالد، والناس   

: »ال يؤمن)4( أحدكم حتى أكون أحبَّ إليه من ولده          أجمعين، والدليل قوله 
      ووالده والناس أجمعين«)5(.
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، قال اهلل تعالى: ﴿  ٦ الصالة والسالم عليه والِسيَّما عند ذكره    
.)1( ﴾

 . العمل بسنته وهديه  ٧    

)1( سورة األحزاب، اآلية: 5٦.

نشاط     1 

بالتعاون مع مجموعتي، أذكُر ثالثة أمثلة على إخبار النبيِّ  التي يجب تصديقه فيها.

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

......................................................................................................... ٢         

......................................................................................................... ٣         

نشاط    2 

. من حقوق النبي  محبته، أذكُر عالمات تدل على صدق محبته 

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

......................................................................................................... ٢         

......................................................................................................... ٣         
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)1( سورة األحزاب، اآلية: 21.                       )٣( سورة آل عمران، اآلية: ٣1.  188
)2( سورة األعراف، اآلية: 157.              )4( سورة النساء، اآلية: ٦9.

   

تعالى: ﴿ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   مرافقة الرسول في الجنة، قال اهللُ   ٤
ڈ    ڎ  ڎ  ڌ  ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ  

ژ  ژ﴾ )4(.

�لنتائج �ملرتتبة على �لقيام بحقوق  �مل�سطفى 

المسلُم يحرص على تعلم هديه  في أقواله وأفعاله وأحواله من إقامة أو سفر، 
وصحة أو مرض من أجل االهتداء به والسير على منهجه والتأسي به وتطبيق سنته، قال 

الله تعالى: ﴿
﴾ )1(. ومن َطبََّق سنته نال السعادة في الدارين.

1 أنها سبب للفالح في الدنيا واآلخرة، قـال اهللُ تعالـى: ﴿گ  گ  گ  

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ   ڱ    ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ﴾ )2(.

٢ أنها سبب لمحبة اهلل تعالى لعبده ومغفرة ذنوبه، قال اهللُ تعالى: ﴿ڦ  ڦ  ڦ ڦ  

ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃڃ  چ  چ  چ   ﴾ )٣(.

٣ حصول السعادة والطمأنينة والتوفيق في الدنيا واآلخرة.
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نشاط    3 

من حقوق النبي  اتباُعُه واالقتداُء به، ُأمثِّل على ذلك في األحوال التالية:

1 عند البدء في الطعام والشراب:............................................................      

٢ عند الفراغ من الطعام والشراب:...........................................................         

٣ عند النوم:..........................................................................................         

٤ عند االستيقاظ من النوم:.....................................................................         

٥ عند الصباح:......................................................................................         

٦ عند المساء:.......................................................................................         

٧ عند السفر:........................................................................................          
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؟ وما الدليل؟ لمن ُأِرَسل الرسول 

. اذكر دلياًل من القرآن الكريم يدل على أن الصالة والسالم من حقوق النبي 

ما معنى خاتم النبيين؟

. بِيِّ  اذكر اثنين من حقوق النَّ

1

2

3

4

التقومي
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�لوحدة �لثانية

حقوق �أهل بيت 
�لنبي ملسو هيلع هللا ىلص وزوجاته
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. هم أقارب الرسول 
وهم: 

1 زوجاته وأبناؤه وبناته.   

٢ آل علي بن أبي طالب، وآل عقيل بن أبي طالب، وآل جعفر بن أبي طالب،    

       وآل عباس بن عبدالمطلب، وبنو الحارث بن عبدالمطلب  أجمعين.

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

الدر�س
ِبيِّ  الثاين حقوق أهل بيت النَّ

ِبيِّ  �ملر�د باأهل بيت �لنَّ

زوجاته

اآل جعفر

اأبناوؤه وبناته

اآل عبا�س

اآل علي

بنو الحارث بن
عبد المطلب

اآل عقيل

ِبيِّ  لهم فضٌل كبيٌر، ومكانٌة عاليٌة، منها: أهُل بيت النَّ
نة النبوية المطهرة جاءت تؤكد مكاَنَتُهم وَفْضَلُهم. 1 أنَّ نصوَص الكتاب العزيز والسُّ   

ِبيِّ  واتصالُهم بنسبه الشريف. ٢ قرابُتهم من النَّ   

ِبيَّ  أوصى بهم وبالقيام بحقوقهم. ٣ أن النَّ   

ف�سلـهـم
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ِبيِّ  لهم حقوٌق، منها: أهل بيت النَّ
: »إن اهلل اصطفى من بني إسماعيل كنانة،  1  االعتراُف بفضل نسبهم وشرِفه، قال   
بني  من  واصطفاني  هاشم،  بني  قريش  من  واصطفى  قريًشا،  كنانة  من  واصطفى 

هاشم«)1(.
ُرُكم اهللَ في  ِبيِّ  فيهم بقوله: »ُأَذكِّ ُتهم وإكرامهم عماًل بوصية النَّ ُتهم َوَمودَّ ٢  َمَحبَّ  

أهل بيتي، قالها ثالًثا«)2(.

)1(  أخرجه مسلم برقم )227٦(.                    )٣( بطأ به عمله: من أخره عمله عن دخول الجنة فليس نسبه هو الذي يسرع به إليها.
)2(  أخرجه مسلم برقم )2408(.                        )4(  أخرجه مسلم برقم )2٦99(.      

ِبيِّ  حقوق �أهل بيت �لنَّ

، واحتراُمهم، وإكراُمهم من غير  ِبيِّ  نة والجماعة: محبة أهل بيت النَّ من عقيدة أهل السُّ
غلوٍّ فيهم، وال جفاٍء، بشرط كونهم متبعين للسنة، مستقيمين على دين اإلسالم، كما كان 

َسَلُفهم كالعباس وبنيه، وعليٍّ وبنيه  أجمعين.
أما من خالف السنة ولم يستقم على الدين فال يستحق ذلك ولو كان من أهل البيت؛ كأبي 
لهب، ومن شابهه؛ ألن قرابته من الرسول  وحدها ال تنفعه ما لم يكن مؤمًنا مستقيًما على 

َأ ِبِه َعَمُلُه )٣( َلْم ُيْسِرْع ِبه َنَسُبُه«)4(.   : »وَمْن َبطَّ دين اهلل، قال 

ِبيِّ  �لو�جب على �مل�سلم نحو �أهل بيت �لنَّ

؟ ِبيِّ  َمْن المراد بأهل بيت النَّ
؟ ِبيِّ  ما حقوُق أهل بيت النَّ

؟ ِبيِّ  ما الواجُب نحو أهل بيت النَّ

1

2

3

التقومي
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ِبيِّ  حقوق زوجات �لنَّ

زوجات نبينا  لهن فضائُل كثيرٌة، منها:
، وأمهاٍت للمؤمنين، في المحبة، واالحترام، والتوقير،  ِبيِّ  1   أن اهلل اختارهن زوجاٍت للنَّ

.)1( ﴾ واإلكرام، قال اهللُ تعالى: ﴿

.)2( ﴾ فُهنَّ وأعلى منزلتهن، قال اهللُ تعالى: ﴿ ٢   أن اهلل َشرَّ

٣   أن اهلل يؤتيهن على عملهن الصالح أجَرُهنَّ مرتين، قال اهللُ تعالى: ﴿

.)٣( ﴾

٤    أن اهلل أنعم عليهن بتالوة آياته وأحاديث رسوله  في بيوتهن، قال اهللُ تعالى: 

.)4( ﴾ ﴿

)2(  سورة األحزاب، اآلية: ٣2.  )1(  سورة األحزاب، اآلية: ٦. 
)٣(  سورة األحزاب، اآلية: ٣1.         )4(  سورة األحزاب، اآلية: ٣4.

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

الدر�س
ِبيِّ  الثالث حقوق زوجات النَّ

  

ِبيِّ  ف�سائل زوجات �لنَّ

ِبيِّ  حقوٌق عظيمٌة، منها: لزوجات النَّ
؛ وذلك ألنهن زوجات الرسول  وأمهات المؤمنين، ونقلهن ألحاديث  1 محبُتُهنَّ

ِبيِّ  ألمته. النَّ
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)1(  سورة األحزاب، اآلية: ٣٣.                                          )2( بيت من قصب: بيت من الجوهر واللؤلؤ.  195
)٣( ال صخب: ال صياح فيه وال أصوات مختلطة.                   )4( ال نصب: ال تعب فيه.

)5( أخرجه البخاري برقم )٣820(، ومسلم برقم )24٣2(.

ي عنهن؛ فيقول المسلم عند ذكر اسم أي واحدة منهن: )رضي اهللُ عنها(. ٢  التََّرضِّ

٣  الذب عن أعراضهن إيماًنا بطهرهن ورفعتهن عن الرجس والسوء ؛ قال اهللُ تعالى: 

 ، ﴾ )1(، فمن َسبَُّهنَّ ﴿       
ب اهلل في تزكيته لهن، وأساء إلى  ، أو طعن فيهن، أو في إحداهن فقد كذَّ أو استهَزَأ ِبهنَّ

. النبي 

. ِبيِّ  ُل زوجاِت النَّ أ. أوَّ
. ِبيِّ  ُل من آمن برسالة النَّ ب. أوَّ

ِبيَّ  ونصرته. جـ. آزرت النَّ
. ِبيِّ  إالَّ إبراهيم  فإن ُأمه مارية القبطية  د. أنجبت جميع أوالد النَّ

رها ببيٍت في  الَم من َربِّها وِمنِّي، وبشِّ : )فاقرأ عليها السَّ ِبّي  هـ. قال جبريل � للنَّ
ِة من َقَصب)2(، ال َصَخَب فيه )٣( وال َنَصَب )4((.)5( الجنَّ

ِبيِّ  زوجاُت �لنَّ

خديجُة بنت خويلدخديجُة بنت خويلد 1

من فضائلها
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. ِبيِّ     أ.كانت هي وأبوها  أحبَّ الناس إلى النَّ
. ب. من أكثر الصحابة علًما وفقًها ورواية للحديث 

ين.  جـ. كان الصحابة  يسألونها عن أمور الدِّ
أها اهللُ في كتابه العزيز مما اتهمها به المنافقون كذًبا وإفًكا، ومن اتهمها أو َسبَّها    د. برَّ

ب اهلل تعالى في كتابه. بعد تبرئة اهلل لها فقد َكذَّ

    أ. كانت كثيرَة الصيام والقيام.
.  ب. َحِفَظ الصحابُة  عندها المصحف حينما جمعوه بعد موت أبيها عمر بن الخطاب 

. ِبيِّ    جـ. روت عدًدا من األحاديث عن النَّ

عائ�سة بنت اأبي بكر ال�سديقعائ�سة بنت اأبي بكر ال�سديق

حف�سة بنت عمرحف�سة بنت عمر

٢

٣

ميمونة بنت الحارث الهاللية  ميمونة بنت الحارث الهاللية  اأم حبيبة رملة بنت اأبي �سفيان  اأم حبيبة رملة بنت اأبي �سفيان  10 11

�سفية بنت ُحَييِّ بن اأخطب �سفية بنت ُحَييِّ بن اأخطب جويرية بنت الحارث الُم�سَطِلِقية  جويرية بنت الحارث الُم�سَطِلِقية  8 9

زينب  بنت جح�سزينب  بنت جح�س٧اأم �سلمة هند بنت اأبي اأميةاأم �سلمة هند بنت اأبي اأمية٦

زينب بنت خزيمةزينب بنت خزيمة٥�َسودة بنت َزْمعة�َسودة بنت َزْمعة٤

من فضائلها

من فضائلها
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؟  ما حقوق زوجات الرسول 

.  اذكر بعض فضائل خديجة بنت خويلد 

.  اذكر بعض فضائل عائشة بنت أبي بكر 

 ما حكم من َسبَّ أمهات المؤمنين  أو َسبَّ إحداهن؟

نشاط      

 .     أشارك في المسابقة التي يقيمها المعلم في حفظ أسماء زوجات النَّبِي
................................................. ٧      ................................................. 1
................................................. 8      ................................................. ٢
................................................. 9      ................................................. ٣

................................................. 10      ................................................. ٤

................................................. 11      ................................................. ٥

   ................................................. ٦

1

2

3

4

التقومي
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: بعض المعلومات عن أمهات المؤمنين
سودة بنت زمعة العامرية 

أم المؤمنين أسلمت هي وزوجها وهاجرا إلى الحبشة مع المسلمين الذين فروا بدينهم، فلما توفي 
. زوجها تزوجها النبي  وكانت أرملة ُمِسنَّة وهي أول امرأة تزوجها النبي  بعد وفاة خديجة 

زينب بنت خزيمة الهاللية 
لكثرة  المساكين؛  بأم  تلقب  فكانت  المساكين،  وحب  والرأفة  بالرحمة  اشتهرت  المؤمنين  أم 
إطعامها للمساكين، وكانت أول نساء النبي  موًتا في المدينة وصلى عليها رسول الله  وعاشت 

عند رسول الله  ثمانية أشهر.
أم سلمة هند بنت أمية 

عقلها  برجاحة  اتصفت  والمدينة،  للحبشة  وهاجرت  لإلسالم،  السابقين  من  كانت  المؤمنين  أم 
. والحرص على العبادة والبر، وكانت آخر أمهات المؤمنين موًتا 

زينب بنت جحش 
جها الله لنبيه  في القرآن، فكانت  ، كانت من السابقين لإلسالم، وزوَّ أم المؤمنين وابنة عمة النبي 

تفخر بذلك، كانت حريصة على العبادة، وكانت  أول نساء النبي  موًتا بعد وفاته. 
جويرية بنت الحارث المصطلقية 

ة، فسماها الرسول  جويرية تزوجها النبي  بعد أم سلمة بعام،  أم المؤمنين كان اسمها َبرَّ
وكانت بركة على قومها، حيث ُأْعتِق بزواجها من النبي  مئة بيت من بيوت بني الُمْصَطِلق، عاشت 

 . حتى خالفة معاوية بن أبي سفيان 
صفية بنت ُحيي 

. أم المؤمنين، وهي ابنة ُحيي بن أخطب من سادة بني النضير وجعل النبي  عتقها صداقها 
أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان 

، وهي من بنات عم  أم المؤمنين أبوها أبو سفيان بن حرب وأخوها معاوية بن أبي سفيان 
، ليس في أزواجه من هي أقرب نسًبا إليه منها وال في نسائه من هي أكثر صداًقا منها،  الرسول 

. وكانت من العابدات الورعات 
ميمونة بنت الحارث الهاللية  

، وهي  أم المؤمنين تزوجها النبيُّ  بعد فراغه من عمرة القضاء حين وهبت نفسها للنبي 
آخر امرأة تزوجها النبي  ورضي الله عنها.

معلومات إثرائية
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�لوحدة �لثالثة

حقوق �ل�سحابة 
 و�خللفاء �لر��سدين
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حاِبيِّ المراد بال�سَّ

ِبيَّ  مؤمًنا به، ومات على ذلك. حاِبيُّ هو: َمن َلِقَي النَّ الصَّ

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

الدر�س
حقوق الصحابة الرابع

للصحابة  فضائُل كثيرٌة، منها:
 : 1 أنهـم خيـُر القرون المفضلة، عن عبداهلل بن مسعود  قال: قال رسول اهلل 

»خير الناس َقْرني« )1(.
وبلَّغوا  ونصروه  به  فآمنوا  دينه،  وإقامة   ، نبيه  لصحبة  اختارهم  تعالى  اهلل  أن   ٢

رسالته ونقلوا لنا دين اإلسالم كما أنزل.
أبًدا،  أن اهلل رضي عنهم، وأعدَّ لهم جناٍت تجري من تحتها األنهار خالدين فيها   ٣

﴿ تعالى:  اهللُ  قال 

.)2(﴾

اهم ورضي عنهم، قال اهللُ تعالى:﴿ ٤ أن اهلل عزَّ وجلَّ زكَّ

.)٣(﴾
أفضــُل  وهم  وأمانتهم،  في صدقهم  يتهمون  ال  ثقاٌت  الــكــرام   فـــالصحــابـــة   

الخلق بعد أنبياء اهلل ورسله.
)1(  أخرجه البخاري برقم )2٦52(، ومسلم برقم )25٣٣(.

)2(  سورة التوبة، اآلية: 100.
)٣(  سورة الفتح، اآلية: 18.

ف�سائل ال�سحابة   
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نشاط    

أو  يترتب على سبهم  فماذا   ، الصحابة  إلينا عن طريق  ُنِقَل  العظيم  ين اإلسالمي  الدِّ هذا 

تكذيبهم؟ 

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

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

ُتهم والثناُء عليهم. 1 محبتُهم ومودَّ

م الدين وفهمه والعمل به. ٢ اتباُع طريقتهم ومنهجهم في تعلُّ

٣ سلوُك طريق التوسط واالعتدال معهم، وسالمُة قلوبنا وألسنتنا ُتَجاَههم، فال يجوز 

هم. َرْفُعهم فوق منزلتهم، وال يجوز َسبُّ

٤ الترضي عنهم عند ذكر اسم أحٍد منهم، ألن اهلل رضي عنهم، قال اهللُ تعالى: 

.)1(﴾  ﴿    

٥ االستغفاُر لهم، قال اهللُ تعالى:﴿

.)2(﴾

حقوق ال�سحابة   

)1(  سورة الفتح، اآلية: 18.              
 )2(  سورة الحشر، اآلية: 10.                
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منهم  أحــد  َســبُّ  أو  الصحابة  سب  يحرم 
وأغلظها،  ــذنــوب  ال أعــظــم  مــن  وهــو   ،
اب في الدنيا واآلخرة، ومخالفة  وخسارٌة للسَّ
ألمر النبي  في قوله: »ال تسبوا أحًدا من 
ُأُحــٍد  ِمــْثــَل  أنفق  لو  أحدكم  فــإن  أصحابي، 
 ذهًبا ما أدرك ُمدَّ أحدهم وال َنِصيَفُه)1(«)2(. 
ق بوزن ذلك الجبل من الذهب  والمراد لو تصدَّ
نصفه. وال  المّد،  مقدار  فضلهم  من  بلغ  ما 

)1(  نصيفه: أي نصفه.
)2(  أخرجه مسلم برقم )2541( واللفظ له.

حكم �سب ال�سحابة   

ما المراد بالصحابي؟

للصحابة  فضائل كثيرة، اذكر ثالًثا منها.

. اذكر أربعة من حقوق الصحابة 

؟ ما حكم َسبِّ الصحابة 

1

2

3

التقومي

4

وهي إحدى وسائل المكيال في 
الزمن السابق، ويساوي )510( 

جرام تقريًبا.
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الصحابة  جميعهم مشتركون في المنزلة والمكانة العالية، إال أن هناك فضائَل خاصًة 
، وهناك  لبعضهم بحسب سبقهم لدخول اإلسالم، وهجرتهم وجهادهم مع رسول اهلل 
َتَولَّوا  الذين  المهديون  األئمة  الراشدون،  األربعة  الخلفاء  منهم، وهم  أربعة  فضائل تخص 

، وهم: ِبيِّ  الخالفة بعد وفاة النَّ

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

الدر�س
حقوق الخلفاء الراشدين اخلام�س

�ملر�د باخللفاء �لر��سدين  

 يق دِّ يق اأبو بكر ال�سِّ دِّ عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب اأبو بكر ال�سِّ

 علي بن اأبي طالب علي بن اأبي طالب  عثمان بن عفان عثمان بن عفان

1٢

٤ ٣

للخلفاء الراشدين حقوٌق كثيرٌة، منها:
. ِبيِّ  ، وأنهم من أهل الجنة بشهادة النَّ 1 اعتقاد أنهم أفضل الصحابة 

ي عنهم، وبيان فضلهم. ٢ محبتهم ومودتهم، والتَّرضِّ

حقوق �خللفاء �لر��سدين  



الوحدة الثالثة

)1(  أخرجه أبو داود. 204
)2(  سورة التوبة، اآلية: 40.

)٣(  أخرجه البخاري برقم )٣٦5٦(.

1  أول من أسلم من الرجال.

٢  صاِحُب الرسول  ورفيقه في الهجرة، وقد ذكره اهلل عزَّ وجل في كتابه بهذا اللقب 

 ،)2(﴾ الشريف، فقال جلَّ في عاله: ﴿           
: »لو كنت متخًذا خلياًل التخذت  وقد وصفه النبي  باألخوة والصحبة له، فقال 

أبا بكر خلياًل، ولكن أخي وصاحبي«)٣(. 
. ِبيُّ  ابنته أم المؤمنين عائشة  ج النَّ ٣ تزوَّ

. ِبيُّ  ِبيُّ  في إمامة الصحابة في الصالة لما مرض النَّ ٤  استخلفه النَّ

. ٥ تولَّى الخالفة بعد وفاة رسول اهلل  باتفاق الصحابة 

٦  أفضل الناس بعد نبينا محمد  .

٧ أول من  جمع القرآن الكريم في مصحف واحد.

: »فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين  ٣ اتباع سنتهم وهديهم، أخًذا بقول النبي 

وا عليها بالنواجذ«)1(. المهديين، َعضُّ
م أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم  ٤ ترتيبهم على حسب األفضلية والخالفة، فيقدَّ

علي  أجمعين.

�خللفاء �لأربعة

 يق عبُداهلل بُن عثمان دِّ يق عبُداهلل بُن عثمان الخليفة الأول: اأبو بكر ال�سِّ دِّ الخليفة الأول: اأبو بكر ال�سِّ

فضائله
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1 يلقب بالفاروق، ألن اهلل فرَّق بإسالمه بين الحق والباطل.
. ِبيُّ  ابنته أم المؤمنين حفصة  ج النَّ ٢ تزوَّ

. مه أبو بكر على سائر الصحابة  ٣ تولَّى الخالفة بعد أبي بكر ، حيث قدَّ

، قال علي بن أبي طالب : )َخْيُر الناس بعد رسول اهلل  ٤ أثنى عليه الصحابة 
)1(.) وَخْيُر الناس بعد أبي بكر عمر ، أبو بكر 

َجه  ا ماتت َزوَّ ج رقيَة ثم لمَّ ، حيث تزوَّ ج ابنتي النَِّبي  1 يلقب بذي النورين، ألنه تزوَّ
، وهذا شرٌف لم يحصل ألحٍد غيِر عثمان. ِبي  ُأْخَتها ُأمَّ كلثوم  النَّ

٢  هاجر الهجرتين، حيث هاجر للحبشة، ثم هاجر للمدينة النبوية.
: »ما َضرَّ  ِبيُّ  ا، فقد جهز جيش العسرة الُمتَِّجه نحو تبوك، قال النَّ ا سخّيً ٣  كان غنّيً

عثماَن ما عمل بعد اليوم«)2(.
٤  تولَّى الخالفة بعد عمر لتقديم الصحابة له  أجمعين.

٥  نسخ المصحف الذي جمعه أبو بكر وأرسله للبلدان.

)1(  أخرجه أحمد في المسند برقم )8٣٣(، وابن ماجه برقم )10٦(.
)2(  أخرجه الترمذي برقم )٣700(.

 الخليفة الثاني: اأبو حف�س عمر بن الخطاب الخليفة الثاني: اأبو حف�س عمر بن الخطاب

 الخليفة الثالث: اأبو عبداهلل عثمان بن عفان الخليفة الثالث: اأبو عبداهلل عثمان بن عفان

فضائله

فضائله

نشاط     1

َعالَم يدل ثناء علي بن أبي طالب  على عمر بن الخطاب ؟ 
..................................................................................................................  
..................................................................................................................  
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بيان.  1  أول من آمن من الصِّ

. ج بنت رسول اهلل  فاطمة  ٢  تزوَّ
، فهو من آل بيته. ٣  ابُن َعمِّ رسول اهلل 

، وسيدا شباب أهل الجنة. ٤  أبو الحسن والحسين  وهما ِسْبطا رسول اهلل 

ِبي  أنه ُيِحب اهلل ورسوله، ويحبه اهلل ورسوله. ٥  شهد له النَّ

٦  تولى الخالفة بعد عثمان  لفضله وتقديم الصحابة له.

نشاط    2

 ، َمْن َيْحِفْر بِْئَر ُرومَة وله الجنَّة«)1(، هذه البئر حفرها عثمان« : قال رسول الله 

فعالم يدل هذا؟  
..................................................................................................................  
..................................................................................................................  

 الخليفة الرابع: اأبو الح�سن علي بن اأبي طالب الخليفة الرابع: اأبو الح�سن علي بن اأبي طالب

فضائله

)1(  أخرجه البخاري برقم )2778(.
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هذه أوصاف وفضائل ينطبق كل منها على واحد من الخلفاء الراشدين، بالتعاون مع مجموعتي 
أكتب أمام كل صفة من تنطبق عليه:

من تنطبق عليهالصفة

أول من أسلم من الرجال.
أول من أسلم من الصبيان.

ِبيُّ  إحدى بناته. جه النَّ زوَّ
ِبيُّ  اثنتين من بناته. جه النَّ زوَّ

ِبيُّ  ابنته. ج النَّ تزوَّ
تستحيي منه المالئكة.

إذا رآه الشيطان سالًكا طريًقا سلك طريًقا آخر.

أسلم على يديه خمسة من المبشرين بالجنة.
ِبيُّ  ليصلي بالناس. قدمه النَّ

نشاط    3
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من هم الخلفاء الراشدون؟  

هات لكل خليفة من الخلفاء الراشدين فضيلتين من أهم فضائله.  

اذكر ثالثة من أهم حقوق الخلفاء الراشدين.  

؟ لَِم كان أبو بكر أفضل الصحابة   

لَِم ُلقب عثمان  بذي النورين؟  

1

2

3

4

5

التقومي
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�لوحدة �لر�بعة

حقوق ويل �لأمر
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هو الذي يتولى أمور المسلمين، وولي األمر في المملكة، هو خادم الحرمين الشريفين 
ملك المملكة العربية السعودية - يحفظه اهلل -.

)1(  سورة النساء، اآلية: 59.                                                                    )٣(  سورة المائدة، اآلية: 2.
)2(  أخرجه البخاري برقم )7144(، ومسلم برقم )18٣9(.

لولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية حقوق يجب 
علينا القيام بها، منها: 

1  السمع والطاعة له في المنشط والمكره، والسّراء والضراء.  

      أ. قال اهللُ تعالى: ﴿ ﴾)1(. 
وكره  أحب  فيما  والطاعة  السمع  المسلم  المرء  »على   : اهلل  رســول  قال  ب.   

...الحديث«)2(.
تعالى:﴿ اهلل  قال  والتقوى،  البر  معه على  التعاون    ٢

.)٣(﴾

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

الدر�س
الواجب لولي األمرال�ساد�س

تـمـهـــيد
نة والجماعة الحث على اجتماع أمر المسلمين وتوحيد كلمتهم،  من أصول أهل السُّ
وال يمكن أن يجتمع األمر وتتحد الكلمة إال بولي أمر يتولى أمرهم، لذا شرع الله عزَّ 

وجل للمسلمين اإلمارة، وجعل لولي األمر حقوًقا على رعيته.
• فما الواجب علينا تجاه ولي األمر؟

�ملر�د بويل �لأمر

حقوق ويل �لأمر
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٣  الدعاء له بالتوفيق والسداد، والصالح واإلصالح.

٤ تحريم الخروج عليه؛ لما في ذلك من الفرقة والفتنة والمفاسد العظيمة والشرور 
الكثيرة.

نشاط     1

﴿ تعالى:  ه  اللَّ قال    

﴾)1(، أستنبط ثالث فوائد من اآلية:
............................................................................................................. 1   

                    ............................................................................................................. ٢     

............................................................................................................. ٣     

نشاط    2

بالتعاون مع مجموعتي نبيِّن المخاطر العظيمة التي تحصل في بلد ليس فيه ولي أمر.
..................................................................................................................

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

.................................................................................................................
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ما المقصود بولي األمر؟  

ما حقوق ولي أمرنا علينا؟  
1

2

التقومي



ثانًيا:
احلديث وال�سرية



األحاديث المطلوب حفظها

ال�سفحةالــدر�صالوحدةنـ�ص احلـديــثم

٢١٦األولاألولى١

َعْن َأبِي ُهَرْيرَة  عن َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص قاَل:
ي نَفِسي بيِِدِه ال يُؤِمُن أَحُدُكْم َحتَّى أَكوَن  »فَو الذَّ

َأَحبَّ إَِلْيِه ِمْن والِِدِه َوَولدِه والناِس أجمعين«
]أخرجه البخاري[

٢

٣

الثانية

الثانية

الخامس

السادس

٢٣٢

٢٣٥

َسِمَع  ُه  َأنَّ   العاِص ْبِن  َعْمِرو  ْبِن  َعْبِدالله  َعْن 
َفُقوُلوا  َن  الُمَؤذِّ َسِمْعُتْم  »إِذا  َيُقوُل:  بِّيملسو هيلع هللا ىلص  النَّ
َعَليَّ  ى  َصلَّ َمْن  ُه  َفإنَّ َعَليَّ  وا  َصلُّ ُثمَّ  َيُقوُل  ما  ِمْثَل 
ى الله َعَلْيِه بِها َعْشًرا، ُثمَّ َسُلوا الله لِي  َصالًة َصلَّ
لَِعْبٍد  إاِلَّ  َتْنَبِغي  ال  ِة  الَجنَّ ِفي  َمْنِزلٌة  فإنَّها  الَوِسيلَة 
ِمْن ِعباِد الله َوَأْرُجو َأْن َأُكوَن َأنا ُهَو، َفَمْن َسَأَل 

فاعُة«  ْت َلُه الشَّ لِي الَوِسيلَة َحلَّ

َعْن  َفضالَة ْبَن ُعَبْيٍد  قاَل: َسِمَع َرُسوُل 
ِد اهلل  َلْم ُيَمجِّ َيْدُعو ِفي َصالِتِه،  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َرُجاًل 
ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفقاَل َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  َوَلْم ُيَصلِّ َعلى النَّ
»ِإذا  ِلَغْيِرِه:  َأْو  َلُه  َفقاَل  َدعاُه  ُثمَّ  َهذا«  »َعِجَل 
ناِء َعَلْيِه،  َصلَّى َأَحُدُكْم َفْلَيْبَدْأ ِبَتْحِميِد اهلل َوالثَّ
ِبما  َبْعُد  َيْدُعو  ُثمَّ  ملسو هيلع هللا ىلص  ِبيِّ  النَّ َعلى  ُيَصلِّي  ُثمَّ 

شاَء«)1(.

]أخرجه مسلم[

]أخرجه أبو داود[



الوحدة الأوىل

ِبيُّ الُقدوة  النَّ
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ىل
الوحدة الأو

ُيْؤِمُن  ِبَيِدِه ال  َنْفِسي  »َفَوالَِّذي  قاَل:  َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  َأنَّ  ُهَرْيرَة   َأِبي  َعْن 
َأَحُدُكْم َحتَّى َأُكوَن َأَحبَّ ِإَلْيِه ِمْن واِلِدِه َوَوَلِدِه والناس أجمعين«)1(. 

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

الدر�س
الأول

)١( أخرجه البخاري برقم: )6632(.

محبة النبي ملسو هيلع هللا ىلص

حكم حمبة النبي  ملسو هيلع هللا ىلص:

محبة النبي ملسو هيلع هللا ىلص واجبة على كل مسلم، ول يصح اإليمان إّل بها، فهو ملسو هيلع هللا ىلص صاحب فضل على 
الناس أجمعين، فعنه ُأخذ الدين وعليه نزل الوحي، وقد جاهد في اهلل حق جهاده ليبلغ دين اهلل 

وشرعه، فهدى اهلل به من الضالل والشرك إلى نور الهداية والتوحيد.

وعن عبداهلل بن هشام  قال: كنا مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب  فقال 
له عمر: يا رسول اهلل ألنت أحبُّ إليَّ من كل شيء إل من نفسي، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ل والذي 
نفسي بيده حتى أكون أحبَّ إليك من نفسك«، فقال له عمر: فإنه اآلن واهلل ألنت أحبُّ إليَّ من 

نفسي، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اآلن يا عمر« )١(.
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ملسو هيلع هللا ىلص
وة 

ُقد
 ال

ِبيُّ
َّ الن

)١( أخرجه البخاري برقم: )١4(.

معاين املفردات

معناهاالكلمة
أي واهلل الذي بيده نفوس جميع اخللقَفَوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه

ل يكمل إميانهال ُيْؤِمُن

.  اسمه: هو عبدالرحمن بن صخر الدوسي 
 فضائله: دعا له النبي ملسو هيلع هللا ىلص بقوة الحفظ فأصبح ل ينسى حديثا سمعه من النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

 التعريف براوي احلديث

من فوائد الحديث

١ محبة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من واجبات اإليمان.

النفس والولد، وغير ذلك مما يحبه  ملسو هيلع هللا ىلص على  الرسول  ٢  يجب تقديم محبة 

الناس غاية المحبة.
٣  محبته ملسو هيلع هللا ىلص تكون في حدود المشروع، فال يجوز الغلو فيه برفعه فوق منزلته، 

أو التوسل به ودعائه.
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ىل
• عن عمرو بن العاص  قال: )وما كان أحٌد أَحبَّ إليَّ من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ول أجلَّ في عيني الوحدة الأو

منه، وما كنت أطيق أن أمأل عيني منه إجالًل له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت ألني لم أكن 
أمأل عيني منه( )١(.

: )والذي نفسي بيده لقرابة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أَحبُّ إليَّ  • عن عائشة  قالت: قال أبو بكر 
أن أصل من قرابتي()2(.

مناذج من حمبة اأ�سحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص له:

)١( أخرجه مسلم برقم: )١2١ (.
)2( أخرجه مسلم برقم: )١759(.

نشاط     

أوّضح كيف أحقق محبة النبي ملسو هيلع هللا ىلص في المواقف اآلتية:
طلبت مني والدتي الذهاب معها إلى السوق و أنا على موعد مع أحد زمالئي. 	
نسيت حل الواجب واقترح علّي أحد زمالئي أن أكذب على المعلم. 	

م لنعَمل نتعّلّ

 
م لنعَمل نتعّلّ

• يزداد حبي وشوقي للنبي ملسو هيلع هللا ىلص إذا سمعت حب أصحابه  له. 
• أقدم محبة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص على محبة كل شيء.
• أحذر من الجفاء أو الغلو في حق النبي ملسو هيلع هللا ىلص.
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ِبيُّ
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1  أذكُر صورة من صور محبة الصحابة  لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

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

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

٢  ُأكمُل الفراغات اآلتية بما يناسب: 

            أ . يجب تقديم محبة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص على .....................................................
      ب . معنى ل يؤمن أحدكم، أي ................................................................

التقومي
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ىل
الوحدة الأو

٣  أن ترك القتداء به يسبب البعد عنه ملسو هيلع هللا ىلص: عن أنس  قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »فمن  

رغب عن سنتي فليس مني«)3(.
4  العمل بغير سنته يسبب عدم قبول العمل: عن عائشة  قالت: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 

.)4(» »من عمل عماًل ليس عليه أمرنا فهو َردٌّ

الدر�س
   التأسي بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص وأمثلتهالثاين

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

معنى الأ�سوة:

ف�سل التاأ�سي بالنبيملسو هيلع هللا ىلص: 

ى بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص؛ فقد جعله قدوة له في جميع شؤونه واتبع ما  معنى اأُلسوة: الُقْدوة، فمن تأسَّ
جاء به.

لالقتداء والتأسي به ملسو هيلع هللا ىلص فضائل كثيرة، منها:
١ القتداء به ملسو هيلع هللا ىلص سبب لنيل محبة اهلل ومغفرة الذنوب:

)١( سورة آل عمران، اآلية: 3١.                     )3( أخرجه البخاري برقم: )5063(، ومسلم برقم: )١40١(.        
)2( أخرجه البخاري برقم: )7280(.             )4( أخرجه مسلم برقم: )١7١8(.

  

قال اهلل تعالى:{ڦ  ڦ  ڦ ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃڃ  چ  چ  چ})١(.

٢  أنه سبب لدخول الجنة: عن أبي هريرة  أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »كل أمتي يدخلون 

الجنة إل من أبى« قالوا: يا رسول اهلل ومن يأبى؟ قال: »من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني 
فقد أبى«)2(.
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ملسو هيلع هللا ىلص
وة 

ُقد
 ال

ِبيُّ
َّ الن

اأمثلة التاأ�سي والقتداء به ملسو هيلع هللا ىلص: 
• الحرص على أداء الواجبات على الصفة المشروعة.

• تعلم السنة، وتطبيق ما يقدر عليه منها.
• القتداء به ملسو هيلع هللا ىلص في القول والعمل.

حر�ص ال�سحابة  على التاأ�سي به ملسو هيلع هللا ىلص:

نعليه  إذ خلع  ملسو هيلع هللا ىلص يصلي بأصحابه  بينما رسول اهلل  قال:  الخدري   أبي سعيد  عن 
فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم َأْلَقْوا نعالهم، فلما قضى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص صالته 
قال: »ما حملكم على إلقاء نعالكم؟« قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما َقَذًرا، أو قال: َأَذًى، وقال: إذا جاء أحدكم إلى 

المسجد فلينظر َفإْن رأى في نعليه َقَذًرا أو َأَذًى َفْلَيْمَسْحه َوْلُيَصلِّ فيهما« )١(.

)١( أخرجه أبو داود برقم: )650(.
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الوحدة الأو

م لنعَمل نتعّلّ

 
م لنعَمل نتعّلّ

• أحرص على تطبيق الهدي النبوي في جميع أقوالي وأفعالي. 
• أحاول تطبيق سنة النبي ملسو هيلع هللا ىلص في عباداتي ومعامالتي، وال أقتصر على الواجبات.

• أسأل عن هدي النبي ملسو هيلع هللا ىلص في جميع شؤوني، وأعمل به.

نشاط       

حتى أكون متأسًيا بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص، ماذا أفعل في المواضع التالية:

 قبل البدء في األكل: ..............................................................................

 عند النوم: .........................................................................................

 عند الخروج من المنزل: .........................................................................

 عند الدخول على زمالئي في الصف: ..........................................................

 عند لبس ثوب جديد: ...........................................................................
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1  أبّين حكم متابعة النبي ملسو هيلع هللا ىلص.   

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

٢  ُأكمُل الفراغات اآلتية بما يناسب:

                أ . معنى األسوة: .............................................................................. 
            ب . من فضائل التأسي به ملسو هيلع هللا ىلص: ...............................................................

٣  أعّدد أمثلة التأسي بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص. 

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

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

التقومي
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ىل
الوحدة الأو

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

الدر�س
الثالث

ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رســول  قال  قــال:  الحويرث    بن  مالك  عن 
الُة  وا َكما َرَأْيُتُموِني ُأَصلِّي َفإذا َحَضَرِت الصَّ »صلوا كما َصلُّ

ُكْم َأْكَبُرُكْم«)1(. ْن َلُكْم َأَحُدُكْم َوْلَيُؤمَّ َفْلُيَؤذِّ

)١( أخرجه البخاري برقم: )63١ (، ومسلم برقم: ) 674 (.

ي بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص في صالته التأسِّ

معاين املفردات
معناهاالكلمة

وا َكما َرَأْيُتُموِني ُأَصلِّي اقتدوا بأفعالي وأقوالي في الصالةَوَصلُّ

 التعريف براوي احلديث

من فوائد الحديث

١  أهمية معرفة صفة صالة النبي ملسو هيلع هللا ىلص للتأسي به في ذلك.

٢ األمر باألذان للصالة المفروضة.

٣  تقديم األكبر في اإلمامة إذا استووا في باقي الخصال.

.  نسبه: هو مالك بن الحويرث الليثي 
ا بتعليم الناس صفة الصالة.   فضائله: أقام  عند النبي ملسو هيلع هللا ىلص عشرين ليلة، كان مهتّمً
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محمد  قال  المنزل  من  خروجهم  وعند  العمرة  ألداء  مكة  إلى  والديه  مع  محمٌد  سافر 
إلخوته: ل تنَسوا أن تدعوا بدعاء الخروج من المنزل، فقال كل واحد منهم: "بسم 
اهلل توكلت على اهلل ول حول ول قوة إل باهلل"، ثم قال أخوه الصغير ول تنَسْوا أيضا 
دعاء السفر فردد كل واحد منهم دعاء السفر، وأثناء سيرهم في الطريق كانوا إذا نزلوا 
مع طريق منحدر قالوا: "سبحان اهلل" وإذا صعدوا مرتفًعا قالوا: "اهلل أكبر"، وعندما حان 
وقت صالة المغرب وقف األب مع أبنائه ألداء الصالة فوقف على ناحية الطريق وقال 
ألبنائه قبل النزول من السيارة: من يذكرنا بالسنة التي تقال اآلن، فقال ابنه الصغير: أنا 
يا أبي فقال ما هي؟ قال: دعاء النزول في المكان "أعوذ بكلمات اهلل التامات من شر ما 
وا المغرب والعشاء  خلق"، فقال األب: أحسنت، ثم نزل الجميع وتوضؤوا للصالة وصلَّ
جمًعا وقصًرا، ثم انطلقوا، وهم في الطريق أوصتهم والدتهم بالوتر فصلوا الوتر وهم في 
وا العمرة وشكروا اهلل على هذه النعمة.  السيارة يسيرون، ثم وصل الجميع إلى مكة وَأدَّ

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

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

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

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

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

ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  هدي  تطبيق  على  تدل  التي  المواقف  أذكر  السابقة  للقصة  قراءتي  بعد 
والتأسي به في هذه الرحلة.

نشاط       
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الوحدة الأو

م لنعَمل نتعّلّ

 
م لنعَمل نتعّلّ

أقتدي بهدي النبي ملسو هيلع هللا ىلص في األذان واإلمامة وصفة الصالة. 

      أذكُر من نص الحديث ما يدل على:

               أ . أن سّن )ُعْمِر( اإلمام في الصالة من الخصال المهمة في اختيار إمام الصالة:

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

           ب. مشروعية األذان: ...............................................................

التقومي
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ال�سالة على النبي 
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الدر�س
الرابع

    الصالة على النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
معناها - فضلها - صفتها

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

ڇ   چ   چ   چ   چ    ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   تعالى:{ڄ   اهلل  قال 
ڇ})١(.

العباد  المأل األعلى، والصالة عليه من  ثناء اهلل عليه في  اهلل بمعنى:  ملسو هيلع هللا ىلص من  النبي  فالصالة على 
تعني: سؤال اهلل ودعاَءه بأن يثني على نبيه ملسو هيلع هللا ىلص، والسالم يعني: سؤال اهلل أن ُيَسلِّم نبيه ملسو هيلع هللا ىلص من 

النقائص واآلفات.

من فضائل الصالة على النبي ملسو هيلع هللا ىلص:

• أن من صلى عليه صالة واحدة صلى اهلل عليه بها عشًرا، فعن أبي هريرة  أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من 
صلى َعَليَّ واحدة صلى اهلل عليه عشرا «)2(.

• أنها سبب لنيل شفاعته ملسو هيلع هللا ىلص يوم القيامة، فعن عبداهلل بن مسعود  أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »أولى الناس 
بي يوم القيامة أكثُرهم َعَليَّ صالة «)3(.

• أنها سبب لمغفرة السيئات ورفع الدرجات، فعن أنس بن مالك  قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من صلى 
ت عنه َعْشُر خطيئات َوُرِفَعْت له عشُر درجات«)4(. َعَليَّ صالة واحدة صلى اهلل عليه عشر صلوات، وُحطَّ

معنى ال�سالة على النبيملسو هيلع هللا ىلص:

ف�سل ال�سالة على النبيملسو هيلع هللا ىلص:

)١( سورة األحزاب، اآلية: 56.                             )2( أخرجه مسلم برقم: )408(.            
)3( أخرجه الترمذي برقم: )484(.                      )4( أخرجه النسائي برقم: )١297(.



229

ملسو هيلع هللا ىلص 
ي 

لنب
ى ا

 عل
الة

ل�ص
ا

نشاط     

مما يدل على فضل النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن الله أخبر في القرآن الكريم أنه سبحانه وتعالى والمالئكة 

يصلون على النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وقد أمر المؤمنين بذلك، أكُتب اآلية ورقمها واسم السورة في 

الفراغات اآلتية:

{...............................................................................................}

اسم السورة: ) ............................ ( رقم اآلية: ).......( 

جاء في صفة الصالة على النبي ملسو هيلع هللا ىلص عدة صيغ، منها:
• عن عبدالرحمن بن أبي ليلى  قال: لقيني كعب بن ُعْجَرَة  فقال: أل ُأْهِدي لك 
هدية، إن النبي ملسو هيلع هللا ىلص خرج علينا فقلنا: يا رسول اهلل قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف 
نصلي عليك؟ قال: »فقولوا: اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد؛ كما صليت على 
آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد؛ كما باركت على 

.
)١(

آل إبراهيم، إنك حميد مجيد« 

�سفة ال�سالة على النبي ملسو هيلع هللا ىلص:

)١(  أخرجه مسلم برقم: )406(.
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• عن أبي ُحَميد الساعدي  أنهم قالوا: يا رسول اهلل كيف نصلي عليك؟ فقال رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص: »قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته؛ كما صليت على آل إبراهيم، وبارك 

على محمد وأزواجه وذريته؛ كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد« )١(. 

)١(  أخرجه البخاري برقم: ) 3369(، ومسلم برقم: )407(.
)2( أخرجه الترمذي برقم: )2457(.

املواطن التي ت�ستحب فيها ال�سالة على النبي ملسو هيلع هللا ىلص:

حر�ص ال�سحابة  على كرثة ال�سالة  عليهملسو هيلع هللا ىلص:

يوم اجلمعة

من املواطن التي تستحب فيها 
الصالة عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص   

بعد إجابة
املؤذن

عند دخول املسجد 
عند ذكره ملسو هيلع هللا ىلصواخلروج منه

 
عند الدعاء

عن ُأَبيِّ بن كعب عن أبيه  قال: قلت يا رسول اهلل إني أكثر الصالة عليك، فكم أجعل لك من 
صالتي؟ فقال: »ما شئت«، قال: قلت: الربع، قال: »ما شئت فإن زدت فهو خير لك «، قلت: 
النصف، قال: »ما شئت فإن زدت فهو خير لك«، قال: قلت: فالثلثين، قال: »ما شئت فإن زدت 

ك وُيغفر لك ذنُبك« )2(. فهو خير لك«، قلت: أجعل لك صالتي كلَّها، قال: »إَذْن ُتكفى َهمَّ
والمراد بقوله: فكم أجعل لك من صالتي؟ أي كم أجعل لك من دعائي الذي أدعو به.
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م لنعَمل نتعّلّ

 
م لنعَمل نتعّلّ

• ُأكثر من الصالة على النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وخاصة في األوقات المستحبة. 
• ُأوّضح لآلخرين معنى الصالة على النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

ع في صيغ الصالة على النبي ملسو هيلع هللا ىلص. • ُأَنوِّ

1  ُأكمُل الفراغات اآلتية بما يناسب: 

            أ . من فضائل الصالة على النبي ملسو هيلع هللا ىلص: ...................................................
      ب . معنى الصالة على النبي ملسو هيلع هللا ىلص: ..........................................................،
.............................................. ،.................................................                    

٢  ُأكمُل الفراغ بما يناسبه: 

          من المواطن التي تستحب فيها الصالة والسالم على النبيملسو هيلع هللا ىلص: ......................          
...............................................................،........................................          

التقومي
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الدر�س
اخلام�س

ِبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »ِإذا َسِمْعُتْم  َعْن َعْبِداهلل ْبِن َعْمِرو ْبِن العاِص  َأنَُّه َسِمَع النَّ
وا َعَليَّ َفإنَُّه َمْن َصلَّى َعَليَّ َصالًة َصلَّى  َن َفُقوُلوا ِمْثَل ما َيُقوُل ُثمَّ َصلُّ الُمَؤذِّ
ِة ال َتْنَبِغي  اهلل َعَلْيِه ِبها َعْشًرا، ُثمَّ َسُلوا اهلل ِلي الَوِسيلَة فإنَّها َمْنِزلٌة ِفي الَجنَّ
ْت َلُه  ِإالَّ ِلَعْبٍد ِمْن ِعباِد اهلل َوَأْرُجو َأْن َأُكوَن َأنا ُهَو، َفَمْن َسَأَل ِلي الَوِسيلَة َحلَّ

فاعُة «)1(.  الشَّ

)١( أخرجه مسلم برقم: )384(.

الصالُة على النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعد األذان

معاين املفردات
معناهاالكلمة

أي أثنى اهلل عليهَصلَّى اهلل َعَلْيِه
املنزلة العالية في اجلنةالَوِسيلَة

ل يحصل عليها إل واحد من عباد اهللال َتْنَبِغي ِإالَّ ِلَعْبٍد
ْت َلُه أي وجبت لهَحلَّ
فاعُة التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرةالشَّ



233

ملسو هيلع هللا ىلص 
ي 

لنب
ى ا

 عل
الة

ل�ص
ا

)١( أخرجه أحمد برقم: )١/١6، ١50/4(.

. نسبه: هو عبداهلل بن عمرو بن العاص القرشي السهمي، وهو وأبوه صحابيان 
  فضائله: قال عنه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِنْعَم أهُل البيت عبُداهلل، وأبو عبداهلل، وُأمُّ عبداهلل« )١(.

 التعريف براوي احلديث

من فوائد الحديث

١  فضيلة إجابة المؤذن، بأن يقول سامعه مثل مايقول إل عند قوله )حي على الصالة، 

حي على الفالح( فيقول بدلها )لحول ول قوة إل باهلل(.
٢  استحباب الصالة على رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بعد الفراغ من متابعة المؤذن وسؤال الوسيلة له ملسو هيلع هللا ىلص.

٣  فضيلة الصالة على الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وأنها تضاعف إلى عشر.

نشاط       

أكتب الدعاء الذي يقال بعد الفراغ من األذان.
.............................................................................................

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

.............................................................................................
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م لنعَمل نتعّلّ

 
م لنعَمل نتعّلّ

• أحرص على متابعة المؤذن، والصالة على الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بعد ذلك، وسؤال اهلل 
    له الوسيلة.

• أحرص على كثرة الصالة على النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

1  ُأكمُل الفراغات اآلتية بما يناسب: 

            أ . من نتائج الصالة على النبي ملسو هيلع هللا ىلص: .....................................................     
            ب . الوسيلة هي: ................................................................................

                 

٢  ُأبيِّن جزاء من تابع المؤذن ثم صلَّى على النبي ملسو هيلع هللا ىلص وسأل اهلل له الوسيلة. 

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

ح كيفية متابعة المؤذن في جميع جمل األذان.  ٣  أوضِّ

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

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

التقومي
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رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

الدر�س
ال�ساد�س

َرُجاًل  َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  َسِمَع  قاَل:  ُعَبْيٍد   ْبَن  َفضالَة  َعْن  
ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفقاَل  ِد اهلل َوَلْم ُيَصلِّ َعلى النَّ َيْدُعو ِفي َصالِتِه، َلْم ُيَمجِّ
َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َعِجَل َهذا« ُثمَّ َدعاُه َفقاَل َلُه َأْو ِلَغْيِرِه: »ِإذا 
ناِء َعَلْيِه، ُثمَّ ُيَصلِّي َعلى  َصلَّى َأَحُدُكْم َفْلَيْبَدْأ ِبَتْحِميِد اهلل َوالثَّ

ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُثمَّ َيْدُعو َبْعُد ِبما شاَء«)1(. النَّ

)١( أخرجه أبو داود برقم: )١48١(.

الصالُة على النبي ملسو هيلع هللا ىلص عند الدعاء

معاين املفردات
معناهاالكلمة

أي في آخر صالته أو بعدهاَيْدُعو ِفي َصالِتِه

 استعجل في الدعاء حيث دعا قبل الثناء على اهلل تعالىَعِجَل َهذا
والصالة على رسوله ملسو هيلع هللا ىلص

أي إذا صلى وفرغ فقعد للدعاءِإذا َصلَّى َأَحُدُكْم
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 التعريف براوي احلديث

من فوائد الحديث

١  يسن َبْدُء الدعاء بالتحميد والتمجيد هلل تعالى، ثم الصالة على النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

٢ جواز الدعاء في الصالة بأمور الدنيا واآلخرة.

٣  استحباب تعليم الجاهل باألسلوب الحسن.

4  ذم العجلة واإلسراع في الصالة، وفي الدعاء.

.  نسبه: هو َفضالة بن ُعَبيد األنصاري 
  فضائله: أسلم قديًما، َشِهد ُأُحًدا، والخندق مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وكان ممن بايع تحت 

الشجرة.
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أتعاون مع زمالئي في تلخيص ما تعلمته في الشكل التالي:

ُأصلي على النبيملسو هيلع هللا ىلص 

من فضائل الصالة
 على النبيملسو هيلع هللا ىلص 

من المواطن التي 
تستحب فيها الصالة 

على النبيملسو هيلع هللا ىلص 

من صيغ الصالة 
على النبيملسو هيلع هللا ىلص 

مما ُيَسنُّ قوُله عند 
سماع المؤذن

من فوائد حديث فضالة 
ابن عبيد 

نشاط       
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م لنعَمل نتعّلّ

 
م لنعَمل نتعّلّ

• أبدأ دعائي بحمد اهلل  والثناء عليه، والصالة على الرسول ملسو هيلع هللا ىلص. 
• أتأنى في صالتي، ودعائي، وال أتعجل.

1  ُأكمُل الفراغات اآلتية بما يناسب: 

              أ . من آداب الدعاء: ...........................................................................          
            ب . موضع الدعاء في الصالة: ................................................................
       جـ. معنى الستعجال في الدعاء: .............................................................

                 

٢  أذكر فائدتين من فوائد الحديث.  

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

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

التقومي



الوحدة الثالثة

ال�سحابة واأهل بيت النبي 
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   وصية النبي ملسو هيلع هللا ىلص بأهل بيته
رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

ا  َعْن َزْيِد ْبِن َأْرَقَم  قاَل: قاَم َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيْوًما ِفينا َخِطيًبا ِبماٍء ُيْدعى ُخّمً
ا َبْعُد:  َر، ُثمَّ قاَل: »َأمَّ َة َوالَمِدينِة، َفَحِمَد اهلل َوَأْثنى َعَلْيِه، َوَوَعَظ َوَذكَّ َبْيَن َمكَّ
َأال َأيُّها الناُس َفإنَّما َأنا َبَشٌر ُيوِشُك َأْن َيْأِتَي َرُسوُل َربِّي َفُأِجيَب، َوَأنا تاِرٌك ِفيُكْم 
وُر، َفُخُذوا ِبِكتاِب اهلل َواْسَتْمِسُكوا  ُلُهما: ِكتاُب اهلل، ِفيِه الُهدى َوالنُّ َثَقَلْيِن؛ َأوَّ
ُرُكُم اهلَل ِفي َأْهِل  َب ِفيِه، ُثمَّ قاَل: َوَأْهُل َبْيِتي، ُأَذكِّ ِبِه، َفَحثَّ َعلى ِكتاِب اهلل َوَرغَّ

ُرُكُم اهلَل ِفي َأْهِل َبْيِتي« )١(.    ُرُكُم اهلَل ِفي َأْهِل َبْيِتي، ُأَذكِّ َبْيِتي، ُأَذكِّ

)١( أخرجه مسلم برقم: )2588(.

الدر�س
ال�سابع

معاين املفردات
معناهاالكلمة
ا ( بني مكة واملدينةُخّمً غدير ماء معروف بـ)اسم ُخمٍّ

َمَلك املوتَرُسوُل َربِّي
فأجيبه باملوافقة على قبض روحيَفُأِجيَب
أمرين عظيمنيَثَقَلْيِ

ُرُكُم أوصيكمُأَذكِّ
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)١( أخرجه البخاري برقم: )4900(، ومسلم برقم: )2772(.

.  نسبه: هو زيد بن أرقم األنصاري 
  فضائله: قال له النبي ملسو هيلع هللا ىلص:»إن اهلل قد صدقك يا زيد«)١(.

 التعريف براوي احلديث

من فوائد الحديث

١  شرف القرآن وأهميته لالستقامة على الحق.
٢  يجب علينا حفظ وصية نبينا ملسو هيلع هللا ىلص.

٣ وجوب توقير أهل بيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص ومحبتهم، والحذر من اإلساءة إليهم.

4  يجب الحذر من الغلو في آل البيت   ورفعهم فوق منزلتهم؛ ألنهم بشر يجري عليهم 
ما يجري على البشر؛ فال يرفعون إل إلى القدر الذي رفعهم اهلل إليه.

٥ في الحديث إشعار بدنو أجل النبي ملسو هيلع هللا ىلص.



242

الوحدة الثالثة

نشاط     

أنسب الفضائل إلى أصحابها من آل بيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

إحدى بناتسيدة نساء أهل الجنة
 النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

دعا له الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فقال:
" اللهم علمه الكتاب "

من أبناء عم 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

خير الناس للمساكين
استشهد يوم مؤتة

من أبناء عم 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

أعطي الراية يوم خيبر 
وفتح اهلل على يديه

من أبناء عم 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

فضلها على النساء كفضل 
الثريد على سائر الطعام

إحدى زوجات 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

من أحفاد سيدا شباب أهل الجنة
النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

لها بيت في الجنة من قصب 
ال صخب فيه وال نصب

إحدى زوجات 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
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م لنعَمل نتعّلّ

م لنعَمل  نتعّلّ

• أعتدل في التعامل مع آل بيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص فال أغلو في حقهم وال أنقصهم قدرهم. 

1  اذكر وصية النبي ملسو هيلع هللا ىلص الواردة في الحديث.  

ُن الواجب تجاه أهل بيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص. ٢   ُأبيِّ

التقومي
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محبة الصحابة ألهل بيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص
رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

: )والذي نفسي بيده لقرابة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َأَحبُّ إليَّ أن أصل من قرابتي( )١(. • قال أبو بكر الصديق 
• عن ابن عمر عن أبي بكر  قال: )ارقبوا محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص في أهل بيته()2(.

• لما أجمع عمر بن الخطاب  على تدوين الديوان)3( وذلك في المحرم سنة عشرين بدأ ببني هاشم 
في الدعوة، ثم األقرب فاألقرب برسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فكان القوم إذا استووا في القرابة برسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قدم 
ه أبو بكر وعمر وجميع  أهل السابقة حتى انتهى إلى األنصار )4(، وهذا دليل واضح على ما كان ُيكنُّ

الصحابة  ألهل البيت من محبٍة َوُودٍّ واحتراٍم وقياٍم بحقهم الشرعي.

مناذج من حمبة ال�سحابة  لأهل بيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 

)2( أخرجه البخاري برقم: )37١3(. )١( أخرجه مسلم برقم )١759(.  
. 3( الديوان: كتاب ُيْكَتُب فيه أهل الجيش وأهل العطية، وأول من وضعه عمر بن الخطاب(

)4( أخرجه ابن سعد برقم: )3 / 296(.

الدر�س
الثامن

ت�سمية اأهل بيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأولدهم باأ�سماء ال�سحابة:
ْوا أولدهم بأسماء  من مظاهر المحبة والمودة والحترام بين آل البيت وكبار الصحابة  أنهم سمَّ

كبار الصحابة ، وعلى سبيل المثال:
١ علي بن أبي طالب  سمى ثالثة من أولده بأسماء الخلفاء الراشدين، وهم:

        أ. أبو بكر بن علي بن أبي طالب رحمه اهلل تعالى.
     ب. عمر بن علي بن أبي طالب رحمه اهلل تعالى.

      جـ. عثمان بن علي بن أبي طالب رحمه اهلل تعالى.
٢ الحسن بن علي بن أبي طالب  سمى ثالثة من أولده بأسماء كبار الصحابة، وهم:

         أ. أبو بكر بن الحسن رحمه اهلل تعالى.
       ب. عمر بن الحسن رحمه اهلل تعالى.

       جـ. طلحة بن الحسن رحمه اهلل تعالى.
٣ الحسين بن علي  سمى أحد أولده ُعَمر.

4 علي بن الحسين زين العابدين  سمى ابنه ُعَمر، وابنته عائشة.
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ملسو هيلع هللا ىلص 
بي 

 الن
يت

ل ب
واأه

بة 
صحا

ال�

4 زواج عمر بن الخطاب  من أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب  فولدت له زيد  
. ا       ابن عمر، وكان يقول: )أنا ابن الخليفتين( يقصد عمر وعلًيّ

٥ زواج عثمان بن عفان  من رقية، ثم أم كلثوم بنتي رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

6 زواج الحسن بن علي بن أبي طالب  من حفصة بنت عبدالرحمن بن أبي بكر  

. الصديق      
      وفي هذا دللة واضحة على ما بين الصحابة  وآل بيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص من مودة متبادلة، وعالقة    

م لنعَمل      حميمة، وصالت قوية. نتعّلّ

 
م لنعَمل نتعّلّ

أِحبُّ أهل بيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص. 

 : امل�ساهرة )1( بني اآل البيت وكبار ال�سحابة

كانت زواجات بين آل البيت وكبار الصحابة  في فترات متعددة من التاريخ، ومن أمثلة ذلك:
. ١ زواج نبي اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من عائشة بنت الصديق

 . ٢ زواج نبي اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من حفصة بنت عمر بن الخطاب

. ٣ زواج نبي اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان

)١( المصاهرة: أي زواج بعضهم من بعض.
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الوحدة الثالثة

1  أمّثل بمثال على توقير الصحابة  ألهل بيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص. 

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

٢   أبّين نتائج وصية النبي ملسو هيلع هللا ىلص بأهل بيته على تعامل الصحابة  معهم. 

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

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

 . هم بأسماء كبار الصحابة ٣  أمّثل بمثال على تسمية آل البيت أوالَدَ

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

التقومي



ثالًثا:
الفقه وال�سلوك





الوحدُة الأوىل

ال�سيـــــــــام
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ىل
الوحدة الأو

نشاط     

أستنتج فضَل الصوِم مْن هذا احلديِث.

الدر�س
الصيام )مكانته - حكمه(الأول

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

صياُم رمضاَن ركٌن مْن أركاِن اإلسالِم، َعن اْبِن ُعَمَر  قاَل: قاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ُبِنَي 
الِة، َوإيتاِء  ًدا َرُسوُل اهلِل، َوإقاِم الصَّ اإلْسالُم َعلى َخْمٍس؛ َشهادِة َألَّ إَلَه إلَّ اهلُل َوَأنَّ ُمَحمَّ

كاِة، َوَصْوِم َرَمضاَن، وَحجِّ البيِت«)1(. الزَّ

مكانُة �سياِم رم�ساَن 

)1( أخرجه البخاري برقم )8(.
)٢( أخرجه مسلم برقم )1151(.

ف�سُل ال�سوِم
َفِم الصاِئِم  َلُخُلوُف  ِبَيِدِه  َنْفِسي  »َوالَِّذي  َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلِل  َرُسوَل  َأنَّ    ُهَرْيرَة  َأِبي  َعْن 
َأْجِلي،  ِمْن  َوَشْهَوَتُه  َوَشَراَبُه  َطَعاَمُه  َيْتُرُك  الِمْسِك،  ِريِح  ِمْن  َتعالى  اهلِل  ِعْنَد  َأْطَيُب 

الصَياُم ِلي َوَأنا َأْجِزي ِبِه َوالَحَسَنُة ِبَعْشِر َأْمَثاِلَها«)٢(.
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ـام
ــــ
ــــ
�صـي

الـ

حكم صوم رمضان واجب والدليل قوله تعالى:                                                                                                                                     
.)1(                                                                                                                  

 دلْت هذه اآليُة على وجوِب صوِم شهِر رمضاَن، كيف عرفت أنه واجب في اآليِة الكرميِة؟

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

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

حكُم �سوِم رم�ساَن

)1( سورة، البقرة اآلية: 185. 

يجُب صياُم رمضاَن على كلِّ مسلٍم بالٍغ عاقٍل قادٍر على الصوِم.
ْف شروَط وجوِب صياِم رمضاَن: ِمْن هذه اجلملِة َتَعرَّ

1 اإلسالم.

................................. 3................................. 4

................................. 2

�سروُط وجوِب �سياِم رم�ساَن 
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ىل
الوحدة الأو

1 قــال اهلل تـعالــــى: زب

... اآلية )١(.

ِة،  اجَلنَّ َأْبواُب  ُفتَِّحْت  َرَمضاُن  جاَء  »ِإذا  قاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلِل  َرُســوَل  َأنَّ    ُهَرْيرَة  َأبي  َعْن  ٢

ياِطنُي« )٢(. َدْت الشَّ َقْت َأْبواُب الناِر، َوُصفِّ َوُغلِّ
 

٣ َعْن َأبي ُهَرْيرَة  قاَل: قاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن صاَم َرَمضاَن ِإمياًنا َواْحِتساًبا ُغِفَر َلُه 

َم ِمْن َذْنِبِه«)٣(.  ما َتَقدَّ
٤ َعْن َأِبي ُهَرْيرَة  َأنَّ َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص  قاَل: »َمْن قاَم َرَمضاَن ِإمياًنا َواْحِتساًبا ُغِفَر َلُه ما 

َم ِمْن َذْنِبِه«)٤(.  َتَقدَّ

إميانًا أي: مصدًقا بثوابه.
احتسابًا أي: يريد بهذا العمل وجه اهلل تعالى حده، وما عنده من الثواب، وال يرجو ثناء 

الناس.

ف�ضائُل �ضهِر رم�ضاَن 

النيُة في �ضوم رم�ضان  

يجب أن ينوي االنسان أنه سيصوم قبل طلوع الفجر.

)١( سورة البقرة، اآلية: ١85.
)٢( أخرجه مسلم برقم )١79٣(.
)٣( أخرجه البخاري برقم )٣8(.
)٤( أخرجه البخاري برقم )٣6(.
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ـام
ــــ
ــــ
�صـي

الـ

التقومي

ضع عالمَة )✓( أماَم العبارِة الصحيحِة وعالمَة )✗( أماَم العبارِة غير 
الصحيحة فيما يلي:

أ. ِمْن خصائِص شهِر رمضاَن أنَّ فيِه ليلَة القدِر.                    )    (
ب. صيام رمضان ركن من أركان اإلسالم.     )    (

اذكر فضل من صام رمضان إيماًنا واحتساًبا.
.............................................................................................

1

2
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ىل
الوحدة الأو

الدر�س
الذين يباح لهم الفطر في رمضانالثاين

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

.)1(  قال اهللُ تعالى: زب

ويجوُز الفطُر في رمضاَن أيًضا للعاجِز عن الصياِم، مثل:كبيِر السنِّ ويطعم الفقراء عن كل يوم 
كيلو ونصف.

كما دلت اآليُة الكرميُة على أن القضاَء واجٌب عليهما.
أستخرُج املوضَع الذي يدلُّ على ذلك مَن اآليِة الكرميِة:

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

دلْت هذه اآليُة الكرميُة على جواِز الفطِر في رمضاَن لصنفنِي مَن الناِس، هما:
................................. 2      ................................. 1   

)1(  سورة البقرة، اآلية: 185. 

نشاط     
مْن ُيباُح له الفطُر في رمضاَن

ويجُب عليه القضاء:
............................... 1    
............................... 2    

ويجُب عليه اإلطعاُم بدَل القضاِء:
............................... 1    
............................... 2    
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ـام
ــــ
ــــ
�صـي

الـ

مف�سداُت ال�سوِم 
للصياِم مفسداٌت َمْن فعلها عمًدا َفَسَد صومه، ومنها:  

مف�سداُت ال�سوِم 

األكُل أو الشرُب 
أ. اإلبِر املغذيِةعمًدا

ما يقوُم مقام األكل والشرب، مثل:

ب. حقِن الدِم
 ملن احتاَج إليه

إخراج الَقْيء 
عمًدا

1
2

3

 آداُب الصياِم  على قسمنِي: آداٌب واجبٌة ال بدَّ للصائِم مْن مراعاِتها واحملافظِة عليها، 
وآداٌب مستحبٌة ينبغي للصائِم أْن يراعَيها ويحافَظ عليها.

اآداُب ال�سيام

2 أْن يجتنَب الصائُم ما حرَم اهللُ ورسوُله ملسو هيلع هللا ىلص مَن األقواِل واألفعاِل، مثِل 

الكذِب، و....................، و.........................، و...........................، و......................

اأوًل: الآداُب الواجبُة

ها  1 أْن يقوَم الصائُم مبا أوجبه اهللُ عليِه مَن العباداِت القوليِة والفعليِة، ومْن أهمِّ

الصالُة املفروضُة، فيؤديها في وقِتها مَع اجلماعِة في املسجِد.
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ىل
ُحوِر.الوحدة الأو 2 تأخيُر السُّ ُحور.                  1 السُّ

3 تعجيُل الِفْطر إذا حتقَق غروُب الشمِس.

4 أن يفطر على ُرَطب.

، عن ابِن عمَر  أنَّ النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص كاَن إذا أفطَر يقوُل:  ٥  أْن يدعَو عنَد فطرِه مبا أحبَّ

َمُأ َواْبَتلَّت الُعُروُق َوَثَبَت اأَلْجُر إْن شاَء اهللُ«)1( » َذَهَب الظَّ

٦ كثرُة قراءِة القرآِن، والذكِر، والدعاِء، وصالة النفل، والصدقِة.

التقومي

ْ حكَم الصياِم في احلالِت التالية: بنيِّ
أ. شرَب محمٌد في نهاِر رمضاَن ناسًيا.  

ب. خرَج مْن زياٍد القيُء بغيِر اختياِرِه في نهاِر رمضاَن.

هل السحور في رمضان واجب؟

1

2

ثانًيا: الآداُب امل�ستحبُة  

)1(  أخرجه أبوداود برقم )٢010(، قال في المستدرك ]1 / 58٤[: )هذا حديث صحيح على شرط الشيخين(.



257

ـام
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ــــ
�صـي

الـ

الدر�س
العشُر األواخُرالثالث

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

: )كاَن َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َيْجَتِهُد ِفي الَعْشِر اأَلواِخِر ما ل َيْجَتِهُد   قاَلْت عاِئشُة 
ِفي َغْيِرِه()1(.

فكان َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َيْجَتِهُد ِفي الطاعات في العشر األواخر ألن فيها ليلة القدر.

)1( أخرجه مسلم برقم )٢009(.                                              
)٢(  سورة القدر اآلية 5-1.

ليلُة القدِر  
زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ   ڀ  ٺ          تعالى:  اهلل  قال   
ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ      ڤ  ڤ   ٹ   ٹ    ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ   ٺ  

ڦ  ڄ        ڄ   رب )٢(.
  

العشر األواخر هي العشرة أيام األخيرة من رمضان، وهي أيام فاضلة.

ما هي الع�سر الأواخر؟
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ىل
الوحدة الأو

التقومي

اْخَتِر اإلجابَة الصحيحَة فيما يلي:
 ليلُة القدِر تكوُن في العشِر:	 

 األواخِر مْن رمضاَن.              
 األوائِل مْن رمضاَن. 
 األواسِط مْن رمضاَن.

بَم تتمّيُز العشُر األواخُر مْن رمضاَن عْن غيِرها؟
.............................................................................................

1

2

ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: »َمْن قاَم َلْيلَة الَقْدِر إمياًنا َواْحِتساًبا ُغِفَر َلُه ما  َعْن َأبي ُهَرْيرَة  َعِن النَّ
     .)1(» َم ِمْن َذْنِبِهِ َتَقدَّ

في هذِه السورِة الكرميِة واحلديث الشريف فضائُل متعددٌة لليلِة القدِر، منها:
1 أنَّ اهلَل تعالى أنزَل فيها القرآَن الكرمَي.

....................................................................................................... 2

 ........................................................................................................ 3

)1( أخرجه البخاري برقم )1910(.



الوحدُة الثانية

الحـجُّ والعمرُة
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الوحدة الثانية

الدر�س
الحُج والعمرِة ومنزلُتُهماالرابع

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

َوِر التي أماَمك؟ ماذا تالحُظ في الصُّ
...................................................................................................................

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

تـمـهـيــــد
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رُة
ْمــ
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 وا

ـجُّ
ـحـ

ال

حكُم احلجِّ ومنزلُته 

حكُم العمرِة  

وعْن َعْبِداهلِل ْبِن ُعَمَر  قاَل: إنِّي َسِمْعُت َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »ِإنَّ اإلْسالَم ُبِنَي 
كاِة، َوِصياِم َرَمضاَن، َوَحجِّ  الِة، َوإيتاِء الزَّ َعلى َخْمٍس؛ َشهادِة َألَّ ِإَلَه ِإلَّ اهلُل، َوإقاِم الصَّ

الَبْيِت«)٢(.

احلجُّ واجٌب على املستطيِع في العمِر مرًة واحدًة.
وهو ركٌن مْن أركاِن اإلسالم، قال اهلل تعالى:  

• العمرُة واجبٌة على املستطيِع مرًة واحدًة في العمِر.

)1( سورة آل عمران، اآلية: 97.                                                                   )٢( أخرجه البخاري برقم )7(.
ْقِل. ، ووسيلِة النَّ ُة والبدنية؛ بأن يكون قادًرا على نفقة الَحجِّ )٣( االستطاعُة على الحج معناها: القدرُة الماِليَّ

.)1(

�سروُط وجوِب احلجِّ والعمرِة  
 يجُب احلجُّ والعمرُة مرًة واحدًة في العمِر على مْن توفرْت فيِه الشروُط التالية:

استطاعُة الحج )3(الُبُلوُغالَعْقُل اإلسالُم
1234
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الوحدة الثانية

التقومي

اختر اإلجابَة الصحيحَة فيما يلي:
 حكُم العمرِة     	 

           واجبٌة مرًة واحدًة في العمِر.      واجبٌة كلَّ عاٍم. 

غير  العبارِة  أماَم   )✗( وعالمَة  الصحيحِة  العبارِة  أماَم   )✓( عالمَة  ضع 
الصحيحة، فيما يلي:

أ. احلجُّ هو الركُن الثالُث مْن أركاِن اإلسالِم.            )    (
ب.احلج واجب على األطفال.                                )    (

1

2
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رُة
ْمــ

لُعـ
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ـجُّ
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الدر�س
مواقيُت الحجِّ والعمرِةاخلام�س

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

 املواقيُت املكانيُة 

املواقيُت املكانيُة

ُذو الُحَليفة:

الُجْحفة:

علي(،  )أبيار  ى  وُيسمَّ النبويِة،  المدينِة  من  قريٌب  وهو 
َيُمرُّ به فإنه  النبوية، أو طريقه  فمن كان من أهِل المدينة 

يحرم منه.

ينبع  من  القادِم  ميقاُت  وهي  رابغ،  مدينِة  ُقْرَب  قريٌة  وهي 
وتبوك والشاِم، وُكلُّ من كان طريُقه عليها فإنه يحرم منها.

ُذو احُللَيفة

اجُلْحَفة

1

2

وهي األمكنُة التي حددها النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، لُيْحِرَم منها َمْن أراَد احلجَّ أو العمرَة، وهي:

اآلن  ى  وُيسمَّ الطائف،  من  قريٌب  واٍد  وهــو 
محرم،  وادي  ُيسّمى  وأعاله  الكبير،  السيل 
من  وُكلُّ  والطائِف،  َنْجٍد  أِهل  ميقاُت  وهو 

وادي حمرمَقْرُن املنازلكان طريُقه عليه فإنه يحرم منه.

َقْرُن المنازل: 3
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وهي ميقاُت أهِل اليمن وجنوِب المملكة، وُكلُّ من كان طريُقه عليها 
فإنه يحرم منها.

َيلَْملَم

َيَلْمَلم: 4

د املواقيَت املكانيَة للحج والعمرة. َعدِّ
...........................................................................................................

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

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

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

التقومي

العربية  اململكة  اذكر جهود حكومة بالدي  الفصل:  في  بالتعاون مع مجموعتي 
السعودية في العناية بالتالي:

• املسجد احلرام:
.....................................................................................................

• املواقيت املكانية التي أُمرُّ بها عندما أريد احلج أوالعمرة مع أهلي:
.....................................................................................................

نشاط     
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اإلحرام: نيُة الدخوِل في احلجِّ أو العمرِة.

حكُم الإحراِم 

�ُسـَنـــن الإحراِم 

اإلحراُم ركٌن مْن أركاِن الحجِّ أو العمرِة والبد من عقد النية بالحج أو العمرة.

   يسنُّ لمْن أراَد اإلحراَم ما يلي:

ُب الرجل في بدِنِه بما  َتَطيُّ
يتيسر مْن أنواِع الطيِب.

إزاٍر  في  الرجِل  ــراُم  إح  
ورداٍء أبيضيِن ونعليِن.

ما  فتلبُس  ــمــرأُة  ال ــا  أم
شاءْت مَن الثياِب، غيَر 
أنها ل تتبرُج بزينٍة، ول 
تنتقُب،  ول  تتطيُب، 

ول تلَبُس القفازيِن.

 اإلحراُم بعَد صالٍة؛ فريضًة كانْت أو نافلًة.

1 الغتساُل قبَل اإلحراِم.
2

3

4
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ِرم فعُلها بسبِب اإلحراِم.الوحدة الثانية ُمْح ـ ُرُم على ال اُء التي َيْح هي األشي
منها ما يلي:

حلق الشعرأو تقصيره.

تقليم األظفار.

تغطية الرأس )للرجل(.

ُلْبــُس الرجــل المالبــس المفصلة علــى البدن، 
كالفنيلة، والسراويل، والثوب، والقميص.

التطيُب.

ازين. لبس المرأة النقاب والُقفَّ

X

X

X

X

X

X

1

2

3

4

٥

٦

حمظوراُت الإحراِم
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ية: أضُع عالمة )✓( حتت ما يجوز للمحرم استعماُله من األمور التال

املظلة 
يدوية ال

ة العطوراملِقصالنظارة ب حقي
الظهر

شفرة 
احلالقة

التقومي

اختر اإلجابَة الصحيحَة فيما يلي:
حكُم اإلحراِم:	 

         سنة.                               ركن.
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الدر�س
أركاُن العمرِة وواجباتُهاال�سابع

رابط الدر�س الرقمي
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اأركاُن العمرِة ثالثٌة

واجباُت العمرِة اثناِن

السعُيالطواف اإلحراُم

اإلحراُم مَن الميقاِت.
الحلُق أوالتقصيُر 

للرجاِل، والتقـصيُر
     فقط للنساِء.

123

12
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التلبيَة، وتستمرُّ فيها 
حتى تشرع في الطواف. 

   الطواَف بالبيِت سبعَة 
أشواٍط، ابتداًء مَن احلجِر 

األسوِد، وانتهاًء بِه.

صالَة ركعتنِي خلَف 
املقاِم. 

123

�سفة العمرة

السعَي بني الصفا واملروِة سبعَة أشواٍط، 
ابتداًء بالصفا، وانتهاًء باملروِة.

   أ. حلَق شعر الرأس أو تقصيَره
       للرجال، واحللق أفضل.

ب. التقصيَر للنساِء. 

4٥




