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أَتَـَعرَُّف السورة الكريمة :

سورة الرحمن  

- تالوة السورة الكريمة تالوة سليمة.
- معاني المفردات الواردة في السورة الكريمة.

 ]13 چ]الرمحن:  ے   ھ   ھ   ھ   زبھ   آية:  تكررت      
إحدى وثالثني مرة؛ لتذكري اجلنِّ واإلنس هبذه اآلالء )النعم(؛ كي يشكروا 

هللا تعاىل عليها مبزيد الطاعات، واجتناب املنكرات.

أتعلم في هذا الدرس:

)تالوة(  ) 40-1 (

التهيئة: 

تالوتك     أثناء  عليها  حترص  اليت  األخرى  اآلداب  ببعض  زمالءك  ذكِّر   »
للقرآن الكرمي. 

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

وضع المصحف في مكان الئقتجنُّب الضحك أثناء التالوة

عدد آياتهااسم السورة

78الرحمن

مكان النزولرقم الجزء

المدينة المنورة27

إثراء:

من آداب تالوة القرآن الكريم: 
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                                                                                                                                                                              ٱ      ٻ ٻ ٻ

چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   زبڃ  
ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   
ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   
گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ      
ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ       گ  
ڱ  ڱ    ں   ں   ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  
ھ   ھ   ہ   ہ   ہ      ہ   ۀ   ۀ  
ڭ   ۓ   ۓ   ے    ے  ھ   ھ  
ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ      ڭ   ڭڭ 
ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ٱ  ٻ  ٻ  
ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ  
ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ  
ڦ    ڤ   ڤ   ڤ       ڤ   ٹ   ٹ   ٹ  
ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ  
ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  
ڳ   ڳ    گگ   گ   گ   ک   ک   ک   ک    ڑ  
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  

أتلو وأتدبر
من أسماء اللَّه 

الحسنى.
ڃ:

                علمه النطق 
بلغة من اللغات. 

ڇ  ڇ:

بحساب معلوم 
مقدَّر. 

ڌ:

علم اإلنسان القرآن.
 ڃ  چ:

بالعدل. ڳ:
وعاء الطَّْلع 

)الثمر(. 
ڻ:

القشر أو الورق 
اليابس.

  ہ:

ما ال ساق له 
من النبات.

ڎ:

نَِعم.   ۋ:

لهب صاٍف ال 
دخان فيه.

ۆ:

خلط.  ڀ:

ٺ:  حاجز.
   ٺ  ٿ: ال يختلطان.
  ڄ: السفن الجارية.

   ڃ:كالجبال.

هالك.  ڍ:
 ڈ: العظمة البالغة.

طين يابس. ڭ:
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« أستمع إىل تالوة معلمي، وأردد خلفه بصوت مجيل.
..............................................................  

« أستمع إىل تالوة زميلي، وأكتشف أخطاءه وأصوهبا.
« أتلو اآلايت، وزميلي يستمع ويصوب يل األخطاء.

« نستظهر اآلايت بصورة تبادلية أمام املعلم.
« كل واحد منا يتلو آيًة، وقائد اجملموعة يصوِّب لنا.

« نتعلم من مالحظات معلمنا.

ۀ: اإلنس والجن.

  ڭ:  جوانب.   

    ۈ: بقهر وقوة.

ې: خالص ال دخان فيه.    

ى : نحاٌس مذاٌب.    

  ېئ : كاألديم، وهو 

الِجْلِد. 

نشاط فردي

نشاط ثنائي

نشاط جماعي

ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ    ۀ   ۀ   ڻ  
ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے     ے   ھ   ھ  
ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ      ۆ    ۆ   ۇۇ   ڭ  
ى   ى   ې   ې   ې   ې    ۉ   ۉ   ۅ   ۅ  
ۇئ   وئۇئ    وئ    ەئ   ەئ   ائائ  
ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ            ېئ  ېئ  ىئ  
ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی    جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ  

جب  حب  خب  مب  ىب  يب    چ
]سورة الرمحن: 40-1 [
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أدون مالحظاتي:

..........................................................  »
.......................................................... »
.......................................................... »
.......................................................... »



19 سورة االنشقاق - حفظ

أَتَـَعرَُّف اآليات الكريمة

سورة االنشقاق

- إتقان حفظ السورة الكريمة.

- فهم معاني المفردات الواردة في 

السورة الكريمة فهًما سليًما.

أتعلم في هذا الدرس:

)حفظ(

التهيئة: 

عدد آياتهااسم السورة

25االنشقاق

مكان النزولرقم الجزء

مكة المكرمة30

من آداب تالوة القرآن الكريم: 

« ذكِّر زمالءك ببعض اآلداب األخرى اليت حترص عليها أثناء تالوتك 
للقرآن الكرمي. 

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

واك التَّعوُّذ باللَّه من الشَّيطان الرَّجيم                              استخدام السِّ
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                                                                                                                                                                              ٱ      ٻ ٻ ٻ

ٿ   ٿ   ٿ    ٺ       ٺ   ٺ   ٺ     ڀ   ڀ   زب 
ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ  
ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  ڃ      ڄ   ڦ  ڦ    ڦ  
ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ   ڇ     ڇ  ڇ  
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ   ڎ     ڈ   ڈ  
ژ  ژ  ڑ  ڑ          ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  
گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ          ڱ  ڱ    ڱ    ڱ   ں      ں  
ڻ  ڻ  ڻ      ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ    ہ   ھ  ھ  ھ   
ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    
ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
ائ   ۉ  ۉ   ې  ې   ې   ې  ى  ى  ائ  
ۆئ   ۆئ     ۇئ   ۇئ    وئ   وئ   ەئ    ەئ 
ىئ   ىئ   ىئ    ېئ   ېئ    ېئ    ۈئ   ۈئ  

ی  ی  ی  ی     جئ  حئ   چ

أي: تشقَّقت وتغيَّرت 
هيئُتها.

  ٺ:

حق عليها االستماع 
واالنقياد.

  ٿ:

استمعت وانقادت للَّه. ٺ :

خلت من كلِّ ما بداخلها. ڤ:

أتلو وأستظهر

ڄ     ڄ  ڃ  : جاهد في عملك، 
مقبل على ربك.   

لت  چ: صحيفة أعماله التي سجِّ
فيها حسناته وسيِّئاته.          

ک  ک: أي: بشماله من وراء 
ظهره؛ إذالاًل له لكفره.  

  گ : هالًكا.
ڻ  : يرجع إلى ربِّه ليحاسبه. 

 ھ  : الشفق: الُحمرة التي تظهر 
في السماء بعد الغروب.           

  ۓ : ضمَّ وجمع.
    ڭ: اكتمل وصار بدرًا. 

ۆ  ۆ  ۈ : مرتبة بعد مرتبة، 
فالموت يعقبه البعث، فالحساب 

فالجزاء.     
  ۆئ : ُيْخفون وُيضِمرون.                             

جئ : مقطوع.

]سورة االنشقاق[
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أتبين حفظي:

                                                                                                                                                                                                              ٱ      ٻ ٻ ٻ

ٹ   ٿ..............    ٿ   ٿ      .............. ٺ       ٺ   ٺ   ڀ..............     ڀ   زب 
ڄ   ڄ      ڄ   ڄ   ڦ    ڦ     .............. ڦ   ڤ   ڤ   ڤ..............   ٹ   ٹ  
ڍ  ڇ   ڇ   ڇ   ڇ         .............. چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ..............     
..............  ڌ  ڌ   ڎ   ڎ..............   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ..............         ک  ک  ک  
ڱ        .............. ڱ     ڱ   ڳ           ڳ   ڳ     .............. گ   گ   گ..............   ک   
ں      ں  ڻ  ڻ  ڻ      ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ    ..............ھ  ھ  ھ ..............   ے  ے  

ۓ..............  ڭ  ڭ  ڭ..............    ۇ   چ

قولــه تعــاىل:زب ۉ  ۉ   ې  ې   ې   ې  ىچ ]االنشــقاق: 21[. آيــة 
سجدة؛ أي: ُيَسنُّ للقارئ أن يسجَد عندها، وعالمتها يف املصحف هي هذه 

العالمــة الــي جبــوار يســجدون ) ى(، واخلــط الــذي فوقهــا.
إثراء:
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     )تفسري(

–  تالوة سورة الضحى تالوة سليمة.
–  فهم بعض معاين مفردات السورة.

-  أسباب نُزول سورة الضحى.
–  توضيح املعىن اإلمجايل لسورة الضحى.

-  بيان الدروس والقيم املستفادة من سورة الضحى.

أتـََعلَُّم يف هذا الدرس: 

عناية اللَّه  برسوله ملسو هيلع هللا ىلص - سورة الضحى  

التهيئة: 

- حدِّد األوقات الخاصة بالصالة من خالل الصورة.
- أين تتوقع وقت الضحى بين هذه األوقات؟

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

عدد آياتهااسم السورة

11الضحى

مكان النزولرقم الجزء

مكة المكرمة30

أَتَـَعرَُّف السورة الكريمة:

.......................................................
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ر أتلو وأُفسِّ

سبب النزول: 

زب  ٱ       ٻ  ٻ  ٻرب      
ڇ      چ    چ    چ     چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ    ڄ   زب 
ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ      ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ  
گ   گ   گ   ک   ک   ک    ک   ڑ   ڑ   ژ  
گ  ڳ  ڳ        ڳ   ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ      ڻ  
ڻ   ۀ رب                                                                               ]سورة الضحى[    

أتخَّر الوحي عن الرسول )ملسو هيلع هللا ىلص(؛ حلكمة يعلمها هللا تعاىل، ففرح لذلك املشركون، وقالت له امرأة: 

ما أرى شيطاَنك إال قد تركك، فحزن النَّيبُّ )ملسو هيلع هللا ىلص( لذلك ُحزًن شديًدا؛ فأنزل هللا تعاىل سورة 

الضُّحى؛ ليطيَِّب خاطر النيبِّ )ملسو هيلع هللا ىلص(، وميحَو عنه ُحزنَه.

رســول              قــال  قــال:  موصــواًل،   )�( ُهـَريْـــَرة  أيب  حديــث  مــن  البــزَّار  أخــرج   »
لــه، فــأن وهــو يف اجلنَّــة  هللا )ملسو هيلع هللا ىلص(:»مــن َكَفــَل يتيًمــا ذا قرابــة، أو ال قرابــة 

والوســطى«. ــبَّابة  السَّ إصبعيــه،  وضــمَّ  كهاتــني، 

وقت ارتفاع الشمس. ڄ

أقبل بظالمه.  ڃ

 وما أبـْغَـَضـك.چ    چ

فرعاك.ڑ

فقيرًا.گ  

ال تذله.   ڳ   ڳ   

 من مات أبوه صغيرًا. ژ

معاني المفردات:

من الهدي النبوي

إثرائــــــــي
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 زبڄ  رب : أقسم ابلضحى وطلوعه على العامل بضيائه.
زب ڄ  ڄ  ڃ رب: أقسم ابلليل إذا سكن هبدوئه وخيم بظالمه.

زبڃ  ڃ  چ  چ    چرب: ما أبغضك ربك - اي حممد - بعدما أحبك، وما أبعدك بعد أن     
                             قربك.

زبڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍرب: ولدار اآلخرة يف الفردوس األعلى خري لك من دار الدنيا؛    
                                    فهناك السرور والنعيم الدائم.

زبڌ  ڌ ڎ     ڎ  رب: وهللِا ليعطينك هللا من أصناف النعيم ما يرضيك من   
                                         قرة العني، وسرور النفس.

زب ڈ  ژ  ژ  ڑ  رب: أما وجدك يتيًما قبل النبوة فآواك ورعاك؟
زب ک  ک   ک  رب: ووجدك ال تدري ما الكتاب وال اإلميان فعلمك ما مل تكن تعلم.
زب  گ  گ  گ  رب: ووجدك فقريًا فرزقك وقنعك مبا أعطاك من النعم املعنوية واملادية 

                              ما أغىن نفسك عن الدنيا.

نشاط جماعي

نشاط فردي

يف رحاب اآلايت

                  أتمَّل فيما درست واستنتج:

                       ثالث نعم أنعم هللا تعاىل هبا على نبيه حممد ملسو هيلع هللا ىلص يف السورة الكرمية.

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

زب  ڳ  ڳ        ڳ   ڳ    رب: فأما اليتيم فال تسئ معاملته، بل ارحم ضعفه؛ فقد كنت   
                            يتيًما، فتذكر ذلك.

زب ڱ  ڱ  ڱ  ںرب: وأما السائل فال تزجره، بل أطعمه.
       تعاون مع زمالئك يف كتابة كيفية التعامل مع اليتيم والسائل عند تقدمي 

       املساعدة هلما.
..............................................................................    

زب  ڻ  ڻ      ڻ  ڻرب: وأما بنعمة ربك الي أسبغها عليك فتحدث هبا.
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1. املكانة الكبرية لسيدن حممد ملسو هيلع هللا ىلص.
2. هللا تعاىل حيمي عباده املؤمنني ويرعاهم.
3. التعاون مع احملتاجني واليتامى ابلعطاء.

4.شكر نعم هللا   ابلقول والفعل.

من واقع ما تعيشه كيف ميكننا مساعدة احملتاجني ورعاية األيتام؟
.............................................................................................

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

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

أتبني الدروس املستفادة من السورة:

نشاط ختامي:
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- علل: نزول سورة الضحى؟   
.............................................................................................

2. قال تعاىل: زبڌڌڎ ڎ رب ]الضحى[.
- ما البشارة الي حتملها هذه اآلية الكرمية لرسول هللا )ملسو هيلع هللا ىلص(؟

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

3. قال تعاىل: زب  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  رب 
]الضحى[.

ح ذلك الفضل.  - يف اآلايت تذكري بفضل هللا تعاىل على نبيِّه )ملسو هيلع هللا ىلص(، وضِّ
..............................................................................................
..............................................................................................

4. قال تعاىل: زبڳ ڳ        ڳ   ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ      ڻ  ڻ   ۀرب 
]الضحى:[.

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

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

التقويم

 1. قال تعاىل: زب ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  رب     ]الضحى[.

 السؤال األول: أجب عن األسئلة اآلتية يف ضوء فهمك لآلايت:

 - استنبط من اآلايت الوصااي والتوجيهات الواردة فيها.
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1. ذكرت السُّورة من نعم هللا تعاىل على نبيِّه )ملسو هيلع هللا ىلص(:

2. زب ڌ  ڌ  ڎ     ڎ رب: بشرى بعظيم العطاء للرسول )ملسو هيلع هللا ىلص(:

 السؤال الثاين: اخرت اإلجابة الصحيحة من بني البدائل:

أربع نِعم  ثالث نِعمنعمتين اثنتين

في الدَّارين في اآلخرةفي الدنيا
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فضل تعلم القرآن الكريم وتعليمه

أقرأ وأستظهر:

- استظهار الحديث الشريف.

- راوي الحديث.

-  معانــــــي المفــــردات الـــــــــواردة 

فــي الحديــث.

- المعنى اإلجمالي للحديث.

-  الـــــــدروس المستفــــــــــادة مـــــــن 

الحديــث.

أتعلم في هذا الدرس:

التهيئة: 

عــن عائشــة � قالــت: قــال رســول اللَّــه  ملسو هيلع هللا ىلص: »الماهــر بالقــرآن مــع الســفرة 
الكــرام البــررة«. ]صحيــح مســلم )1/ 549([.

من خالل قراءتك لهذا الحديث، ما الذي تستنتجه؟
..................................................................................................

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  زبٺ 
]اإلســراء[ ڦرب      ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

َعــْن ُعْثمــاَن بــِن َعفَّــاَن �، َعــِن النَّبِــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص قَــاَل: »َخْيـــرُُكْم َمــْن 
تـََعلَّــَم الُقــْرآَن َوَعلََّمــُه«. ]رواه البخــاري[.
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تأمالتي 

نشاط فردي:
استعن ابلصور، مث أِجْب:

خرُي األعمال هي: .............................................................

أتعلَّم القرآن وأعلِّمه لـ: ........................................................

َخيـْرُُكْم

تـََعلََّم

الُقْرآن

َوَعلََّمُه

أفضلكم.

َدرس وحِفظ.

كالم هللا تعاىل املنزَّل على رسول هللا حممد ملسو هيلع هللا ىلص.

علََّم غريه القرآن الكرمي.

معاني المفردات:

..................»

..................»

..................»

من خالل فهمك ملعاين الكلمات ِصل العمود ) أ ( مبا يناسبه من العمود )ب(:

) أ (
َخيـْرُُكْم

تـََعلََّم

الُقْرآن

َوَعلََّمُه

)ب(
علََّم غريه القرآن الكرمي.

درس وحِفظ.

أفضلكم.

كالم هللا الـُمنزَّل على رسول هللا حممد ملسو هيلع هللا ىلص
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أتعرَّف راوي الحديث

ُعثماُن بُن عفَّاَن بِن العاِص �.امسه

ذو النورين؛ لزواجه اببني رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص رقية مث أم كلثوم �.لقبه

كان رابَع َمن أسَلم مع النيبِّ ملسو هيلع هللا ىلصإسالمه
أحد العشرة املبشرين ابجلنة، وكان مشهورًا حبيائه وإنفاقه يف سبيل هللا فضله

تعاىل، وهو اثلث اخللفاء الراشدين.

أتأسَّى:

مــن خــالل التعريــف بــراوي الحديــث أعجبتنــي صفــاُت وفضائــل عثمــاَن بــِن عفَّــان �،  «
فُأحــبُّ أن أقتــِدَي بــه فــي:

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

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

في رحاب الحديث الشريف:

ــح النبــي ملسو هيلع هللا ىلص أن أفضــل األعمــال هــي تعلُّــم القــرآن الكريــم وتعليمــه للنــاس، وكان النبــيُّ  يوضِّ
ملسو هيلع هللا ىلص يحــثُّ الصحابــة علــى تعلُّــم القــرآن الكريــم وقراءتــه، ويشــجعهم علــى حفظــه، ويقــّدم حافــظ 

القــرآن علــى غيــر الحافــظ. 
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من فضائل تعلُّم القرآن الكريم
أنه يزيد احلسنات:. 1

فعــن َعْبــِد اللَّــِه بــِن َمْســُعوٍد �، قــال: قــاَل َرســوُل اللَّــِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َمــْن قــَـَرأَ َحْرفًــا ِمــْن 
ِكتــاِب  اللَّــِه فـَلَــُه بِــِه َحَســَنٌة، َوالَحَســَنُة ِبَعْشــِر أَْمثَاِلهــا، ال أَقُــوُل الــم َحــْرٌف، َوَلِكــْن 

أَلِــٌف َحــْرٌف، َوالٌم َحــْرٌف، َوِميــٌم َحــْرٌف«. ]رواه الترمــذي[.
يرفع القرآن صاحبه يف درجات اجلنة.. 2

يشَفع لصاحبه حىت يُدخَله اجلنة:. 3
فعــن أبــي أُماَمــَة الباِهلِــيِّ � قــاَل َســِمْعُت َرُســوَل اللَّــِه ملسو هيلع هللا ىلص يـَُقــوُل: »اقـْــَرؤوا 

الُقــْرآَن فِإنَـّـُه  يَْأتِــي يـَــْوَم  الِقياَمــِة َشــِفيًعا أَلْصحابِــِه«. ]رواه مســلم[ 

فعدِّْد كم حسنة تأخذها في قراءة سورة الفاتحة. «

نشاط ثنائي:
أتعاون مع زميلي يف استكمال ِثار فضل تعلم القرآن الكرمي.

.....-2

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

.......   

.....-1

.....   
من فضائل تعلُّم   

  القرآن الكريم
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»وما اجتمع قوم يف بيت من بيوت هللا يتلون كتاب هللا ويتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم 
السكينة، وغشيتهم الرمحة وحفظتهم املالئكة وذكرهم هللا فيمن عنده«.

من فضائل تعليم القرآن الكرمي:

أثر القرآن الكرمي على صاحبه وعلى اجملتمع

األجر والثواب من هللا.. 1

 خري األعمال وأقرهبا إىل هللا، فهو يعلم الناس كالم هللا. . 2

 يرضى هللا عنه يف الدنيا واآلخرة.. 3

 يعطي صاحبه اهليبة والتقدير. . 1

 يكسب صاحبه ُحسن اخلُلق.. 2

ًكا بدينه وُملتزًِما أبخالقه.. 3  جيعل اجملتمع ُمتمسِّ

نشاط مجاعي:
أتعاون مع جمموعيت وأذكر آاثرًا أخرى للقرآن على الفرد واجملتمع.

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

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

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

إثراء
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آداب تعلُّم القرآن الكرمي
إخالص النية هلل تعاىل.. 1
احرتام ُمعلم القرآن الكرمي.. 2
املواظبة على قراءة القرآن الكرمي.. 3
التعامل مع املصحف ابحرتام.. 4

إثراء

نشاط فردي:

َحَمد يتحدث في حصة القرآن الكريم. فِبَم تنصُحه؟ «

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

الدروس املستفادة

احلث على تعلم القرآن الكرمي وتعليمه.. 1

بيان فضل َمن تعلم القرآن الكرمي.. 2

األدب مع القرآن الكرمي.. 3

القرآن الكرمي يشفع يل يوم القيامة.. 4

للقرآن الكرمي أثر عظيم على صاحبه وعلى اجملتمع.. 5
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آداب تعلُّم القرآن الكرمي
إخالص النية هلل تعاىل.. 1
احرتام ُمعلم القرآن الكرمي.. 2
املواظبة على قراءة القرآن الكرمي.. 3
التعامل مع املصحف ابحرتام.. 4

نشاط مجاعي:
أشارك زمالئي يف استنتاج املستفاد من احلديث الشريف غري ما ذكر.

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

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

..........................................................................................................................
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أُنظِّم تعلُّمي:
تعلم: .............................. 2خريكم: ............................. 1
القرآن: كالم هللا املنزَّل على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص.. 3
علمه: ............................................................................. 4

من معاني المفردات:

عن ُعْثماَن بِن َعفَّاَن �،
َعِن النَّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: »َخيـْرُُكْم َمن .................
..............................................................

» .....................................................

عثمان بن عفان بن العاص �امسه:
..........................................نسبه:
..........................................فضله:
..........................................وفاته:

التعريف براوي الحديث:

أثر القرآن الكريم على صاحبه وعلى المجتمع:من فضائل تعلم القرآن الكريم:

من فضائل تعليم القرآن الكريم:

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

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

3 .........................................................

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

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

3 .........................................................

أنَّ أهَل القرآِن هم أهُل الـلَِّه وخاصَُّته.. 1

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

3 .........................................................

4 .........................................................
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التقويم

السؤال األول: أكمل احلديث الشريف:
َعْن ُعْثماَن بِن َعفَّاَن �، َعِن النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: »َخْيـرُُكْم ..............................

.»...............................
السؤال الثاين: عرِّف براوي احلديث من حيث:

امسه
لقبه
فضله
إسالمه

السؤال الثالث: َعاَلَم حثَّ النيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص يف احلديث؟
..........................................................................................................................   
..........................................................................................................................   

السؤال الرابع: أكمل اجلدول مبا يناسبه:
2- فضل تعليم القرآن الكريم1-  فضل تعلم القرآن الكريم

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

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

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

السؤال اخلامس: بنيِّ أثر القرآن الكرمي على صاحبه وعلى اجملتمع.
..........................................................................................................................   
..........................................................................................................................   
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السؤال السادس: اكتب ثالثة أمور مستفادة من احلديث.
» ....................................................................................................................

» ....................................................................................................................

» ....................................................................................................................
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اإليماُن باهلل َتعالى 

- ماذا َتسَتفيُد ِمْن هذه الِقصَِّة؟ 
» ..................................................................
» ..................................................................

قاَل َنِفٌع َموىل ابِن ُعَمَر: »َخرْجُت مَع اْبِن ُعمَر يف بَعِض نَواحي الـَمدينِة َوَمعُه 
َأْصحاٌب لُه، َفوَضعوا ُسفرًة، َفمرَّ هِبْم راٍع، َفقاَل لُه َعبُد هللِا: َهْل َلَك أْن تَبيَعنا شاًة 
ــا  ِمــْن َغنِمــَك َنْتزِرُهــا ونُْطِعُمــَك ِمــْن حَلِمهــا مــا تُفِطــُر َعليــِه ونُعطيــَك َثَنهــا ؟ قــاَل: ِإنَّ
ــا ِلَمــْوالَي، قــاَل: َفمــا َعَســْيَت أْن يَقــوَل لَــَك َمــْوالَك ِإْن قُلــَت: َأكَلهــا  َليســْت يل، ِإنَّ
الذِّئــُب؟ َفَمضــى الرَّاعــي وهــَو رافِــٌع إْصبَعــُه إىل السَّــماِء وهــَو يَقــوُل: فَأيــَن هللاُ؟! قــاَل: 

فَـــَلْم يَزِل ابُن ُعمَر يَقوُل: قاَل الرَّاعي فَأيَن هللاُ ؟ «. ]صفة الصفوة: 402/1[

هَو اْعِتقاٌد اِبلقلِب، وقَـْوٌل اِبللِّساِن، وَعمٌل اِبجلَوارِح، يَزيُد اِبلطَّاَعِة ويَــْنــُقُص اِبملـــَْعصَيِة. «
وَأْعَظُم َكِلَمٍة َتُدلُّ َعلى اإلمياِن ِهَي: » ال ِإلَه ِإالَّ هللاُ «. «

هو إفراد هللا تعاىل يف ربوبيَِّته وألوهيَِّته وأمسائه وصفاته. «
، خالًقــا، مالــًكا، مدبــرًا، وأنــه هــو املعبــود ال شــريك لــه، وأن لــه     وهــو يعــي اإلميــان ابللَّ رابًّ

األمســاء احلســىن، والصفــات العلــى.

َمعىن اإلمياِن ابهلِل َتعاىل:

َحقيَقُة اإلمياِن اِبهلِل َتعاىل :

التهيئة: 

– َمعىن اإلمياِن اِبهلِل َتعاىل.
– َحقيقَة اإلمياِن اِبهلِل َتعاىل.
– ُحْكَم اإلمياِن اِبهلِل َتعاىل.
– َثَراِت اإلمياِن اِبهلِل َتعاىل.

أتـََعلَُّم يف هذا الدَّرِس: 
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فائدة:
كلما زاد إيمانك بالله انعكس ذلك على عبادتك وسلوكك الحسن مع الناس.
 وكلما قلَّ إميانك ابهلل ظهر ذلك يف التفريط يف العبادة وسوء اخللق مع الناس.

ُحْكُم اإلمياِن اِبهلِل َتعاىل:

أثر اإلمياِن اِبهلِل َتعاىل:

الركن األول من أركان االيمان، وهو واِجٌب 
َعلى َجميِع الَخْلِق.

ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   چٱ   َتعــاىل:  هللاُ  قــاَل 
پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ  

چ.]األنبيــاء[ ٺ 

: يظهر من خالل أداء الواجبات كالصالة والصوم دون كسل. – مع هللا 
– مع النفس: يظهر من خالل الصرب على البالء والشكر على النعم.

– مــع النــاس: يظهــر مــن خــالل الصفــات احلميــدة الــي جتلــب حمبــة واحــرام اآلخريــن؛ كطهــارة 
القلــب وحســن الصفــات.

- اشَترِْك َمَع َمْجموَعِتَك ثُمَّ ُقْم ِبِكتابِة أَْمِثَلٍة ُتُدلُّ َعلى َحقيقِة اإليماِن بِاللَِّه َتعالى. 
» ...................................................................
» ...................................................................
» ...................................................................

َنشاٌط 
َجماِعيٌّ
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- بَعَد ِدراَستي ِلهذا الَمْوضوِع قـــَـــرَّْرُت َأْن أَقوَم ِبما يَأتي:
» ...................................................................
» ...................................................................
» ...................................................................

- َضــْع َتحــَت الصُّــورِة ِعبــاَرَة: » تَــُدلُّ َعلــى اإليمــاِن بِاللَّــِه تعالــى «، أَْو » ُتخالِــُف 
اإليمــاَن بِاللَّــِه تعالــى «.

» ............................» ..................................

» ............................» ..................................

ُأطَبُِّق 

َنشاٌط 
فـَْرِديٌّ
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َمعنى اإليماِن بِاللَِّه تعالى: «
» .................

» .....................
» .....................
» .....................

َحقيَقُة اإليماِن بِاللَِّه تعالى: «
 هو اعتقاد:  ................
 و............ و............

ُحْكُم اإليماِن بِاللَِّه تعالى: «
» .....................

اإليماُن باهلل َتعالى 

أثر اإليماِن بِاللَِّه تعالى: «
ــــــُم  أَُنظِّ
تـََعلُّمي
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السؤال الثاين: َضْع َعالَمَة )   ( َأماَم املَْفهوِم املُناِسِب ِللِمثاِل:

هو :............................................................................ «

السؤال الثالث: اخرت اإِلجابَة الصَّحيَحَة ِمْن َبنِي الَبدائِل:

 أ - ُحْكُم اإلمياِن اِبهلِل َتعاىل:

واِجٌبجائٌزُمْسَتَحبٌّ

التقويم

السؤال األول: َعرِِّف اإلمياَن ابهلِل َتعاىل.

ُماَلفُة اإلمياِناإلمياُن اِبللَِّ  امِلثاُل

َيُدلُّ َعلى"جاِسم" حَيِْرُص َعلى طاَعِة هللِا وَرسولِِه 

َيُدلُّ َعلىمرمي تتكربَّ على صديقاتِـها 

َيُدلُّ َعلى"َخاِلد" يُذاِكُر ُدروَسُه بِِْتقاٍن

السؤال الرابع: أكمل: أثَر اإلمياِن اِبهلِل َتعاىل يظهر:

مع الناس من خاللمع النفس من خاللمع هللا من خالل

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

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

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

..........................
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1- وّضح حقيقة اإلميان ابهلل تعاىل.

» ................................................................................
» ................................................................................

2- ما أعظم كلمة تدل على اإلميان؟

» ................................................................................

السؤال اخلامس: أجب عما أييت:
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التهيئة: 

َتعاَوْن َمَع ُزَمالِئَك في َتْدويِن َمصاِدِر الِمياِه. «
..........................................................................................................

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

اْهَتمَّ اإِلْسالُم أبَْنواِع املِياِه َوُحْكِم اْسِتْعماِل ُكلِّ نـَْوٍع.
واملــاُء  َأْصــُل ُكلِّ َحــيٍّ َعلــى َوْجــِه اأَلْرِض، قــال َتعــاىَل: زبں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ 

ۀ ہ ہرب ]األنبيــاء[.

َأْحكاُم املياِه

- أَْنواَع الِمياِه.

- أَْنواَع الِمياِه الَّتي َيجوُز التََّطهُُّر ِبها.

- أَْنواَع الِمياِه الَّتي ال َيجوُز التََّطهُُّر ِبها.

- َعَظَمَة اإِلْسالِم في الِعنايَِة بِالطَّهاَرِة.

أَتـََعلَُّم في َهذا الدَّْرِس:

]الفرقان[ ىمحٱ ىق يق اك لك  مك ىك يمح
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أَْنواُع الِمياِه:

اأَلْصُل في الماِء، أَنَُّه ال َطْعَم َلُه، َوال َلْوَن، َوال راِئَحَة، َوالماُء أَْنواٌع ثالثٌة:
- الماُء الطَّهوُر.
- الماُء الطّاِهُر.
- الماُء النَِّجُس.

أَْنواُع الِمياِه الَّتي َيجوُز التََّطهُُّر ِبها:

الِماء الَوحيد الَّذي َيجوُز اْسِتْعمالُُه في الِعباَدِة:

هو املاُء الطَّهوُر: وهو املاء الباقي َعَلى ِخْلَقِتِه األصلية اليت ُخِلَق عليها.
َوُيْسَتْخَدُم يف العاداِت اليـَْوميَِّة كالطَّعاِم والشَّراِب َوَغرْيِِه.

والُغْسِلكالُوضوِء
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َأْمِثَلُة الماِء الطَّهوِر:

ماُء الَعنْيِماُء الَبْحِر

ماُء الِبْئِرماُء النَـّْهِر

ماُء البـََرِدماُء املََطِر

ماُء الشُّْرِبماُء الثَـّْلِج
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أَْنواُع الِمياِه الَّتي ال َيجوُز التََّطهُُّر ِبها:

مها: املاء النجس، واملاء الطاهر. 
أواًل: املــاُء النَِّجــُس: وهــو مــاء وقعــت فيــه جناســة وكان قليــاًل، فــال جيــوز اســتعماله يف العبادات 

وال العادات.
ِمْن َأْمِثَلِة الماِء النَِّجِس:

ما خاَلَطُه بـَْوٌلماٌء َسَقَطْت فيِه َميـَْتٌة

ماٌء خاَلَطُه َدٌمماٌء َوَلَغ فيِه َكْلٌب

ِلونــه أو طعمــه أو رائحتــه بشــئ طاهــر فُيســتعمل للعــادة دون  اثنيًــا املــاء الطاِهــُر: هــو الَّــذي تـََغيَـّــَر 
العبادة.

ِمْن َأْمِثَلِة الماِء الطّاِهِر:

الّشاُيماُء الَوْرِد

الَعصرُيماُء الزَّْعَفراِن
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َوُيستعَمل الماُء الطاهُر في العاداِت مثل:

َوَغْسِل املالِبِسَطْهِي الطَّعاِم

والشَّراِب

َنشاٌط ثُنائيٌّ:
َتعاَوْن َمَع َزميِلِك واْكَتِشْف َأيَّ صورٍَة ِمَن صوِر املاِء الّتالَيِة مُيِْكُن اْسِتْخداُمُه يف الوضوء.

ودوِِّن السبب:....................................................................
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َتعاَوْن َمَع َأْفراِد جَمْموَعِتَك واْكَتِشِف اخَلطََأ.

يف الصورة ماٌء جَيوُز الُوضوُء ِبِه.. 1
الصَّحيُح: .....................................

يف الصورة ماٌء طاِهٌر.. 2
الصَّحيُح: .....................................

ٌس.. 3 يف الصورة ماٌء نَِ
الصَّحيُح: .....................................

يف الصورة ماٌء ال جَيوُز الُوضوُء ِبِه.. 4
الصَّحيُح: .....................................

نشاط جماعي
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َنشاٌط مَجاعيٌّ:
َتعاَوْن َمَع َأْفراِد جَمْموَعِتَك واقـْرَتِْح َوساِئَل ُتساِعُد ِبا زُمالَءَك َعَلى َنظاَفِة املَْدَرَسِة.

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

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

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

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

َعَظَمُة اإِلْسالِم في الِعنايَِة بِالطَّهارَِة والنَّظاَفِة:

اْهتَــمَّ اإِلْســالُم اْهِتماًمــا َكبيــرًا بالطهــارة والنظافــة، قــاَل َتعالَــى: زبڭ ۇ ۇ رب ]المدثــر[، َوَجَعــَل 
الطَّهــاَرَة َشــْرطًا ِمــْن ُشــروِط اإليمــاِن، َفقــاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »النَّظافَــُة ِمــَن اإليمــاِن«، ]َرواُه التِّْرمــذيُّ[، َوَشــرََع لَنــا 
ــواِك، وَُكلُّ  ــا َقــصَّ اأَلظاِفــِر، واْســِتْعماَل السِّ ــَنِن، َوَســنَّ لَن ــُه ِمــَن السُّ ـَـْوَم الُجُمَعــِة، َوَجَعَل االْغتســاَل يـ

َهــذا َعلَــى َســبيِل الطَّهــاَرِة والنَّظافَــِة. 
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أنظم تعلُّمي

123

َنِجٌسطاِهٌرَطهوٌرنـَْوُع الماِء

التَـّْعريُف
.........................
.........................
.........................

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

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

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

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

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

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

َأْمِثَلٌة

ماُء الَبْحِر - ماُء النَـّْهِر
.........- .........
.........- .........
.........- .........

الّشاُي 
.........................
.........................
.........................

.....................
ماٌء َوَلَغ فيِه َكْلٌب

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

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

استعماالته

َيجوُز اْسِتْعمالُُه في 
........، كالُوضوِء و.....

َوُيْسَتْخَدُم أَْيًضا في ....... 
كالطَّعاِم و.......و.......

جَيوُز اْسِتْعمالُُه يف ........
دوَن ........، كالشُّْرِب، 
َو..............، َوَطْهِي 

الطَّعاِم َوَغرْيِِه.

الَ جيوُز اْسِتْعماُل املاِء 
النَِّجِس يف ........ 
ال يف ........، َوال 

.........
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التقويم

السؤال األول: عدِّد أنواَع الِمياِه.
 ................................................................................................................................

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

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

السؤال الثاين: عّرف ما يأتي: 
أ- الماء الطاهر: ..................................................................
ب- الماء النجس: ................................................................

السؤال الثالث: اذُْكْر أَْنواَع الِمياِه الَّتي ال َيجوُز التََّطهُُّر ِبها.
................................................................................................................................

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

السؤال الرابع: اذُْكْر َحديثًا َعْن ِعنايَِة اإِلْسالِم بِالنَّظاَفِة والطَّهارَِة.
................................................................................................................................

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

الســؤال اخلامــس: ضــع إشــارة )( أمــام العبــارة الصحيحــة، وإشــارة )( أمــام العبــارة غــري 
الصحيحــة:

» )  ( الماء ينقسم إلى نوعين: طاهر ونجس.    
» )  ( من أمثلة الماء الطاهر ماء البحر.    
» )  ( من أمثلة الماء النجس ماء سقطت فيه َميـَْتة.   
» )  ( يجوز للمسلم أن يتوضأ بماء الورد.              
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السؤال السادس: صنف أنواع المياه اآلتية في الجدول المرفق:
ماء الورد - العصير - ماء سقطت فيه ميتة - ماء المطر - ماء النهر.

الماء النجسالماء الطاهرالماء الطهور

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

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

.............................
...........................
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المرحلة المكيَّة في الدعوة النبويَّة

- األمور التي كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يدعو إليها في مكة.

- مظاهر الجاهلية التي دعا النبي ملسو هيلع هللا ىلص إلزالتها.

أتعلم في هذا الدرس:

التهيئة: 

اكتب يف الفراغ التايل الكلمة املناسبة مما بني القوسني:
)القدس - مّكة - المدينة(.

ولــد النبــي ملسو هيلع هللا ىلص فــي .......................... عــام الفيــل، وأقــام فيهــا أكثــر حياتــه، ثــم  «
هاجــر إلــى .......................... وتوفِّــَي فيهــا ملسو هيلع هللا ىلص.
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نشاط:
أكتب األعداد مث أمجعها؛ ألعرف كم كانت مدَّة دعوته ملسو هيلع هللا ىلص يف مكة واملدينة:

مراحل الدَّعوة اإلسالميَّة:

الدَّعوة في مكة المكرمة:

كانــت قريــش وغيرهــا مــن العــرب علــى ديــن إبراهيــم �، ولكــن مــع ُمِضــيِّ الزمــن انحرفــوا  عــن 
، وانتشــر الشــرك  الطريــق المســتقيم ، فعبــدوا األصنــام التــي ال تنفــع وال تضــر مــن دون اللــه 
والظلــم والطغيــان، إلــى أن بعــث اللــه تعالــى رســوله محمــد بــن عبــد اللــه ملسو هيلع هللا ىلص، يدعــو النــاس إلــى 
اإلســالم وإلــى التوحيــد الخالــص؛ لينقذهــم مــن الظلمــات إلــى النــور، ومــن عبــادة األوثــان إلــى 

عبــادة اللــه تعالــى. 

اللــه  بعــد  إلــى  الرســول ملسو هيلع هللا ىلص بدعوتــه  بــدأ 
زبھ ھ ے  ے ۓ ۓرب  تعالــى:  قولــه  نــزول 

]المّدثــر[.

حيــث اســتمرَّت الدَّعــوة فــي مكــة ثــالث عشــرة 
ســنة، ثــم هاجــر إلــى المدينــة وبقــي فيهــا عشــر ســنوات يدعــو إلــى اللــه تعالــى.

مّرت الدعوة يف مكة مبرحلتني:

١٠ سنوات٣ سنوات

الدعوة اجلهريةالدعوة السريّة
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من خالل سورة اإلخالص:
أن اإلله الحق هو: ................................................................ «
وال  «  .......................... لــه  ليــس   .......................... تعالــى:  اللــه  أن 

........................... لــه  يكــن  ولــم   ..........................
أستنتج وأبيِّن

األمور التي اهتم بها النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص في مكة المكرمة خالل دعوته إلى اللَّه تعالى:

1- الدَّعوة إلى التَّوحيد، وتـَْرِك عبادة األصنام واألوثان:
دعا النبي ملسو هيلع هللا ىلص إلى عبادة الله وحده، وتـَْرك عبادة األصنام؛ وذلك:

ألن اإلنسان ليس عبًدا إال لله وحده. «
وأنه ليس هناك شريك مع الله تعالى. «
وأن هذه األصنام هي حجارة ال تسمع وال تبصر. «

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ   پ  پ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  زبٱ  تعــاىل:  قــال 
اإلخــالص[. ]ســورة  رب  ٿ  ٿ  ٺ 

2- الدَّعوة إلى التَّحلِّي باألخالق الفاضلة:
دعا النبي ملسو هيلع هللا ىلص إلى التَّحلِّي باألخالق الفاضلة؛ مثل: الرحمة، والمساواة، والتواضع، والتخلِّي 

عن العادات السيئة التي درج عليها المشركون؛ مثل: الظلم، والثأر، وأكل المال الحرام.
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بيــن يــدي مجموعــة مــن األخــالق، أتعــاون مــع زمالئــي فــي تصنيفهــا حســب 
اآلتــي: الجــدول 

دق - الحسد - الوفاء بالوعد - األمانة - الكذب - الحياء - األنانية. الصِّ

األخالق التي اعتبرها اإلسالم سيئةاألخالق التي اعتبرها اإلسالم حسنة

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

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

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

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

أتعاون وأصنِّف

مظاهر الجاهلية التي دعا النبي ملسو هيلع هللا ىلص إلزالتها
1- غزو القبائل العربية بعضها لبعض:

كان العــرب فــي الجاهليــة يغــزو بعضهــم بعًضــا، ويقتــل بعضهــم بعًضــا؛ مــن أجــل السَّــلب 
ــا جــاء اإلســالم حــرَّم ذلــك كلــه، ودعــا إلــى األمــن واألمــان، ونشــر  والنَّهــب، وســفك الدمــاء، فلمَّ

المحبــة بيــن النــاس.

2- العصبيَّة الَقبليَّة، والتمايز فيما بينهم:

كان المجتمــع الجاهلــي تســوده العصبيَّــة القبليَّــة، والتَّفاخــر باألنســاب، والتَّباهــي بالمــال، 
فجــاء اإلســالم وقضــى علــى مظاهــر التَّفرقــة بيــن النــاس؛ بإعالنــه مبــدأ المســاواة بيــن النــاس جميًعــا، 

وأنهــم أمــة واحــدة، يجمعهــم إلــه واحــد، وقــرآن واحــد، وديــن واحــد.
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أبحــث فــي أحــد كتــب التفســير الميســرة عــن معنــى قولــه تعالــى: زبڤ ڦ 
ڦرب ]التكويــر:8[، وأدوِّنــه هنــا ثــم أعرضــه أمــام زمالئــي.

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

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

أبحث وأستقصي

أتدبَّر وأستنتج

قال تعاىل: زبڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎرب ]احلجرات:13[.
من األكرم واألفضل عند هللا تعاىل: ...............................................................

3- وأُد البنات:

كان الرجــل فــي الجاهليَّــة إذا رزقــه اللــه باألنثــى؛ يســَودُّ وجهــه، ويســعى إلــى 
دفنهــا وهــي علــى قيــد الحيــاة؛ خوفًــا مــن أن تجلــب لــه العــار، أو خوفًــا مــن الفقــر.
قال تعالى: زبڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک کرب ]النحل[.

فلمــاء جــاء اإلســالم حــرَّم وأد البنــات، وعــدَّه مــن كبائــر الذنــوب حتــى قضــى 
علــى الظاهــرة.

4- أكل أموال الناس بالباطل:

كان الحصول على األموال في الجاهلية يعود إلى أكل أموال الناس بالباطل؛ 
مــن النهــب والســرقة وقطــع الطريــق والربــا والقمــار، فلمــا جــاء اإلســالم حــرَّم ذلــك 

تحريًمــا قطعيًّــا، وتوعَّــد َمــن فعــل ذلــك بالعقوبــة القاسية.قـــــال تعالــى:زبٹ 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦرب ]النســاء:29[. 

الــي  القبليــة  العصبيَّــة 
حارهبــا اإلســالم هــي: أن 
يدافــع الرجــل عــن قرابتــه؛ 

مظلومــني. أو  ظاملــني 

زدين:
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ِّ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

أنظِّم تعلُّمي:
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السؤال الثاين: عّلل:
- اهتمام النيب بغرس عقيدة التوحيد يف نفوس الناس.

.............................................................................................
- غزو القبائل العربية بعضها لبعض يف اجلاهلّية.

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

السؤال الثالث: عدِّد مظاهر اجلاهلية اليت دعا النيب ملسو هيلع هللا ىلص إلزالتها والقضاء عليها.
..............................................................................................

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

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

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

غري  العبارة  أمام   )( وإشارة  الصحيحة،  العبارة  أمام   )( إشارة  ضع  الرابع:  السؤال 
الصحيحة:

 )      ( 1. استمرت الدعوة يف املرحلة املكية عشر سنوات.           
2. التفاضل بني الناس ابإلميان والتقوى ال ابملال واجلاه.                                 )      ( 
3.  أقّر اإلسالم مبدأ العصبية القبلية.                             )      (   

التقويم

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

ُة الدعوة النبويَّة يف مكة؟   السؤال األول:كم كانت مدَّ
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التهيئة: 

فــي  هــا  أُمِّ مــع  تمشــي  مريــم  كانــت 
األشــجار  منظــر  فأعجبهــا  الحديقــة، 
لهــا  يــا  هــا:  ألُمِّ فقالــت  الحديقــة  فــي 
مــن أشــجار رائعــة وجميلــة! فقالــت لهــا 
أمهــا: هــل تريديــَن أن يكــون لــك أجمــل 

مــن هــذه األشــجار فــي اْلَجنَّــة؟ 
فقالــت: نـََعــْم، ولكــن كيــف يــا أمــي؟ فأجابــت: إذا قـُْلــِت: »ُســبحاَن اللَّــه، والحمــد 

للَّــه، وال إلــه إال اللَّــه، واللَّــه أكبــر« غــرس لــك نخــل كثيــر فــي الَجنَّــة.
وأنا أيًضا أحبُّ أن يكون لي أجمل أشجار في الَجنة ، ِلذا سُأكثر من قول:

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

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

فْضُل الذِّْكر وآدابه

- فْضل وآداب ِذكر اللَّه  تعالى.

- أنواع الذِّكر.

- جزاء الذِّكر وفوائده.

- أهمية ِذْكر اللَّه  تعالى.

أتعلم في هذا الدرس:
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 َوَعــَد اللَّــه تعالــى َمــن يواظــب علــى ألفــاظ الذِّكــر واألدعيــة التــي ذكــرت فــي القــرآن الكريــم والسُّــنة 
النبويــة، باألجــر الكبيــر فــي الدنيــا واآلخــرة.

قال اللَّه تعالى: زبىت يت جث مث ىثرب ]الرعد:28[. «
ۅرب  « ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  زبۇ  تعالــى:  اللَّــه  وقــال 

]األحــزاب:35[.

وعــن أبــي هريــرة وأبــي ســعيد � أنهمــا شــهدا علــى 
النبــي ملسو هيلع هللا ىلص أنــه قــال: »ال يـَْقُعــُد قـَــْوٌم َيْذكــروَن اللَّــه إالَّ 
َحفَّْتـــُهُم اْلَمالِئَكــُة، َوَغِشيَـْتـــُهُم الرَّْحَمــُة، َونَـــَزَلْت َعَلْيِهــُم 
السَّكيَنُة، َوذََكَرهُم اللَُّه فيَمْن ِعْنَدُه« ]رواه مسلم )2700([.

َوَعــْن أبِــي ُموَســى � قَــاَل: قَــاَل النَّبِــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َمثَــُل  «
الَـّـِذي َيْذُكــُر َربَـّـُه َوالَـّـِذي ال َيْذُكــُر َربَـّـُه َمثَــُل الَحــيِّ 

َوالَميِّــِت«. ]رواه البخــاري[.

أستنتج:
ممَّا َسَبَق فضائل الذِّكر وأدوِّنها. «

ابلذِّكر يطمئنُّ:
.....................

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

ابلذِّكر يُغفر:
.....................

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

ابلذِّكر حتفُّي:
.....................

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

ابلذِّْكر تغشاين:
.....................

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

: ابلذِّْكر تنزل عليَّ
.....................

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

ابلذِّْكر َيْذُكُرين:
.....................

.....................
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آداب الذِّْكر:
للذِّكر آداٌب ال بّد أن يلتزمها الذاكر بني يَدي خالقه سبحانه، منها:

1- اإلخالص للَّه تعالى.

قال تعالى: زبُقِل اللََّه َأْعُبُد ُمْخِلًصا َلُه ِديِنيرب ]الزمر: 14[.

2- ِذكر اللَّه تعالى المستمر في جميع األحوال.

َعْن َعاِئَشَة � قَاَلْت: »َكاَن النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْذُكُر اللََّه َعَلى ُكلِّ أْحَيانِِه«. ]أخرجه مسلم[.

3- أن يكون الذِّكر سرًّا، للبـُْعِد عن الّرِياء.

قال رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص: »َخيـُْر الذِّْكِر اْلَخِفيُّ« ]رواه أحمد في مسنده[.

جزاء الذِّكر وفوائده

يرضى به هللا 
تعاىل علينا.

يُزِيل اهلّم
والغّم.

يقرِّب
للَجنة.

أييت ابلسُّرور 
واالْطِمئنان.

يطُرد
الشيطان.

َحيمي وحيفظ من 
كلِّ ُسوء ومكروه.

إىل اجلنة

أنواع الذِّكر

ِذكر هللا تعاىل
ابللِّسان؛ ويكون ابلتسبيح 

والتحميد وغريه.

ِذكر هللا تعاىل
ابْلقلب؛ وهو بَتذَكُّر َعَظَمة 

هللا عند أوامره ونواهيه.

ِذكر هللا تعاىل
ابْجلوارح؛ ابلعبادة والطَّاعة.
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نشاط فردي:
َأْختاُر اسم الذكر، وأكتب في الفراغ الذكر المناسب له: «

التَّْسبيح

َة إال ابهلل ال َحْوَل وال قـُوَّ

 التَّْحميد

ُسبحاَن هللِا

التَـّْهليل

هللا أْكرب

 احْلَْوقـََلة

احْلَْمُد هلِل

التَّْكبري

ال إَلَه إال هللا
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نشاط ثنائيٌّ:
َأْكُتُب أنا وزميلي بعَض األذْكار التي نقولها قـَْبَل النَّوم: «
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أنظِّم تعلُّمي:

فضل الذكر وآدابه

أنواع الذكر

من أداب
جزاء الذاكرينالذكر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2

3

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

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

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

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

1

2

3

4

page 7
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التقويم

ْد أنواع ِذكر اللَِّه تعالى. السؤال األول: عدِّ
................................................................................................................................

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

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

السؤال الثاني: اْختـَْر ما يناسب الحديث من بين األقواس:
قَاَل النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َمَثُل الَِّذي َيْذُكُر َربَُّه َوالَِّذي ال َيْذُكُر َربَُّه َمَثُل اْلَحيِّ َواْلَميِِّت«.

هذا الحديث يدل على:   
)آداب الذِّكر – أنواع الذِّكر – فْضل الذِّكر(.

المسلم يذكر ربه: «
)ِعنَد الصَّباح – عند الصَّالة – في جميِع األحوال(.

أَْفَضُل الذِّكر الذي يأتي برضا اللَِّه: «
)الَخِفيُّ – ِبَصْوٍت ُمْرَتِفع – أََماَم النَّاِس(.

السؤال الثالث: َضْع َعاَلَمَة )( َأماَم الُجملة الصَّحيحة، وعالمة )( َأمام الجملة غير الصحيحة:

» )  ( ِمن آداب الذِّكر أنه يحفظ من كل مكروه وسوء.    

» )  ( ذكر اللَِّه بالجوارح يكون بالعبادة وطاعة الله تعالى.    

» )  ( من جزاء اللَِّه للذاكريَن أنه يطُرد عنهم الشيطان.    

» )  ( من آداب الذكر أن يكون أماَم الناس وبصوٍت ُمْرَتِفٍع.    



ْكر وآدابه - )اآلداب واألخالق اإلسالمية(2 فْضُل الذِّ 80
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أَتَـَعرَُّف السورة الكريمة:

)تالوة() 41-78 (سورة الرحمن  

-  تالوة السورة الكريمة تالوة سليمة.
-  بيان معاني المفردات الواردة في سورة    

     الرحمن والنطق بها نطًقا صحيًحا.

أتعلم في هذا الدرس:

التهيئة: 

عدد اسم السورة
آياتها

78الرحمن

مكان النزولرقم الجزء

المدينة المنورة27

محد يستمع إىل سورة الرمحن خبشوع، وجاسم يريد أن يتحدث معه، ولكن يف 
كل مرة محد ال يرد عليه حىت انتهت السورة، مث قال: اي جاسم، أمل تعلم أن 

هللا تعاىل قال:
زب مج جح مح جخ مخ جس حس خس 

مس چ ]سورة األعراف[؟! 

ما األدب الذي تستنتجه من اآلايت؟ 
............................................................................
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أتلو وأتدبر
ٱ       ٻ  ٻ  ٻ 

پ   پ    خمممجنحنخنمنهن    چ 

ٿ   ٿ   ٿ      ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ  
ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ    ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ  
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  
ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ  
ژ  ڑ  ڑ     ک     ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  
ڻ      ڻ   ڻ   ڻ  ں   ں   ڱ   ڱڱ   ڱ   ڳ   ڳ     ڳ  
ے   ھ   ھ     ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ  
ۆ   ۇ   ۇ       ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے  
ۉ   ۉ   ۅ   ۅ    ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ  
ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  
وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  
ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ مئ 
ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  

ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ  

ڄ     ڄ   ڦ   ڦ     ڦ   ڦ   ڤ    ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ  

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ    

ژ    ڈ   ڈ    ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    ڇ   ڇ  

چ ڑ   ژ  

مــاٍء شــديد 
احلرارة.

ٹ  ٹ :

بستان داخل القصر 
وآخر خارجه.

ڄ :

أغصان.  چ  چ :

عينان من املاء 
جتراين خالهلما.

ڍ :

ِصنفان: معروف 
وغريب.

ک:

السميك من احلرير.  ڱ :

ما جُيىن من 
ثارمها.

  ڱ  ں :

قريب من يد املتناول.   ں :

أعلــى منزلــة أو أدىن مــن 
السابقـتـنْي.

  ائ  ائ  ەئ :

خضراوان شديدات 
اخلضرة.

 ۆئ :

فــّواراتن ابملــاء ال 
تنقطعان.

ی :

وسائد أو فـُُرش 
ُمرتفعة.

  چ :

ُبسٍط ذات مْخل 
رقيق.

ڇ :
]سورة الرمحن[
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من خالل فـَْهمك ملعاين الكلمات:

)1(...................................................................

)2(...................................................................

اكتب ما حتب أن تراه يف اجلنة.

جتد أن اجلنة فيها ما ال يتخيله بشر، وفيها ما قرَّبه هللا تعاىل إىل عقولنا، مثل: احلرير، والشجر، 
والنخيل، والفواكه كالعنب، والرمان، والتني، والزيتون.

العمل باآليات:
جلس »محد« يستمع إىل والده وهو يقرأ سورة الرمحن، فأعجبته كثريًا فقال: اي أيب، لقد استمعت 
إليك وأنت تقرأ فعجبت من تكرار هللا تعاىل لقوله: زبھ  ھ  ھ  ھچ ]الرمحن[

فما معناها؟ قال الوالد: أي: فبأي نعم هللا تعاىل تكذابن اي معشر اجلن واإلنس؟!
- فاذكر بعض نعم هللا تعاىل عليك.

» ................................................................................
» ................................................................................

أتذكر:
، وأشكره على هذه النعم. « أتذكَّر نَِعم اللَّه تعالى عليَّ
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أستمع إلى تالوة معلمي، وأردد خلفه بصوت جميل. « نشاط فردي

حتت إشراف املعلم:
كلفني معلمي أن أستمع إلى تالوة زميلي وأكتشف أخطاءه وُأَصوِّبُها. «
 ثم أتلو أنا، وزميلي يستمع وُيَصوُِّب لي األخطاء. «

نشاط ثنائي

أدون مالحظاتي:

.......................................................... »

.......................................................... »

.......................................................... »

.......................................................... »

إبشراف املعلم:
يتم تقسيم الطالب إلى مجموعات. «
نستظهر اآليات بصورة تبادلية أمام المعلم. «
كل واحد منا يتلو آية، وقائد المجموعة وُيَصوُِّب لنا. «
نتعلم من مالحظات معلمنا. «

نشاط جماعي
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أَتَـَعرَُّف السورة الكريمة:

)حفظ( سورة الربوج  ) 1 - 22 (

-  تـالوة ســــــورة البروج تــــــالوًة سليمــة.
- استظهارســـــــورة البروج استظهارًا  

   سليًما.
-  فهـــــم معاني المفردات الواردة في 

    السورة فهًما متقًنا.

أتعلم في هذا الدرس:

التهيئة: 

عدد آياتهااسم السورة

22البروج

من آداب تالوة القرآن الكريم: 
الجلوس في مكان طاهر ونظيفالتدبر والخشوع أثناء التالوة

روى اإلمام أمحد )رمحه هللا( عن أيب هريرة )�( أن رسول هللا )ملسو هيلع هللا ىلص( كان 
يقرأ يف العشاء اآلخرة ابلسماء ذات الربوج. ورِوَي عنه أيًضا أن النيبَّ )ملسو هيلع هللا ىلص( 
العشاء ابلسماوات، أي: ابلسماء ذات الربوج، والسماء  يُقَرأ يف  أمر أن 

والطارق. ]السنن الكربى:) 547/3([

مكان النزولرقم الجزء

مكة المكرمة30

أثناء تالوتك  ذكِّر زمالءك ببعض اآلداب األخرى اليت حترص عليها   »
للقرآن الكرمي. 

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

من الهدي النبوي

إثرائــــــــي
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ٱ      ٻ ٻ ٻ

زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ   ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ      ٿ   
ڦ    ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   
چ    چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄڄ   ڄ   ڦ  
ڎ    ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ      ڇ   ڇ   چڇ   چ  
ک    ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ  
ڳ    ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ     ک  
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ        ڻ  ۀ  ۀ   
ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ    ھ  ھ  ے     ے    ۓ   ۓ   
ڭ     ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې       ې  ې  ى  ى  ائ   
ائ   ەئ   ەئ  وئ  وئ     ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئرب    
]سورة البروج[

أتلو وأحفظ:

أنكروا وعابوا. ڦ  :

يوم القيامة. ٻ  پ:
طرِد من رمحة هللا. ڀ:

عذَّبوا. ڎ:

عذاب ربك. ۀ ہ:

الربوج: املنازل  ٻ  ٻ:
اخلاصة ابلكواكب.

يف  عميقــة  حفــرة    ڀ:
األرض أحاطــت هبــا النــريان 

إللقاء املؤمنني فيها. 

ھ  : خيلق.
  ھ : يبعث املوتى يوم القيامة.

ۇ  ۇ  ۆ: فعله تعاىل هو 
النافذ، وأمره هو املطاع.

ۋ  : املراد اجلموع الكثرية الي 
ا، فأخذها سبحانه  خالفت أمر رهبِّ

أخذ عزيز مقتدر.
ى  ائ   ائ   ەئ: أي لن 

يفلتوا من قبضته  تعاىل.
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    .................... پ  پ   پ   ٻ   .......................ٻ   ٻ  ٱ   زب 
ٿ    ٿ  .....................ٿ  ٺ   ٺ  ٺ   ڀ   ........................ ڀ   ڀ  
ڦ   ڦ    ڦ   ڦ   ڤ   ڤ...........................  ڤ  ٹ  ٹ   ٿ.....................ٹ 
ڄ  ........................   ڄ  ڃ...........  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ     
  ......... ک  ژ..............ڑ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ    ڌ   ڌ   ڍ...............  

گرب ک..................   ک   

أتبني حفظي: 

إثراء

أصحــاب األخــدود هــم قــوم مــن الكفــار الســابقين، حفــروا حفــرًا عميقــة فــي  «
األرض، ثــم أشــعلوها بالنــار، ثــمَّ ألقــوا فيهــا المؤمنيــن الذيــن خالفوهــم فــي 

كفرهــم، وأصــروا علــى إخــالص العبــادة للــه تعالــى وحــده ال شــريك لــه !



الُيسر بعد  الُعسر - الشرح - تفسير 92

التهيئة:

)تفسري( الُيسر بعد الُعسر - سورة الشرح

 ، « يلعــب، ومل ُيصــلِّ    رجــع »محــد«  مــن صــالة العصــر، فوجــد أخــاه »عبــد اللَّ
«. فقــال لــه: دعــي اي »محــد« أســتمتع  فقــال لــه: الصــالة الصــالة اي »عبــد اللَّ

بجــازيت.

- تالوة سورة الشرح تالوة سليمة.
- فـَْهم بعض معاني مفردات السورة.

- المعنى اإلجمالي لسورة الشرح.

- بيان نَِعم اللَّه على رسوله )ملسو هيلع هللا ىلص(.
- ما ترشد إليه اآليات.

أتعلم في هذا الدرس:

عدد آياتهااسم السورة

8الشرح

أَتَـَعرَُّف السورة الكريمة:

مكان النزولرقم الجزء

مكة المكرمة 30

بينما "جاِسم" يركب السيارة سمع قول اللَّه تعالى: چۆ ۆ ۈ   «
ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅرب  ]األعراف[. فقال ألخته "ريم": 

واجٌب علينا يا "ريم" أْن نُنصت إلى القرآن الكريم وهو يُــتلى. أدبي مع
 القرآن الكريم

- ما رأيك يف تصرُّف عبد هللا؟
.....................................................................
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نشاط جماعي

معاني المفردات
 ]سورة الشرح[

أتلو وأُفّسر
ٱ      ٻ ٻ ٻ

زب ۀ  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ے ۓ    
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ        ۆ       ۈ ۈ    ٴۇ ۋ    ۋ    ۅ ۅ 

ۉ ۉ ې ې ې ې ى  رب

ع.ہ: نوسِّ

خفَّفنا.  ھ

ذنبك.ھ

دَّة.ۆ     الشِّ

فانشط في العبادة.ۉ

فارجع إلى هللا تعالى.ې

أثقَل.ے

اي بـَُيَّ إن السورة تُبنيِّ ثالث نَِعٍم هلل تعاىل على رسوله )ملسو هيلع هللا ىلص( ، ووعده هللا تعاىل بتفريج كربه، 
وطلب منه أن يقوم بُشكر هذه النَِّعم ابالنقطاع للعبادة والتوكُّل عليه. وهذا خطاٌب موجٌَّه للنَّيب 

)ملسو هيلع هللا ىلص( بذكر نَِعم ثالث َمنَّ هللا تعاىل هبا عليه:
ۓ    ۓ ڭ ڭ   ے  ھ ے   ھ ھ  ھ  ۀ  ہ ہ ہ ہ  زب 

رب               ڭ ڭ 

في رحاب اآليات الكريمة:

شرحنا ...........    وضعنا .............    رفعنا ..............

أستنتج مع زمالئي تلك النعم:
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ــبب وراء قدرتــك  « ــد قــد شــرحنا لــك صــدرك لقبــول النُّبــوَّة، وهــو السَّ فــأول تلــك النعــم: يــا محمَّ
علــى القيــام بالدَّعــوة، وحفــظ الوحــي.

ثانيها: يقول لنبيه )ملسو هيلع هللا ىلص(: إنَّا خففنا ِحملك؛ أي: الذي ثُقل عليك ِحمله في أعباء الرسالة. «
نيــا واآلخــرة؛ فــال يذكــر اللَّــه تعالــى فــي األذان إال ويذكــر معــه  « ثالثهــا: وهــي رفــع ِذكــره فــي الدُّ

رســوله ملسو هيلع هللا ىلص.

زب ۇ ۇ ۆ        ۆ       ۈ ۈ    ٴۇ ۋ         ۋ    ۅ رب

هذا وعد من هللا تعاىل أبن العسر يتبعه يسر أكرب منه وأكثر.

رب  ې ې ى   ۅ ۉ ۉ ې ې  زب              

أي: إذا انتهيت من أعمالك ومن تبليغ الرسالة، فاجتهد يف الدعاء والعبادة، مث أمره ابلتوجه إىل 
هللا تعاىل ابلتَّضرُّع إليه والرغبة فيما عنده من املغفرة ودخول اجلنَّة.

أشترك أنا وزميلي في كتابة العبادات التي نحبُّ أْن نفعلها. «
» ..............................................................
» ..............................................................

إبشراف املعلِّم:
أتعــاون مــع زمالئــي فــي تصميــم عبــارات إرشــادية تحمــل معنــى التيســير  «

والبشــارة.
» ..............................................................
» ..............................................................

نشاط جماعي

نشاط ثنائي
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أدوِّن مالحظاتي:

» .............................................................................
» .............................................................................
» .............................................................................

الدروس المستفادة من اآليات الكريمة: 
1. منزلة النيب )ملسو هيلع هللا ىلص( العظيمة عند ربّــِه. 

2. بنيَّ اللَّ تعاىل النَِّعم الي أنعَم هبا على رسوله )ملسو هيلع هللا ىلص(.
3. وعد اللَّ تعاىل لرسوله )ملسو هيلع هللا ىلص( ابلفرج بعد الشدة.

4. األمر ابلـُمداَومة على األعمال الصاحلة.
5. التوكُّل على اللَّ تعاىل وحَده.
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التقويم

السؤال األول: صل بني الكلمة واملعىن املناسب هلا:
وزرك                                   أثقل    

أنقض                            فانشط يف العبادة    

فانصب                            فارجع إىل هللا    

فارغب                                ذنبك    

السؤال الثاين: أكمل بوضع الكلمة املناسبة يف مكاهنا: 

)ابلَفرَج – عظيمة – التوكُّل(

للنبي )ملسو هيلع هللا ىلص( منزلة ............................ عند ربِّه في الدنيا واآلخرة. «
فهمــت مــن اآليــات وجــوب .................... علــى اللَّــه تعالــى وحــده، والرغبــة فيمــا  «

عنــده.
وعد اللَّه تعالى رسوله )ملسو هيلع هللا ىلص( .................. بعد الشدة. «
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السؤال الثالث: اذكر نَِعم هللا تعاىل على النيبِّ )ملسو هيلع هللا ىلص( من خالل سورة الشرح.

» ................................................................................
» ................................................................................
» ................................................................................
» ................................................................................

السؤال الرابع: اخرت اإلجابة الصحيحة من بني األقواس:

1. رفع هللا تعاىل ذكر النيبِّ )ملسو هيلع هللا ىلص( بذكر امسه يف: 

2. معىن كلمة )أنقض( يف قوله تعاىل: زب ے  ے ۓرب: 

السؤال اخلامس: اذكر درَسنْي ممَّا تعلَّمت من سورة الشرح.
» ................................................................................
» ................................................................................
» ................................................................................

األذانالعربقريش

أعلىأثقلخفَّف
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 عاقبة الصدق والكذب

أقرأ وأستظهر:

- حفظ الحديث الشريف.

- معاني المفردات الواردة.
- راوي الحديث.

- المعنى اإلجمالي للحديث.
-  الـــــــدروس المستفــــــــــادة مـــــــن 

الحديــث.

أتعلم في هذا الدرس:

التهيئة: 

قال تعالى: زب
]التوبة: 119[

ما الذي تفهمه من اآلية الكرمية؟

الصدق

يهدي

الرب

اإلخبار مبا يوافق الواقع.

يُوِصل.
كل خري.

معاني المفردات:

ّٰرئزئمئنئىئيئ رب  ِّ ِّ

تأمالتي 

..................»

..................»

 زب                                      ِّ    ّٰرئزئمئ

نئىئيئ رب  ِّ

َعْن عبِد اللَِّه بِن َمْسعوٍد � َعْن َرسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
ــدَق يهــدي إلــى البــرِّ، وإنَّ البــرَّ يهــدي إلــى الجنَّــِة، وإنَّ الرَّجــَل  »إنَّ الصِّ
يًقــا، وإنَّ الكــذَب يهــدي إلــى الفجــوِر، وإنَّ الفجــوَر  ليصــُدُق حتَّــى ُيكتــَب صدِّ

ابًــا«. ]رواه مســلم[ يهــدي إلــى النَّــاِر، وإنَّ الرَّجــَل لََيْكــِذُب حتَّــى ُيكتــَب َكذَّ

الكذب

الفجور

اإلخبار مبا خيالف الواقع.

كل شر.
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أتعرَّف راوي الحديث

 عبد هللا بن مسعود بن غافل اهلَُذيل �.امسه

من السابقني إىل اإلسالم.إسالمه

كان يــالزم النــيب ملسو هيلع هللا ىلص وخيدمــه، وهــو أول َمــن جَهــر ابلقــرآن الكــرمي، وكان فضله
الرســول حيــبُّ أن يســمع منــه القــرآن.

أتأسَّى:

مــن الصفــات التــي أعجبتنــي فــي شــخصية عبــد اللَّــه بــن مســعود � وأحــب أن أقتــدَي  «
بــه فيهــا:

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

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

.....................................................................................................................
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الصــدق خلــق عظيــم أكــد عليــه القــرآن الكريــم والســنة النبويــة، وقــد حــث النبــي ملسو هيلع هللا ىلص فــي هــذا 
الحديــث الشــريف علــى تحــري الصــدق، واالهتمــام بــه، وحــذَّر مــن الكــذب والتســاهل فيــه، حتــى 

ال يصبــح عــادة وخلًقــا لصاحبــه.
ابًــا إن اعتــاد  وبيّــن الحديــث أن المســلم يكتــب عنــد اللَّــه ِصدِّيًقــا إن اعتــاد الصــدق، أو كذَّ

الكــذب.

في رحاب الحديث الشريف:

من آثار الصدق:

الصادق حمبوب عند هللا تعاىل وعند الناس.. 1
الصدق ينجي صاحبه يف الدنيا واآلخرة.. 2
دق . 3 الصِّ فِإنَّ  َرُسوُل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص: »  قاَل  وثبات.  الصدق طمأنينة 

حبان[ ابن  وصححه  والرمذي،  أمحد  ]رواه  رِيَبٌة«.  َوالَكِذَب  ُطَمْأنِيَنٌة، 

من أنواع الصدق:
الصدق مع هللا y؛ فيلتزم بطاعته، وخُيلص العبادة له.. 1

الصدق مع النفس: مبحاسبتها وتصحيح أخطائها.. 2

الصدق مع الناس؛ فال يكذب يف احلديث معهم، وال يـَُغشُّهم يف املعاملة.. 3
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من آثار الكذب:

على الفرد:. 1
أ – يف اآلخرة يؤدي إىل النار وهو من صفات املنافقني.

ب – يف الدنيا ال يثق الناس يف كالمه.
ابًا. ج- يكتب عند الله كذَّ

على اجملتمع:. 2
أ – تسوده العداوة والبغضاء.

ب- فساد املعامالت بني الناس.

ج- انعدام الثقة بني أفراده.

من أنواع الكذب:
الكذب على هللا عز وجل؛ مثل: أن نقول على هللا ما مل يـَُقل.. 1

الكذب على النيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص؛ مثل: نسبة أحاديث إليه مل َتِصحَّ.. 2

الكذب على الناس؛ مثل: االفراء على اآلخرين حقًدا وحسًدا.. 3

أمثال في الصدق : ُقِل الحقَّ ولو كان ُمرًّا.

يقول الشاعر:

ْدِق ال فخٌر وال َحَسُبزدني ال شيَء كالصِّ ** ـــُه ـــُل شـــيٍء أنـــَت فاِعُل ـــْدُق أفـضـ الصِّ
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أمثال في الصدق : ُقِل الحقَّ ولو كان ُمرًّا.

أتدبَّر وأستنتج

أتدبَّر احلديث الشريف وأستنتج ما يلي:
1 ...........................................................................................................

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

   نشاط مجاعي:
حتت إشراف املعلم: ُقم أنت وجمموعتك حبلِّ هذا النشاط

قارن بني الصدق والكذب من حيث:

الكذبالصدقوجه المقارنة

............................................................معناه.1

............................................................أثرُه عليك في الدنيا.2

............................................................أثرُه عليك في اآلخرة.3

نشاط فردي:
ُبينَّ الغايل، احِك موقًفا َوْسوَس إليك الشيطان فيه أبن تقوَل غري الصدق، وهزمت الشيطان، 

فَصَدْقَت ومل تكِذب:
..........................................................................................................................

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

 أشرح احلديث أبسلويب:
..........................................................................................................................

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

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

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



106 عاقبة الصدق والكذب - شرح واستظهار2

نشاط )2(:

) اجلنة – النار(  اخرت كلمة مما بني األقواس وضعها يف املكان املناسب:

الصدق طريق يوصل إىل ........................................................................................ 1

والكذب طريق يوصل إىل ...................................................................................... 2

نشاط )1(:

اقرتح وسائل أخرى يتم من خالهلا التحلِّي بـ: 

الصدق مع الناس الصدق مع هللا
.......................................... ..........................................

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

نشاط ثنائي:
حتت إشراف املعلم:

أتعاون مع زميلي في حفظ الحديث. «

أقرأ الحديث وأردِّده أنا وزميلي حتى نحفظه حفظًا متقًنا، ونكتبه. «
َعْن عبِد اللَّه بِن َمْسعوٍد � َعْن َرسوِل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص قال: 

.................................................................... ــدَق  الصِّ »إنَّ 

....................................................................................
»..................................................................................
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 أتبيَّن الدروس المستفادة من الحديث الشريف:

الدروس املستفادة
الصدق كله خري، والكذب كله شر.. 1

الصدق يوصل للجنة، والكذب يوصل للنار.. 2

أحترَّى الصدق يف كل حيايت.. 3

بعد دراسي هلذا املوضوع قررت أن أقوم مبا أييت:
1 ...........................................................................................................

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

3 ...........................................................................................................

أطبق
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أُنظِّم تعلُّمي:

تعريف الصدق:
................................................................................................................ 

من أنواع الصدق:

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

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

3 .................................................................................................................

من آثار الصدق

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

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

3 .................................................................................................................

4 .................................................................................................................

عاقبة الصدق والكذب
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تعريف الكذب:
................................................................................................................ 

من أنواع الكذب:

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

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

3 .................................................................................................................

من آثار الكذب: 

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

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

3 .................................................................................................................

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

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

3 .................................................................................................................

على الفرد

على المجتمع



110 عاقبة الصدق والكذب - شرح واستظهار2

**

التقويم

السؤال األول: ختريَّ اإلجابة الصحيحة من بني البدائل:
ْدَق يَهِدي إلى الِبرِّ" هو: « راوي حديث "ِإنَّ الصِّ

عبد هللا بن عباسعبد هللا بن عمرعبد هللا بن مسعود
الصدق هو: «

مطابقة ما طلب ميمطابقة الواقعمطابقة ما أريده

السؤال الثاين: ضع الكلمات ما بني القوسني يف مكاهنا الصحيح يف العبارات التالية:
                          )الفجور - البر - الجنة - النار(

ْدُق يَهِدي إلى ............................. والِبرُّ يَهِدي إلى ................................ « الصِّ
الَكِذُب يَهِدي إلى ............................. والُفجوُر يَهِدي إلى ........................... «

السؤال الثالث: اذكر أهمَّ الدروس املستفادة من احلديث الشريف.
..........................................................................................................................   
..........................................................................................................................   
..........................................................................................................................   
السؤال الرابع: ضع إشارة )( أمام العبارة الصحيحة، وإشارة )( أمام العبارة غري الصحيحة:

» )              ( الصادق يحبه اللَّه تعالى والناس، ويدخل الجنة. 
» )              ( اإلثم اسم جامع لكل خير. 
» )              ( الكاذب يكرهه اللَّه تعالى والناس، ويدخل النار. 
» )              ( ُعِرف رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص بالصادق األمين. 
» )              ( يجوز الكذب لقضاء مصلحة خاصة 

السؤال اخلامس: اكتب املصطلح املناسب للتعريف اآليت:
............................ :   اسم جامع لكل خير.  «
............................ : اسم جامع لكل شر.  «
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- شاِهِد الصُّورَة ثُـمَّ أِجْب َعلى األسئلِة اآلتِيِة:
- َمِن الَّذي أَْنزَل هذا الِكتاَب؟

» ...................................................................
- َهْل ُهناَك ُكُتٌب أَنزهَلا هللاُ َغرَي هذا الِكتاِب؟

» ...................................................................
- اذُكــــْر بعَض الُكتِب الَّي أَنزهَلا هللاُ.

» ...................................................................
َلقــْد َمــنَّ هللاُ َتعــاىل َعلــى النَّــاِس ِإْذ بَعــَث فيِهــم أَنبيــاَء وُرُســاًل، َوأَنــزَل َمعُهــم ُكــتُــــًبا مَساويَـّـًة ليُـبَـــيِّنوا  «

نيــا واآلِخــَرِة. للنَّــاِس َطريــَق اخلَــرِي ويُرِشــدوهْم إلَيــِه، لَيْســَعدوا يف الدُّ
قال هللا تعاىل:چڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ   «

ڭ   ۓ   ےۓ   ے    ھ   ھھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   
ــرة[.  ڭ  ڭ  ڭ  ڇچ ] البق

التهيئة:

اإليماُن بِالُكُتِب السَّماِويَِّة

– َأْســــــــماَء الُكـــــــتِب السَّماويَِّة الـــــــــوارِدِة يف 
   الُقرآِن الَكرمِي.

– ُحكَم اإلمياِن ابلُكُتِب السَّماويَِّة السابقِة.
–  أَثـــَـــَر اإلمياِن ِبَوحدِة الُكتِب السَّماويَِّة.

أتـََعلَُّم يف هذا الدرس: 
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- َأْستَــــْنــتِـج ِمَن اآليَِة السَّاِبَقِة، ِبَ آَمَن الـُمؤِمنوَن؟
بِاللَِّه َتعالى. «
بِالَمالِئكِة. «
» ................................................................. 
» ................................................................. 

الُكُتُب السَّماِويَُّة الواِرَدُة يف الُقرآِن الَكرمي:

ٍة، َفقاَل َتعاىل: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ   « َأْخربَن الُقرآُن الَكرمُي بُِنزوِل ُكُتٍب مَساِويٍَّة ِعدَّ
ٻ  پ  پ      چ. ]احلديــد[

الكتب السماوية اليت ذكرت يف القرآن الكرمي: «

نشاط فردي

الزبور

أنزلت على 
موسى

أنزلت على 
إبراهيم

أنزل على 
داود

أنزل على 
عيسى

أنزل على 
حممد

التوراة القرآناإلنيلالصحف
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ــماِويَِّة الــوارَِدِة يف اْلُقــرآِن الَكــرمِي، اكتُــْب َأمساَءهــا يف  - بـَْعــَد َمعرِفتِــَك لِلُكتُــِب السَّ
الشَّــكِل اآليت:

ُحْكُم اإلمياِن اِبلُكُتِب السَّماِويَِّة السَّاِبَقِة :
اإلمياُن اِبلُكُتِب السَّماِويَِّة واِجٌب.  «

واملــَقصوُد بِه: أَْن ُنَصدَِّق اِبلُكُتِب السَّماِويَِّة الَّي أَنَزهَلا 
هللاُ َتعاىل على ُرُســِلِه َعليهم السَّــالُم هلِِدايِة النَّاِس.

ڱ   ڱ    ڱ    ڳ   ڳ   چڳ   َتعــاىل:  قــاَل 
ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ںں   ڱ  

ۀچ ]البقــرة: 285[. 
َفهَو رُكٌن ِمْن أَركاِن اإلمياِن؛ ِعنَدما جاَء ِجرْبيُل َيســأُل 
النَّــيبَّ � َعــِن اإلميــاِن قــاَل: » فََأْخــربْين َعــِن اإلميــاِن، 
قــاَل: أَْن تُؤِمــَن ابهلِل، َوَمالِئكتِــِه، وُكتُبِــه، وُرُســِلِه، واليــَـْوِم 
اآلِخــِر، َوتُؤِمــَن ابلقــَدِر َخــريِه وَشــرِِّه، قــاَل: صَدقْــَت «. 

]رواه الشــيخان [.

» ..........

» ..........» ..........

» ..........

نـــــشــــــاط

چڇ  ڇ     ڇ   ڍ  
ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

ڈ  ڈ   ژژ  چ 
]املائدة: 48 [

» ..........
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أَثَـُر اإلمياِن ِبَوْحدِة الُكُتِب السَّماِويَِّة :
الُكُتُب السَّماويَُّة الَّي أَنْـــَزهَلا هللاُ َتعاىل َعلى أنبيائِِه وُرُسِلِه ُكلُّها واِحَدٌة؛ َفِهَي ِمْن ِعنِد هللِا هلالج لج،  «

وَتدعــو إىل تـــَـْوحيِدِه ُســبحانَُه وِإفْــراِدِه اِبلِعبــاَدِة، قــاَل َتعــاىل: ىمحٱ خل مل ىل يل جم حم خم 
ىه  مه  جه  ين   ىن  من  خن  حن  جن  يم  ىم  مم 
يه جي حي خي مي ىي  يي  ٰذ  ٰر ٰى                          ٌّ يمح. ]آل عمران: 84[ َوجاَء الُقرآُن الَكرمُي 

ُمَصدِّقًــا لِلُكتُــِب السَّــماِويَِّة الَّــي َسبَـَقـــْتُه، َوُمَهْيِمنًــا َعَلْيهــا، قــاَل َتعــاىل: چڇ  ڇ     ڇ   
ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژژ  چ. ] املائدة: 48 [

ــُق لــُه َكمــاَل اإِلميــاِن، والشُّــعوَر اِبلطَُّمأنينَــِة ِلمــا أَنَزلَــُه هللاُ َتعــاىل،  « َوأَثــُر ذلــَك َعلــى املـــُـْسلِم أنَّــُه حُيقِّ
ــماِويَِّة، والُكتُــِب الَـّـي  وجَيَْعلُــُه يَعيــُش يف ُأُخــوٍَّة َمــَع ُكلِّ الَبَشــِر، ويـَْعــرُف جِبَميــِع الّرِســاالِت السَّ

ــعوِب. ــالَم بــَـنْيَ األَُمــِم والشُّ ــْنُشُر السَّ ــالُم، وحُيــَـقُِّق اأَلْمــَن َويَـ أُْنزِلَــْت َعلــى الرُُّســِل َعليِهــُم السَّ

- َتعاَوْن َمَع َمموَعِتَك مث: 
أ- خَلّــِْص أَثَر اإلمياِن ِبَوحَدِة الُكُتِب السَّماِويَِّة َعلى الَفرِد َواملـــُْجَتَمِع.

» ....................................................................
» ....................................................................

ب- استنتج العالقة بني القرآن الكرمي والكتب السماوية من حيث املصدر.
» ....................................................................

نـــــشــــــاط

واجب املسلم حنو القرآن العظيم:

حَمَــبَّـــُتُه،  « َعلينــا  ــُب  جيَِ اخلالــُد؛  هللِا  الَكــرمَي ِكتــاُب  الُقــرآَن  إنَّ 
فيــِه. مبــا جــاَء  والَعَمــُل  قَــْدرِِه،  وتـــَــعـْــظيُم 

- َوِمْن َتعظيِم القــُرآِن الَكرمِي: الـُمحاَفظُة َعليِه واالْعِتناُء ِبِه.

- تـــــَعاَوْن َمَع ُزَمــــــــــــــالئَك واْكتُـــــــــــــْب كيَف تَـْعَتي 
اِبملـــُْصحِف الشَّريِف؟

» ....................................... نـــــشــــــاط
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ْوَلِة يف االْعِتناِء اِبملُْصحِف الشَّريِف: َدْوُر الدَّ

َلقــْد َحــــَرَصْت َدْولَــُة َقطَــَر َقدميـًـا َوَحديثًــا َعلــى ِخْدمــِة ِكتــاِب 
اسـُمــــُه  الغــــــَــَرِض،  هِلــــــذا  َمْشــروًعا خاصًّــا  وأَقــــــــامْت  هللِا هلالج لج، 
ــريِف،  الشَّ الـــُمْصحِف  ِبطباعــِة  وَذلِــَك  َقطَــَر(؛  )ُمْصَحــُف 
وتَـــْوزيِع ِمئاِت اآلالِف ِمْنُه َعلى الـَمـــساجِد واملـــَـراكِز اإِلسالميِِّة 
واملــَـــدارِس واألفْــراِد يف داخــِل دولــة قطــر وخارِجهــا؛ َتعظيًمــا 

َتعــاىل. ِلكتــاِب هللِا 
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الُكُتُب السَّماِويَُّة

نَـَزلِت .................... على إبراهيَم. «
نَزَل ........................ َعلى داود. «
نَزَلِت .................... َعلى موسى. «
نَزَل اإلْنجيُل َعلى ....................... «
نَزَل الُقرآُن الَكريُم َعلى: ................ «

ُحْكُم اإلمياِن اِبلُكُتِب السَّماِويَِّة
الُحْكُم: ........................ «
ليُل: ......................... « الدَّ

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

أُنَظُِّم 

اإليماُن بِالُكُتِب السَّماِويَِّةتَـَعـلُّـمي

- أَثَــُر اإلمياِن ِبَوْحَدِة الُكُتِب السَّماِويَِّة:
» ..............................

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

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

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

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

- واجب املسلم حنو القرآن العظيم
» ..............................

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

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

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

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

- َدْوُر َدْوَلِة َقَطَر يف االْعِتناِء اِبملــُــْصَحِف 
الشَّريِف:

» ..............................
..............................
..............................
..............................
.............................
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ح أثر اإلميان ابلكتب السماوية السابقة. السُّؤاُل الثَّاِلُث: وضِّ
» .................................................................................
» .................................................................................

التقويم

السؤال األول: اذُْكِر الِكتاَب الَّذي نـََزَل َعلى ُكلِّ َنيبٍّ ممَّا يَــْأيت:

ْ ُحْكَم اإلمياِن اِبلُكُتِب السَّماِويَِّة. السُّؤاُل الثَّاين: بـنيِّ
» .................................................................................
» .................................................................................

السُّؤاُل الرَّاِبُع: َضْع َعالمَة )( داِخَل املُربَِّع َأماَم ُكلِّ ِعبارٍة َصحيحٍة ممَّا أَييت: 

َوْحَدُة الُكُتِب السَّماِويَِّة ِفي أنَّها: «

تدعو إىل َتوحيِد هللِا تعاىل.
حَتَتوي َعلى ِحَكٍم َوأَْمثاٍل.

حَتَتوي َعلى آداٍب وأخالٍق وأْحكاٍم.
حَتَتوي َعلى َأْشعاٍر َوَقَصٍص.

» ..........
» ..........

ُمَحمٍَّد

» ..........
» ..........

موسى

» ..........
» ..........

عيسى

» ..........
» ..........

داوَد 

» ..........
» ..........

إبراهيَم 
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السُّؤاُل اخلامس: اخرت اإلجابة الصحيحة بوضع خط حتتها:

من صور االعتناء بالمصحف الشريف: «

- زخرفته وطباعته دون حفظه وتالوته.
- وضعه داخل السيارة للتربك.

- تالوته والعمل مبا فيه.
- حفظه دون تطبيق ملا فيه.
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َأْحكاُم الُوضوِء

- تـَْعريَف الُوضوِء.

- َفراِئَض الُوضوِء َوُسنـََنُه.

- تـَْعديَد نَواِقِض الُوضوِء.

- أَذْكاَر الُوضوِء.

- الَفْرَق بـَْيَن اإِلْسباِغ واإِلْسراِف في الُوضوِء.

أَتـََعلَُّم في َهذا الدَّْرِس:

التَـّْهِيَئُة

ســمَع خالــٌد أذاَن الظهــِر، ونهــَض ليذهــَب إلــى المســجِد لتأديــِة  «
الصــالِة كعاَدتِــِه، فمــا الــذي يجــُب عليــه فعلُــُه قبــَل الذَّهــاِب إلــى 

الصــالة؟
...........................................................................

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

جس رب  ]البقرة: 222[ مخ  جخ  مح  جح  زب مج 

اإلســالم ديــن الطهــارة والنظافــة، بــل جعــل الطهــارة نصــف اإلميــان، وجعــل الوضــوء نــورًا 
للمؤمــن، وشــرطًا لصحــة الصــالة، ال تصــح الصــالة إال بــه. 
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ــَأ فََأْحَســَن اْلُوُضــوَء  ــاَن � َقــاَل: َقــاَل َرُســوُل اللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َمــْن تـََوضَّ َعــْن ُعْثَمــاَن ْبــِن َعفَّ
َخَرَجــْت َخَطــااَيُه ِمــْن َجَســِدِه َحــىتَّ َتْــرَُج ِمــْن حَتْــِت َأْظَفــارِِه«. ]رواه مســلم[ زدني

تـَْعريُف الُوضوِء:

َفراِئُض الُوضوِء:

هو استعمال املاء الطهور يف غسل أعضاء خمصوصة على صفة خمصوصة؛ تعبًدا هلل تعاىل.

َغْسُل الَوْجِه 
ومنه املضمضة 

واالستنشاق

التَـّْرتيُب

َمْسُح الرَّْأِس 
ومنه األذنن

َغْسُل الّرِْجَلنْيِ 
ِإىَل الَكْعبـنَْيِ

َغْسُل الَيَدْيِن 
ِإىَل املِْرفـََقنْيِ

الُمَواالُة

حكم الوضوء:
فرض ملن أراد الصالة.

دليل مشروعيته:
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  تعــاىل:  قولــه  الكــرمي  القــرآن  مــن   -

 پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺرب ]املائدة:6[. 
ُ َصــالَة َأَحدُِكــْم ِإَذا َأْحــَدَث َحــىتَّ يـَتـََوضَّــَأ« ]رواه  - مــن الســنة قــول الرســول ملسو هيلع هللا ىلص: »ال يـَْقبَــُل اللَّ

البخاري[

وللوضــوء فرائــض جيــب عليــك فعلهــا حــىت يصــح وضــوؤك، وكذلــك لــه ســنن حنــرص عليهــا 
اقتــداًء ابلنــيب ملسو هيلع هللا ىلص، فمــا فرائــض الوضــوء ومــا ســننه؟

النيــة شــرط، والتســمية ســنة يف 
الوضــوء.

قبــل أن أبــدأ الوضــوء أقــول: 
بســم هللا. 

الوضــوء  مــن  االنتهــاء  وبعــد 
إال  إلــه  ال  أن  )أشــهد  أقــول: 
وأن  لــه،  شــريك  ال  وحــده  هللا 
اللهــم  ورســوله،  عبــده  حممــًدا 
واجعلــي  التوابــني  مــن  اجعلــي 

املتطهريــن(. مــن 

إثراء:
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ُسَنُن الُوضوِء:

ُخُطَواُت الُوضوِء:

التَّْسمَيُة )ابسم هللا(.. 1

التََّسوُُّك.. 2

َغْسُل الَكفَّنْيِ ثالاًث.. 3

البَــْدُء ابلـــَمْضَمَضِة واالستنشــاِق قبــَل َغْســِل . 4
الوجــِه واليَديْــِن والرجلَــنْيِ .

تليُل األصابع.. 5

التيامن: وهو الَبْدُء ابليمنِي يف َغْسِل األعضاِء.. 6

قــول: "أشــهُد أْن ال إلــَه إال هللاُ وحــَدُه ال شــريَك لــه، وأنَّ حممــًدا عبــُدُه ورســولُُه، . 7
رِيــَن". اللَُّهــمَّ اجعلــي ِمــَن التَـّوَّابِــنَي واجعْلــِي ِمــَن اْلُمَتَطهِّ
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أفّكر وأقرر:
رأيت صديقي خيطئ يف أفعال الوضوء، كيف أصحح له؟

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

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

نواِقُض الُوضوِء:

النَـّْوُم الَعميُق.

َزواُل الَعْقِل ، مثل: 
اإلغماء واجلنون.

ُخروُج الدَِّم وَسَيالنُه.

ُخروُج َشْيٍء ِمَن السَّبيَلنْي 
كالبول، والغائط، والريح.

أكل حلم اإلبل.القيء.

إذا توضــأ أحدكــم لصــالة  املغــرب، مث أذن العشــاء، هــل حنتــاج للوضــوء اثنيــة 
أم ال؟ وملــاذا؟ 

» ..................................................................
» ..................................................................

نشاط جماعي

أصدقائــي األعــزاء، نحــن المســلمين نراعــي الوســطية واالعتــدال فــي جميــع شــؤون 
حياتنــا، ولــذا أحببــت أن أقــدم إليكــم هــذه النصيحــة فــي أثنــاء الوضــوء، وهــي: ال يجــوز 
اإلســراف فــي المــاء  أثنــاء الوضــوء أو غيــره؛ ألنــه إضاعــة للمــاء واســتهالك لــه بــال فائــدة 

أو نفــع.
نصيحة
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أقرأ وأستنتج:
َمــرَّ  َرُســوُل اللَّــِه ملسو هيلع هللا ىلص ِبَســْعٍد َوُهــَو يـَتـََوضَّــأُ، فـََقــاَل: »َمــا َهــَذا السَّــَرُف يــا ســعد؟«. فـََقــاَل: أَفِــي اْلُوُضــوِء 

ســرف؟ قَــاَل: »نـََعــْم َوِإْن ُكْنــَت َعلَــى نـََهــٍر َجــاٍر«. ]مســند أحمــد[
 ماذا نستفيد من هذا الحديث النبوي؟  «

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

 ما أثر ذلك على سلوكنا؟  «
.............................................................................................................................

 تحت إشراف المعلم، أستنتج مع زمالئي حلواًل للتقليل من إهدار الماء.  «
 .............................................................................................................................

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

َنشاٌط فـَْرديٌّ:
اْكُتِب الدُّعاَء الواِرَد بـَْعَد الُوضوِء ِبَطٍّ مَجيٍل.

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

................................................................................................................................
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َنشاٌط:
خيتار املعلم اثنني من الطالب ليتوضؤوا أمام زمالئهم واحًدا منهم وضوؤه صحيح، واآلخر 

فيه بعض األخطاء مث يناقش الطالب: أيهما وضوؤه صحيح؟ وملاذا؟
................................................................................................................................

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

ُقْم َمَع َمْجموَعِتَك ِبِكتابَِة َنواِقِض الُوضوِء في ُكلِّ ُمَربٍَّع ِمَن الرَّْسِم:

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

نشاط جماعي

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

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

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

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

....................................
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ُقْم َمَع َمْجموَعِتَك ِبِكتابَِة َنواِقِض الُوضوِء في ُكلِّ ُمَربٍَّع ِمَن الرَّْسِم:
َنشاٌط:

َتعاىَل: زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  قاَل هللاُ 
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺرب ]املائدة:6[.

اقرِأ اآليََة َجيًِّدا مثَّ اْسَتْخرِْج ِمْنها األعضاَء اليت تُغسُل يف الوضوِء، مث اليت ُتسُح.

1 - األعضاء اليت تغسل:

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

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

2 - األعضاء اليت تسح:
......................................................................................................................

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

بـَْعَد ِدراَسيت هِلَذا املَْوضوِع قـَرَّْرُت َأْن َأقوَم مبا أيَْيت:
..............................................................................................................

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

.............................................................................................................. ُأطَبُِّق:
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أنظم تعلُّمي

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

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

3 ................................................

4 ................................................

5 ............................................... 

6 ............................................... 

سنن الُوضوِءفرائض الُوضوِء

تـَْعريُف الُوضوِء: ..............................................................................................................

حكم الُوضوِء: ..............................................................................................................

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

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

3 ................................................

4 ................................................

5 ............................................... 

6 ............................................... 

7 ................................................

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

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

3 ................................................

4 ................................................

5 ................................................

6 ................................................

نواقض الوضوء
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التقويم

السؤال األول: َعرِِّف الُوضوَء.
................................................................................................................................

ْد َفراِئَض الُوضوِء. السؤال الثاين: َعدِّ
» ...........................................................................................................................

» ...........................................................................................................................

» ...........................................................................................................................

» ...........................................................................................................................

السؤال الثالث: خَتَريَِّ اإِلجابََة الصَّحيَحَة ِمْن بـنَْيِ الَبداِئِل:
ِمْن ُسَنِن الُوضوِء: «

التَّْسمَيُةَغْسُل الَوْجِهَغْسُل الّرِْجَلنْيِ ِإىَل الَكْعبـنَْيِ

ِمْن نَواِقِض الُوضوِء: «

َعَدُم َتْليِل اأَلصاِبِعالنَـّْوُم الَعميُقَعَدُم التَّْسمَيِة

ِمْن َفراِئِض الُوضوِء: «
واُكالتَّياُمُنَغْسُل الَيَدْيِن ِإىَل املِْرفـََقنْيِ السِّ

 الســؤال الرابــع:  ضــع إشــارة )( أمــام العبــارة الصحيحــة، وإشــارة )( أمــام العبــارة غــري 
الصحيحــة:

» )        ( حكم الوضوء أنه مستحب لمن أراد الصالة.    
» )        ( الوجه من األعضاء التي تمسح أثناء الوضوء.    
» )        ( من نواقض الوضوء القيء.       
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السؤال اخلامس: ماذا تفعل لو:
نسيت فرًضا من فرائض الوضوء. «

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

...................................................................................
مسحَت رأسك قبل غسل يديك إلى المرفقين. «

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

...................................................................................
نشاط ختامي:

4 - "اإلسالم دين طهارة ونظافة" كيف يمكننا توظيف هذه القيمة في حياتنا اليومية؟

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

...................................................................................
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التهيئة: 

ركِّْب من األحرف كلمة تناسب الفراغ يف اجلملة اآلتية:
ةليماند

هاجر النيب ملسو هيلع هللا ىلص من مكة إىل .......................................................................

هجرة النبي ملسو هيلع هللا ىلص إلى المدينة المنورة

- سبب هجرة النبي ملسو هيلع هللا ىلص والصحابة إلى المدينة المنورة.

- خطة النبي ملسو هيلع هللا ىلص للهجرة.

- قصة الهجرة النبوية وأحداثها.

- أهم الدروس المستفادة من الهجرة.

أتعلم في هذا الدرس:

بعــد هجــرة بعــض الصحابــة إلــى الحبشــة، لــم يتوقــف أذى مشــركي قريــش لنبينــا ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابــه   
الذيــن بقــوا معــه فــي مكــة؛ بــل ازداد أكثــر ممــا كان عليــه، فأمــر النبــي ملسو هيلع هللا ىلص أصحابــه بالهجــرة إلــى 
المدينــة المنــورة؛ بعــد أن بايعــه أهلهــا علــى الحمايــة والنُّصــرة، فــي بيعــة العقبــة الثانيــة، وكانــت 

الهجــرة علــى مرحلتيــن:
1 .. هجرة الصحابة الكرام 
هجرة النيب ملسو هيلع هللا ىلص بعد أن أذن هللا له.. 2

بقي النيب ملسو هيلع هللا ىلص بعد هجرة الصحابة يف مكة، ومل يهاجر معهم أو قبلهم؛ وذلك:
.........................................................................................................

أُفكُِّر وأجيب:
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تآمر قريش على النبي ملسو هيلع هللا ىلص:

خطة النبي ملسو هيلع هللا ىلص للهجرة:

أسباب هجرة النبي ملسو هيلع هللا ىلص  وأصحابه إلى المدينة:

التَّخلُّص من تعذيب قريش واضطهادهم للمسلمني.. 1
 إقامة دولة اإلسالم يف متمع جديد وبلد آمن.. 2
العمل على نشر الدعوة عامليًّا.. 3

عندما علم مشــركو قريش بهجرة أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص إلى المدينة المنورة، 
وأنهــا صــارت لهــم َمنـََعــة وأمًنــا؛ غضبــوا، وعقــدوا اجتماًعــا فــي )دار النــدوة(، 

واتفقــوا علــى قـَْتــل النبــي ملسو هيلع هللا ىلص.
وكانت المؤامرة أن تختار قريش من كل قبيلة شــابًّا يحمل ســيًفا؛ ليضربوا 
بــه النبــي ملسو هيلع هللا ىلص ضربــة رجــل واحــد، فيتفــرق دمــه بيــن القبائــل، وال يســتطيع قومــه 

عندهــا المطالبــة بدمه.
لكــن اللــه تعالــى خيَّــب أملهــم، وأخبــر نبيّــه ملسو هيلع هللا ىلص بمؤامــرة قريــش عليــه، وأمــره 

بالهجــرة إلــى المدينــة.

بعــد أن علــم النبــي ملسو هيلع هللا ىلص بخطــة قريــش؛ ذهــب متخفِّيًــا فــي الظهيــرة إلــى بيــت أبــي 
دِّيــق �، وقــال لــه: »قَــْد أُِذَن لِــي فِــي اْلُخــُروِج«. بكــر الصِّ

 فَقال أبو بكر �: الصُّحبَة؛ بأبي أنَت يا رسوَل اللِه. 

ما موقف مشركي قريش من هجرة أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص إلى المدينة؟ «
.................................................................................................................

كيف علم النبي ملسو هيلع هللا ىلص بمؤامرة قريش؟ «
.................................................................................................................

كان  املنــورة  املدينــة 
اجلاهليــة  يف  امسهــا 

. يثــرب( (

زدين:

أُفكُِّر وأجيب:
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فَقال له ملسو هيلع هللا ىلص: »نعم«؛  فبكى أبو بكر � عنه من شدة الفرح.
ثــم وضــع رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص خطــة الهجــرة، ورجــع إلــى بيتــه ينتظــر مجــيء الليــل، ولــم يشــعر أحــد 

مــن المشــركين أنــه يســتعد للهجــرة.
وقام أبو بكر � بتنفيذ خطة رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، واتخاذ جميع التدابير للهجرة؛ وهي:

قام بتجهيز راحلتني.. 1
ــم علــى الطريــق، وأعطــاه الرَّاحلتــني وتواعــد معــه أن . 2 اســتأجر عبــد هللا بــن أُريقــط دليــاًل يدهلُّ

يلتقيــا بعــد ثــالث ليــال يف غــار ثــور.
طلب من ابنه عبد هللا أن جيمع له أخبار قريش يف النهار، مث أيتيه هبا لياًل يف غار ثور.. 3
وطلب من أمساء ابنته إعداد الطعام وإيصاله إىل غار ثور.. 4
أمر عامر بن ُفهرية مواله أن يرعى غنمه نارًا؛ ليمشي هبا على آاثر األقدام.. 5

يــت أمســاء بنــت أيب بكــر �  مسُِّ
بــذات النطاقــني؛ ألنــا شــقَّت 
ووضعــت  -حزامهــا-  نطاقهــا 
فيــه الطعــام عندمــا كانــت حتملــه 

إىل غــار ثــور.

زدين:

ذهاب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص إلى بيت أبي بكر � في وقت الظهيرة: «
............................................................................................................

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

وضع الخطة قبل الهجرة: «
............................................................................................................

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

أتعاون وأعلل

خروج الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من بيته، ووصوله إلى الغار:
تجمَّع كفار قريش أمام بيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص لياًل؛ لتنفيذ خطتهم، وكان الرسول 
ملسو هيلع هللا ىلص قــد أمــر ابــن عمــه علــيَّ بــن أبــي طالــب � أن ينــام فــي فراشــه؛ لكــي 
يوهــم المشــركين بأنــه مــا زال فــي بيتــه ولــم يخــرج، ولكــي يــردَّ األمانــات إلــى 
أصحابهــا؛ حيــث كانــت قريــش تضــع أماناتهــا عنــد النبــي ملسو هيلع هللا ىلص رغــم عداوتهــا 

لــه.
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فــي الصبــاح اقتحــم المشــركون دار النبــي ملسو هيلع هللا ىلص، 
ُجنونهــم،  ُجــنَّ  رأوه  فلمــا   ،� علــيٌّ  فيهــا  فــإذا 
وأيقنــوا أن الرســول ملسو هيلع هللا ىلص قــد هاجــر، فوضعــوا جائــزة 
كبيــرة لمــن يعثــر عليــه، وجعلــوا يبحثــون عنــه فــي 
كل مــكان، حتــى وصلــوا إلــى الغــار، فقــال أبــو بكــر 
�: يــا رســول اللــه؛ لــو أنَّ أحدهــم نظــر تحــت 
قدميــه ألبصرنــا!! فَقــال ملسو هيلع هللا ىلص: "مــا ظَنُّــَك بِاثـْنـَْيــِن اللــُه 

ثالِثـُُهمــا؟!!".
ہ  ہ  ہ  زبۀ  تعالــى:  قولــه  ونــزل 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 

ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈٴۇ 

ى  ى  ې  ې  ې  ې 

ۆئ  ۆئ  ۇئ  وئۇئ  وئ  ەئ  ەئ  ائائ 

.]40 ]التوبــة:  ۈئرب 

يق أبو بكر � في الغار، وقريش تبحث عنهما: دِّ الرسول الكريم ملسو هيلع هللا ىلص والصِّ

خــرج الرســول ملسو هيلع هللا ىلص مــن بــاب بيتــه، الــذي يحيــط الكفــار بــه، دون أن يــروه، ونثــر التــراب علــى رؤوســهم 
وهــو يقــرأ قولــه تعالــى: زبڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀرب ]يــس: 9[.

مث مرَّ على أيب بكر �، وذهبا مًعا إىل غار ثور، وجلسا فيه ثالث ليال.

كان أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص يحبونه أكثر من أنفسهم وأموالهم والناس أجمعين: «
.................................................................................................................

كان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يحرص على أداء األمانات، حتى مع غير المسلمين. «
.................................................................................................................

أُفكُِّر وأجيب:

طريقة هجرة النبي ملسو هيلع هللا ىلص وصاحبه �
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مكــث النبــي ملسو هيلع هللا ىلص وأبــو بكــر � ثــالث ليــال فــي الغــار، وكان عبــد اللــه بــن أبــي بكــر � 
يأتيهمــا باألخبــار، وعامــر بــن ُفهيــرة � يمشــي بغنمــه ؛ ليمحــو اآلثــار، وأســماء بنــت أبــي بكــر 

� توصــل لهمــا الطعــام. 
وفــي الوقــت المتفــق عليــه جــاء الدليــل )عبــد اللــه بــن أريقــط( بالراحلتيــن إلــى غــار ثــور، فركــب 
رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص ناقــة، وأبــو بكــر � األخــرى، وخرجــا فــي طريــق وعــرة غيــر الطريــق الــذي تســلكه 

القوافــل عــادة إلــى المدينــة المنــورة.
ومــع يقيــن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص ِبحفــِظ اللــه ورعايتــه لــه وتأييــده، إال أنــه قــام بالتخطيــط لهجرتــه؛ كل ذلــك 

من أجل أن يُعلِّم أمَّته األخذ باألســباب، فتقتدي به.

بعــد أن أعلنــت قريــش عــن جائــزة كبيــرة لمــن يأتــي بمحمــد ملسو هيلع هللا ىلص حيًّــا أو ميتًــا؛ طمــع ســراقة 
بــن مالــك فــي الجائــزة، فلحــق بالنبــي ملسو هيلع هللا ىلص وصاحبــه، فلمــا اقتــرب منهمــا؛ عثــرت بــه فرســه، حتــى 
ســقط مــن فوقهــا، وخــرج مــن تحــت يديهــا غبــار كثيــر كالدُّخــان، فدخــل الرُّعــب فــي قلبــه، وطلــب 

األمــان مــن رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص، وأخبــره بأمــر المكافــأة التــي وعــدت بهــا قريــش.
أوصــى رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص ســراقة بــن مالــك أن ال يخبــر أحــًدا عــن مكانهمــا، وبشــره بأنــه ســيلبس 
أســاور كســرى، فرجــع إلــى قريــش وأخبرهــم أنــه ال يوجــد أحــد فــي الطريــق، فرجعــوا ولــم يكملــوا 

البحــث عــن رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص.

الخروج من الغار، والسير إلى المدينة:

قصة سراقة بن مالك مع رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص في طريق الهجرة:

دِّيــق � للنبــي ملسو هيلع هللا ىلص فــي  فــي اآليــة الكريمــة الســابقة إشــارة إلــى صحبــة أبــي بكــر الصِّ
الهجــرة؛ وهــي قولــه تعالــى:

................................................................................................................. أتدبر وأحدد

نشاط:
هل حتققت بشارة النيب ملسو هيلع هللا ىلص لسراقة بلبس أساور كسرى؟ احبث مبساعدة معلمك.

.................................................................................................................
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ولمــا وصــل رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص وأبــو بكــر � إلــى المدينــة المنــورة؛ اســتقبله أهلهــا فرحيــن مهلِّليــن 
مكبِّريــن. ونــزل ضيًفــا علــى أبــي أيــوب 
بنــاء  أتــمَّ  أن  إلــى   ،� األنصــاري 
المؤمنيــن  أمهــات  وحجــرات  المســجد 

عنهــن. اللــه  رضــي 

فرح أهل المدينة بوصول رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص إليهم:

الدروس املستفادة

األخذ ابألسباب، مع التوكل على هللا؛ من أهم األمور الي حتقق النجاح لإلنسان.. 3

.حفظ هللا ورعايته ألهل اإلميان.. 4

الصحبة الصادقة خري معني لإلنسان على فعل الطاعات.. 2

املسلم يتصف خبُُلق األمانة مع مجيع الناس ولو كانوا كافرين.. 1

أقــوم بتلخيــص قصــة هجــرة النــيب ملسو هيلع هللا ىلص إىل املدينــة أبســلويب، مث أعرضهــا أمــام زمالئــي 
يف  اإلذاعــة املدرســية:

........……………………………………………………………………………

........……………………………………………………………………………

........……………………………………………………………………………

........……………………………………………………………………………

أعبِّر بأسلوبي



141 هجرة النبي ملسو هيلع هللا ىلص إلى المدينة المنورة - )السيرة والبحوث اإلسالمية(

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

أنظِّم تعلُّمي:
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التقويم

السؤال األول: ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يأتي:
أ- صاحب رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص في الهجرة هو:

دِّيق �. عمر بن اخلطَّاب �.أبو بكر الصِّ

عليُّ بن أيب طالب �.عثمان بن عفَّان �.

ب- الفارس الذي لحق بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص في طريق الهجرة إلى المدينة طمًعا في الجائزة هو:

سراقة بن مالك �.عامر بن فهرية �.

عكرمة بن أيب جهل �.عبد هللا بن أيب بكر �.

السؤال الثاني: علِّل:
أمر النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص عليَّ بن أبي طالب � أن ينام مكانه في ليلة الهجرة. «

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

...........................................................................................................................   
السؤال الثالث: ضع إشارة )( أمام العبارة الصحيحة، وإشارة )( أمام العبارة غري الصحيحة:

)  ( أ- كان اجتماع قريش في دار الندوة للتفكير في الدخول في اإلسالم. 
)  ( ب- مكث النبي ملسو هيلع هللا ىلص مع أبي بكر � في الغار ثالث ليال.   
)  ( ج- لما وصل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص المدينة دخل السرور إلى قلوب الجميع. 
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السؤال الرابع: اكتب سبًبا واحًدا من أسباب هجرة النبي ملسو هيلع هللا ىلص إلى المدينة.
..........................................................................................................................   
..........................................................................................................................   

السؤال الخامس: اذكر درسين من الدروس المستفادة من الهجرة.
..........................................................................................................................   
..........................................................................................................................   

السؤال السادس: أمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص عليًّا � أن ينام في مكانه ليلة الهجرة لــــــ:
- يرّد الودائع إلى أهلها.

- يعلِّم المسلمين مبادئ اإلسالم.
- يدعو قريًشا إلى اللَّه تعالى.

- يجّهز المسلمين بالعدة والعتاد.
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التهيئة: 

ُسبحاَن َمن أنطَق هذا اللساَن ِبكالم ُمبيٍن يفهمه الناس من حولِنا؛ فنتواصل فيما 
بيننا، ونقضي حوائجنا، ونتعاون لَنْشِر الخير والسعادة بالكالم الطَّيِّب الجميِل.

فماذا ُتِحبُّ أن تقوَل لآلَخريَن؟ «
...................................................................................................................

وماذا ُتِحبُّ أن تسمع منهم؟ «
...................................................................................................................

آداب الكالم والمحادثة

يَّة االلتزام بآداب الكالم. - أهمِّ

- االستدالل على اآلداب المتعلِّقة بالكالم والمحادثة.

- فوائد حفظ اللسان عن الُفْحش في الكالم.

- التَّحلِّي بآداب الكالم والمحادثة.

أتعلم في هذا الدرس:

خلــق اللَّــه تعالــى اإلنســان فــي أحســن تقويــم، وأنعــم عليــه بنعمــة الســمع والبصــر، وَمــيَّــــَزُه عــن 
ْنَســاَن )3(  غيــره بنعمــة النطــق والــكالم، قــال تعالــى: زب الرَّْحَمــُن )1( َعلَّــَم اْلُقــْرآَن )2( َخلَــَق اإْلِ
َعلََّمُه اْلبـََياَنرب ]الرحمن: 1 - 4[؛ فاإلنســان يعبر عن حاجات نفســه، ويتواصل مع غيره عن طريق 
النطــق والــكالم، ولــذا فقــد أرشــد اإلســالم اإلنســان أن يحفــظ لســانه؛ فــال يقــول إال خيــرًا، وال 

ينطــق إال بمــا يوافــق الحــق والصــواب.

زبحت خت متىت يت جث مث ىث يثرب ]لقمان:19[.
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حــث اإلســالم علــى التحلــي بــآداب الــكالم، والتــزام األخــالق الكريمــة، وأن نســتخدم أجمــل 
العبــارات والمفــردات فــي التحــدث إلــى اآلخريــن، قــال تعالــى: زبڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎرب   

]اإلســراء:53[.

كمـــــا حــــذر مــــن الكلمــــة التي تضر وال تنفــــع، فـعـــــن أَِبي ُهَريـَْرَة � َعِن النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: »ِإنَّ 
الَعْبــَد لَيـََتَكلَّــُم بِالَكِلَمــِة ِمــْن َســَخِط اللَّــِه، اَل يـُْلِقــي َلَهــا بـَـااًل، يـَْهــِوي ِبَهــا فِــي َجَهنَّــَم« ]رواه البخــاري[.

نشاط:
قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن كاَن يـُْؤِمُن بِاللَِّه َواْليـَْوِم اآْلِخِر فـَْليـَُقْل َخيـْرًا أَْو لَِيْصُمْت«.]متفق عليه[

- ماذا تفهم من الحديث الشريف؟
............................................................................................................................

- ما رأيك فيمن يكثرون من الثرثرة؟
............................................................................................................................

- بم تنصحهم؟
............................................................................................................................

أهمية االلتزام بآداب الكالم:
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فوائُد ِحْفِظ اللِّسان:

أفكر مع زميلي:
قال الرسول الكريم ملسو هيلع هللا ىلص: »اْلُمْسِلُم َمْن َسِلَم اْلُمْسِلموَن ِمْن ِلسانِِه َوَيِدِه«. ]متفق عليه[

- لماذا قدم اللسان على اليد؟
............................................................................................................................

نشاط مجاعي: 
أستنتج مع زمالئي فوائد أخرى لحفظ اللسان.

فوائُد ِحْفِظ اللِّسان

أنه سبب 
لدخول اجلَنَّة.

وهو دليل على 
اِإلميان.

وبه يرتفع املسلم 
درجاٍت ُعليا يف اجلَنَّة.

وهو سبب ُحلبِّ الناس 
لنا.

وبه نكِسب 
األصدقاء الصاحلَني.

وبه يرتفع املسلم يف
الدرجات الُعليا يف الـَجــنَّة.

لحفظ اللسان فوائد عديدة، منها
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تناقــش عبــد اللَّــه وعمــر، فحــدث بينهمــا خــالف، فتجهــم وجــه عبــد اللَّــه، وظــل 
ينظــر بوجهــه بعيــًدا عــن عمــر، ولمــا أصــر عمــر علــى رأيــه ارتفــع صــوت عبــد اللَّــه، 

وأخــذ يقاطعــه، ويســخر مــن آرائــه.
 ما األخطاء التي ارتكبها عبد اللَّه؟ «

.......................................................................
 ما رأيك في تلك األخطاء؟ «

.......................................................................
 اقترح على عمر ما يفعل في هذا الموقف. «

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

أحلل وأقترح حالًّ

آداب الكالم والمحادثة:

للكالم والمحاَدثة آداب كثيرة علَّمنا إياها ديُننا الَحنيُف، ومنها:
1- خفــض الصــوت عنــد الــكالم؛ قــال تعالــى علــى لســان لُْقمــاَن وهــو يَعِــُظ َولَــَدُه: زبحت خت 

]لقمــان:19[. يثرب  ىث  مث  جث  يت  متىت 

2- عــدم إيــذاِء اآلَخريــن واجتنــاب القــول الفاحــش البــذيء؛ عــن ابــن مســعود � قــال: قــال رســول 

اللَّــه ملسو هيلع هللا ىلص: »لَْيــَس اْلُمْؤِمــُن بِالطَّعَّــاِن َوال اللَّعَّــاِن وال اْلفاِحــِش َوال البَــِذيِء«. ]رواه الترمــذي، وصححــه 
األلبانــي[.

3- تجنب الحلف في أثناء الحديث: قال تعالى: زبَواْحَفظُوا أَْيَماَنُكْمرب ]المائدة: 89[.

ــْدَق يـَْهــِدي ِإلَــى اْلبِــرِّ، َوِإنَّ اْلبِــرَّ  ــْدِق، فَــِإنَّ الصِّ 4- التــزام قــول الصــدق، قــال النبــي ملسو هيلع هللا ىلص: »َعَلْيُكــْم بِالصِّ

يـَْهِدي ِإَلى اْلَجنَِّة«. ]صحيح مســلم[
5- التزام الكلمة الطيبة، قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »الكلمة الطيبة صدقة«. ]رواه البخاري[.

6- اإلنصات باهتمام، وعدم مقاطعة من يحدثك.
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نشاط:
أََتعاوُن مع زميلي وَنكتُب مُجَاًل وكلماٍت طيبًة مجيلًة إىل معلِّمي وأصدقائي ووالدي.

مثل: ُأحبك يا معلِّمي - أُمي الغالية - أبي الطيِّب - صديقي الصدوق.

نشاط:
أتعــاوُن مــع زمالئــي فــي عمــل لوحــة كبيــرة نكتــب فيهــا آداب الــكالم، ونعلِّقهــا فــي الصَّــفِّ أو 

فــي ِفنــاء المدرســة.

ُأَردِّد خلَف معلمي:
ِمْن هْدِي رسويل أتعلَّْم أَدََّبِي اإْلْسالُم اأْلْعظْم     
ال أملز أحًدا أْو أمْهْس ال أْرفع صْواًت يف اْلمْجلْس    

لْست أُقاطُع َمْن يـََتكلَّْم
ال مْغتااًب أْو منَّاَما ُأحسُن حنَي أقول كالَما    

وأطال ِلساًن ابْلباطْل وإذا ما خاطبي جاهْل    
َأْصرب مُثَّ أقوُل سالَما

للشاعر/ حممد حسني
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نشاط:
ِمن خالل فـَْهِمك ألمهيَّة االلتزام آبداب الكالم:

ما الذي يُرضي اللَّه في الكالم؟ «
............................................................................................................................

نشاط:
اذكر آدااًب أخرى حتب أن يلتزم هبا من حيدثك.

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

 أنصح هلل: 
  من خالل فهمك لدرس آداب الكالم واحملادثة، ب تنصح من يفعل ما أييت:

نصيحيتاملوقف

........................................................يكذب في حديثه من أجل إضحاك اآلخرين.

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

........................................................يسخر من كالم من يحدثه.

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

........................................................ال يهتم بكالم من يحدثه، وال يحسن اإلصغاء له.

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

........................................................يكثر من القول الفاحش والسب يف كالمه.

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

........................................................حيلف كثريًا ليقنع غريه أنه صادق.

........................................................
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أنظِّم تعلُّمي:

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

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

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

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

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

أمهية االلتزام آبداب الكالم

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

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

رْفع درجات يف اجلَنة.. 3
4 ................................................

ُيكسب أصدقاء صاحلنَي.. 5

فوائد حْفظ اللسان

» ........................................

» ........................................

» ........................................

» ........................................

» ........................................

» ........................................

آداب الكالم واحملادثة
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التقويم

السؤال األول: ضع إشارة )( أمام العبارة الصحيحة، وإشارة )( أمام العبارة غري الصحيحة:
ِمن أهميَّة االلتزام بآداب الكالم أن اللَّه تعالى يرضى عمَّن يحفُظ لسانه.   )     ( «
» )     ( ِمن فوائد ِحفظ اللسان أن الناس تحبُّني.     
» )     ( ِمن اآلداب التي أمَرنا اللَّه تعالى بها عدم رفع الصوت.    
مقاطعة المعلم بدون هدف وهو يشرح من اآلداب التي يجب علينا االلتزام بها.  )     ( «

السؤال الثاني: ِصْل من العمود ) أ ( ما يناسبه من العمود ) ب (:

العمود ) ب (العمود ) أ (
ن حيفظ لسانه.الكالم الطيِّب

َ
ُحب الناس مل

اإلنصات ابهتمام واحرام إىل من حيدِّثي.من وصااي لُْقماَن البنه
يُرضي هللا تعاىل.من فوائد ِحفظ اللسان

عدم التلفُّظ أبلفاظ غري الئقة.من آداب الكالم
عدم رْفع الصوت.

السؤال الثالث: اذُْكْر آداب الكالم والمحادثة.
................................................................................................................................

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

السؤال الرابع: لحفظ اللسان فوائد كثيرة، اكتب اثنين فيها.
..........................................................................................................................- 1
..........................................................................................................................- 2

السؤال الخامس: ماذا تفهم من قوله تعالى: زبڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎرب   ؟
............................................................................................................................




