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áـeقــدŸاáـeقــدŸا
احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا أما بعد:

فنضع بني يديك كتاب الطالب ملادة احلديث للصف األول املتوسط (الفصل الدراسي األول)، وهذا الكتاب 
م سنَّته والعمل بها وامتثال  ه، تلك احملبة التي تدعوك لتعلُّ ه وجتلُّ يقّرب إليك بعض ُسّنة النبي محمد ˜ الذي حتبُّ

أمره واجتناب نهيه، فبقدر طاعتك إّياه يكون قربك منه في اجلنة.

ويهدف الكتاب إلى تعريفك ببعض اآلداب والعبادات الواردة عن النبي ˜ مثل آداب الصحبة والصبر عند 
املصائب والشكر عند النعم لتبقى دومًا من الشاكرين الصابرين الذاكرين الذين يذكرون اهللا كثيرا.

وقد روعي في تأليف الكتاب أن يوجه اخلطاب فيه إليك، فأنت املستفيد األول من الكتاب، لذا فإن لغة الكتاب 
سهلٌة وسلسٌة وأفكاره تنطلق من واقعك واحتياجاتك، كما حرصنا على أن تشارك بفاعلية في التعلم من خالل 

أنشطة تعليمية وفراغات داخل احملتوى ُتركت لتكتبها بأسلوبك وتضرب أمثلة من حياتك ومعايشاتك.

أنك  نرى  فنحن  الذهنية،  قدراتك  مع  يتناسب  مبا  التفكير  مهارات  مراعاته  الكتاب  في  اجلديدة  األمور  ومن 
د متلقٍّ للمعلومة مكرًرا ملا ُيلقى إليك، بل أنت تستمع الكالم فتتبع أحسَنه، وأنَت كذلك - إن شاء  لسَت مجرَّ
اهللا - تتجاوز ما درسته من معرفة لتبني عليها معارف أخرى وُتبدع في تركيب خبرات جديدة بناًء على ما درسَته 

من خبرات سابقة.

وليكن بيتك عونًا لك في تعلمك وتربيتك، فمن املهم أن ينعكس ما تعلمته على حياتك وسلوكك داخل 
البيت، ودور ولي أمرك متابعتك وإعانتك على تطبيق ما تعلمته وعلى تنفيذ ما كلفت به من أنشطة بيتية.

للرأي  مساحة  فيها  وبعضها  دة،  محدَّ واحدة  إجابة  لها  ليس  والنشاطات  األسئلة  بعض  أن  إلى  ننبِّه  أن  ونودُّ 
والتفكير، فال تتردد في اإلجابة عنها، فاملجال واسٌع، والقصد من إيرادها هو تعزيز ثقتك بنفسك.

والذي نأمله أن يكون الكتاب دافًعا لك لالرتقاء في مدارج العلم والهداية وانطالقًة خليٍر عظيم ترى أثره في 
ة عني لوالديك وحفظك من كلِّ مكروه. حياتك ووطنك نفع اهللا بك وجعلك ُقرَّ

.
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 Êـعـاe Êـعـاe
الكلªاتالكلªات



نبذة مختصرة لبعض الدروس؛ لتكون متهيداً مناسبًا لشد االنتباه والتشويق والدخول إلى الدرس.

هي التي حتتاج إلى بيان وإيضاح، وقد روعي فيها سياق احلديث أكثر من كونها معنى لغويًا، وبعض 
الكلمات تفهم من السياق. 

ُأفردت في فقرة مستقلة، ألنها üe°£لëاتüe°£لëات تتضمن بعض األحاديث كلمات لها داللة شرعية خاصة، ولذا 
ليست مجرد كلمة غير واضحة املعنى، بل ملا لها من معنى شرعي خاص.

 åا◊دي Êعاe øe åا◊دي Êعاe øe
واEرT°ـاOاتـهواEرT°ـاOاتـه

هي ُخطوة ُتعنى بإبراز بعض فوائد احلديث ومعانيه،  وقد ُروعي فيها أن تكون مختصرة ليسهل فهمها، ومع ذلك 
ُتركت مساحات فارغة لتشارك في استنباطها مبساعدة معلِّمك.

áيcƒل°S S°لcƒيáت£بيقات  ت£بيقات 

ُتعنى هذه اخلطوة مبا عليك أن تقوم به من قول أو عمل بعد دراستك لكلِّ درس من حديث املصطفى ˜.

هي خطوة تثير تفكيرك حول موقف من سيرة الصحابي راوي احلديث، أو فائدة من فوائد الدرس.
 



هي فقرة ُتعنى بتعريفك بسيرة أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص الذين نقلوا إلينا حديثه؛ لتتعرف على شيٍء من 
حياتهم وأخالقهم وعلمهم وعبادتهم، فتقدرهم وحتبهم وتقتدي بهم.
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ُروعي في هذه اخلطوة أن تتأكد أنك فهمَت حديث رسول اهللا̃  وإرشاداته، وأصبحت قادًرا على تطبيق ما جاء
ق بأخالقه. به والتخلُّ

هذه اخلطوة ُتعنى بذكر بعض املعلومات التي تساعد على زيادة معلوماتك وتوسيع آفاقك الذهنية واملعرفية.

áيـFـراKEات اeƒعـلe

™ u°Sو™ u°Sو
eعلeƒات∂eعلeƒات∂

تكون  أن  فيها  ُروعي  وقد  منها،  االستفادة  والتي ميكنك  باملوضوع  املتعلقة  املراجع  بعض  تتضّمن 
موقع انترنتكــتابمختصرة ومتنوعة.
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اëŸتــƒياتاëŸتــƒيات
 الفصل الدراسي األول

رقم الدرسالوحدة
صفحةراوي احلديثالصفحةبداية احلديثاحلديث

التعريف بالراوي

 ˜
ول 

رس
ة ال

ناي
ع

ول 
رس

ة ال
ناي

ع
مته

بأ
مته

بأ

١٢أبو موسى األشعري ١١«إمنا مثلي ومثل ما بعثني اهللا به...».١-٢األول

١٥سلمان الفارسي١٥«قد علمكم نبيكم̃  كل شيء؟..».٣الثاني

١٢أبوهريرة١٨«أال أدلكم على...».٤الثالث

كر
لش

 وا
صبر

ال
كر

لش
 وا

صبر
ال

الرابع
«قام النبي ˜ حتى تورمت...».٥

٢٥
٢٥املغيرة بن شعبة

١٢أبوهريرة«ما عاب النبي ˜ طعاًما قط...».٦

٢٩عبداهللا بن مسعود ٢٩«سألت النبي ˜: أي العمل..».٧الخامس

٨السادس
˜: يقول: «ِرَباُط  «سمعت رسول اهللا

َيْوٍم َوَلْيَلٍة..».
١٥سلمان الفارسي٣٢

٣٦عائشة بنت أبي بكر ٣٦«ما من مسلم يشاك شوكة...».٩السابع

ــار
كــــ

ألذ
ا

ــار
كــــ

ألذ
ا

٤٥أبو مالك األشعري٤٥«الطهور شطر اإلميان،...».١٠الثامن

التاسع
«ما من عبد يقول في صباح كل يوم...».١١

٤٨
٤٩عثمان بن عفان

١٢أبوهريرة «أما لو قلت حني أمسيت...».١٢

٥٢األغر املزني ٥٢«يا أيها الناس توبوا...».١٣العاشر

الحادي 
عشر

«كان رسول اهللا ˜ إذا انصرف من...»١٤
٥٥

٥٥ثوبان 

٥٦معاذ بن جبل «يا معاذ إني ألحبك،...».١٥

لق
لخ

ن ا
حس

ة و
حب

لص
ا

لق
لخ

ن ا
حس

ة و
حب

لص
الثاني ا

عشر

«املرء مع من أحب».١٦
٦٧

٢٩عبداهللا بن مسعود 

١٢أبو موسى األشعري«مثل اجلليس  الصالح والسوء...».١٧

الثالث 
عشر

«إن أحبكم إلّي وأقربكم مني...».١٨
٧٠

٧٠أبو ثعلبة الخشني

٣٦عائشة بنت أبي بكر «إن املؤمن ليدرك بحسن خلقه...».١٩
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رقم م
دياديا رقم طر

ال�صة

14« الخ�ي�... ب ا يم م� ل اأدلم 18« األ

28« ... kةص �صي مصلم من 36« م�

صب�ح...  »310 ف ي بد من 48« م�

413« ...صر�ا اإا ˜ ا صر � »55

516  صوال ال�ص�ل ليال م 67
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الوحَدة ا�و�الوحَدة ا�و�
ِته ِته ِبُأمَّ عنايُة الرسوِل عنايُة الرسوِل ̃˜ ِبُأمَّ

 p∫ƒ o°S sالر oáايæع p∫ƒ o°S sالر oáايæع
ه pت seoCا pHه pت seoCا pH ˜̃
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أحاديث الوحدةأحاديث الوحدة

ستدرس في هذه الوحدة:
 قوَل النبيِّ ˜:«إمنا مثلي ومثل ما بعثني اهللا به كمثل رجل أتى قومًا فقال: يا قوم إني رأيت اجليش بعيني 
ناًرا فجعلت  استوقد  أمتي كمثل رجل  ˜: «إمنا مثلي ومثل  الرسول  الُعْرياُن.....». وقوَل  النذيُر  أنا  وإني 

.«...... الدوابُّ
حديَث سلماَن الفارسي ّ:«قد علَّمكم نبيُّكم ˜ ُكلَّ شيٍء....».

قوَل النبيِّ ˜:«أال أدلكم على ما ميحو اهللا به اخلطايا....».

ويتوقع منك بعد دراستك لهذه الوحدة أن:

١- تستشعر رحمَة النبيِّ ˜ بأمته وِحْرَصُه على جناتهم.
َم الرسوَل ˜ وَتْذُكَر بعض حقوقه. ٢- ُتَعظِّ

٣- تدرَك حرَص الرسول ˜ على تعليم أمته.
٤- تدرَك حرَص النبيِّ ˜ على مغفرة اهللا ألمته.

٥- حترَص على االقتداِء بالنبيِّ ˜ ومتابعِته.
٦- تزيد محّبتك للنبيِّ ˜.

قال اهللا تعالى:﴿  
﴾ التوبة (١٢٨).      

رسول اهللا ˜ هو أزكى البشرية وأكمُل اخللق في علمه وعبادته وُخلقه وتعامله فهو القدوُة واألسُوة وهو الرحمُة 
َتُه وتوقيَرُه وحتكيَم شرِعه. املهداُة، افترض اُهللا علينا اإلمياَن به وأوجب طاعَتُه ومحبَّ

ويتبني لك أخي الطالب ِحْرُص النبيِّ ˜ على هداية أمته وتعليِمهم مع معرفة بعض أخالقه
بأمته). وشمائله ˜ من خالل الوحدة اآلتية (وحدة عناية الرسول ˜
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(١) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب: االعتصام بالكتاب والسنة، باب: االقتداء بسنن رسول اهللا ˜، برقم٧٢٨٣، ومسلم: كتاب: الفضائل، باب: 
على أمته،برقم٢٢٨٣. شفقته ˜

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري:كتاب الرقاق،باب االنتهاء عن املعاصي، برقم:٦٤٨٣ ومسلم: كتاب الفضائل، باب شفقته ˜ على أمته ومبالغته في 
حتذيرهم مما يضرهم برقم:٢٢٨٤

عن أبي موسى األشعري  عن النبي̃  11
«إِنَّما َمَثِلي َوَمَثُل َما َبَعَثِني اهللاُ ِبِه َكَمَثِل َرُجٍل َأَتى َقْوًما َفَقاَل:  أنه قال:

َجاَء َفَأَطاَعُه َطاِئَفٌة ِمْن َقْوِمِه َفَأْدَلُجوا  ِذيُر اْلُعْرَياُن َفالنَّ َيا َقْوِم إِنِّي َرَأْيُت اْلَجْيَش ِبَعْيَنيَّ َوإِنِّي َأَنا النَّ
َفَأْهَلَكُهْم  اْلَجْيُش  َحُهْم  َفَصبَّ َمَكاَنُهْم  َفَأْصَبُحوا  ِمْنُهْم  َبْت َطاِئَفٌة  َفَنَجْوا، َوَكذَّ َمَهِلِهْم  َفاْنَطَلُقوا َعَلى 

(١).« َب ِبَما ِجْئُت ِبِه ِمْن اْلَحقِّ َواْجَتاَحُهْم، َفَذِلَك َمَثُل َمْن َأَطاَعِني َفاتََّبَع َما ِجْئُت ِبِه، َوَمَثُل َمْن َعَصاِني َوَكذَّ
ا  اِس َكَمَثِل َرُجٍل اْسَتْوَقَد َناًرا َفَلمَّ 22  عن أبي هريرة  أنه سمع رسول اهللا ˜ يقول: «إِنََّما َمَثِلي َوَمَثُل النَّ
اِر َيَقْعَن ِفيَها َفَجَعَل َيْنِزُعُهنَّ َوَيْغِلْبَنُه َفَيْقَتِحْمَن ِفيَها  َوابُّ الَِّتي َتَقُع ِفي النَّ َأَضاَءْت َما َحْوَلُه َجَعَل اْلَفَراُش َوَهِذِه الدَّ

ُموَن ِفيَها»(٢). اِر َوَأْنُتْم َتَقحَّ َفَأَنا آُخُذ ِبُحَجِزُكْم َعْن النَّ

Cو∫ Cو∫الدرSس ا’ الدرSس ا’

̃  على هدايá اeCته على هدايá اeCته u»بæال oسU rر pM u»بæال oسU rر pM

تأمل هذه الصورة واربط بينها وبني موضوع احلديثني.
..................................................................

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

الرقم الدر راب

www.ien.edu.sa
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معناهاالكلمة 

ر قومه من اخلطر، وذلك أن الرجل إذا أراد النذير الُعريان  َمَثٌل يضرب ملن يحذِّ
إنذار قومه وإعالمهم مبا يوجب املخافة نزع ثوبه وأشار به إليهم.

 اجنوا وابتعدوا عن اخلطر.فالنجاء
ساروا من أول الليل.فأدجلوا 

.................فصبَّحهم اجليش 
غلبهم وقضى عليهم.واجتاحهم 

أشعل.استوقد
يقعن فيها.فيقتحمن فيها

اُحلَجز: جمع ُحْجزة وهي َمْعِقُد اإلزار.بحجزكم

 Êـعـاe Êـعـاe
الكلªاتالكلªات

11 
هو الصحابي الجليل عبد اهللا بن قيس األشعري، دعا له الرسول ˜ فقال: «اللهم اغفر لعبد اهللا بن 
، وواله النبي̃  هو ومعاًذا على  قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخًال كريًما»(١)، غزا وجاهد مع النبي̃ 
القضاء في َزبيد وَعَدن، وشهد فتوح الشام، استعمله عمر ّ على إمرة البصرة وهو الذي فتح مدينتي 
مـن  مـزمـاًرا  «ُأْعِطـَي   :˜ الرسول  عـنه  قـال  القـرآن،  بتـالوة  الصوت  كـان حسـَن  (األهواز وأصبهـان)، 

مـزامـيــر آل داود» (٢).

التعري∞التعري∞
Hالراو…Hالراو…

التعري∞التعري∞
Hالراو…Hالراو…

 
ة كان يحملها. أسلم  هو الصحابي الجليل عبد الرحمن بن صخر الدوسي، ُيكنى بأبي هريرة، لِهرَّ
سنة سبع من الهجرة عام خيبر، ويعد أبو هريرة  حافظ األمة، فعنه قال: قلت: يا رسول اهللا إني ألسمع 
ه إلى صدرك فضممته  منك حديًثا كثيًرا أنساه، فقال رسول اهللا ˜: «ابسط رداَءك فبسطُته ثم قال: ُضمَّ
فما أنسيت حديًثا بعد».(٣) وهو أكثر الصحابة حديًثا، وبلغت مروياته (٥٣٧٤) حديًثا، ومن عبادته أنه 
كان هو وامرأُته وخادُمه يقسمون الليل أثالًثا يصلي هذا ثم يوقظ هذا، وكان يصوم االثنين والخميس. 

مات ّ سنة (٥٧هـ) بالمدينة.

(٢) أخرجه البخاري: برقم ٥٠٤٨. ومسلم: برقم٧٩٣. (١) أخرجه البخاري: برقم ٢٨٨٤. ومسلم: برقم ٢٤٩٨. 
(٤) أخرجه البخاري: برقم ١١٩.
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١- قدوتنا رسول اهللا ˜ كان حريصًا على دعوة الناس إلى اخلير وحتذيرهم من الشر.
تصديق الرسول ˜ وطاعته واالستقامة على دينه واالقتداء به هو سبيل النجاة في الدنيا واآلخرة. -٢

عالمة سوء وسبب للخسارة والندم. ٣- عصيان الرسول ˜
٤- ليكن قدوَتك نبيُّك محمٌد ˜ في الدعوة إلى اخلير بأخالقه وحسن تعامله وبذله للنصيحة.

في  الناس  تعالى وحال  اهللا  إلى  بالدعوة  قيامه  في  حالُه  فيهما  يبنيِّ  احلديثني  في هذين  مثلني  ˜ قد ضرب  -٥
االستجابة له، فيقول:

رهم قدوم جيش غاٍز لهم فانقسم قومه إلى فريقني: إنه كحال رجل جاء قومه يحذِّ أ -في األول:
- فريق صّدقه وأطاعه، وانطلق من أول الليل هاربًا من هذا العدو فنجا من الهالك.

- وفريق كّذب وتهاون، ولم يهرب من العدو فهجم عليهم اجليش في الصباح، وقضى عليهم.
ب -في الثاني: إنه كحال رجل أوقد ناًرا فجاءت الفراش تقتحم النار وتقع فيها وهذا الرجل يسعى إلبعاد الفراش من 
الوقوع في النار، وهكذا الرسول ˜ وجد الناس في الكفر واملعصية فدعاهم إلى التوحيد والطاعة طلًبا لنجاتهم من 

عذاب اآلخرة.

 åا◊دي Êعاe øe åا◊دي Êعاe øe
واEرT°ــاOاتـهواEرT°ــاOاتـه

«لقد ُأوتيَت مزماًرا من مزامير آل داود»؟  ملاذا قال النبي ˜: ألبي موسى األشعري

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

ـــر uـكa

َتُه ألكون من الناجني في اآلخرة. ُق الرسول ˜ وأطيُع أمره وأتَِّبُع ُسنَّ ُأصدِّ
لشفقته علينا وحرصه على هدايتنا. ˜ ُأحبُّ الرسول

áيcƒل°S S°لcƒيáت£بيقات  ت£بيقات 
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ه النبيُّ ˜ َنْفَسه في احلديثني؟ وعالَم يدل ذلك؟ بـَِم شبَّ 11

سِل عليهم الصالُة والسالُم. َة الرُّ 22  في ضوء دراستك للحديثني استنبط َمهمَّ

بنيِّ موقَف الناِس من دعوة الرسول ˜. 33

áيـFـراKEات اeƒعـلe







ورد األمر بطاعة النبي ˜ في آيات كثيرة وبأساليَب متنوعٍة، منها:
[ آل عمران: ١٣٢].  ﴾ ١- األمـر بطـاعتـه مطـلقــًا، قـال اهللا تعالى: ﴿

[ النساء: آية ٨٠ ]. ﴾ ﴿ ٢- جعل طـاعـة الرسـول ˜ من طـاعـة اهللا، قـال اهللا تعالى:

[ احلشر: آية ٧ ]. ﴾  ﴿ ٣- األمر باتباعه في هديه وفي أمره ونهيه، قـال اهللا تعالى:

﴾ ﴿ ٤- وجوب التسليم حلكمه، قـال اهللا تعالى:
      [ النور: ٥١ ].

﴾ ٥- اإلخبار بأنه مبنيِّ للقرآن وشارح ألحكامه، قـال اهللا تعالى:﴿
[ النحل: ٦٤ ].

﴾ ﴿ ٦- النهي عن مخالفته وكونها سبًبا للعذاب، قـال اهللا تعالى:
     [ النور: ٦٣ ].

[ النجم: ٣-٤ ]. ﴾ ٧- عصمته من اخلطأ فيما يبّلغ عن اهللا عز وجل والهوى، قـال اهللا تعالى:﴿
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َقْد   ِِّقيَل لسلماَن الفارسي 33

ُكْم̃  ُكلَّ َشْيٍء حتى اخلراءة، َقاَل:  َمُكْم َنِبيُّ َعلَّ
َأَجْل َلَقْد َنَهاَنا َأْن َنْسَتْقِبَل اْلِقْبَلَة ِلَغاِئٍط َأْو َبْوٍل َأْو َأْن 

َنْسَتْنِجَي ِباْلَيِمِني َأْو َأْن َنْسَتْنِجَي ِبَأَقلَّ ِمْن َثَالَثِة َأْحَجاٍر َأْو 
َأْن َنْسَتْنِجَي ِبَرِجيٍع َأْو ِبَعْظٍم (١).

(١) أخرجه مسلم:كتاب الطهارة، باب االستطابة، برقم:٢٦٢.

مبا  ره  ُتَذكِّ والدته  فأخذت  السفر،  أحمُد  أراد 
يناسب أن يأخذ معه من أمتعٍة ولوازَم، ثم أخذت 
ُتْسدي له النصائح، وتنبهه على تفاصيِل ما ميكن 

أن يعرض له من مواقف.
ما َداِفُع والدة أحمَد في تعليِم أحمَد وتذكيِره 

وتنبيِهه وذكر تفاصيل املواقف؟
......................................................

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

ا وحرًصا على أمته من  لقد كان رسول اهللا̃  أشدَّ ُحّبً
والدة أحمَد على أحمَد فكان̃  يعلِّمهم ُكلَّ شيء.

 
ار، ثم  النَّ ا؛ أي يعبد  الفارسي، من بالد فارس، وقد كان مجوسّيً هو أبو عبداهللا سلمان 
انتقل بعد ذلك إلى اإلسالم بعد أن هداه اهللا تعالى إلى الحّق والرشاد، شهد الخندق وما بعدها 
بحفر اخلندق، صحب النبي ˜ من الغزوات مع  رسول اهللا ˜، وهو الذي أشار على النبي ˜
وخدمه وحّدث عنه، وكان رجًال قوّيًا، قال فيه علي بن أبي طالب : (سلماُن منا آل البيت) 

مات سنة أربع وثالثني.

التعري∞التعري∞
Hالراو…Hالراو…

Êاãس الSالدرÊاãس الSالدر



الرقم الدر راب
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̃  على تعليم اeCته على تعليم اeCته u»بæال oسU rر pM u»بæال oسU rر pM
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١- حبيبنا محمد ˜ قد حرص على بيان كل خير حتتاجه أمته، وحذر من كل شر قد يضر بأمته، فما مات إال وقد 
أكمل اهللا به الدين، وختم به الرسالة.

٢- املسلـم يتعبـد اهللا في كـل أحواله في صالته، وصومه، وكالمه، وصمته، ونومه واستيقاظه، وأكله وشربه، وعند قضاء حاجته.
٣- من التعبد هللا في الصالة: اإلخالُص فيها واتباُع َهْدِي النبيِّ ˜، ومن التعبد هللا في األكل والشرب:............

 .....................................،..........................

٤- من اآلداب الشرعية عند قضاء احلاجة: عدُم استقباِل القبلة أو استدباِرها،........................................،
.....................................

٥- عدُم استقبالك أو استدبارك القبلة عند قضاء احلاجة دليٌل على................................ 
٦- األمُر باالستنجاء دليُل حرص اإلسالم على................................

ِحْرُص اإلسالم على آداب قضاء احلاجة دليٌل على شمول أحكام الشريعة اإلسالمية لكل شؤون احلياة. -٧

áيcƒل°S S°لcƒيáت£بيقات  ت£بيقات 

 أتعبد اهللا في جميع أحوالي.
  أحرص على اإلنقاء عند االستنجاء. 

 åا◊دي Êعاe øe åا◊دي Êعاe øe
واEرT°ــاOاتـهواEرT°ــاOاتـه

معناهاالكلمة 

َراءَة) بكسر اخلاء، اسم لهيئة احلدث (أي أدب التخلي، اخلراءة (اْخلِ
والقعود لقضاء احلاجة).

روث البهائم وهو فضالتها.رجيع

 Êـعـاe Êـعـاe
الكلªاتالكلªات

االستنجاء: تنظيف اخلارج من السبيلني عن مخرجه باملاء.üe°£لëاتüe°£لëات

22
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قـويـم
الت

قـويـم
الت

النبي  إلى  أضيف  ما  هي:  النبوية  السنة 
� من قول أو فعل أو تقرير أو صفة َخْلقية 
بجمعها  املسلمون  اهتّم  وقد  ُخُلقية،  أو 
على  يسهل  حــتــى  وتــدويــنــهــا  وحفظها 
بها،  العمل  ثم  بأحكامها  العلم  املسلمني 
أحاديث  جتمع  كثيرة   كتٌب  ُألِّفت  وقــد 

الرسول�، ومن أشهرها:
محمد  لــإمــام  الــبــخــاري،  صحيح   -1
سنة  تــوفِّــي  الــبــخــاري،  إسماعيل  ابــن 
)256هـ(،وهو أصحُّ كتب احلديث.

2- صحيح مسلم، لإمام مسلم بن احلجاج 
القشيري، توفِّي سنة )261هـ(.

3-سنن أبي داود، لإمام سليمان بن األشعث 
السجستاني، توفِّي سنة )275هـ(.

4-سنن الترمذي، لإمام محمد بن عيسى 
الترمذي، توفِّي سنة )279هـ(.

5- سنن النسائي، لإمام أحمد بن شعيب 
النسائي، توفِّي سنة )303هـ(.

6- سنن ابن ماجه، لإمام محمد بن يزيد بن 
ماجه القزويني، توفِّي سنة )273هـ(.

حنبل  بـــن  أحـــمـــد  ــام  ــ اإلم مسند   -7
الشيباني، توفِّي سنة )241هـ(.

اهلل جــمــيــًعــا وجـــزاهـــم عن  رحــمــهــم 
اإلسالم خيًرا.

معـلوم�ت اإثـرائيـة

11�س�س  ما مقصُد الرجل حينما سأل سلماَن   عن تعليم النبي � 

ألصحابه كل شيء؟
22�س�س  ما احلكمُة من النهي عن االستنجاء بأقلَّ من ثالثة أحجار؟

﴿ تعالى:  ــال  ق 33�س�س  

﴾ ....
] التوبة:  108[

.� بالرجوع إلى   تفسير ابن كثير اربط بني اآلية وحديث سلمان 
. 44�س�س  اذكر صفتني من الصفات التي متيز بها سلماُن 

: يا فارسيُّ تعال  55�س�س  اشترى رجل َعَلًفا لفرسه فقال لسلمان 

فاحمل فحمله سلمان  وسار الرجل أمامه فجعل الناس 
يسلمون على سلمان، فقال: من هذا؟ قالوا: سلمان، فقال: 
: ال، إني أحتسب  واهلل ما عرفتك، أعفني فقال سلمان 

مبا صنعت خصااًل ثالًثا،... ما هذه  اخلصال؟
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åالãس الSالدر

(١) أخرجه مسلم: كتاب: الطهارة، باب: فضل إسباغ الوضوء على املكاره، برقم ٢٥١.

معناهاالكلمة 

منازل اجلنة، أو احلسنات.الدرجات
إمتام الوضوء وإكماله.إسباغ الوضوء 

املكاره: جمع مكرهة، وهو ما يبغضه اإلنسان ويشق عليه.على املكاره 

 Êـعـاe Êـعـاe
الكلªاتالكلªات

ــرة  أن  ــري 44 عـــــن أبـــي ه

اهللاُ  َميُْحو  َما  َعَلى  َأُدلُُّكْم  قــال:«َأَال   ˜ اهللا  رسول 
اِهللا  َرُسوَل  َيا  َبَلى  َقاُلوا:  َرَجاِت؟  الدَّ ِبِه  َوَيْرَفُع  َطاَيا  اْخلَ ِبِه 

ِإَلى اْملََساِجِد  َطا  ِإْسَباُغ اْلُوُضوِء َعَلى اْملََكاِرِه َوَكْثَرُة اْخلُ َقاَل: 
َباُط» (١). َالِة َفَذِلُكْم الرِّ َالِة َبْعَد الصَّ َواْنِتَظاُر الصَّ

ن ذلك في أعلى الصفحة. بعد قراءتك للحديث ما العنواُن املناسُب له؟ دوِّ
ر ذنوبه؟ وكيف يزيد من حسناته بأعمال يسيرة؟  من خالل الصورة كيف يستطيع املسلم أن يكفِّ

سبق التعريف به في الدرس األول ص ١٢. ::  

الّرباط يأتي مبعنيني:üe°£لëاتüe°£لëات
١- االستعداد جلهاد العدو وحماية الثغور واحلدود ومنه ارتباط اخليل وإعدادها للجهاد ويدخل 

في ذلك عمل رجال األمن الذين يقومون على أمن الناس وحراستهم.
٢- مالزمة املسجد النتظار الصالة، وهو املراد في هذا احلديث.
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ر سيئـاِتـك ويـرفع درجـاِتك،  ١- إن فضَل اهللا واسٌع وخيَرُه كثيٌر وقـد جعل لـك مـن األعمـال اليسيـرة ما ُيَكـفِّ
ومنها ما يأتي:

أ- أن حترص على إمتام وضوئك وإكماِله، مثل: غسل العضو ثالَث مرات، واملبالغة في املضمضة واالستنشاق 
لغير الصائم، وتخليل ما بني األصابع جيداً، وبخاصة عند وجود مشقة في ذلك مثل شّدة البرد.

ب - أن تداوم على أداء الصالة جماعة في املسجد، وأن ال تسرع في مشيك إلى املسجد.
ر للصالة بعد سماعك األذان، وجتلس في املسجد بعد انتهاء  ج - أن حترص على الصالة وانتظارها؛ فتبكِّ

الصالة املفروضة منتظًرا الصالة التي تليها، تقرأ القرآن وتذكر اهللا وتستمع الذكر.
ر عند ذهابه للصالة، أو يستعجل في اخلروج من املسجد  ٢- الذي اليحسن وضوءه وال ُيطبِّق السنة، أو يتأخَّ

بعد انتهاء الصالة مباشرة، ُيَفرِّط في خير كثير وأجر عظيم.
املواظبُة على الصالة والـُمْكُث في املسجد النتظار الصالة التي تليها كاملرابطة في سبيل اهللا. -٣

٤- رحمُة اهللا بعباده حيث َرتََّب األجَر العظيَم على العمل القليل.

عالم تدل زيادُة األجر في الوضوء عند املشقة كالبرد واملرض؟
..............................................................................................................

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

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

ـــر uـكa

 åا◊دي Êعاe øe åا◊دي Êعاe øe
واEرT°ــاOاتـهواEرT°ــاOاتـه

áيcƒل°S S°لcƒيáت£بيقات  ت£بيقات 

رِر.   أغسُل أعضائي ثالًثا عند الوضوء ولو كان املاُء بارًدا إذا َأِمْنُت ُحُدوَث الضَّ
  أذهُب إلى الصالة بعد سماع األذان مباشرًة.

  أحرُص على الذهاِب إلى املسجد والرجوِع منه ماشًيا ليكتب لي األجُر الكثيُر.
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بنيِّ العالقة بني قولِه ˜:«وانتظار الصالة بعد الصالة» وقولِه ˜ في حديث السبعة الذين يظّلهم اهللا  11

في ظله:«ورجل قلبه معلَّق باملساجد».(١)
) أمام اجلملة الصحيحة، وعالمة (×) أمام اجلملة غير الصحيحة: ضع عالمة ( 22

ُر الذنوَب دون غيرها من األعمال.         (     ) أ - الطاعاُت املذكورُة في احلديث هي التي ُتَكفِّ
ب - املراُد بإسباغ الوضوء زيادُة غسل العضو أكثَر من ثالث مرات.     (     )
جـ - ُيعدُّ أبو هريرة  أكثَر الصحابة روايًة للحديث.        (      )

33 أكمل الفراغ:

يَت صالة العشاء، فإن لك أجرين - إن  أ - إذا صليَت املغرب في املسجد ثم جلسَت تقرُأ القرآن حتى أدَّ
شاء اهللا -: أجًرا على....................، وأجًرا على.......................

ُه إلى أن طلعت الشمُس وارتفعت، ثم قام فصّلى  ب - صلَّى زميُلك الفجَر في املسجد ثم جلس في مصالَّ
ركعتني ففاز بأجر............................، و.............................

دلَّ احلديُث على فضل صالة اجلماعة، اذكر حديًثا آخر يدل على وجوب الصالة مع اجلماعة  44

في املسجد.

بنيِّ العالقة بني قولِه بنيِّ العالقة بني قولِه 







(١) أخرجه البخاري برقم (٦٦٠)، ومسلم برقم (١٠٣١).

33
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ما السبيُل إلى نجاة العبد في الدنيا واآلخرة؟ 11

مون فيها». 22 استنبط فائدتين من قوله ˜: «وأنا آخذ ِبُحَجِزكم عن النار وأنتم َتَقحَّ

رتِّب الصحابَة اآلتيَة أسماؤهم حسَب األقدِم وفاًة: 33

. أبو موسى األشعري -  أبو هريرة -  سلمان الفارسي -

اختر اإلجابَة الصحيحَة فيما يأتي:  44

تشبيُه النبيِّ ˜ نفَسُه بالنذير العريان دليٌل على:  أ
١- شفقة النبي ˜ على أمته.    ٢- شجاعته ˜.                      ٣- ِحْلِم النبي ˜.

معنى (أدلج): ب
١- سار أول الليل.       ٢- سار آخر الليل.                    ٣- سار آخر النهار.

المراد بالمكاره في قوله ˜ (إسباغ الوضوء على المكاره): جـ
.        ٢- األعضاء.         ٣- ما اليصله الماء.  ١- الَمَشاقُّ

الصحابي الذي اشتهر بحسن صوته بالقرآن الكريم: د

. ٣- سلمان الفارسي      . ١- أبو هريرة .       ٢- أبو موسى األشعري
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بعد أن درست هذه ................................................................................................................
وتعلَّمت  الوحدة 
ما في أحاديثها من 
فوائَد وآداٍب، ماذا 

تنوي أن تعمل؟
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الوحدة الثانيةالوحدة الثانية
ْكُر ْبُر والش� ْكُر الصَّ ْبُر والش� ْكُرالصَّ ْبُر والش� ْكُرالصَّ ْبُر والش� الصَّ

�ص�ا ل ال�ص
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ستدرس في هذه الوحدة:
مت قدماه..... احلديث». حديَث املغيرِة : «أن النبي ˜ قام حتى تورَّ

.... احلديث». حديَث أبي هريرة: «ما عاَب رسوُل اِهللا ˜ طعاًما َقطُّ
حديَث ابِن مسعود : « أيُّ العمِل أحبُّ إلى اهللا...... احلديث».

قوَل النبيِّ ˜: «ما من مسلٍم ُيشاُك شوكًة فما فوَقها إال ُكِتَبْت له بها درجة.... احلديث».

١- تدرَك منزلَة الصبِر والشكِر.
٢- تستشعَر فضَل الصبر والشكر.

٣- تشكَر اهللا وتستشعَر نعمه عليك.
٤- تصبَر على الطاعة وتداوَم على فعلها.

٥- حتتسَب األجَر فيما يصيُبك من مصائب.

ويتوقع منك بعد دراستك لهذه الوحدة أن:

أحاديث الوحدةأحاديث الوحدة

ى، وال  الصبُر والشكُر من األعمال القلبية التي يظهر أثُرها على اللسان واجلوارح، فما صبر من تشكَّ
شكر من أكثر املعاصي، وبالصبر والشكر ينال العبد أعلى الدرجات ويفوز بأرفع املراتب في الدنيا 

واآلخــرة.
[ إبراهيم: ٥ ]. ﴾ قال تعالى: ﴿  
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عن املغيرة  بن شعبة  قال: إن كان النبي  55

˜ َلَيُقوم ليصلي حتى َتِرُم قدماُه أْو ساَقاُه فيقال لُه فيقوُل «أفال 
أكون عبدًا شكورًا؟»(١)

َطَعاًما َقطُّ إِْن اْشَتَهاُه َأَكَلُه  ِبيُّ ˜ عن أبي هريرة  قال: «َما َعاَب النَّ 66
َوإِْن َكِرَهُه َتَرَكُه» (٢)

اختر أقرَب العناويِن اآلتيِة ملوضوع احلديثني واكتبه في أعلى الصفحة:
فضل قيام الليل- حقيقة الشكر -  شكر اهللا باحترام نعمه.

الليل، برقم ١١٣٠. ومسلم: كتاب:  (١) متفق عليه:أخرجه البخاري: كتاب التهجد، باب: قيام النبي ˜
صفة املنافقني، باب: إكثار األعمال واالجتهاد في العبادة، برقم ٢٨١٩.

ــا، ح ٥٤٠٩ ــاًم الــنــبــي ُ طــع ــاب  ــاب مــا عـ بـ ــمــة،  ــاب األطــع الــبــخــاري: كــت (٢) مــتــفــق عــلــيــه، أخــرجــه 
ومسلم: كتاب األشربة، باب ال يعيب الطعام، ح٢٠٦٤.

لــو أهــديــَت ألحــد زمالئك 
به ما يسيء  قلًما وأخذ يكتب 
أوراقـــك  فــي  بــه  ويعبث  إلــيــك 
شكًرا  فعُله  ُيَعدُّ  فهل  ودفاترك، 

لك على هديتك؟
هل ُيَعدُّ َمْن أكثر من الذنوب 
واملعاصي مع توالي نعم اهللا عليه 

شاكًرا؟ 
˜ محمٌد  قدوُتنا  لقدكان 

اهللا  بنعم  ــا  اعــتــراًف الــنــاس  أكــثــَر 
لها،  عليها وتسخيراً  وشكًرا هللا 
احلديثني  في  ورد  ما  ذلك  ومن 

التاليني:

 
هو الصحابي الجليل أبو عيسى المغيرة بن شعبة الثقفي، كان رجًال طويًال مهيًبا ذهبت عينُه يوم 
اليرموك، من كبار الصحابة وشجعانهم، أسلم عام الخندق، وأول مشاَهدِه الحديبيُة وبايع فيها بيعة 
البصرة ففتح ميسان وهمذان وعدة بالد،   الرضوان، وشهد اليمامة وفتوح الشام والعراق، واله عمر

سنة (٥٠هـ).  ُعرف بالدهاء والذكاء فكان يقال له مغيرة الرأي، ُتوفي

سبق التعريف به في الدرس األول ص ١٢. ::  

التعري∞التعري∞
Hالراو…Hالراو…

الرقم الدر راب

www.ien.edu.sa
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معناهاالكلمة 
قيام الليل بالصالة.ليقوم 

انتفخت قدماه من طول القيام.ترم قدماه
كثير الشكر.شكوًرا

.عاب َذمَّ
أبًدا.قط

 Êـعـاe Êـعـاe
الكلªاتالكلªات

44

كر: االعتراف بنعم اهللا، والثناء عليه بها، واالستعانة بها على طاعته.üe°£لëاتüe°£لëات الشُّ

ل في جسمك واذكر بعَض ِنَعم اهللا تعالى عليك:أ-........................   ب -............................. تأمَّ -١
         جـ -..........................

ل فيما حولك واذكر بعَض ِنَعم اهللا تعالى عليك:أ-..........................ب -................................ ٢- تأمَّ
     جـ -..........................

٣- إن شكَر اهللا تعالى على هذه النعم يزيدها وُيْبقيها، وعدَم شكِره يزيلها وُيْفِنيها، يدلُّ لذلك قولُه تعالى: 
.[ ﴿      ﴾ [ إبراهيم: ٧

٤- حقيقُة شكِر اهللا تعالى على نعمه تقتضي:
أ- أن تعترف بقلبك أن ُكلَّ النعم من اهللا تعالى.

ب - أن تشكَر اهللا تعالى بلسانك على هذه النعم.
جـ - أن تستخدَم هذه النعم فيما ُيْرِضي اهللا تعالى ويحبه.

 åا◊دي Êعاe øe åا◊دي Êعاe øe
واEرT°ــاOاتـهواEرT°ــاOاتـه
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أفضَل الشاكرين، فلما أنعم اهللا تعالى عليه مبغفرة ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر، شكر اهللا  ٥- كان قدوُتنا ˜
مت قدماه من كثرة قيامه وتهجده هللا. تعالى على ذلك واجتهد في طاعة اهللا، وقام الليل حتى تورَّ

٦- شكر اهللا تعالى على نعمه يكون باالجتهاد في طاعته وعبادته، فال تستخدم هذه النعم فيما يغضب اهللا.
ها. مه اهللا تعالى، أو عدُم الثناء عليه بها أو َذمُّ ٧- ِمن عدم شكر اهللا تعالى على النعم استعمالُها فيما حرَّ

ا ترُكَك الطعاَم إذا كرهَته من غير عيب له  ٨- َذمُّ الطعاِم إهانٌة له، وكفٌر للنعمة، وفيه إيذاٌء ملن صنع الطعام، وأمَّ
فجائٌز. 

م لك أحٌد طعاًما تشتهيه: أن تأكَل منه ما يكفيك وأن ُتْظهر السروَر والفرَح به،  ٩- من اآلداب املستحبة إذا قدَّ
زه لك. وأن ُتْثِنَي خيًرا على من صنعه وَجهَّ

áيcƒل°S S°لcƒيáت£بيقات  ت£بيقات 

 أشكُر اهللا على سالمة أعضائي فال أستخدُمها في معصيته.
.   ُأحافُظ على العبادة شكًرا هللا على نعمه عليَّ

 ُأْثِني على طعاِم أهِل بيتي. 
 الطعاُم الذي ال أشتهيه أتركه وال أعيبه.
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ب إليه، اذكر التعريف االصطالحي للشكر. شكُر اهللا من أعظم األعمال التي ُتقرِّ 11

جل؟ كيف تشكر اهللا على النعم اآلتية: البصر، السمع، اليد، الرِّ 22

الطعام من نعم اهللا علينا، فما واجُبنا ُتـَجاَه هذه النعمة؟ 33

44  اذكر ثالثة آداب من َهْدِي النبي ˜ في الطعام.

55  ما املفاسُد املترتبُة على عيب الطعام؟

.  َز بها املغيرُة بُن ُشْعبَة اذكر صفتني من الصفات التي متيَّ 66







44
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الدر�س اخلام�سالدر�س اخلام�س

)1( متفق عليه أخرجه البخاري: كتاب: مواقيت الصالة، باب: فضل الصالة لوقتها، برقم 527، 
ومسلم: كتاب: اإلميان، باب: بيان كون اإلميان باهلل تعالى أفضل األعمال، برقم 85.

77 عن عبداهلل بن مسعود  

ِبيَّ � َأيُّ اْلَعَمِل َأَحبُّ ِإَلى اهلِل؟  قال: »َسَأْلُت النَّ
ِبرُّ  ُثمَّ  َقاَل:  ؟  َأيٌّ ُثمَّ  َقاَل:  َوْقِتَها،  َعَلى  َلُة  الصَّ َقاَل: 

َقاَل:  َهاُد ِفي َسِبيِل اهلِل،  اْلِ َقاَل:  ؟  ُثمَّ َأيٌّ َقاَل:  اْلَواِلَدْيِن، 
َثِني ِبِهنَّ َوَلْو اْسَتَزْدُتُه َلَزاَدِني«)1(. َحدَّ

أيُّ األعماِل أفضُل؟ عنواٌن مناسٌب ملوضوع احلديث، َضْع عنواًنا آخَر من عندك يناسُب موضوَع احلديث 
واكتبه في أعلى الصفحة.

الناس  أعلى  من  الصحابُة   كان 
ًة، وأكثِرهم رغبًة في حتصيل املراتب  ِهمَّ
ومجاهدة،  صبر  إلى  حتتاج  التي  العالية 
الرسول  ســؤال  على  ِحْرُصهم  ذلك  ومن 
في  أفــضــل؟ كما  األعــمــال  أي  عــن   �

احلديث اآلتي:

  عبد اهلل بن م�سعودعبد اهلل بن م�سعود
هو الصحابي الجليل عبد اهلل بن مسعود الهذلي،كناه الرسول � بأبي عبدالرحمن.)1(  كان رجاًل 

نحيًفا قصيًرا، قال رسول اهلل �: »َلِرْجُل عبد اهلل أثقُل في امليزان يوم القيامة من أُُحد« )2(.
أسلم مبكة قديًما، وهو أول من جهر بالقرآن الكريم أمام الكفار بمكة، وهاجر الهجرتني وشهد بدًرا 
واملشاهد كلها مع رسول اهلل �، وهو صاحب نعل رسول اهلل �، كان يلبسه إياها إذا قام، فإذا جلس 
ٌم ُمَعلٌَّم«.)3( وكان حسَن الصوت بالقرآن  أدخلها في ذراعه، قال له الرسول �: »يرحمك اهلل إنك ُغَليِّ
ا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أُمِّ عبد«.)4( وكان  إذا هدأت  قال �: »من أحبَّ أن يقرأ القرآن َغّضً

العيون قام يصلي بالليل  فُسمع له َدِويٌّ َكَدِويِّ النحل. مات  باملدينة ودفن بالبقيع سنة )32هـ(.
)2( أخرجه أحمد: 1/-114 وابن حبان: 546/15، برقم 7069. )1( أخرجه احلاكم:313/3.     

)4( أخرجه أحمد: 1/-7 وابن حبان:542/15 برقم 7066. )3( أخرجه أحمد: 3/-379 وابن حبان: 536/15، برقم 7061.  

التعريفالتعريف
بالراويبالراوي

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

تمهيدتمهيد
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شروط اجلهاد والدفاع عن الوطن

وجه  وطنه  عن  بدفاعه  املرء  يقصد  أن   
اهللا تعالى، ألنها بالد املسلمني وحاميٌة 
املواطنني  لــدمــاء  وحــمــايــة  للحرمني، 

واملقيمني.
خادم  وهو  املسلمني  أمر  ولي  يــأذن  أن   
الشريفني في اجلهاد وهي سنة  احلرمني 
الراشدين  اخللفاء  وسنة  ˜ املصطفى 
ــرى عــلــيــه عمل  ــا جــ ــذا مـ ــ  وهـ
أحــًدا  أن  ُيعلم  فــال   ، الصحابة 
ولي  إذن  بغير  مــجــاهــًدا  خــرج  منهم 
يجاهدون  كــانــوا  ــا  إمن املسلمني،  ــر  أم
أمر  ولي  راية  حتت  للجهاد  ويخرجون 
املسلمني، واخلروج عن سبيل والة األمر 

هو خروج عن سبيل املؤمنني. 
نه   أن يكون اجلهاد وراء القائد الذي عيَّ
ل  املوكَّ فهو  الشريفني،  احلرمني  خــادم 
السعودي، ويقّدر وقت  بقيادة اجليش 
ــه؛ فيجب  ــب اجلــهــاد وظـــروفـــه، وعــواق

االلتزام بأمره.
 أن يــكــون قــتــالــه حتــت رايـــة واضــحــة 
أو  عصبية  أو  حمية  ألجل  ال  الهدف 
الصالة  عليه  قال  زائل،  دنيوي  لغرض 
ٍة،  يِّ ُعمِّ راية  ُقِتل حتت  : «من  والسالم 
َفِقْتَلٌة  ينصر عصبية،  أو  يدعو عصبية 

جاهلية». [رواه مسلم].
في  املسلمني  جــمــاعــة  مــع  يــقــاتــل  أن   
وقوات  السعودي  وهو جيشنا  اململكة 

احلرس الوطني والقوات املسلحة.

 åا◊دي Êعاe øe åا◊دي Êعاe øe
واEرT°ــاOاتـهواEرT°ــاOاتـه

  ِحْرُصك على معرفة األعمال الفاضلة التي يحبها اهللا وَعَمُلك بها، دليٌل 
على ُعُلوِّ همتك وتوفيِق اهللا لك.

نه النبيُّ ˜ في هذا احلديث، وهي:   من األعمال الفاضلة ما بيَّ
ل وقتها: من غير تأخيٍر لها وال تكاسٍل في أدائها،  ١- الصالة في أوَّ
على  واملداومة  محددة،  أوقات  في  املؤمنني  على  الصالة  جعل  فاهللا 

ذلك يحتاج إلى صبر ومجاهدة لتنال بذلك األجَر واملثوبَة.
ِبرُّ الوالدين: اللَذْين أحسنا لك صغيًرا، فلهما حق الطاعة واإلحسان وقضاء  -٢
احلــاجــات وبذل املعروف، وكــف كــل أذى عـنهـما، قال تعالى مؤكًدا حق 

     الوالدين:(................................................................).
٣- اجلهاد في سبيل اهللا: هو ِذْروُة سنام اإلسالم، وسبب ِعزِّ املسلمني 
السياسية  اململكة  ملؤسسات  األمر  ولي  بإذن  منوٌط  وهو  ونصِرهم، 
والعسكرية وملن دعاه خادم احلرمني الشريفني من القوات اإلسالمية. 
احلالي،  الوقت  في  اململكة  تعيشه  الذي  اجلهاد  على  األمثلة  ومن 
للدفاع  وذلك  املعتدية  احلوثية  للميليشيات  البواسل  جنودنا  قتال 
املواطنني  أرواح  على  وحفاًظا  الشريفني  احلرمني  وعن  اململكة  عن 

واملقيمني. 
ِبرِّ  على  واحملافظُة  أوقاتها،  في  وأداُؤهــا  الصلوات،  على  احملافظُة   -  ٤
الوالدين واجلهاُد في سبيل اهللا أموٌر حتتاج إلى صبر، وال يصبر على 

ذلك إال املؤمنون الصادقون.
اإلسالم  أركــان  من  ركًنا  لكونها  واجلهاد  الِبرِّ  على  الصالة  تقدُمي   -٥
الِبرَّ  ألن  اجلهاد؛  على  الِبرِّ  وتقدُمي  أحيانه،  كل  في  للمسلم  والزمًة 

واجٌب في كل األحوال واجلهاُد فرُض كفاية.

معناهاالكلمة 
أي العمل أفضل وأكثر ثواًبا.أي العمل أحبُّ إلى اهللا 

ل وقتها.الصالة على وقتها  الصالة في أوَّ

 Êـعـاe Êـعـاe
الكلªاتالكلªات

اجلهاد لغًة: مصدر من اجلهد وهو الطاقة واملشقة.üe°£لëاتüe°£لëات
اجلهاد شرًعا: هو «قتال األعداء للدفاع عن الدين والبالد والعباد».

ÍÌËÊÉÈÇÆÅÄÃÂÁ﴿ :قال تعالى
                                                                     ÏÎ﴾ [البقرة: ١٩٠]
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: «قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا وقًتا وما نحسب ابَن مسعود  قال أبو موسى األشعريُّ 
.z ˜ ه إال من أهل بيت النبي وُأمَّ

˜؟ ملاذا ظّن أبو موسى  أن ابَن مسعوٍد  من أهل بيت النبيِّ
............................................................................................................. ـــر uـكa

áيcƒل°S S°لcƒيáت£بيقات  ت£بيقات 

 ألتزم بتعليمات ولي أمر املسلمني خادم احلرمني الشريفني في اخلروج للجهاد.
  ألتزم بتعليمات اجلهات املختصة في اململكة فيما يخص التبرعات للمجاهدين وجتهيزهم.

َرتِّب األعماَل اآلتيَة حسب األفضل إذا ُطلبت في الوقت نفسه، ولـماذا؟ 11

- اجللوس في املسجد وقت املغرب النتظار صالة العشاء.
- إجابة طلب الوالدة في شراء حاجات املنزل.

- زيارة مؤسسة خيرية.
ح ذلك. . وضِّ ة الصحابة  22 في احلديث داللٌة على ُعُلوِّ ِهمَّ

؟ 33 مب اشُتِهر عبُداهللا بن مسعوٍد 

َرتِّب األعماَل اآلتيَة حسب األفضل إذا ُطلبت في الوقت نفسه، ولـماذا؟َرتِّب األعماَل اآلتيَة حسب األفضل إذا ُطلبت في الوقت نفسه، ولـماذا؟َرتِّب األعماَل اآلتيَة حسب األفضل إذا ُطلبت في الوقت نفسه، ولـماذا؟َرتِّب األعماَل اآلتيَة حسب األفضل إذا ُطلبت في الوقت نفسه، ولـماذا؟َرتِّب األعماَل اآلتيَة حسب األفضل إذا ُطلبت في الوقت نفسه، ولـماذا؟َرتِّب األعماَل اآلتيَة حسب األفضل إذا ُطلبت في الوقت نفسه، ولـماذا؟َرتِّب األعماَل اآلتيَة حسب األفضل إذا ُطلبت في الوقت نفسه، ولـماذا؟







جنودنا البواسل وهم يجاهدون للدفاع عن اململكة ومقدساتها وأهلها على احلد اجلنوبي ويرفعون راية اململكة
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(١) رواه مسلم والترمذي والنسائى والطبراني وزاد: (وُبعث يوم القيامة شهيًدا).

عن سلمان الفارسي  قال سمعت  88

يقول: «ِرَباُط َيْوٍم َوَلْيَلٍة َخيٌر ِمْن ِصياِم  رسول اهللا ˜
َكاَن  الَّذي  عَمُلُه  َعَلْيِه  َجَرى  فيِه  ماَت  َوإن  وِقياِمِه،  َشْهر 

اَن»(١).  َيْعَمُل، َوُأْجِرَي َعَلْيِه ِرزُقُه، وأِمَن الَفتَّ

الدرSس ال�°اSOسالدرSس ال�°اSOس

معناهاالكلمة 

اإلقامة ملراقبة العدّو في احلدود والثغور، وحراسة البالد والعبادرباط

هما امللكان منكر ونكيرالفتان

 Êـعـاe Êـعـاe
الكلªاتالكلªات

ما فضل الرباط في اإلسالم؟ 
عنوان مناسب ملوضوع احلديث، ضع عنواًنا آخر من عندك يناسب موضوع احلديث واكتبه في أعلى الصفحة

وأعلى  الــُقــربــات  أعظم  مــن  اهللا  سبيل  فــي  الــربــاط 
البالد  الطاعات، واملرابط هو كل من حرس حدود 
والسلف  العدو.  من  عليها  يخشى  التي  وثغورها 
من  بعدهم  ومــن  والتابعني  الصحابة  من  الصالح 
علماء األمة عرفوا هذا الفضل وتنافسوا فيه. يقول 
«أال  قــال:  ˜ النبي  إن   : عمر  بن  اهللا  عبد 
حرس  حارس  القدر؟  ليلة  من  أفضل  ليلة  أنبئكم 
في أرض خوف لعله أن ال يرجع إلى أهله» [رواه 
املرابطة  فضل  في  ورد  وقــد  واحلــاكــم].  البيهقي 
في  كما  كثيرة،  أحاديث  اهللا  سبيل  في  واحلراسة 

احلديث اآلتي:

الرقم الدر راب

www.ien.edu.sa



سبق التعريف به في الدرس الثاني ص ١٥.  
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لماذا يستمر عمل المرابط الذي كان يعمله في الدنيا حتى بعد مماته؟
..........................................................................................................

ـــر uـكa

 åا◊دي Êعاe øe åا◊دي Êعاe øe
واEرT°ــاOاتـهواEرT°ــاOاتـه

للدفاع  اإلســالم  في  العظيمة  األعمال  من  اهللا:  سبيل  في  الرباط   -١
املواطنني  أرواح  على  وحفاظًا  الشريفني  احلرمني  وعن  اململكة  عن 
واملقيمني وحراستهم. فالرباط في سبيل اهللا خير من قيام ليلة القدر 
عند احلجر األسود، فقد جاء من حديث أبي هريرة : أن رسول

قال: «موقف ساعة في سبيل اهللا خير من قيام ليلة القدر عند  اهللا ˜
احلجر األسود» [أخرجه ابن حبان]

الرباط من األعمال املستمرة: التي يبقى ثوابها بعد املوت فامليت ُيختم له  -٢
على عمله إال املرابط في سبيل اهللا، فعمله مستمر حتى بعد مماته.

عن    هريرة  أبو  روى  وقد  قبره:  في  الفتان  من  يؤمن  املرابط   -٣
رسول اهللا ˜: «من مات مرابًطا في سبيل اهللا أجري عليه أجر عمله 
الصالح الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وأمن من الفتان، وبعثه 

اهللا يوم القيامة آمًنا من الفزع األكبر» [رواه ابن ماجة].

áيـFـراKEات اeƒعـلe
شروط املرابطة

من  كثيرة  بأمور  املرابط  يلتزم  أن  يجب 
أهمها:

نيته هللا  فاملرابط يخلص  اإلخالص هللا: 
اهللا  ديــن  الــدفــاع عــن  ويــنــوي مبرابطته 
مقدسات  والدفاع عن  كلمته،  وإعالء 
املسلمني وأعراضهم، وإن مات فترجى 

له الشهادة.
الصبر  املرابط  على  والصبر:  الثبات 

واإلكثار من ذكر اهللا عند لقاء العدو.
على   ،˜ ورســولــه  اهللا  طاعة  ــزوم  ل
اهللا  أمر  التي  الفرائض  يلتزم  أن  املرابط 
في  الصلوات  على  احملافظة  مثل  بها 
أوقاتها، واحلذر من املعاصي والتنازع. 
وأال يتساهل باملعصية، فاملعصية كانت 

سبًبا لهزمية الصحابة في ُأُحد.
احلرمني  خادم  األمر  ولي  طاعة  لزوم 
القائد  طاعة  املرابطني  على  الشريفني، 
األمنية  السرية  أو  اجليش  في  املكلف 

واحلذر من االختالف عليه.
احلذر من الُعجب: على املرابط أّال يغتر 
بالكثرة والقوة، فما النصر إال من عند 

اهللا العزيز احلكيم.
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áيcƒل°S S°لcƒيáت£بيقات  ت£بيقات 

أدعو للمرابطين على حدود المملكة ولقوات األمن الساهرة على أمن البالد والعباد بأن اهللا يحفظهم 
     وينصرهم. 

أقرأ عن دور المرابطين على حدود المملكة وأتحدث عن بطوالتهم.

66

جنود مرابطون يتناولون اإلفطار في شهر رمضان املبارك مع صاحب السمو امللكي
ولي العهد األمير محمد بن سلمان حفظه اهللا.
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حرس احلدود وجنود دوريات الشرطة الساهرون على أمن املواطنني واملقيمني من املرابطني. ناقش ذلك. 11

ما الفضل الذي يناله املرابطون في سبيل اهللا بالدفاع عن حدود اململكة العربية السعودية؟ 22

اضرب أمثلة على أعمال تعد من املرابطة في سبيل اهللا. 33
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@ (١) متفق عليه: البخاري:كتاب املرضى،باب ما جاء في كفارة املرض وقول اهللا تعالى (
DCBA)،برقم:٥٦٤٠، ومسلم - واللفظ له-: كتاب البر والصلة، باب ثواب املؤمن 

فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها،برقم٢٥٧٢.

عـــن عــائــشــة  قـــالـــت: قــال  99

رسول اهللا ˜: «َما ِمْن ُمْسِلٍم ُيَشاُك َشْوَكًة َفَما َفْوَقَها 
ِإالَّ ُكِتَبْت َلُه ِبَها َدَرَجٌة َوُمِحَيْت َعْنُه ِبَها َخِطيَئٌة»(١). 

™Hس ال�°اSالدر™Hس ال�°اSالدر

ماذا يفعل من أصيب مبصيبة؟
له في أعلى الصفحة. ن من إجابتك عنواًنا للدرس وَسجِّ َكوِّ

دخل شباٌب من قريش على ُأمِّ املؤمنني عائشَة 
يضحكون،  وهم  مبنى  وهي  عنها  اهللا  رضي 
سقط  فالٌن  قالوا:  ُيْضِحُككم؟  ما  فقالت: 
على ُطُنب (١) اخليمة فكادت عنُقه أو عيُنه 
أن تذهب، فقالت: ال تضحكوا، ثم روت 

لهم هذا احلديث:

ُنب: احلبل الذي تشد به اخليمة. (١) الطُّ



إليه،    ˜ النبي  أزواج   أحــبِّ  من  كانت   ، الصديق  بكر  أبي  بنت  عائشة  املؤمنني  أم  هي 
الصحابة  وأعلمهم، حتى كان كباُر  الناس  أفقه  احلفظ، وكانت من  وقوة  والذكاء  بالعلم  متيزت 
النبي  عن  أحاديثها  عدُد  بلغ  للحديث  روايًة  الصحابيات  أكثُر  وهي  العلم،  عن  يسألونها   
˜ (٢٢١٠) أحاديث، ومن فضلها أن النبيَّ ˜ توفِّي ورأسه في ِحْجِرها، وُدفن  في ُحْجَرِتَها، 
مرة (١٠٠٫٠٠٠) درهم   وكانت محبة لإلنفاق في سبيل اهللا، بعث لها معاوية بن أبي سفيان

فما أمست إال وقد تصدقت بها. توفيت  باملدينة سنة (٥٧هـ).

التعري∞التعري∞
Hالراو…Hالراو…

الرقم الدر راب

www.ien.edu.sa
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معناهاالكلمة 

تصيبه شوكٌة في بدنه.يشاك شوكة

 Êـعـاe Êـعـاe
الكلªاتالكلªات

 åا◊دي Êعاe øe åا◊دي Êعاe øe
واEرT°ــاOاتـهواEرT°ــاOاتـه

١- ما من مصيبة تصيب املسلم فيصبر ويحتسبها عند اهللا تعالى؛ إالَّ كانت خيًرا له، وُأجر عليها.
٢- إذا وقعت املصيبة فيجب علينا:..............................،...............................

٣- مما يعينك على الصبر: أن تعرف ثواَب الصبر على املصيبة،.............................،.........................
٤- من محبة اهللا لعبده املؤمن أن يبتلَيه باملصيبة وذلك للمصالح اآلتية: 

  أ - أن يكفَر بها من ذنوبه ومعاصيه.
ب - أن يرفَع بها درجَته ملنزلٍة لم يكن ليصل إليها بعمله.

َد اهللا َ بالصبر وُيْظِهَر افتقاَره وحاجَته إليه. جـ  -أن يتعبَّ
٥- من األدعية التي يقولُها املسلم عند املصيبة:.............................................................................
.......................................................................................................................................

٦- للصبر فوائُد عظيمٌة وكثيرٌة في الدنيا واآلخرة، منها:..............................،...............................
ط من املصائب من عدم الصبر على قضاء اهللا تعالى، وُيوقع صاحبه في اإلثم. ٧- التسخُّ

ما أهمُّ األسباب التي تساعد المسلَم على الصبر واالحتساب عند المصائب؟
..........................................................................................................

ـــر uـكa
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. ]. وبني حديث عائشة  ﴾ [ الزمر: ١٠ اربط بني قوله تعالى:﴿ 11

د أجُر الصبر على املصيبة باإلسالم في قوله ˜: «ما من مسلم تصيبه مصيبة... احلديث»؟ ملاذا ُقيِّ 22

بعد معرفتك لفضل الصبر عند املصيبة، َبنيِّ رأَيك في هذه العبارة (إذا وقعت املصيبة فإني أرضى بها  33

وال أدافعها بفعل األسباب التي تزيلها).







قال ابُن كثير:
أخبر اهللا سبحانه وتعالى عن أيوَب عليه السالم ما كان أصابه من البالء في ماله وولده وجسده، وذلك أنه كان له من الدوابِّ واألنعام 
واحلرث شيٌء كثيٌر وأوالٌد ُكُثر ومنازُل مرضية، فابتلي في ذلك كله وذهب عن آخره، ثم ابتلي في جسده فلم يبق منه سليٌم سوى قلِبه 
ولساِنه يذكر بهما اهللا عز وجل، حتى َعاَفُه اجلليُس وُأْفِرد في ناحية من البلد ولم يبق أحد من الناس يحنو عليه سوى زوجِته كانت تقوم 
بأمره، ويقال: إنها احتاجت فصارت تخدم الناس من أجله، وقد كان نبيُّ اهللا أيوُب عليه السالُم غايًة في الصبر، وبه يضرب املثل في 

ذلك. تفسير ابن كثير (٥/ ٣٥٩).

áيـFـراKEات اeƒعـلe

áيcƒل°S S°لcƒيáت£بيقات  ت£بيقات 

أقابل المصائَب بالصبر واالحتساب. 
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اشتملت أحاديث الوحدة على:(أدب اجتماعي - فضل الجهاد - الصبر على المصيبة - بر الوالدين -  11

من الليل) أيُّ األحاديث دلَّ على ذلك؟ الصالة في وقتها - طول قيام النبي ˜

أكمل الفراغات اآلتية بما يناسب: 22

شكر اهللا على نعمه يقتضي: أ

.......................................................................................................................-

.......................................................................................................................-

.......................................................................................................................-

تميزت ُأمُّ المؤمنين عائشُة رضي اهللا عنها بأمور منها: ب

.......................................................................................................................-

.......................................................................................................................-

.......................................................................................................................-

  ضع إشارَة ( ) للموقف املوافق لهديه ˜، وإشارَة ( × ) للموقف الذي ينافي هدَيُه ˜.
33

أقام خالٌد وليمًة لزمالئه فأكلوا وحمدوا اهللا على نعمته وَدَعوا له.   (   ) أ

ه.                 (   ) م صالٌح لزميله طعاًما فلم يعجبه فذمَّ ب َقدَّ

ه.      (   ) ت والدُتك طعاًما لك لكنَّه لم يعجبك فتركته ولم َتُذمَّ ج أعدَّ
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  ما حكَم عيِب الطعام؟
44

55 اختر اإلجابَة الصحيحَة فيما يأتي:

االعتراُف بِنَعم اهللا والثناُء عليه بها واالستعانُة بها على طاعته، تعريٌف لــ: أ

٣- االستعانة. ْكر.   ٢-الشُّ ْبر.   ١- الصَّ

الطريقة السليمة التي تقابل بها المصائب: ب

٣- الصبر واالحتساب. ٢- التضجر.    ١- البكاء.   

اْلَعَمِل َأَحبُّ   َأيُّ   ˜ ِبيَّ النَّ ّ: «َسَأْلُت  ابن مسعود  البرِّ والجهاد في حديث    ما سبب تقديِم الصالة على 
66

؟ َقاَل: اْلِجَهاُد ِفي َسِبيِل  ؟ َقاَل: ُثمَّ ِبرُّ اْلَواِلَدْيِن، َقاَل: ُثمَّ َأيٌّ َالُة َعَلى َوْقِتَها، َقاَل: ُثمَّ َأيٌّ           ِإَلى اِهللا؟ َقاَل: الصَّ
َثِني ِبِهنَّ َوَلْو اْسَتَزْدُتُه َلَزاَدِني»؟           اِهللا، َقاَل: َحدَّ

  عالم يدلُّ تقديُم ِبرِّ الوالدين على الجهاد في سبيل اهللا؟ 
77
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..................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

بعد أن درست هذه ................................................................................................................
وتعلَّمت  الوحدة 
ما في أحاديثها من 
فوائَد وآداٍب، ماذا 

تنوي أن تعمل؟
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cPـار C’ـاراcP C’ا

الوحدة الثالثةالوحدة الثالثة 
ا�ذكـــــارا�ذكـــــار
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قال اهللا تعالى: ﴿
﴾ [سورة احلج: ٥].                 

كر كحال األرض الجافَّة مع المطر، فإذا أصاب المطُر األرَض  إن حال المسلم مع الذِّ
الجافَّة الميتة حِيَيْت واخضرَّت وأنبتت الُعْشَب الكثير، وكذلك القلوب تحيا بالذكر 
˜:«مثل الذي يذكر ربَّه والذي ال يذكر  فتثمر االستقامة على الطاعة، قال رسول اهللا

ربَّه َمَثُل الحي والميت»(١).

ستدرس في هذه الوحدة:
َماَواِت َواْألَْرِض». يَزاَن، َوُسْبَحاَن اِهللا َواْلَحْمُد ِهللاِ َتْمَألُ َما َبْيَن السَّ ُهوُر َشْطُر اْإلَيماِن، َواْلَحْمُد ِهللاِ َتْمَألُ الْمِ قوَل النبيِّ ˜:«الطُّ

قوَل النبيِّ ˜:«َما ِمْن َعْبٍد َيُقوُل ِفي َصَباِح ُكلِّ َيْوٍم َوَمَساِء ُكلِّ َلْيَلٍة: بْسِم اهللا الَِّذي َال َيُضرُّ َمَع اْسِمِه َشْيٌء ِفي 
ُه َشْيء».  اٍت فَيُضرَّ ِميُع اْلَعِليُم، َثَالَث َمرَّ َماِء َوُهَو السَّ اْألَرِض َوَال ِفي السَّ

قوَل النبيِّ ˜:«أما لو قلَت حين أمسيَت أعوذ بكلمات اهللا التاماِت من شرِّ ما خلق لم َتُضرَّك». 
قوَل النبيِّ ˜: «أيها الناس توبوا إلى اهللا فإني أتوب في اليوم مائة مرة».

: «كان رسوُل اهللا ˜ إذا انصرف من صالته استغفر ثالًثا وقال: اللهم أنت السالم...». حديَث ثوبان 
قوَل النبيِّ ˜:«ال تدعنَّ في ُدُبِر كلِّ صالة أن تقول: اللهم أِعنِّي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك».

ويتوّقع منك بعد دراستك لهذه الوحدة أن:

َم اهللا وتحَمده وتسبَِّحه. ١- تعظِّ
٢- تحفَظ بعَض األذكار وتواظَب عليها.

٣- تداوَم على التوبة واالستغفار.

أحاديث الوحدةأحاديث الوحدة

(١) أخرجه البخاري كتاب الدعوات، باب فضل ذكر اهللا عز وجل، برقم ٦٤٠٧.
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(١)  أخرجه مسلم: كتاب: الطهارة، باب: فضل الوضوء، برقم ٢٢٣.

ْشَعِرِي َ اْألْ َمالك  َأبي  َعْن   1010

ُهوُر َشْطُر  َقاَل:قاَل رسولُ اهللا ˜:«الطُّ
اِهللا  َوُسْبَحاَن  املِْيَزانَ،  َمتْأل  ِهللاِ  ْمُد  َواْحلَ ــاِن،  اْإلَمي

ْرِض»(١). َماَواِت َواْألَ ْمُد ِهللاِ َمتَْألُ َما َبْنيَ السَّ َواْحلَ

øeاãس الSالدرøeاãس الSالدر

ماذا تقوُل عندما تركب السيارة؟
ماذا تقوُل عندما ترى ما يعجُبك من مخلوقات اهللا؟
ماذا تفعُل حينما تشاهد ِنَعَم اهللا وتشعُر بوفرتها عليك؟

إن احلمد والتسبيح لهما فضل كبير ومكانٌة عظيمٌة 
اقرأ هذا احلديث لتعرف ذلك.



، فقال: «اللهم صلِّ على ُعَبيٍد  هو الصحابي الجليل عبيد بن مالك األشعري، دعا له الرسول̃ 
أبي مالك واجعله فوق كثير من الناس» (١) ورد أنهّ  جمع قومه فقال: «يا معشر األشعريني اجتمعوا 
واجمعوا نساءكم وأبناءكم أعلِّْمكم صالة النبي ˜  فاجتمعوا وجمعوا نساءهم وأبناءهم فتوضأ 
هم و صلى بهم، فلما قضى صالته أقبل إلى  وأراهم كيف يتوضؤون ثم ملا دخل وقُت الصالة َصفَّ
قومه بوجهه فقال: احفظوا تكبيري وتعلموا ركوعي وسجودي فإنها صالة رسول اهللا ˜ التي كان 

يصلي لنا» (٢).
. توفي في الشام، في خالفة عمر بن اخلطاب

(١) أخرجه أحمد: ٣٤٣/٥.

(٢) أخرجه أحمد: ٢٢٩٠٧.

التعري∞التعري∞
Hالراو…Hالراو…

الرقم الدر راب

www.ien.edu.sa
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معناهاالكلمة 
ُهور استعمال املاء في الطهارة.الطُّ

ِنْصف.شطر

املراد به هنا: الصالة، وذلك لعظم مكانتها وأثرها.اإلميان

 Êـعـاe Êـعـاe
الكلªاتالكلªات

üe°£لëاتüe°£لëات
يتان يوضع لوزن أعمال العباد يوم القيامة. تان ِحسِّ امليزان: ميزان حقيقي له ِكفَّ

 åا◊دي Êعاe øe åا◊دي Êعاe øe
واEرT°ــاOاتـهواEرT°ــاOاتـه

١- إن ربَّنا كرمي عظيم يجازي على العمل اليسير باألجر الكبير، وهذا احلديث يوضح لنا ذلك ويبّينه، فلنتأّمل معًا 
في معاني احلديث، ونكتشف كيف نكسب األجر الكبير بالعمل اليسير.

وهذا  ر يعد نصَف الصالة، فاإلميان هنا مبعنى: ........................، ٢- الطهور شطر اإلميان: َأْي: الوضوء والتطهُّ
فيه حثٌّ وتأكيٌد على العناية بالوضوء.

٣- احلمد هللا متأل امليزاَن وسبحان اهللا واحلمد هللا متآلن ما بني السماء واألرض، هل تعرف ملاذا؟ ألنها جمعت الكمال التامَّ هللا، 
فاحلمد هللا: ثناٌء على اهللا، واهللا يحب املدح والثناء، وسبحان اهللا: تعظيم وتنزيٌه وتقديٌس هللا عن كل نقص وعيب. 

:«كلمتان  ٤- وردت أحاديُث كثيرٌة فيها فضُل التسبيح والتحميد، سنذكر لك واحًدا منها واكتب أنت حديًثا آخر، قال̃ 
خفيفتان على اللسان ثقيلتان في امليزان حبيبتان إلى الرحمن  سبحان اهللا وبحمده، سبحان اهللا العظيم» (١).

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

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

٥- أخي الطالب - بعد أن علمت هذا األجر العظيم للذكر- احرص على استغالل وقتك بكثرة ذكر اهللا في كل حال.

88

جمع قومه، فقال: «يا معشر األشعريني اجتمعوا  عن عبدالرحمن بن َغْنم أن أبا مالك األشعري
أ  واجمعوا نساءكم وأبناءكم أعلِّمكم صالة النبي ˜، فاجتمعوا وجمعوا نساءهم وأبناءهم فتوضَّ

؟ لهم وضوَء رسول اهللا ˜ وصلَّى لهم صالَتُه»، عالم يدلُّ فعُل أبي مالك األشعري 

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

ـــر uـكa

(١) أخرجه البخاري، كتاب:الدعوات باب: فضل التسبيح برقم (٦٤٠٦).
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  أذكُر اهللا كثيًرا حتى أفوَز باألجور الكبيرة.
ُد قوَل: سبحان اهللا وبحمده سبحان اهللا العظيم في كل حني.   أردِّ







. اذكر فضيلة من فضائل أبي مالك األشعري  11

هوُر َشْطَر اإلميان؟ ملاذا كان الطُّ 22

بّني املراَد بامليزان في قوله ˜:«احلمد هللا متأل امليزان». 33

من  اآليات (١٤٢-١٤٤)  اقرأ  الصالُة.  اإلميان»  ˜:«الطهور شطر  قوله  في  باإلميان  املراُد  44

سورة البقرة، ثم استخرج املوضع الذي ُسّميت فيه الصالة إميانًا.

. حصن املسلم من أذكار الكتاب والسنة، للشيخ سعيد بن علي القحطاني
™ u°Sو™ u°Sو

eعلeƒات∂eعلeƒات∂
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والشركات  واملصانع  واملركبات  املنازل  في  الناس  يتخذها  التي  السالمة  وأدوات  احتياطات  تسمع كثيًرا عن 
واملؤسسات، ولكن هل سمعت عن أذكار السالمة الشرعية؟ 

اقرأ األحاديث اآلتية وتعرَّف على أذكار الصباح واملساء التي حتمي اإلنسان بإذن اهللا من الشرور واآلفات.

اَن  قال:  َعْن ُعْثَمان ْبن َعفَّ 1111

َيْوٍم  َيُقوُل ِفي َصَباِح ُكلِّ  َعْبٍد  ِمْن  ˜: «َما  قال رسول اهللا 
َوَمَساِء ُكلِّ َلْيَلٍة: بْسِم اهللا الَِّذي َال َيُضرُّ َمَع اْسِمِه َشْيٌء ِفي اْألَرِض َوَال 

ُه َشْيء».(١) اٍت فَيُضرَّ ِميُع اْلَعِليُم، َثَالَث َمرَّ َماِء َوُهَو السَّ ِفي السَّ
ِبيِّ ˜ َفَقاَل: َيا َرُسوَل اِهللا َما  أنه قال: َجاَء َرُجٌل ِإَلى النَّ عن أبي هريرة  1212

َلِقيُت ِمْن َعْقَرٍب َلَدَغْتِني اْلَباِرَحَة، َقاَل: َأَما َلْو ُقْلَت ِحَني َأْمَسْيَت: َأُعوُذ ِبَكِلَماِت 
َك».(٢) اِت ِمْن َشرِّ َما َخَلَق َلْم َتُضرَّ امَّ اِهللا التَّ

(١) أخرجه الترمذي: كتاب: الدعوات، باب: ما جاء في الدعاء  إذا أصبح وإذا أمسى، برقم ٣٣٨٨.
(٢)أخرجه مسلم: كتاب: الذكر والدعاء، باب: التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء، برقم ٢٧٠٩.

™°Sس التاSالدر™°Sس التاSالدر

اقرأ احلديثني السابقني واختر أيَّ العناوين اآلتية أشمل لهما، واكتبه في أعلى الصفحة:
(أهمية التسبيح في الصباح واملساء - أهمية ذكر اهللا على كل حال - أهمية أذكار الصباح واملساء)

الرقم الدر راب

www.ien.edu.sa
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سبق التعريف به في الدرس األول ص ١٢.   

معناهاالكلمة 
ن من كل سوء ومكروه.بسم اهللا الذي ال يضرُّ مع اسمه شيء أستعني باهللا وأحتمي وأحتصَّ

ما أصابني من شدة الوجع بسبب لدغة العقرب.ما لقيت من عقرب 

.لدغتني  اللَّْدغ هو الَعضُّ

كالم اهللا. كلمات اهللا 

 Êـعـاe Êـعـاe
الكلªاتالكلªات

 

هو الخليفة الراشد عثمان بن عفان القرشي ، أمير املؤمنني، ثالث اخللفاء الراشدين، ذو النورين، ولد
َة ثم ملا  ج ابنتي رسول اهللا ˜ رقيَّ في السنة السادسة بعد عام الفيل، أسلم قدًميا وهاجر الهجرتني وتزوَّ
ره باجلنة (١)وشهد له بالشهادة في سبيل اهللا، قال  ، تواتر أن رسول اهللا  بشَّ توفيت تزوج ُأمَّ كلثوم 
أنس بن مالك ّ: صعد رسول اهللا  ˜ ُأُحًدا وأبو بكر وعمر وعثمان  فرجف بهم فقال رسول اهللا 
˜: «اسكن أُحُد - أظنُه ضربُه ِبِرجِلِه - فليس عليك إال نبيِّ وصديٌق وشهيداِن». (٢)، وهوأحد الستة 

كان  : الشورى فيهم، أخبر النبي ˜ أن املالئكة تستحيي منه. (٣) قال علي  الذين جعل عمر
عثمانّ  أوصلنا للرحم، وكان من الذين آمنوا، ثم اتقوا وأحسنوا واهللا يحب احملسنني. استشهد باملدينة 

.يوم اجلمعة سنة (٣٥هـ)، وُدفن بها

(١) متفق عليه، البخاري: برقم ٣٦٩٥. ومسلم: برقم ٢٤٠٣.
(٢) أخرجه البخاري: برقم ٣٦٩٩.

(٣) أخرجه مسلم: برقم ٢٤٠١.

التعري∞التعري∞
Hالراو…Hالراو…
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١- األسباب التي حتميك من الشرِّ واألذى نوعان:
ية، مثل: أخذ الدواء عند املرض، واالحتراز من البرد بلبس الثياب الشتوية، و..................... أ- أسباب مادِّ

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

ب- أسباب شرعيَّة، مثل: قراءة القرآن، واحملافظة على أذكار الصباح واملساء.
٢- ينبغي عليك أن تهتمَّ باألسباب الشرعية واألسباب املادية املشروعة وال تهمل شيًئا منها.

٣- من الذكر املقيد أذكار الصباح واملساء، ومنها ما ورد في احلديثني السابقني، ومنها:
........................................................................................................................................

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

٤- إذا نسيت أن تقول أذكار الصباح واملساء في وقتها املخصص لها، فُقْلها في الوقت الذي تذكرها فيه.
٥- على املسلم أن يحذر من األمور املشبوهة واحملرمة كالسحر والدجل والشعوذة ومايكتب في احلروز والطالسم.

ورين؟ ب عثماُن بُن عفاَن  بذي النُّ - ملاذا لُقِّ
.............................................................................................................

............................................................................................................. ـــر uـكa

 åا◊دي Êعاe øe åا◊دي Êعاe øe
واEرT°ــاOاتـهواEرT°ــاOاتـه 99
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.  حتفة األخيار، للشيخ عبد العزيز بن باز

áيcƒل°S S°لcƒيáت£بيقات  ت£بيقات 

áيـFـراKEات اeƒعـلe

  أحفُظ أذكار الصباح واملساء.
  أواظُب على قولها صباَح كل يوم ومساَء كل ليلة؛ ليحفظني اهللا تعالى، وأحصَل على األجر العظيم.

وبنيِّ  منها،  اثنني  اذكر  كثيرٌة،  فوائُد  األذكار  على  للمحافظة  11

أثَرها على نفسك.
ألذكار  املشروُع  الوقُت  فما  األذكار،  على  احملافظني  من  أنت   22

الصباح واملساء؟
ِصل الراوَي املذكوَر في املجموعة (١) مبا يتميز به من الفضائل  33

املذكورة في املجموعة (٢).

املجموعة (٢)املجموعة (١)

أبو هريرة 
عثمان بن عفان 

ز جيش الُعْسرة. جهَّ
أكثر الصحابة رواية للحديث.

ثاني اخللفاء الراشدين.

األحاديث  في  الواردة  اجلملة  ما  بحالي)،  ويعلم  (اهللا يسمعني  44

التي تدلُّ على ذلك؟

ذكر اإلماُم ابُن القيم رحمه اهللا في كتاب 
(الوابُل الصيُِّب) أكثر من سبعني فائدة 

كر، منها: للذِّ
- أنه يطرد الشيطان.

. - أنه يرضي الرحمن عزَّ وجلَّ
- أنه يزيل الهمَّ والغمَّ عن القلب.

- أنه يجلب للقلب الفرح والسرور.
ي القلب والبدن. - أنه يقوِّ
ر الوجه والقلب. - أنه ينوِّ

- أنه يجلب الرزق.
اكَر املهابَة واحلالوَة والنضرة. - أنه يكسو الذَّ

- أنه يورث محبَة اهللا تعالى.







™ u°Sو™ u°Sو
eعلeƒات∂eعلeƒات∂
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معناهاالكلمة 

ارجعوا عن املعاصي وأقلعوا عنها. توبوا إلى اهللا 

باب  واالستغفار،  والتوبة  والــدعــاء  الذكر  مسلم:كتاب  أخرجه   (١)
استحباب االستغفار واالستكثار منه، برقم (٢٧٠٢).

 Êـعـاe Êـعـاe
الكلªاتالكلªات

 الـُمَزِنيِّ  ــرِّ  األَغ عن    1313

اُس ُتوُبوا  َها النَّ قال:قال رسوُل اهللا ˜: «َيا َأيُّ
ٍة»(١). ِإَلى اِهللا، َفِإنِّي َأُتوُب ِفي اْلَيْوِم ِإَلْيِه مائة َمرَّ

اقرأ احلديَث السابَق واختر أيَّ العناوين اآلتية أنسب ملوضوع احلديث، واكتبه في أعلى الصفحة: 
 أهمية التوبة واالستغفار - فضل كثرة ذكر اهللا - شروط التوبة.

الدرSس العاT°رالدرSس العاT°ر

التوبة: ترك الذنب طاعة هللا تعالى، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه ورد احلقوق üe°£لëاتüe°£لëات
إلى أهلها.

تصور فرح رجٍل هربت منه راحلته، وعليها طعامه وشرابه، 
فطلبها حتى شق  شــراٌب،  بها طعاٌم وال  ليس  في صحراَء 
عليه، ثم وجدها بعد أن أعياه التعب والـَجْهُد؟! أما واِهللا 

هللاُ أشدُّ فرًحا بتوبة عبده من الرجل براحلته.

    

هو الصحابي الجليل األغر بن عبد اهللا ويقال ابن يسار المزني من المهاجرين، قال أبو بردة بن 
أبي موسى األشعري: يعجبني تواضعه. التعري∞التعري∞

Hالراو…Hالراو…

الرقم الدر راب

www.ien.edu.sa
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áيcƒل°S S°لcƒيáت£بيقات  ت£بيقات 

  أكثر من التوبة واالستغفار. 
  أحقق شروط التوبة عند توبتي واستغفاري.

  أجلس مع نفسي اليوم وأحاسبها فيما أخطأت في حق اهللا تعالى أو في حق عبيده.

 åا◊دي Êعاe øe åا◊دي Êعاe øe
واEرT°ــاOاتـهواEرT°ــاOاتـه

١- الرسول ˜ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك فقد كان يكثر من التوبة واالستغفار، استجابة ألمر 
﴾ [ النصر: ٣]. اهللا تعالى، كما في قوله تعالى: ﴿

٢- أفضُل االستغفاِر الدعاُء بسيد االستغفار وهــو:..........................................................................
.......................................................................................................................................

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

٣- حاجتك للتوبة واالستغفار كحاجتك للطعام والشراب والهواء، فالذنب واقع.
٤- التوبة الصحيحة هي ما حتققت شروطها، وهي: 

أ-...................................................................................................................................
ب -.................................................................................................................................
جـ - ................................................................................................................................

د - أن تكون التوبة في وقت قبولها، فهناك أوقات ال تقبل فيها التوبة، كالتوبة عند خروج بعض عالمات الساعة 
الكبرى، أو التوبة عند غرغرة الروح حني معاينة املوت.

٥- إن كان الذنب في حق آدمي فإنه يضاف شرٌط رابٌع وهو:.............................................................
٦- الرسول ˜ قدوتنا في أحوالنا كلها، لذا يشرع اإلكثار من قول:«أستغفر اهللا وأتوب إليه»، في اليوم والليلة.
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áيـFـراKEات اeƒعـلe

باز  بن  عبدالعزيز  للشيخ  اهللا،  إلــى  التوبة  وجــوب 
رحمه اهللا.

™ u°Sو™ u°Sو
eعلeƒات∂eعلeƒات∂

املسلم في حاجة دائمة إلى الفرار إلى اهللا تعالى 
وحني؛  آٍن  كــل  فـي  إليـه  والتـوبة  واالستغفـار 
واالستغفار  وتعالى  سبحانه  اهللا  إلــى  فبالفرار 
والتوبة ُيسَتنَزل الغيث، ويستجَلب املال والولد، 
ويشتد الساعد وتزيد القوة. قال اهللا تعالى عن 

ــه قــال: {  نــوح عليه الــســالم أن

[نوح:١٠-١٢]، وقال تعالى: |
}

|
[هـــــــود:٣]، وقـــال تــعــالــى عــن هـــود  أنــه

} ــال:  ــ ق

|
[هود:٥٢]. 

وعن أبـي هريـرة  عن رسول اهللا ˜ قال: 
قلبه  فــي  نكتت  خطيئة  أخطأ  إذا  العبد  «إن 
نكتة سوداء؛ فإذا هو نزع واستغفر وتاب ُسِقل 
وهو  قلبه،  تعلو  حتى  فيها  ِزيَد  عاد  وإن  قلبه، 

الّران الذي ذكر اهللا: { 
[املطففني:١٤]».(١) |

(١) أخرجه الترمذي، كتاب التفسير، رقم (٣٣٣٤) وقال: هذا 
حديث حسن صحيح. 

1010

اذكر الفرق بني التوبة واالستغفار. 11

.اذكر فضيلة من فضائل األغر املزني 22

ملاذا كانت حاجة العبد للتوبة كحاجته للطعام والشراب  33

والهواء؟

44 بنيِّ العالقة بني التوبة والذكر.
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(١) أخرجه مسلم: كتاب الصالة، باب استحباب الذكر بعد الصالة وبيان صفته،برقم:٥٩١.
(٢) أخرجه البخاري في األدب املفرد برقم ٦٩٠ وأبو داود: كتاب الصالة باب في االستغفار برقم ١٥٢٢، وصححه ابن خزمية وابن حبان.

َرُسوُل  «َكــاَن  قال:    ثوباَن  عن  1414

ُهمَّ َأْنَت  اِهللا ˜ ِإَذا اْنَصَرَف ِمْن َصَالِتِه اْسَتْغَفَر َثَالًثا َوَقاَل: اللَّ
ْكَراِم».(١) َالِل َواْإلِ َالُم، َتَباَرْكَت َذا اْجلَ َالُم، َوِمْنَك السَّ السَّ

: أن النبيَّ ˜ أخذ بيده يومًا ثم قال: «يا معاذ إني  1515 عن معاذ بن جبل 

يا رسول اهللا وأنا أحبك، قال: أوصيك  أنت وأمي  بأبي  له معاذ:  َك، فقال  َألُِحبُّ
اللهم أعنِّي على ذكرك وشكرك  ُدُبِر كّل صالة أن تقول:  َتَدَعنَّ في  يا معاذ ال 

وحسن عبادتك».(٢)

الدرSس ا◊اO… عû°رالدرSس ا◊اO… عû°ر

نه في أعلى الصفحة: اختر أيَّ العبارات اآلتية أنسب لتكون عنواًنا للدرس ثم دوِّ
(الّذكر بعد الصالة - جوامع الدعاء - حسن العبادة).

 
هو الصحابي الجليل أبو عبد اهللا ثوبان بن ُبْجُدد مولى رسول اهللا ˜، لزم النبي ˜ وصحبه، 
وخدمه، وحفظ عنه كثيًرا من العلم، وطال عمره واشتهر ذكره، قال رسول اهللا ˜: «من يتكفل 

لي أالَّ يسأل الناس وأتكفل له بالجنة» فقال ثوبان: أنا. فكان ال يسأل أحًدا شيًئا (١).
بحمص سنة (٥٤هـ).  مات 

التعري∞التعري∞
Hالراو…Hالراو…

الرقم الدر راب

www.ien.edu.sa



(١) أخرجه أبو داوود.
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معناهاالكلمة 
أنهى صالته بالتسليم.انصرف من صالته

اسم من أسماء اهللا تعالى، ومن معانيه: السالم من املعايب واآلفات والنقائص.السالم
أنت تعطي السالمة ومتنعها. ومنك السالم

من البركة أي عظمت خيراتك ونعمك على عبادك. تباركت
العظمة.اجلالل

فديتك بأبي وأمي.بأبي أنت وأمي 
بعد كل صالة.ُدُبر كل صالة 

يا اهللا، وهي كلمة يستفتح بها الدعاء.اللهّم

 Êـعـاe Êـعـاe
الكلªاتالكلªات

العبادة: اسٌم جامٌع لكل ما يحبه اهللا ويرضاه من األقوال واألعمال الظاهرة والباطنة.üe°£لëاتüe°£لëات
ْكُر: متجيُد اهللا تعالى وتقديُسه وتسبيُحه وتهليُله والثناُء عليه بجميع محامده وتالوُة كتابه. الذِّ

 

هو الصحابي الجليل معاذ بن جبل األنصاري، أعلُم األمة باحلالل واحلرام، كان َسْمًحا شجاًعا 
من خير شباب قومه، أحد السبعني الذين شهدوا العقبة من األنصار وشهد بدًرا واملشاهد كلَّها مع
: «استقرئوا القرآن من أربعة وذكر منهم ، قال̃  ،جمع القرآن على عهد رسول اهللا̃  رسول اهللا̃ 
ًما، (٢) كانت وفاته بالطاعون في الشام سنة  معاذ بن جبلّ »(١)، أرسله ˜ إلى اليمن داعًيا ومعلِّ

(١٧هـ) وعاش ّ (٣٣)  سنة. 

التعري∞التعري∞
Hالراو…Hالراو…

(١) متفق عليه، البخاري: برقم ٣٨٠٦، ومسلم: برقم ٢٤٦٤.
(٢) متفق عليه، البخاري: برقم ١٣٩٥، ومسلم: برقم ١٩.
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الذكر ال ينقطع عنه املؤمن بعد أداء العبادة، بل يستمر قلبه ولسانه في ذكر اهللا تعالى، فالصالة وهي من أفضل  -١
العبادات إذا انتهى منها املؤمن فإنه يذكر اهللا تعالى. 

٢- ُيَسنُّ لك بعد السالم من الصالة، أن تقول أذكاراً منها:
أ-.................................................................................................................................
ب-...............................................................................................................................
االستغفاُر بعد الصالة مباشرًة تذكيٌر للمرء أال يغترَّ بعمله الصالح، وأنه يحتاج إلى املغفرة إلكمال نقصه وخلله. -٣

٤- اشتماُل الذكر على أسماء اهللا احلسنى كـ........................ فيه تعظيٌم هللا وثناٌء عليه بأسمائه احلسنى وهذا 
من أفضل الذكر.

٥-حسُن العبادة هو اإلخالُص هللا فيها، واستكماُل شروطها وأركانها وواجباتها وسننها، ومن األمثلة على 
العبادة: إحسان 

كر بعدها. أ-من إحسان الصالة التزاُم الذِّ
ب -..............................................................................................................................

ومن األمثلة على عدم إحسان العبادة:
من عدم اإلحسان في الصدقة: إْتَباُعها بالـَمنِّ واألذى. أ -

ب -..............................................................................................................................
تك واجتهادك  ٦- أنت بحاجة إلى عون ربك في جميع أمورك، فاحرص على االستعانة باهللا، وال تعتمد على قوَّ
وذكائك، فاألمر كله بيد اهللا، فقد كان النبيُّ ˜ يكثر من طلب العون من اهللا، فكان من دعائه: «ال تكلني إلى 

نفسي طرفة عني».(١) وفي هذا املعنى يقول الشاعر:
إذا لم يكن عون من اهللا للفتى        فأول ما يقضي عليه اجتهاده

أن يسأل اهللا تعالى العون على ذكره جل وعال. ولذلك أوصى النبي ˜ معاًذا 
نَّة أن يردَّ اآلخر  ٧- ُيستحبُّ للمؤمن إذا أحبَّ أخاه في اهللا أن يخبره بذلك، فيقول: إنِّي أحبُّك في اهللا، ومن السُّ

بــ: َأَحبَّك اهللا الذي أحببتني من أجله.

 åا◊دي Êعاe øe åا◊دي Êعاe øe
واEرT°ــاOاتـهواEرT°ــاOاتـه

(١) أخرجه أبو داود: برقم (٥٠٩٠) وصححه ابن حبان: برقم (٩٧٠).
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1111

بها؟  ُة التي كلَّفه الرسول ˜ بعث الرسوُل ˜ معاَذ بن جبل إلى أهل اليمن، فما الـَمهمَّ
لت معاًذا حلمل هذه الرسالة؟ وما امليزاُت التي أهَّ

.............................................................................................................. ـــر uـكa

  أحافُظ على األذكار بعد الصالة.
  أدعو اهللا عز وجل أن يعينني على ذكره وشكره وحسن عبادته.

  أجتهُد في إحسان العبادة.
  أتعاهُد إخواني وأصدقائي بالنصيحة.

áيcƒل°S S°لcƒيáت£بيقات  ت£بيقات 

معاَذ بن  به إلى اهللا وتوصيه به كما أوصى النبيُّ ˜ ٨- من عالمات محبتك ألخيك املسلم أن تدلَّه على ما يقرِّ
جبل  بهذا الدعاء اجلامع للخير.

مها ألهميتها. ها بالذكر هنا وقدَّ ٩- الذكر والشكر من العبادات الداخلة في قوله: «وحسن عبادتك» وإمنا َخصَّ

ِل على اهللا طلُب العون منه تعالى، استشهد على ذلك بدعاءين من أدعية الرسول ˜. من التوكُّ 11

: «بأبي أنت وأمي يارسول اهللا»؟ عالم يدلُّ قوُل معاذ بن جبل 22
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. الكلم الطيب، البن تيمية

™ u°Sو™ u°Sو
eعلeƒات∂eعلeƒات∂

علي  بــن  سعيد  للشيخ  والسنة،  الكتاب  أذكـــار  مــن  املسلم  حصن 
. القحطاني

33  ِصل الراوي املذكور في املجموعة (١) مبا يتميز به من الفضائل املذكورة في املجموعة (٢):

املجموعة (٢)املجموعة (١)

عثمان بن عفان 
أبوهريرة 

أبو موسى األشعري 
معاذ 

ثوبان 

أن املالئكة تستحيي منه. أخبر النبي ˜
حسن الصوت بتالوة القرآن

حفظ األحاديث.
أول من جهر بالقرآن.

أمني هذه األمة.
ال يسأل أحداً من الناس شيًئا.

أعلم األمة باحلالل واحلرام.

áيـFـراKEات اeƒعـلe

[األحزاب:٣٥]

[األحزاب:٤١]

[البقرة:١٥٢]

[الرعد:٢٨]
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11 أحافُظ على أذكار الصباح واملساء من أجل: ١-................................٢-................................

22  إذا أحب املؤمن أخاه املؤمن فإنه يستحب أن يقول له:.............................................................

ى............................. 33 متجيُد اهللا تعالى وتسبيُحه وتهليُله والثناُء عليه بجميع محامده ُيسمَّ

44 هل يقبل اهللا صالًة بغير طهور؟ وملاذا؟

˜،  من خالل دراستك للرواة    كان أبو مالك األشعري  معدوًدا من الصحابة الذين دعا لهم الرسول
55

.˜ د الصحابة الذين حظوا بدعوة الرسول الكرمي السابقني عدِّ
) أمام اخليار الـمناسب:   الصحابة  لهم فضائل عدة، ضع عالمة (

66

أ  عثمان بن عفان هو:
ز جيش الُعْسرة. من جهَّ  (    )

(    ) من أنفق جميع ماله في سبيل اهللا.
من أطعم كل ليلة ثمانني من أهل الصفة.  (    )

مولى رسول اهللا ˜: ب
(    )  سلمان الفارسي ّ.

(    )  عقبة بن عامر ّ.
(    )  ثوبان ّ.

أعلُم أمة محمد ˜ باحلالل واحلرام هو: جـ
. (    ) أبو بكر الصديق 
. (    ) عثمان بن عفان 

. (    ) أبو عبيدة عامر بن اجلراح 
. (    ) معاذ بن جبل 
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ية وأسباب الوقاية الشرعية فيما يأتي  77  املؤمن يتوكل على اهللا ويأخذ باألسباب، مّيز بني أسباب الوقاية املادِّ

) في العمود املناسب أمام املوقف: بوضع عالمة (

سبب ماّديسبب شرعي املوقف 

استخدام األبواب املقاومة للحرارة.

وضع طفاءة حريق في املنازل.

قراءة أذكار النوم.

ربط حزام األمان في السيارة.

قراءة املعوذات وآية الكرسي.

عدم األكل من األطعمة املكشوفة.

شرب الدواء الذي وصفه الطبيب.
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ضع عالمة () على ما ترى أنه مظهر من مظاهر التوبة إلى اهللا، وضع عالمة () على ما اليعد مظهرا  88

من مظاهر التوبة:

الجوابالمظهرم

ترك الذنب مع نية العودة إليه.١

اإلقبال على الطاعات.٢

مخالطة جلساء السوء.٣

الندم عند الوقوع في الذنب مع معاودة الفعل مرة ثانية.٤

 اإلقالع عن الذنب مع العزم على عدم العودة إليه.٥

التحدث بالذنب والتفاخر به.٦

التوبة إلى اهللا مطلوبة من اإلنسان في كل وقت، ما الزمُن الذي ال تقبل فيه التوبة؟ 99

يشرع االستغفاُر بعد الفراغ من الصالة، فعالم يدل ذلك؟  1010

اذكر دليًال من القرآن الكريم على مشروعية االستغفار. 1111

استنبط فائدتين من حديث الرسول ˜: «يا أيها الناس توبوا إلى اهللاَّ ....». 1212
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................................................................................................................

بعد أن درست هذه ................................................................................................................
وتعلَّمت  الوحدة 
ما في أحاديثها من 
فوائَد وآداٍب، ماذا 

تنوي أن تعمل؟
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الوحدة الرابعةالوحدة الرابعة
ْحبُة وُحْسُن الُخُلق ْحبُة وُحْسُن الُخُلقالص� الص�
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ر الشاعُر في هذا البيت مكانَة األخالق الفاضلة في حياة األمم، وألهمية األخالق اعتنى اإلسالم بها وأثنى على  يصوِّ
في اآلخرة، ورتَّب على حسن اخللق األجَر العظيَم  نا محمد ˜ ب بها، بل جعله من أقرب الناس منزلًة إلى نبيِّ من تأدَّ

في اآلخرة، وجعل منزلَة صاحِبه كمنزلة الصائم القائم، إضافًة إلى ما يلقاه من القبول ومحبة الناس له في الدنيا.
والصحبُة الصاحلُة طريٌق لكسب األخالق الفاضلة، لذا ذكرنا لك في هذه الوحدة أحاديَث

َل بذلك ُخُلَقك وحتصل على املراتب العالية. حتثك على اختيار اجلليس الصالح ِلُتَكمِّ

قال أحمد شوقي:
فإن ُهُم ذهبت أخالقهم ذهبوا وإمنا األُمم األخالُق ما بقيت      

ستدرس في هذه الوحدة:
.« «املرُء مع من أحبَّ قوَل النبيِّ ˜:

«مثل اجلليس الصالح والسوء كحامل املسك...احلديث». قوَل النبيِّ ˜:
«إن أحبَّكم إليَّ وأقرَبكم مني في اآلخرة محاسُنكم أخالًقا...احلديث». قوَل النبيِّ ˜:

«إن املؤمن ليدرك بحسن خلقه.... احلديث». قوَل النبيِّ ˜:

١- حترَص على مجالسة الصاحلني ومصاحبتهم.
٢- حتذر من مجالسة أصحاب السوء.

ر قيمَة األخالق احلسنة وتسعى الكتسابها. ٣- تقدِّ
٤- حترَص على التمسك باألخالق احلسنة واجتناِب األخالق السيئة.

ويتوقع منك بعد دراستك لهذه الوحدة أن:

أحاديث الوحدةأحاديث الوحدة
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عن عبد اهللا بن مسعود  قال: َجاَء  1616

ِ ˜ َفَقاَل: َيا َرُسوَل اِهللا،َكْيَف َتُقوُل ِفي َرُجٍل  َرُجٌل إَِلى َرُسوِل اهللاَّ
(١) « َأَحبَّ َقْوًما َوَلْم َيْلَحْق ِبِهْم؟ َفَقاَل َرُسوُل اِهللا ˜: «اْملَْرُء َمَع َمْن َأَحبَّ

اِلِح  ِليِس الصَّ عن أبي موسى األشعرّيِ  قال: قال رسوُل اهللا  ˜:« َمَثُل اْجلَ 1717

َتْبَتاَع  َأْن  ا  َوِإمَّ ُيْحِذَيَك،  َأْن  ا  ِإمَّ اْملِْسِك  َفَحاِمُل  اْلِكيِر  َوَناِفِخ  اْملِْسِك  َكَحاِمِل  ْوِء  َوالسَّ
ا َأْن َجتَِد ِريًحا  ا َأْن ُيْحِرَق ِثَياَبَك، َوِإمَّ َبًة، َوَناِفُخ اْلِكيِر ِإمَّ ا َأْن َجتَِد ِمْنُه ِريًحا َطيِّ ِمْنُه، َوِإمَّ

َخِبيَثًة»(٢)
(١) متفق عليه: البخاري كتاب األدب، باب عالمة احلب في اهللا برقم ٦١٦٩، ومسلم كتاب البر والصلة، باب املرء مع من أحب برقم ٢٦٤١.

(٢) متفق عليه: البخاري كتاب الذبائح، باب املسك برقم ٥٥٣٤، ومسلم كتاب البر والصلة، باب استحباب مجالسة الصاحلني ومجانبة قرناء السوء برقم ٢٦٢٨.

الدرSس الãاÊ عû°رالدرSس الãاÊ عû°ر

عليك).  ــرٌ  أث لها  لآلخرين  (محبَُّتك 
وبني  السابقة  العبارة  بــني  العالقَة  أوجــد 

احلديث اآلتي:

كيف تفوز بصحبة األنبياء والعلماء والصاحلني في اجلنة؟
ما رأُيك في مناسبة هذا العنوان للحديث؟

نه في أعلى الصفحة: اقترح عنواًنا آخر ثم دوِّ

التعري∞التعري∞
Hالراو…Hالراو…

 سبق التعريف به في الدرس اخلامس ص ٢٩.
سبق التعريف به في الدرس األول ص ١٢. 

الرقم الدر راب

www.ien.edu.sa
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معناهاالكلمة 
املِْسك: من أجود أنواع الطيب.حامل املسك

اد، والكير: آلة يستخدمها احلداد للنفخ في النار إلشعالها.نافخ الكير الـَحدَّ
يعطيك.يحذيك

تشتري منه.تبتاع منه

 Êـعـاe Êـعـاe
الكلªاتالكلªات

للجليس أثر على من يجالسه في شخصيته وسلوكه وأعماله، وإذا  أردت أن تعرف شخصًا فاسأل عن جلسائه  -١
تعرف من يكون.

٢-مما يؤكد قوَة تأثيِر اجلليس: قولُه تعالى في سورة الفرقان آية (٢٧-٢٨): (.................................................
 (...................................................................................................................................

من أثر اجلليس: -٣

٤- من صفات اجلليس الصالح: الصدُق،...........................،...........................،............................
٥- من صفات جليس السوء: الكذُب،...........................،...........................،............................ 

 :٦- إذا علمت أنَّك إَذا أحببت امرًءا كنت رفيَقه في اآلخرة، فاختر لنفسك من حتب أن تفوز برفقته، قال أنس
، فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. فأنا ُأِحبُّ اهللاَ  ورسوَلُه ˜ وأبا بكر وعمر 

أثر اجلليس

الصالح

في اآلخرة في الدنيا

السوء

في اآلخرة في الدنيا

 åا◊دي Êعاe øe åا◊دي Êعاe øe
واEرT°ــاOاتـهواEرT°ــاOاتـه

1212
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ق ذلك؟ وضح إجابَتك باألمثلة. عى رجل أنه يحبُّ الرسوَل ˜، كيف يحقِّ ادَّ 11

ح وجه الشبه بينهما. ه النبيُّ ˜ اجلليَس الصالَح بحامل املسك، وضِّ 22  َشبَّ

ح وجه الشبه بينهما. ه النبيُّ ˜ جليس السوء بنافخ الكير، وضِّ َشبَّ 33

رُّ من األصحاب يأتي من ُطُرق ال يشعر بها الـُمَجالس،مثل لذلك. ْفُع أو الضُّ 44  النَّ

التـيـمالتـيـم

التأثر باملخالطة واملجالسة واملشاهدة ليس قاصراً على اإلنسان فقط بل في احليوان والنبات، فاجلمل الصعب يصير 
ة َتْذُبل مبجاورة الذابلة، ولهذا  لول قد ينقلب صعبا مبقارنة الصعاب، والريحانة الَغضَّ لول، والذَّ ذلوًال مبقاربة اجلمل الذَّ
يلتقط أهُل الفالحة الرمم عن الزرع لئال تفسَدها، ومن املشاهد: أن املاء والهواء يفسدان مبجاورة اجليفة؛ فما الظنُّ 

بالنفوس البشرية؟

áيـFـراKEات اeƒعـلe

áيcƒل°S S°لcƒيáت£بيقات  ت£بيقات 

ه، وأرجو أن أكون رفيَقُه في اجلنة. َة النبيِّ ˜ ألني أحبُّ َأتَِّبُع ُسنَّ
 أختار األصدقاَء الذين تنفعني صحبُتهم في اآلخرة، وأبتعد عن أصدقاء السوء.

كان ابُن مسعود  إذا جاء الليُل قام يصلي وُسِمع لصوته َدِويٌّ َكَدِويِّ النَّْحل، عالم يدل 
ذلك؟

............................................................................................................. ـــر uـكa
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 اخلشني  ثعلبة  أبي  عن   1818

ُكْم ِإَليَّ َوَأْقَرَبُكْم ِمنِّي  أنَّ رسوَل اهللا ˜ قال: «ِإنَّ َأَحبَّ
َوَأْبَعَدُكْم ِمنِّي  ِإَليَّ  َأْبَغَضُكْم  َوِإنَّ  َأْخَالًقا  ِفي اْآلِخَرِة مَحاِسُنُكْم 

ُقوَن اْملَُتَفْيِهُقوَن».(١) ْرَثاُروَن اْملَُتَشدِّ ِفي اْآلِخَرِة َمَساوئُكْم َأْخَالًقا الثَّ
اْملُْؤِمَن  يقول:«ِإنَّ   ˜ اهللا  رسوَل  قالت: سمعُت  عائشة   1919 عن 

اِئِم اْلَقاِئِم». (٢) َلُيْدِرُك ِبُحْسِن ُخُلِقِه َدَرَجَة الصَّ
(١) أخرجه أحمد: (١٧٧٣٢).

(٢) رواه أبو داود: كتاب األدب، باب في حسن اخللق،برقم:٤٧٩٨. 

ــن الــــرســــول ˜ ــ ــرب م ــ ــق ــ ال
ومصاحبُته في اجلنة شرٌف عظيٌم 
ويتمّناه  إليه  وفخٌر كبيٌر، يسعى 

كلُّ مؤمٍن.
˜ النبيِّ  أال تحبُّ مصاحبَة 

في اجلنة؟
من  مبنزلة  تكون  أن  أال حتبُّ 

يقوم الليل ويصوم النهار؟
لتعرَف  اآلتيني  احلديثني  اقرأ 

كيف حتصل على ذلك.

استفد من الكلمات اآلتية لصياغة عنوان مناسب ملوضوع احلديث، ثم اكتبه في أعلى الصفحة:
(احملبة    -    اخللق احلسن).


هو الصحابي الجليل أبو ثعلبة، معروف بكنيته واسمه جرهم بن ناشم، من أهل بيعة الرضوان وأسهم 
له النبي ˜ يوم خيبر، وأرسله إلى قومه فأسلموا، وصفه النبي ˜ بأنه: ُنَويِبَتُة خير (تصغير نابتة)(١)، 
كان متفائًال بنصر المسلمين أتى إلى النبي̃  فقال: «يا رسول اهللا اكتب لي بأرض كذا وكذا بالشام ولم 
يظهر عليها النبي̃  حينئذ، فقال: أال تسمعون ما يقول هذا؟ فقال أبو ثعلبة: والذي نفسي بيده َلَتْظهَرنَّ 
عليها، فكتب له بها». (٢) كان يصلِّي في جوف الليل فمات وهو ساجد، فرأت ابنته في المنام أن أباها قد 
ها أين أبي؟، قالت: في مصاله، فنادته فلم يجبها فأتته فوجدته ساجًدا،  مات فاستيقظت َفِزعًة؛ فنادت أمَّ

. فحركته فوقع لجنبه ميًتا، وذلك سنة (٧٥هـ)، بالشام

الدرSس الãالå عû°رالدرSس الãالå عû°ر

التعري∞التعري∞
Hالراو…Hالراو…

(١) أخرجه أحمد: ١٩٢/٤. والطبراني في الكبير: ٢١٨/٢٢ برقم ٥٨٢. وقال في املجمع (٦٥٧/٩) وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح.
(٢) أخرجه أحمد: ١٩٣/٤.

الرقم الدر راب

�����������
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في اآلخرة، وتكون  بك إلى اهللا، وجتعلك من أقرب الناس مجلًسا إلى النبي ˜ ١- التحّلي باخللق احلسن عبادٌة تقرِّ
مبنزلة من يقوم الليل تطوًعا بالصالة، ومن يصوم النهار تطوًعا.

٢- من ثمرات حسن اخللق في الدنيا: يجعل لك محبة وقبوًال عند الناس،..........................................
............................................................،....................................................

فق مع الناس، واالبتسامة والبشاشة في وجوههم، و............ ٣- من األخالق احلسنة طيب الكالم، واللِّني والرِّ
........................و..................................

٤- من األخالق السيئة سوء الكالم وكــــثــرتــه من غير حاجة والغلظة والشدة مع النــاس، وتعبيس الــوجــه لهــم 
ُيَعدُّ من ثمرات سوء اخللق التي ُتورث  و.................................و................................. وكل ذلك مما

في اآلخرة. بغض الناس في الدنيا، والُبْعَد عن النبيِّ ˜
التواصل  وبرامج  الهاتف،  مثل:  املختلفة،  الوسائل  عبر  أم  مباشًرا  كالًما  أكانت  سواًء  عنها،  منهيٌّ  الثرثرُة   -٥

االجتماعي، واإلنترنت، وغير ذلك.
٦- احرص على أن تتخلق باألخالق احلسنة، وأن تصاحب ُكلَّ ذي خلق حسن، واحذر من األخالق السيئة، ومن 

ُكلِّ ذي خلق سيئ.

 عالم يدل حصوُل صاحِب اخللق احلسن على منزلة من يقوم الليل ويصوم النهار؟
............................................................................................................

ـــر uـكa

 åا◊دي Êعاe øe åا◊دي Êعاe øe
واEرT°ــاOاتـهواEرT°ــاOاتـه

معناهاالكلمة 
الثَّرثار: كثيُر الكالم بغير فائدة.الثَّرثارون 
قون ًفا.املتشدِّ ق: الذي يتكلم بـِملء فيه تكلُّ املتشدِّ
ر.املتفيهقون ًفا باستعالء وتكبُّ املتفيهق: الذي يتكلم تكلُّ

املتنفل بالصالة.القائم

 Êـعـاe Êـعـاe
الكلªاتالكلªات

سبق التعريف بها في الدرس السادس ص ٣٢. ::  



72

áيcƒل°S S°لcƒيáت£بيقات  ت£بيقات 

ُن ُخُلِقي ألكوَن قريًبا من النبي ˜ في اآلخرة وأفوَز مبنزلة الصائم القائم.  ُأَحسِّ
 أجتنب كثرَة الكالم من غير فائدة أو مع االستعالء والتكبر.

مما ورد عن السلف في تفسير حسن اخللق:
عن ابن املبارك قال: هو بسط الوجه وبذل 

املعروف وكف األذى.
أبــي مطيع عــن حسن  بــن   وسئل ســالم 

اخللق  فأنشد شعراً وقال:

áيـFـراKEات اeƒعـلe

™ u°Sو™ u°Sو
eعلeƒات∂eعلeƒات∂

متــهـلِّال  جئــتـه  مـا  إذا  تراه 

ولو لم يكن في كفه غيُر روحه

هو البحر من أي النواحي أتيَتُه

كأنك تعطيه الذي أنت سائُله

جلـــاد بــها فـــليـتـق اهللا سـائـُله

ُته املعروُف واجلوُد ساحُله َفُلجَّ
 قال اإلمام أحمد:حسن اخللق أالَّ تغضب وال 

حتقد وحتتمل ما يكون من الناس.
 قال إسحاق بن راهويه: هو بسط الوجه 

وأالَّ تغضب.

جامع العلوم والحكم البن رجب الحنبلي
الحديث رقم ٢٧.

عالم يدل اهتماُم اإلسالم باخللق احلسن؟ 11

ق؟ كيف يتعامل الناُس مع من يتصف بالثرثرة والتشدُّ 22

كيف كانت وفاُة أبي ثعلبة اخلشني؟ 33

ورد في احلديث الشريف كلمات متضادة استخرجها: 44

ضّدهاالكلماتم
١

٢

٣

1313
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اختر اإلجابَة الصحيحَة فيما يأتي: 11

أ دلَّ حديث: «المرء مع من أحب» على أدب من آداب السؤال هو:
ا وقع.       ٣ - عدُم الَبْدِء بالسؤال.     ٤ - عدُم رفع الصوت بالسؤال. ا ينفع.       ٢ - السؤاُل عمَّ ١ - السؤاُل َعمَّ

ب من ثمرات محبة المؤمنين في الدنيا: 
ُر بأخالقهم.  ٣- االستظالُل بظلِّ العرش. ٤-الجلوُس على منابَر من نور في اآلخرة. ١ - مرافقُتهم في الجنة.   ٢ - التأثُّ

ج من آثار جليس الّسوء في اآلخرة:
٤- الَحْشُر معه. ُر بأخالقه.    ٢ - التكاسُل عن الطاعات. ٣ - الوقوُع في المنكرات.  ١ - التأثُّ

قال ˜: « المرء على دين خليله»(١). 22

ح معنى هذا الحديث.  وضِّ أ
اذكر مثاًال أو قصًة تدل على هذا المعنى.  ب

ما الذي يحصل لك:  33

عندما تجالس الصالحين.    أ
عندما تجالس غيَر الصالحين. ب

؟ َمْن أوُل من جهر بالقرآن الكريم من الصحابة  44

ورد في حديث أبي ثعلبَة اخلشنيِّ  ثالُث صفاٍت سيئة، اذكرها، ومثِّل لكل واحدة منها مبثال. 55

66 أكمل الفراغاِت اآلتيَة مبا يناسبها:

المحبُة والقبوُل عند الناس ثمرٌة من ثمرات........................................ أ
ب  من عواقب األخالق السيئة في اآلخرة:.........................................................................

(١) أخرجه أبو داود: برقم (٤٨٣٣)، الترمذي: برقم (٢٣٧٨).
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................................................................................................................

بعد أن درست هذه ................................................................................................................
وتعلَّمت  الوحدة 
ما في أحاديثها من 
فوائَد وآداٍب، ماذا 

تنوي أن تعمل؟
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