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المقدمة

و�صحبه  �آله  وعلى  حممد،  نبينا  للعاملني،  رحمة  �ملبعوث  على  و�صّلم  �لله  و�صلى  �لعاملني،  رب  لله  �حلمد 
�أجمعني، �أما بعد:

فاإن علم �لتف�صري، وعلم �حلديث، وعلم �لتوحيد، وعلم �لفقه من �أهم �لعلوم �لإ�صالمية، �لتي جاءت �لأدلة 
 � �ل�شعية ببيان ف�صلها، وف�صل من تعلمها، كما قال �: »من يرد �لله به خرًي� يفقهه يف �لدين« )١(، وقال مب�ّشً

من بلغ �شيعته: »ن�شَّ �لله �مرًء� �صمع مقالتي فبلغها« )٢(.

 وياأتي كتاب �لدر��صات �لإ�صالمية لل�صف �لأول �ملتو�صط، �لف�صل �لثاين مت�صمًنا هذه �لعلوم �لأربعة �لتي تقرر 
�لعلمي  �مل�صلم يف �ملجال  ببناء جانب من جو�نب �صخ�صية  يعنى كل و�حد منها  تدري�صها لأهد�ف حمددة، حيث 

و�لرتبوي.
�إلى  �ألفاظه، وتو�صيح دللته ومقا�صده، و�لإ�صارة  �لله تعالى، من حيث بيان معاين  فالتف�صري يعنى بكتاب 

�أ�صباب نزوله، و�لدللة على وجوه �إعجازه وبالغته وف�صاحته.
�لدللت  �أبرز  �ملفرد�ت و�لرتكيب، و�لرتكيز على  �لقر�آين كاماًل من حيث  �لن�ص  ببيان معنى  فيه  وقد عني 
�ملاأخوذة من �لآيات، وذكر �أ�صباب �لنزول �إن وجدت؛ من خالل �ختيار مقاطع من �جلزء �ملقرر تالوته وحفظه 
لتف�صريها؛ ليكون ذلك عوًنا للطالب على فهم ما يتلوه ويحفظه، كما ُف�شت بع�ص �صور ق�صار �ملف�صل مما يحفظه 
�لطالب غالًبا، وتكرر تالوتهم له يف �ل�صالة وغريها، وحر�ص يف بيان معاين �لكلمات على بيان �ملعنى �للغوي 
للكلمات �لغريبة �ملعنى فقط، و�إن مل يكن بال�شورة هو معنى �لكلمة يف �ل�صياق �لقر�آين، كما ��صتحدثت فقرة 
خا�صة لتف�صري �لآيات �لقر�آنية تف�صرًي� كاماًل وخمت�ًش�، يو�صح فيه معنى �لكلمة  يف �صياق �لن�ص، ومعنى �جلملة 

�ملركبة مبا يك�صف عن معنى �لآية ويو�صح �ملر�د بها.
وعلم �حلديث يقّرب �إليك �ُصّنة �لنبي حممد ملسو هيلع هللا ىلص  وهديه ويعرفك ببع�ص �لآد�ب �ل�شعية، و�لأخالق �لكرمية 

�لتي ينبغي �أن يتحلى بها �مل�صلم ويتمثلها يف حياته.
�أما علم �لتوحيد فهو �لعلم �لذي يهتم بعقيدة �مل�صلم، وتقدميها يف �صورة نقية، خال�صة من �صو�ئب �ل�شك 

و�لبدع و�خلر�فات.
و�صنة  تعالى  �لله  من كتاب  ن�صو�ص خمتارة  �لعتقادية من خالل  �لأحكام  تقدمي  ـ  �لق�صم  هذ�  ـ يف  وقد مت 
ر�صوله ملسو هيلع هللا ىلص، مما له عالقة بتوحيد �لعبادة �لذي هو �لغاية من خلق �خللق، مع معاجلة �مل�صائل �مل�صتجّدة مما له �صلة 

بتحقيق �لتوحيد وحمايته.
�أما علم �لفقه فهو �لعلم �لذي يو�صح للم�صلم �لأحكام �ل�شعية �ملتعلقة مبا كلف �لله به �مل�صلم من عباد�ت، وما 

ميار�صه يف حياته من معامالت ونحوها.
)1( رواه البخاري برقم )71(، ومسلم برقم )1037(.

)2(  رواه أحمد برقم )4157(، وأبو داود )3660(، والترمذي )2656(، وابن ماجه )230-236(، وذكره الكتاني في نظم املتناثر في احلديث املتواتر  )ص 33(.



وقد مت يف ـ هذ� �لق�صم من �لكتاب ـ تناول بع�ص �لأحكام �ل�شعية لركن عظيم من �أركان �لإ�صالم، وهو 
�ل�صالة، �لذي يعد �لركن �لثاين من �أركان �لإ�صالم بعد �ل�صهادتني، وهو �أهم �لأركان �لعملية.

كما مت تق�صيم �لكتاب �إلى وحد�ت در��صية، بحيث ت�صّم كل وحدة مو�صوعات مرت�بطة، من خالل درو�ص 
مت�صل�صلة ُيبتد�أ فيها بعنو�ن �لدر�ص، ثم �لتمهيد، وبعده عنا�ش �لدر�ص حتت عناوين فرعية.

وقد مت �صياغة �لدرو�ص و�ملو�صوعات ـ يف هذه �ملو�د �لأربع ـ �صياغة تتيح للطالب �أن يكون طالًبا ن�صًطا د�خل 
�ل�صف؛ ي�صارك يف �لدر�ص بفاعلية وروح متوثبة، مطبًقا ملا ميكن تطبيقه د�خل �ل�صف �أو �ملدر�صة، وي�صارك يف 
حل �لن�صاطات و�لتمارين �لتي تزيده علًما وفهًما و��صتيعابًا للدر�ص، وتنمي لديه �ملهار�ت �ملتنوعة؛ كما تعينه على 
�لبحث عن �ملعلومة بنف�صه؛ من خالل بع�ص �ملوجهات �أو �إر�صاد �ملعلم؛ كما تعينه على �لتعاون مع زمالئه يف �إثر�ء 

�ملادة ونفع �لآخرين.
وقد روعي يف تاأليف هذه �ملو�د ما يلي:

�أوًل: تنوع �لعر�ص للمادة �لدر��صية؛ لي�صهل فهمها و��صتيعابها بي�ش و�صهولة.
�لكتاب،  �لطالب ملطالعة  ت�صوق  �لتي  �ملتنوعة؛  �ملنا�صبة، و�لو�صائل  �لأ�صكال  �ملعلومة من خالل  تقريب  ثانًيا: 
وتعينه ـ باإذن �لله تعالى ـ على فهمه، وتر�صخ لديه �ملعارف و�لأهد�ف �لرتبوية �لتي ير�د منه �إدر�كها و�لعمل بها.

ثالًثا: �حلر�ص على م�صاركة �لطالب يف �لدر�ص؛ تعلمًا وتطبيقًا وكتابًة، وبحًثا عن �ملعلومة، و��صتنباًطا لها؛ من 
خالل �أن�صطة تعليمية وفر�غات د�خل �ملحتوى تركت ليكتبها �لطالب باأ�صلوبه، وي�شب عليها �أمثلة من و�قع حياته 

ومعاي�صته.
دة، وبع�صها فيه م�صاحة للر�أي  ويح�صن �لتنبيه هنا �إلى �أن بع�ص �لأ�صئلة و�لن�صاطات لي�ص لها �إجابة و�حدة حمَدّ
و�لتفكري، فاملجال و��صٌع و�لق�صد من �إير�دها هو تنمية مهار�ت �لتعُلّم و�لتفكري لدى �ملتعلم، وتقوية ثقته بنف�صه 

للتعبري عن ر�أيه. 
ر�بًعا: تنمية مهار�ت �لتعلم و�لتفكري لدى �لطالب؛ من خالل م�صاحات للتفكري تتيح له �لتمرن على �ل�صتنباط 

و�شب �لأمثلة و�مل�صاركة �لفاعلة.
مفاهيمها  بربط  وحدة؛  كل  عن  �إجمالًيا  ت�صوًر�  لتعطي  للمفاهيم؛  بخر�ئط  �لوحد�ت  بع�ص  زودت  خام�ًصا: 

�لرئي�صة مبفاهيمها �لفرعية.
�لتي جمعت لك يف كتاب و�حد، نقدمه  تاأليف هذه �لكتب  �أخي �لطالب! هذ� بع�ص �جلهد �لذي بذل يف 
�إليك، وكلنا �أمل يف �أن ت�صتفيد منه �لفائدة �ملرجوة، فنو�صيك بالعناية به، و�ملحافظة عليه، و�صوؤ�ل �ملعلم عما 
�أ�صكل عليك؛ ليكون لك نوًر� يف �لدنيا، وز�ًد� يف �لآخرة، ون�صاأل �لله تعالى لنا ولك �لتوفيق و�لقبول، و�صلى 

�لله و�صلم على نبينا حممد، وعلى �آله و�صحبه.
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الوحدة الوحدة 
 األولى األولى

اأريد اأن:
ح معاين الكلمات الغريـبة يف الآيات من )20( حتى )44( من  اأو�ضِّ   ١

�ضورة النمل. 
اأف�رش الآيات من  )20( حتى )44( من �ضورة النمل تف�ضرًيا �ضليًما.   ٢
اأبّي منهج الدعوة اإلى التوحيد من خالل ق�ضة نبي الله �ضليمان�.   ٣

اأ�ضت�ضعر قدرة الله تعالى يف تاأييده نبيه �ضليمان � باملعجزات.   ٤

ماذا أريدماذا أريد
أن أتعلم؟أن أتعلم؟

ق�سة نبي اهلل ق�سة نبي اهلل 
�سليمان �سليمان ��
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تف�سري �سورة النمل
االآيات ) 20 - 26(

الوحدةالوحدة
11

الدر�سالدر�س
11

ملا ��صتعر�ص �صليمان � جنوده وم�صى بهم، وقف يتفقد �لطري، فلم يجد �لهدهد معهم، ومل يكن قد 
��صتاأذن من �صليمان � يف �لغياب عنه، فتوعده �صليمان �إن مل يكن لغيابه �صبب مقبول، فجاء �لهدهد بخرب 
�أهل �ليمن وملكتهم �لتي كانت حتكمهم م�صتنكًر� ما هم عليه من �ل�شك بالله تعالى �لذي خلقهم ويعلم �شهم 

وجنو�هم، وقد حكى �لله تعالى ذلك يف �لقر�آن �لكرمي فقال �صبحانه:
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تاأّمل يف �لآيات �ملتلوة، و�قرتح مو�صوًعا منا�صًبا لها:موضوع اآليات
......................................................................................................

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

( اأمام املعنى املنا�ضب: �ضع عالمة )
معناهاالكلمة

َفَقَد. بحث عن �ل�صيء �ملفقود. تفقَّد
ذهب.بَِقَي زمًنا.مكث 
�أب�شت.�أدركُت. اأحطت 
�شير �لنوم.�شير �مللك.عر�س
�ملطر.�ملخبوء �لذي َيختفي عن �لإدر�ك و�لنظر.اخلبء

معاني الكلمات

رْيَ} وا�ضتعر�س �ضليمان � الطري بحًثا عن املفقود منها {َفَقاَل َما ِلَ ل اأََرى الُْهْدُهَد}  َد الطَّ         {َوَتَفقَّ
اأي: هل �ضرته عني �ضاتر فال اأراه؟ {اأَْم َكاَن ِمَن الَْغاِئِبَي } اأم اأنه مل يكن من احلا�رشين؟

َبنَُّه َعَذاًبا �َضِديًدا اأَْو لأَْذَبَحنَُّه} لعدم ا�ضتئذانه، وحي تبي له اأن الهدهد كان غائًبا قال:       {لأَُعِذّ
ِبٍي } بحجة ظاهرة، فيها عذر لغيبته. لَْطاٍن مُّ {اأَْو َلَياأِْتَيِنّي ِب�ضُ

ْط          {َفَمَكَث َغرْيَ َبِعيٍد} فبقي الهدهد زمًنا ي�ضريًا ثم ح�رش عند �ضليمان � {َفَقاَل اأََحطُت ِبَا مَلْ ُتِ
ِبِه} اأدركت من العلم ما مل تعلمه {َوِجئُْتَك ِمن �َضَباأٍ} من مدينة �ضباأ باأر�س اليمن {ِبنََباأٍ َيِقٍي} بخرب 

خطري ال�ضاأن اأنا على يقي منه.
ُكِلّ �َضْيٍء} واأعطيت من كل �ضيء من  َتِْلُكُهْم} تكمهم {َواأُوِتَيْت ِمن  اْمَراأًَة        {اإيِنّ َوَجدتُّ 

تف�سري �سورة النمل تف�سري �سورة النمل 2020--2626
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١ ـ حزم �صليمان � مع جنوده.
ح هذ� �ملعنى. �أخي �لطالب من خالل فهمك لالآيات و�صِّ

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

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

الفوائد واالستنباطاتالفوائد واالستنباطات

على  قادرًا  تكون  اأن  منك  يتوقع  ال�ضابقة،  تف�ضيرالآيات  من  تمكنت  اأن  بعد  الطالب:  اأخي 
تف�ضير الكلمات التالية:

ن�ساط ن�ساط 

�صلطان

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

غير بعيد

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

نباأ

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

�صّدهم

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

لإدارة  عليه  القدر، جتل�س  ولها �رشير عظيم  َعِظيٌم}  َعْر�ٌس  امللوك {َوَلَها  يحتاجها  التي  الدنيا  اأ�ضباب 
ْم�ِس ِمن ُدوِن اللَِّه} يعبدون ال�ضم�س معر�ضي عن عبادة الله  ملكها.  { َوَجدتَُّها َوَقْوَمَها َي�ْضُجُدوَن ِلل�ضَّ
ُهْم  دَّ ال�ضيئة التي كانوا يعملونها {َف�ضَ اأعمالهم  ن لهم ال�ضيطان  اأَْعَماَلُهْم} وح�ضَّ ْيَطاُن  ال�ضَّ َلُهُم  {َوَزيََّن 
ِبيل} ف�رشفهم عن الإميان بالله وتوحيده {َفُهْم ل َيْهَتُدوَن} اإلى الله وتوحيده وعبادته وحده.  َعِن ال�ضَّ
ن لهم ال�ضيطان عبادة ال�ضم�س؛  َمَواِت َوالأَْر�ِس} ح�ضَّ         {اأَلَّ َي�ْضُجُدوا ِللَِّه الَِّذي ُيْخِرُج الْـَخْبَء يِف ال�ضَّ
ذلك  وغري  والنبات  املطر  من  والأر�س  ال�ضماوات  امل�ضتور يف  املخبوء  ُيخرج  الذي  لله  ي�ضجدوا  لئال 
{ َوَيْعَلُم َما ُتْخُفوَن َوَما ُتْعِلُنوَن} ويعلم كل ما ُت�رشُّون وما تظهرون من الأحوال والأقوال والأفعال. 
{ اللَُّه ل اإَلَه اإلَّ ُهَو} ذلك الذي يعلم كل اأموركم هو الله الذي ل معبود ي�ضتحق العبادة �ضواه  {َربُّ 

الَْعْر�ِس الَْعِظيِم}.
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٢ ـ من متام �لعدل �أل تكون �لعقوبة �إل بعد ظهور �لبينة بوقوع �لذنب.
لعون على ما مل ُيطلعهم �لله عليه، وقد َخِفَي على �صليمان � �أمر �صباأ  ٣ ـ �أن �لأنبياء  ل يطَّ

يف �ليمن.
4 ـ �أن �لله تعالى قد يعطي �ملْلك من يحب ومن ل يحب، فلي�ص �مللك دلياًل على ر�صا �لله تعالى.

5 ـ �أن �ل�صيطان يزين �ملع�صية للنا�ص كي يع�صو� �لله تعالى.
6 ـ �أن �لله تعالى يعلم كل �صيء ول يخفى عليه مهما كان �صغرًي�، و�لإميان بذلك يوجب على 

�مل�صلم �أموًر�، منها: 
ِقيًبا}.] �سورة الأحزاب:٥٢ [.   �أ - مر�قبة �لله تعالى.قال تعالى:{َوَكاَن اللَُّه َعَلى ُكِلّ �َضْيٍء رَّ

ب- .............................................  قال تعالى: {َفال َتْخ�َضْوُهْم َواْخ�َضْويِن}.] �سورة البقرة:١٥٠ [.
 ج-  .............................................  قال تعالى: {َوَما َنَهاُكْم َعنُْه َفانَتُهوا}.] �سورة احل�سر:٧[.

7ـ  �أن لله تعالى عر�ًصا، وهو �أعظم �ملخلوقات و�أعالها، قال ملسو هيلع هللا ىلص: »فاإذا �ضاألتم الله  ف�ضلوه الفردو�س، فاإنه 
ر اأنهار اجلنة «.] �سحيح البخاري برقم ٧٤٣٢ [. اأو�ضط اجلنة واأعلى اجلنة، وفوقه عر�س الرحمن، ومنه َتَفجَّ

ل اأَُلوُم اأحًدا حتى اأعرف هل له عذر اأم ل. 	
اأع�ضيه �ضبحانه وتعالى؛ لأنه  	 اأعلنه،فال  اأخفيه وما  تعالى الذي يعلم ما  الله  اأَُراِقُب 

يراين.

تطبيقات 
سلوكية

؟؟التقويمالتقويم
�س1: اخرت من املعاين املذكورة هنا ما ينا�ضب الكلمات الآتية:

) بحث، لبث، اأدرك، منع(.  
٢ـ �أحاط: .......................................... ١ـ مكث: .......................................... 

4ـ �صّد: .......................................... ٣ـ تفقد: ..........................................  
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�س2: اخرت الإجابة ال�ضحيحة:
1ـ �ضليمان�:  

جـ- ملك ونبي. ب ـ نبي فقط.    �أـ ملك فقط.  
2 ـ كان �ضبب عدم روؤية �ضليمان � الهدهد:  

  �أ - وجود �صاتر حال دون روؤيته.
ب- غياب �لهدهد دون عذر.

جـ- غياب �لهدهد بعذر.
�س3: ا�ضتخرج من الآيات ما يدل على التال: 

   �أ- �لأنبياء  ل يعلمون �لغيب. 
ب- �ل�صيطان عدو لبني �آدم. 

جـ- �إحاطة علم �لله تعالى بكل �صيء. 
 د -�إثبات عر�ص �لله تعالى.
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الوحدة الوحدة 
 الثانية الثانية

اأريد اأن:
اأذكر �ضبب ت�ضمية �ضورة لقمان بهذا ال�ضم.   ١

٢ اأحّدد الزمن الذي نزلت فيه �ضورة لقمان.
٣ اأبّي اأبرز مو�ضوعات �ضورة لقمان.

٤ اأ�ضتنتج بع�س اأوجه الإعجاز يف �ضورة لقمان.

ماذا أريدماذا أريد
أن أتعلم؟أن أتعلم؟

التعريفالتعريف
 ب�سورة لقمان ب�سورة لقمان
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سميت سورة لقمان لورود ذكر اسم لقمان احلكيم فيها، وهي 
مكية وعدد آياتها أربع وثالثون آية.

موضوعات السورة:موضوعات السورة:

لقد اجتهد املشركون في صد الناس عن القرآن، فجاء النضر بن احلارث بأساطير الفرس وأقاصيصهم ليصد الناس عن 
القرآن، وما ذاك إال جهاًل منه، فالقرآن كالم اهلل  ال يعدله شيء من كالم الناس، فهو كتاب فيه حكمة وهدى ورحمة، 
فمن آمن به أخذ من هذه األوصاف بقدر ما يتدبره ويتأمله، وكانت له جنات النعيم ُنزاًل، ومن أعرض عنه واستبدل 

به لهو احلديث وهو كل مايلهي عن ذكر اهلل، فإنه يقع في الهالك، ويكون في العذاب املهني.
- هذا خلق اهلل )10- 11(.

ه اهلل بالقرآن وأوصافه، ومبن اتبعه ذكر غرًضا سامًيا من أغراض القرآن ال يجده املرء في قصص الناس  بعد أن نوَّ
وأخبارهم وأشعارهم، أال وهو التذكير بعظمة اهلل في خلقه لهذه السماوات العظيمة التي ال تقوم على دعائم متسك 
بها، وألقى اجلبال في األرض لئال تتحرك وتضطرب، ونشر فيها دوابَّ كثيرة ال ميكن حصرها وإحصاؤها، وأنزل اهلل 
املطر الذي تخرج به نباتات كثيرة ال تدخل حتت العدِّ من كثرتها، هذا كله خلق اهلل الذي تفّرد به، فهل يستطيع أحد 

غير اهلل من األوثان وغيرها أن يخلق كخلق اهلل؟!
- لقمان الحكيم ووصاياه )12- 19(.

لقد أنعم اهلل على لقمان باحلكمة، وألهمه الشكر، فكان من حكمته التي وهبه اهلل، هذه الوصايا النافعة التي أوصى 
بها ابنه، َفِبَم أوصاه؟

أوصاه بالتوحيد هلل ونبذ الشرك؛ ثم ذكر اهلل الوصية بالوالدين، خصوًصا األم التي تتكلف في حملها ووضعها 
ورضاعها ورعايتها ألوالدها، ومع كبير حقهما بعد حق اهلل فإن املرء ال يجوز له أن يطيعهما فيما ُيغِضب اهلل؛ 
رك باهلل، فال طاعة ملخلوق في معصية اخلالق، لكن عليه أن يصانعهما ويصاحبهما باملعروف  فذلك من  كالشِّ

حقهما عليه.
ر لقمان ابنه بسعة علم اهلل وإحاطته بدقائق األمور. وبعد ذلك أمره بالصالة التي افترضها اهلل في جميع  ثم ذكَّ
الشرائع، ونّبهه على شعيرة عظيمة من شرائع اإلسالم، وهي األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ثم أمره بالصبر على 

- التنويه بالقرآن )1- 9(.

التعريف ب�سورة لقمان

الوحدةالوحدة
22

الدر�سالدر�س
22
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املصائب؛ ألن األصل في من يأمر وينهى أن يتعرض لألذى، فالصبر من عزائم األمور.
وبعد ذلك نبهه على معاملته للناس، وطريقة كالمه، فنهاه عن التكبر واملشي باخليالء، وأمره بالهدوء في املشي 

وعدم رفع الصوت، فاجتناب هذه املناهي واإلتيان بهذه األوامر يدل على حسن املعاملة للناس.
- دالئل الوحدانية الدالة على استحقاق اهلل للعبادة )20- 32(.

ذكر اهلل ما سّخر للناس في السماوات واألرض، وما أعطاهم من النَِّعم الظاهرة والباطنة، ومع هذا فإن بعض الناس 
يجادل في آيات اهلل بغير علم، ويتبع الشيطان في جداله هذا، ويزعم أنه يتبع آباءه وال يخالفهم.

ومن كان هذا حاله فإن اهلل قد توّعده بالعذاب الغليظ يوم القيامة، بخالف من أسلم وجهه هلل، وأحسن في عمله، 
فإن اهلل يجازيه باجلنة، والنعيم الدائم. وهؤالء الكفار املجادلون لو ُسئلوا: من خلق السماوات واألرض؟ لقالوا: 
خلقهن اهلل.فما بالهم ال يؤمنون وهم يعلمون أن اهلل خالقها؟! إن اهلل غني عن إميانهم، وهم محتاجون إليه، فهم 
الناقصون على الدوام، واهلل هو الغني احلميد، فلو أن جميع شجر العالم منذ خلق اهلل األرض، صارأقالمًا والبحر 
مداًدا  كاحلبر، وُكتب به، ملا انتهى كالم اهلل سبحانه، فهو لعظمته يتكلم متى شاء وكيف شاء.إن قدرة اهلل ال 
يتصورها العقل، فلو أراد أن يخلق وُيفني ما كان إال بكلمة واحدة، فخلقكم كّلكم ثم بعثكم بعد موتكم إن هو 
إال كخلق وبعث نفس واحدة.إن من قدرة اهلل ذلك التداخل بني الليل والنهار، وذلك التسخير للشمس والقمر، فال 

الشمس تدرك القمر، وال القمر يدركها، وكل في فلك يسبحون.
وتلك السفن التي جتري في البحر بنعمة اهلل فال تغرق، إن ذلك من آيات اهلل العظيمة التي لو تفكر فيها هؤالء الكفار 
آلمنوا بربهم؛ كما هو حالهم إذا جاءهم املوج من كل مكان دعوا اهلل مخلصني له الدين، فإذا أجناهم إلى البر أعرضوا 

وعادوا إلى كفرهم وفسقهم ومعاصيهم، إن هؤالء هم املخادعون ألنفسهم الكافرون بربهم، واهلل ال يحبهم.
- موعظة، ومفاتح الغيب )33- 34(.

إن اهلل يأمرنا بالتقوى، ويحذرنا من اليوم اآلخر، يوم ال ينفع والد ولده وال مولود ينفع والده، ويحذر من الشيطان 
الذي يغر اإلنسان ويوقعه في املعاصي. ثم أبان اهلل عن الغيوب اخلمسة التي ال يعلمها إال هو، وال ميكن لكائن من 
كان أن يعلمها، وهي: علم الساعة، ووقت نزول الغيث، وما في األرحام، والرزق، واملوت. فهذه ال يعلمها أحد 

سواه، فهو العليم اخلبير.

ا�ضتعن بالمعجم المفهر�س لآيات القراآن الكريم، اأو اأي برنامج حا�ضوبي، وا�ضتخرج اآيتين 
ورد فيهما  الو�ضية من الله تعالى لخلقه.

ن�ساط ن�ساط 

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

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



22

ُف على و�ضايا القراآن الكرمي واأعمل بها.  	 اأََتَعرَّ
تطبيقات 
سلوكية

   �س1: علِّل ملا ياأتي:
تسمية سورة لقمان بهذا االسم.

أمر لقمان ابنه بالصبر على املصائب بعد األمر باملعروف والنهي عن املنكر.
�س2: اخرت الإجابة ال�ضحيحة من بي الأقوا�س فيما ياأتي: 

نزلت سورة لقمان: )في املدينة –في مكة– في خيبر(.
عدد آيات سورة لقمان: )ثالث وثالثون – أربع وثالثون – ثالث وأربعون( آية.

�س3: اأجب بكتابة عالمة )✓( اأمام العبارة ال�ضحيحة وعالمة )✗( اأمام العبارة اخلاطئة فيما ياأتي:
)   ( سورة لقمان هي السورة الثانية والثالثون في ترتيب املصحف.      

الكفار املجادلون لو ُسئلوا: من خلق السماوات واألرض، لقالوا: خلقهن اهلل تعالى. )   (
)   ( التكبر واملشي باخليالء و رفع الصوت تدل على حسن املعاملة للناس.    

�س4: مفاحت الغيب خم�ضة ل يعلمها اإل الله تعالى، ول ميكن لكائن من كان اأن يعلمها، فما هي؟
ل العبارة من العمود )اأ( مع ما ينا�ضبها من العمود )ب( فيما ياأتي: �س 5: �ضِ

)ب(          )أ(          
1. أول وصية أوصى بها لقمان ابنه هي             األمر باملعروف والنهي عن املنكر.                
2. إن اهلل يحذرنا من                    التوحيد هلل.                  

3. نّبه لقمان ابنه على شعيرة عظيمة هي       اليوم اآلخر.                  
4. من آيات اهلل العظيمة                        السفن التي جتري في البحر فال تغرق.                

أ.

ب.

ج.

أ.

ب.

أ.

ب.

؟؟التقويمالتقويم
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الوحدة الوحدة 
الثالثةالثالثة

اأريد اأن:
ح معاين الكلمات الغريبة يف الآيات )من 1 اإلى 11( من �ضورة لقمان. ١    اأو�ضّ

٢   اأف�رّش الآيات )من 1 اإلى 11( من �ضورة لقمان تف�ضرًيا �ضليًما.
٣   اأ�ضتنتج �ضور الن�ضغال باللهو عن العبادة. 

٤   اأحذر من الن�ضغال باللهو عن الطاعات.

ماذا أريدماذا أريد
أن أتعلم؟أن أتعلم؟

االن�سغال االن�سغال 
باللهو عن الطاعةباللهو عن الطاعة
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تف�سري �سورة لقمان االآيات )7-1(

الوحدةالوحدة
٣٣

الدر�سالدر�س
33

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
ٺ   ڀ   ڀ  ڀ   ڀ   پ   
ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ    ٺ   ٺ  
ڦ   ڤ   ڤ    ڤڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ  
ڦڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ ڄ   ڃ  
ڇ   چڇ   چ   چ     چ   ڃ   ڃ   ڃ  
ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
کک   ک   ک   ڑ  ڑ   ژ   ژ  ڈ   

گ  گ  گ  گ 

�لتحذير مما ي�صغل عن ذكر �لله وطاعته.موضوع اآليات
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زبٱرب زبٻ  ٻ  ٻ  پرب المحكم الذي ال خلل فيه وال تناقض زبپ  پ   ڀرب 

للذين أحسنوا، فعملوا بما أمر اهلل به وتركوا ما نهى عنه.
الزكاة  ويعطون  أوقاتها،  في  المفروضة  الصالة  يــؤدون  الذين  ٺرب  ٺ   ٺ   ڀ   زبڀ 

المفروضة عليهم لمستحقيها زبٺ   ٿرب يوم القيامة وما فيه من بعث وجزاء وجنة، ونار، وصراط، 
وميزان وغيرها زبٿ  ٿرب يجزمون بوقوعه جزًما قاطًعا. زبٹرب أي: المتصفون بالصفات السابقة 
والنجاة  بالمطلوب  الفوز  هو  الفالح  ڦرب  ڤ   زبڤ    وبّينة  بصيرة  على  ڤرب  ٹ   ٹ   زبٹ  

طاعة  عن  يلهي  ما  كل  الحديث  بلهو  المراد  ڄرب  ڄ     ڄ   ڄ   ڦ    زبڦ   المرهوب.  من 
وذكر هلل. قرآن  قراءة  من  إليه  يقّرب  وما  وطاعته  اهلل  دين  عن  غيره  ليصرف   اهلل.زبڃ  ڃ  ڃ  ڃرب 
سبيل ويتخذ  أي:  زبچ  چرب  اإلثــم.  من  تعالى  اهلل  عند  له  بما  منه  جهاًل  أي  چ  چرب   زب 

اهلل سخرية زبڇ  ڇ   ڇ  ڍرب مذل مخز في نار جهنم. زبڌ  ڌ  ڎ  ڎرب أي: ُقِرئت عليه 
ًرا عن سماعها زبڑ ک  ک  کرب كأن  آيات القرآن زبڈ  ڈ   ژ     ژ  ڑرب أعرض عنها متكبِّ

في أذنيه ثقاًل من صمم أو انسداد زب گ  گ  گرب موجع، وهو عذاب النار.

معناهاالكلمة
ثقاًل.

معاني الكلمات

تف�سري الآيات )تف�سري الآيات )11--77((
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1. القرآن الكريم كتاب حكيم، ُأنزل من لدن حكيم خبير، فلذا جاء محكم اآليات في ألفاظه، 
وأحكامه، وأخباره؛ فال تجد فيها خلاًل وال تناقًضا.

2. القرآن الكريم كتاب هداية لما فيه من الداللة على الطريق المستقيم، وكتاب رحمة لما فيه 
من اإلرشاد إلى أسباب السعادة في الدنيا واآلخرة. 

3. إنما يهتدي بالقرآن وينتفع به أهل اإلحسان الذين يقومون بما أوجب اهلل عليهم من الصالة 
والزكاة واإليمان باليوم اآلخر.

4. كما أن القرآن الكريم كتاب هداية، فإن اللهو الباطل سبيل ضاللة، ويصد عن ذكر اهلل؛ ولذا 
زبڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   القرآن  عن  يعرض  الحديث  لهو  يشتري  الذي  أن  تعالى  اهلل  ذكر 

ڈ   ژ     ژ  ڑرب.
5. الوعيد الشديد بالعذاب األليم لمن ُيْقِبل على اللهو الباطل وُيْعِرض عن كالم اهلل تعالى.

بعد أن تعرفت على تفسير اآليات السابقة، يتوقع منك أن تكون قادًرا على تفسير الكلمات اآلتية:

تفسيرها الكلمة
.......................................................................................................

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

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

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

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

الفوائد واالستنباطاتالفوائد واالستنباطات
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نَُّب كل ما ي�ضّدين وي�ضغلني عن قراءة القراآن الكرمي كالغناء وغريه. 	 اأجََتَ
تطبيقات 
سلوكية

أ.

ب.

�س1: ا�ضتنبط من الآيات �ضفات املح�ضني.
�س2: يف الآيات مدح وذم، َفَمن املمدوح وَمن املذموم؟

�س3: متى ي�ضل امل�ضلم اإلى درجة الإح�ضان؟
�س4: ما جزاء من ات�ضف ب�ضفات املح�ضني التي ذكرها الله �ضبحانه وتعالى؟
�س5: بيِّ معاين الكلمات الآتية:  زبٿ - ڦ - چ - کرب.

�س٦: اخرت الإجابة ال�ضحيحة من بي الأقوا�س يف كلٍّ مما ياأتي:
كل لهو يضل عن سبيل اهلل: )محّرم – مباح – مكروه(. 

على قدر ما ميتلئ  القلب باللهو الباطل فإنه:
 )يبعد القلب عن حب آيات اهلل – يحبب القلب بآيات اهلل – ليس له أثر باحلب أو البعد 

عن آيات اهلل(.

؟؟التقويمالتقويم
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ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ       
ہ   ہ    ۀۀ   ڻ   ڻ   ڻڻ   ں   ں    ڱ  
ہ  ہ  ھ   ھ  ھ    ھ   ےے  
ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  
ې   ۉ       ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۈٴۇ   ۈ     
ې  ې  ې ى  ى  ائ  ائ  ەئ  
ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۇئۆئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   

ېئ  ېئ  ېئ

تف�سري �سورة لقمان االآيات )11-8(

الوحدةالوحدة
٣٣

الدر�سالدر�س
44

١. بيان ثو�ب �أهل �لإميان و�لعمل �ل�صالح.موضوع اآليات
٢. �لدعوة للتفّكر يف خلق �لله.
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بها  يتنعمون  الجنة  في  بساتين  لهم  ڱرب  ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ    زبڳ    
زبں  ڻرب ماكثين فيها أبد اآلبدين زبڻ  ڻ  ۀرب ذلك البقاء في الجنات هو وعد اهلل 

الذي يتحقق بال ريب زبہ ہرب القوي الذي ال ُيغلب زبہرب في أفعاله وتدبيره.
زبھ   ھ  ھ    ھ ےرب أوجد السماوات ورفعها بغير أعمدة، كما تشاهدونها 

زبۓ  ۓ  ڭ  ڭرب جبااًل ثوابت زبڭ  ڭ   ۇرب لئال تضطرب بكم زبۇ  ۆرب 

وفّرق فيها زبۆ  ۈ     ۈرب من كل نوع من أنواع الدواب، وهي كل ما يدب على األرض 
زبۋ  ۋ  ۅ  ۅرب مطًرا زبۉ  ۉرب أي في األرض زبې  ې  ېرب صنف 

زب      ېرب حسن. 

من  أنبت  وما  الــدواب،  من  بث  وما  واألرض،  السماوات  من خلق  ذكر  ما  أي:  زبىرب 

النبات زبائ  ائرب أي: خلق اهلل وحده زب ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئرب فأروني 
أيها المشركون ماذا خلق الذين تعبدونهم من دون اهلل من األصنام واألوثان؟ زبۆئ  ۈئرب 

يعني المشركين زبۈئ  ېئرب عمى عن الحق زبېئرب واضح ظاهر ال خفاء به. 

معناهاالكلمة
تضطرب.

فّرق.

صنف.

معاني الكلمات

تف�سري الآيات تف�سري الآيات 88--1111
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1. سعة رحمة اهلل وعظيم فضله حيث وعد من آمن به وعمل األعمال الصالحة بالنعيم المقيم في 
جنات النعيم، ووعد اهلل حق ال يتخّلف؛ ألنه سبحانه على كل شيء قدير.

اهلل  قدرة  أعمدة مظهر عظيم من مظاهر  وثباتها دون  وارتفاعها  السماوات على سعتها  2. خلق 
تعالى.

3. من آثار رحمة اهلل، وبالغ حكمته: خلق الجبال لتثبيت األرض، وخلق الدواب لمنافع الناس، 
وخلق المياه وأنواع النبات لتقوم بها الحياة، وفي ذلك داللة على أنه المالك المدّبر المستحق 

ألن ُيعبد وُيشكر.
4. بطالن آلهة المشركين، وشدة ضاللهم؛ حيث عبدوا المخلوق الضعيف العاجز، وتركوا عبادة 

الخالق الرازق، وأي ضالل بعد هذا الضالل؟ 

الفوائد واالستنباطاتالفوائد واالستنباطات

 التزود من الأعمال ال�ضالحة مما ينبغي اأن يحر�س عليه الم�ضلم، واأن ين�ضئ نف�ضه عليه. فـّكر
بها،  �ضتقوم  التي  اليومية  ال�ضالحة  الأعمال  بع�س  فيها  تحّدد  مكتوبة  عملية  خطة  �ضع 

واأوقات تنفيذها، وكيفية تنفيذها، مع و�ضع خانة لتو�ضيح ما ُنّفذ منها وما لم ُينّفذ.

تعالى  الله  المتفّكر على جوانب عظمة  الإيمان، ويوقف  يزيد في  الله  التفّكر في مخلوقات 
وبديع �ضنعه، بالرجوع اإلى م�ضادر التعّلم المختلفة اأبرز بع�س هذه الجوانب في ملكوت الله 

تعالى كال�ضماوات، اأو الأر�س، اأو الجبال، اأو ال�ضجر، اأو الدواب.

ن�ساط ن�ساط 
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�س1: ِبَ وعد الله �ضبحانه وتعالى من اآمن وعمل �ضاحًلا؟ 
�س2: بيِّ معاين الكلمات الآتية: زبہ - ڭ -  - ېرب.

�س3: اخرت الإجابة ال�ضحيحة من بي الأقوا�س يف كل مما ياأتي: 
خلق اهلل السماوات ورفعها: )بغير عمد - بغير عمد ُتشاهد – بعمد(.

قال تعالى: زبۓ  ۓ  ڭ  ڭرب معنى رواسي:
 )حديد صلب - أشجار كبيرة – جبال ثابتة(.

�س4: ا�ضتخرج من الن�س القراآين الآية التي خاطب بها الله عقول امل�رشكي للدللة على 
ا�ضتحقاقه للعبادة دون �ضواه.

�س5: علِّل لكلٍّ مما ياأتي:
وصف املشركني بالظاملني كما في قوله تعالى: زبۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئرب.

لو فكر الكافر بخلق اهلل، وتأمل آلهته التي يعبدها؛ لدلّه تفكيره إلى أحقية اهلل بالعبادة من 
هذه األصنام.

أ.

ب.

أ.

ب.

اأَْجَتِهُد يف اتخاذ الأ�ضباب التي تزيد يف اإمياين وتقّوي �ضلتي بالله تعالى.  	
تطبيقات 
سلوكية

؟؟التقويمالتقويم
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أضف لمعلوماتك

اجلبال:
يصل  التي  األرض،  طبقات  من  األولــى  الطبقة  تخترق  والصخور  األحجار  من  ضخمة  ُكَتل  اجلبال 
سمكها إلى خمسني كيلومتًرا، لتمد جذًرا لها في الطبقة الثانية املتحركة، حيث إن حتت أرضنا هذه 
طبقة أخرى تتحرك. لكن اهلل ثّبت هذه األرض على تلك الطبقة املتحركة بجبال تخترق الطبقتني 

فتثبتها كما يثبت الوتد اخليمة باألرض.
وقد مت في عام 1969م الكشف عن أن القشرة األرضية عبارة عن ألواح أرضية تفصل بينها حدود 
وأن اجلبال عبارة عن أوتاد حتافظ على توازن تلك األلواح األرضية أثناء حركتها، حيث إن اجلبل يشبه 

الوتد شكاًل إذ إن قسًما منه يغرق في طبقة القشرة األرضية.
وكانت دهشة الباحثني والدارسني عظيمة وهم يكتشفون أن هذا كله قد ُسّجل في كتاب اهلل من َقْبل، 
كما قال تعالى: زبٹ  ڤرب ]النبأ: 7[ وقال تعالى: زبۀ  ہرب ]النازعات: 32[، وقال 

تعالى: زبۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇرب ]لقمان: 10[. 
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الوحدة الوحدة 
الرابعةالرابعة

اأريد اأن:
�ضورة  من  اإلى 19(  )من 12  الآيات  الغريبة يف  الكلمات  معاين  ح  ١    اأو�ضّ

لقمان.
٢   اأف�رّش الآيات )من 12 اإلى 19( من �ضورة لقمان تف�ضرًيا �ضليًما.

٣   اأ�ضنّف و�ضايا لقمان ح�ضب مو�ضوعاتها.

ماذا أريدماذا أريد
أن أتعلم؟أن أتعلم؟

و�سايا لقمانو�سايا لقمان



34

هل جلست مع أبيك في جلسة خاصة تطلب منه أن يهديك من وصاياه الثمينة؟
هل استمعت إليه بإنصات بقصد االنتفاع بوصاياه؟ 

ألم تشعر وأنت تستمع إلى وصاياه مبدى محبته لك، وحرصه على ما ينفعك في دينك ودنياك؟
ألم يدفعك ذلك إلى التفكير اجلاد مبكافأته على نصحه لك بأن تريه من نفسك ما تقر  به عينه؟

استمع إلى وصايا لقمان التي أوصى بها ابنه، وانظر إليها كأنها وصايا أبيك لك، فَأْولـِهـا ُجلَّ عنايتك. قال اهلل 
تعالى: 

تف�سري �سورة لقمان االآيات )15-12(

الوحدةالوحدة
٤٤

الدر�سالدر�س
٥٥
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زبٱ  ٻ  ٻ  ٻرب ولقد أعطينا عبدنا الصالح لقمان الحكمة، وهي: اإلصابة في القول، والفقه في 

الدين زبٻ  پ   پرب أي: وقلنا له: اشكر اهلل على ما أنعم عليك. زبپ  ڀ      ڀ   ڀ    ڀرب 
ألن نفع شكره يعود إليه باألجر ودوام النِّعمة. زبٺ  ٺرب ومن جحد نعمة اهلل فلم يقم بشكرها زبٺ  
ٿ  ٿرب أي: مستغن عن الشكر، حيث ال يزيد شكر النِّعمة في سلطانه، وال ينقص كفرانها من ملكه 

زبٿرب محمود على كل حال، سواء شكر العبد نعمته عليه أم لم يشكرها. زبٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ   

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄرب لما فيه من وضع العبادة في غير موضعها.  زبڃ  

ڃ  ڃرب أي: وأمرنا اإلنسان ببرِّ والديه واإلحسان إليهما زبڃ  چ    چ  چ  چرب ضعًفا على 

به  أنعمت  ما  زبڇ  ڍ     ڍرب على  الرضاعة في مدة عامين  زبڇ  ڇ  ڇرب وفطامه عن  ضعف 
إليهما  باإلحسان  تربيتهما لك، وذلك  زبڌرب على  وأداء حقوقه  اهلل  بعبودية  بالقيام  عليك، وذلك 
قواًل وعماًل زبڌ  ڎرب إليَّ مرجعكم بعد موتكم، فأجازيكم على أعمالكم.  زبڈ  ڈ  ژ  
تعالى  باهلل  اإلشراك  على  في حملك  بذال جهدهما  وإن  أي:  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گرب 

فال تطعهما؛ فإنه ال طاعة لمخلوق في معصية الخالق زبڳ  ڳ  ڳ  ڳرب أي: بالمعروف، 
وذلك باإلحسان إليهما وبرهما وصلتهما زبڱ  ڱ  ڱ  ں  ںرب من أقبل إلى طاعتي، وهم المؤمنون 
زبڻ  ڻ     ڻرب يوم القيامة    ۀ  ہ ہرب أي: أخبركم بأعمالكم الصالحة والسيئة 

فأجازيكم عليها. 

�صع عنو�نني منا�صبني لالآيات:موضوع اآليات
�ملو�صوع �لأول: .................................
�ملو�صوع �لثاين: .................................

معناهاالكلمة
الوعظ: القول املقرون بالترغيب والترهيب.

ضعف.

فطامه وانفصاله من الرضاعة.

معاني الكلمات

تف�سري الآيات تف�سري الآيات 1212--1٥1٥
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1. الحكمة منحة إلهية ونعمة ربانية، يوفق اهلل لها من شاء من عباده، إذا عمل بأسبابها، كشكر اهلل 
تعالى على ِنَعمه الظاهرة والباطنة.

2. اهلل غني عن عباده، وإنما أمرهم بعبادته ليكون جزاؤهم على قدر أعمالهم، فنفع عبادتهم إياه 
وشكرهم له إنما يعود عليهم؛ أما هو سبحانه فال ينفعه شكرهم، كما ال يضره كفرهم.

3. الشرك باهلل أعظم الذنوب؛ وهو أعظم أنواع الظلم؛ لما فيه من التعدي على حق اهلل تعالى الذي 
هو أعظم الحقوق على العباد؛ ألنه خالقهم المتفضل عليهم بأنواع النِّعم.

 4. من نظر بعين االعتبار في معاناة الوالدين وخصوصًا األم في تربية ولدهما وما تحّماله في ذلك 
من أنواع المشاق أوجب له ذلك العلم بأن شكرهما بعد شكر اهلل تعالى أوجب الواجبات؛ ولذا 

أمر اهلل تعالى باإلحسان إليهما، وأوصى بشكرهما بعد الوصية بشكره إشعاًرا ِبِعَظم حقهما.
5. حق اهلل تعالى مقدم على كل حق، فمع ِعَظِم حق الوالدين، إال أن حق الطاعة لهما يسقط إذا 
عارض حق اهلل تعالى، ولذا أمر اهلل تعالى بعدم طاعتهما إذا أمرا ولدهما باإلشراك به أو بمعصيته، 

وغيرهما من باب أولى. 
أهل  من طريق  التحذير  ذلك  ومن ضمن  المؤمنين،  واتباع سبيل  بالصالحين،  باالقتداء  األمر   .6

الغواية والضالل.

الفوائد واالستنباطاتالفوائد واالستنباطات

مع  تعاون  ولدهما،  على  للوالدين  وهو حق  ال�ضالح،  العمل  اأنواع  اأعظم  من  الوالدين  بر   
زمالئك في المجموعة في اقتراح بع�س الأعمال التي يح�ضل بها بر الوالدين.

ن�ساط ن�ساط 

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

........................................................................................................................... .2
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ى بها لقمان ابنه؟  �س1: ما اأول و�ضية و�ضّ
�س2: علِّل ملا ياأتي:

من يشكر هلل فإمنا يشكر لنفسه.
شكر الوالدين بعد شكر اهلل تعالى من أوجب الواجبات.

إذا أمر الوالدان أوالدهما باإلشراك باهلل فال طاعة لهما.
�س3: ما معنى كلٍّ مما ياأتي: زبٻ چ  چ  چ ڇرب.

�س4: اخرت الإجابة ال�ضحيحة من بي الأقوا�س فيما ياأتي: 
لقمان: )نبي من األنبياء – رسول من الرسل – عبد صالح(.

احلكمة: )ُتكتسب بالتعّلم واخلبرة - تورث من اآلباء واألجداد - منحة إلهية ونعمة ربانية(.
�س5: ا�ضتدل من الآيات على كلٍّ مما ياأتي: 

رك باهلل تعالى. من أعظم الظلم الشِّ
فطام الرضيع عن الرضاعة بعد عامني من والدته.

رك باهلل. طاعة الوالدين املشركنْي واجبة ما لم يأمرا بالشِّ
أمر اهلل باالقتداء بالصاحلني، واّتباع سبيل املؤمنني.

أ.

ب.

ج.

أ.

ب.

ج.

د.

أ.

ب.

ك كبريه و�ضغريه.  	 اأَْحَذُر من الوقوع يف ال�رشِّ
اأَْبُذُل ما اأ�ضتطيع من وقت وجهد وعمل لإر�ضاء والدّي واإدخال ال�رشور اإلى قلبيهما. 	

تطبيقات 
سلوكية

؟؟التقويمالتقويم
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في اآليات اآلتية بقية وصايا لقمان البنه، فـتأّملها، واعمل بها تسعد في الدنيا واآلخرة.
 قال اهلل تعالى: 

ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  

ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇۋ  

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې ې  ې   

ى  ى  ائ  ائ ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  

ۇئ   ۆئ   ۆئ     ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ ىئ  ىئ  

ىئ    ی  ی  ی      یجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب حب  

خب  مب  ىب  يب  جت   حت  خت  متىت  

يت      جث مث  ىث  يث    حج

تف�سري �سورة لقمان االآيات )19-16(
الوحدةالوحدة

٤٤
الدر�سالدر�س

66

اأمامك ثالثة مو�ضوعات، �ضع اأمام كل مو�ضوع رقم الآية املنا�ضبة. موضوع اآليات
١. �لإ�صارة �إلى وجوب مر�قبة �لله تعالى       )    (. 
٢. �لأمر باإقامة �ل�صالة و�لدعوة �إلى �لله و�ل�صرب على ما ينال �لد�عي من �لأذى )    (. 
٣. �لدعوة �إلى �لتخلق مبكارم �لأخالق و�جتناب م�صاوئها    )    (. 
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زبہ  ھرب أي: الخصلة من اإلساءة أو اإلحسان زبھ   ھ  ھ  ے  ے   ۓرب أي: زنة 

حبة الخردل زبۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆرب فتكن هذه الخردلة في صخرة، أو 
القيامة  زبۈ   ۈ  ٴۇرب يحضرها يوم  أو في أي موضع من األرض  السماوات  في أي موضع من 

ويحاسب فاعلها عليها زبۋ  ۅ  ۅرب باستخراجها زبۉرب بمكانها.
زبې  ې ېرب يا بني أدِّ الصالة تامة بأركانها وشروطها وواجباتها زبې   ىرب 

وأمر الناس بطاعة اهلل واتباع أمره زبى  ائ  ائرب وانه الناس عن معصية اهلل ومواقعة محارمه 
زبەئ  ەئ  وئ  وئرب أي على ما سيصيبك من األذى في ذلك زبۇئ   ۆئرب أي: ما ذكر من 

زبۆئ     ۈئ  ۈئرب أي: من  المنكر والصبر على ذلك  بالمعروف والنهي عن  إقامة الصالة واألمر 
األمور التي يعزم عليها ويهتم بها.

 زبېئ  ېئ ىئ  ىئرب وال ُتِمل وجهك عن الناس إذا تكلمت معهم احتقاًرا لهم وتكّبـًرا عليهم 
من  هو  زبخبرب  مشيه  في  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب حبرب  زب  متبختًرا  زبىئ    ی  ی  ی      یرب 

يفتخر على غيره بما له من مال أو قوة أو غير ذلك. 
زبىب  يب  جترب ليكن مشيك معتداًل بين اإلسراع والبطء زبحت  خت  مترب واخفض من 

صوتك وال تتكلف رفعه زبيت      جث مث  ىث  يثرب إن أقبح األصوات وأبشعها صوت الحمير.

معناهاالكلمة
غر. ا، ُيضرب به املثل في الصِّ نبات له حب صغير جّدً

متيل.

متبختر.

اخفض.

معاني الكلمات

تف�سري الآيات تف�سري الآيات 1616--1919
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1. إذا علمت أن اهلل ال تخفى عليه خافية، وأنك مهما َأَتيت من عمل فإن اهلل مّطلع عليه وإن بلغ في 
الصغر وزن حبة الخردل، فإن الواجب عليك أن تخشى اهلل تعالى، وأن تستشعر رقابته عليك 

في أي زمان أو مكان، فال تقدم على معصيته وأنت تعلم أنه يراك.

شروطها  واستيفاء  وقتها،  في  وأداءهــا  عليها،  المحافظة  تعني  وإقامتها  الصالة،  بإقامة  األمر   .2
وأركانها وواجباتها، مع الخشوع فيها وعدم العبث في أثنائها. 

بالتكاليف  القيام  في  والسيما  المسلم،  بها  يتحّلى  أن  ينبغي  التي  األخالق  أهم  من  الصبر   .3
الشرعية، مثل الصالة واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن في كل ذلك من المشقة ما 

يحتاج معها المسلم إلى الصبر ليكون عوًنا له على ذلك.
4. القيام بالتكاليف الشرعية من عزائم األمور التي ال يوفق لها إال أهل المكارم والعزائم ؛ فإذا رأيت 

من يتهاون بالواجبات الشرعية فاعلم أنه من أهل البطالة والكسل.
5. الِكْبر والخيالء خلقان ذميمان يحمالن صاحبهما على األفعال الذميمة، من اإلعراض بالوجه 
حال الخطاب مع الناس، والتبختر حال المشي، وذلك يوجب المقت من اهلل تعالى، والبغض 

َضه إلى الخلق.  من الناس؛ ألن اهلل تعالى إذا أبغض عبًدا بغَّ
6. الحث على مكارم األخالق، ومحاسن اآلداب، من التواضع والبعد عن الفظاظة والغلظة ومشابهة 

الحيوانات حال المشي والكالم. 

الفوائد واالستنباطاتالفوائد واالستنباطات

فـّكر
 الدين ثالث مراتب: )الإ�ضالم، والإيمان، والإح�ضان(.في اأي مرتبة من هذه المراتب 

يدخل ما ُذكر في هذه الفائدة.

مع  بالتعاون  النافعة،  الو�ضايا  من  ال�ضابق جملة  والدر�س  الدر�س  هذا  في  الآيات  ت�ضمنت   
زمالئك رّتب هذه الو�ضايا ح�ضب مو�ضوعاتها.

ن�ساط ن�ساط 
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�س1: ما الواجب على امل�ضلم اإذا علم اأن الله ل تخفى عليه خافية، واأنه مهما عمل من 
عمل فاإن الله مّطلع عليه واإن بلغ  يف ال�ضغر وزن حبة اخلردل؟

�س2: بيِّ معاين الكلمات الآتية: زبېئ - ی -  -  جثرب.
�س3: الدين الن�ضيحة، تدث عنها.

�س4: ا�ضتدل من الآيات على كلٍّ مما ياأتي: 
الصبر على القيام بالتكاليف الشرعية.

التبختر حال املشي وافتخار اإلنسان مبا عنده من األخالق التي توجب املقت من اهلل 
تعالى والبغض من الناس.

الُبعد عن الفظاظة والغلظة ومشابهة احليوان في الكالم.

   أ.

ب.

ج.

اأَْحَفُظ و�ضايا لقمان واأعمل بها جميعها. 	
تطبيقات 
سلوكية

؟؟التقويمالتقويم
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الوحدة الوحدة 
الخامسةالخامسة

اأريد اأن:
�ضورة  من   )34 اإلى   33 )من  الآيات  يف  الغريبة  الكلمات  معاين  ح  ١    اأو�ضّ

لقمان.
٢    اأف�رّش الآيات )من 33 اإلى 34( من �ضورة لقمان تف�ضرًيا �ضليًما.

٣    اأبّي مفاتيح الغيب التي ل يعلمها اإل الله تعالى. 
٤   اأ�ضت�ضعر اأهمية الإميان بالغيب.

مفاتيح الغيبمفاتيح الغيب

ماذا أريدماذا أريد
أن أتعلم؟أن أتعلم؟
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لو طرق عليك أحد باب منزلك، فإنك لن تستطيع أن تتعرف عليه إال بطريق من طرق العلم مثل: املشاهدة، 
أو السماع، أو اخلبر؛ وذلك أن الطارق يعتبر بالنسبة لك غيب، لكنه ال يعتبر غيًبا بالنسبة لغيرك ممن يراه في 
اخلارج مثاًل. وهناك أمور من الغيب أْطلع اهلل تعالى عليها أنبياءه عليهم الصالة والسالم، فهي ال تعتبر غيًبا 

بالنسبة لهم.
وهناك أمور أخرى استأثر اهلل تعالى بها، فلم ُيْطلع عليها أحًدا حلكمة يعلمها سبحانه. تأمل اآليات اآلتية، 

واستخرج منها هذه األمور التي استأثر اهلل تعالى بعلمها. 

ۓ     ے   ے  ھ   ھ   ھ    ھ    ہ  
ۈۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ    ڭ   ڭ   ۓ   
ې   ې   ۉ   ۉ   ۅۅ   ۋ    ۋ   ٴۇ 
ەئ     ەئ   ائ   ائ   ى   ى    ې   ې  
ۈئېئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ    ۇئ   وئ   وئ  
ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی   ی  ی  جئ  

حئ  مئ  ىئيئ  جب      حب  خب  مب  ىب

تف�سري �سورة لقمان االآيتان )٣٣-٣٤(

الوحدةالوحدة
55

الدر�سالدر�س
77
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زبھ  ے ے  ۓ    ۓ   ڭ  ڭ   نواهيه  واجتناب  أوامره  بامتثال  زبہ  ھ   ھ   ھرب 

ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈرب وخافوا واحذروا يوًما ال ُيغني فيه الوالد عن ولده وال المولود عن 
والده، وهو يوم القيامة زبٴۇ     ۋ  ۋ   ۅرب إن وعد اهلل واقع بال ريب زبۉ  ۉ  ې  
ېرب فال تنخدعوا بزخارف الدنيا وتنسوا اآلخرة زبې  ې  ى   ىرب وال يخدعنكم 
الشيطان، فيصدكم عن اهلل. زبائ  ەئ  ەئ    وئ  وئرب إن اهلل وحده عنده خبر الوقت الذي تقوم 
فيه الساعة زبۇئ  ۇئرب وينزل المطر، ويعلم وقت نزوله زبۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئرب ويعلم ما 
زبېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یرب وال يدري أي واحد ماذا  الولد وغيره  النساء من  في أرحام 
وال تعلم أي نفس أين يكون زمان موتها وال موضعه  يكسب في غده، زب ی  ی  جئ  حئ  مئرب 
زب جب      حب  خب  مبرب إن علم هذه األمور الخمسة مما يختص به اهلل؛ ألنه العليم باألمور كلها 

الخبير ببواطنها، فال يخفى عليه شيء.

مو�صوع �لآية رقم ٣٣: �لأمر بال�صتعد�د ليوم �لقيامة.موضوع اآليات
مو�صوع �لآية رقم ٣4:........................

بني يديك مو�صوع �لآية رقم ٣٣، ف�صع �أنت مو�صوع �لآية رقم ٣4.

معناهاالكلمة
خافوا.

يكافئ.

الرحم: موضع الولد في بطن املرأة.

معاني الكلمات

تف�سري الآيات تف�سري الآيات 3333--3434
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1. حاجة اإلنسان إلى تقوى اهلل تعالى أشد من حاجته إلى أي شيء آخر؛ ألنها تحمل صاحبها على 
طاعة اهلل واالبتعاد عن معصيته. 

2. يوم القيامة يوم شديد األهوال ال ينفع فيه الوالد ولده وال الولد والده، ولذا أمر اهلل تعالى بالخشية 
من أهوال ذلك اليوم. 

يؤثرها على  بالدنيا بحيث  االفتتان  اآلخر  لليوم  االستعداد  اإلنسان عن  التي تصرف  األمور  3. من 
طاعة اهلل، واالستجابة لوساوس الشيطان وأمانيه الكاذبة؛ ولذا حّذر اهلل تعالى من االغترار بهما، 

واالنسياق وراءهما؛ ألن في ذلك الشقاء الدائم في الدنيا واآلخرة.
4. اهلل سبحانه هو العالم بجميع األشياء ما كان منها مشاهًدا وما كان منها غائًبا عن األنظار، وال يعلم 
أحد الغيب إال إذا أطلعه اهلل عليه، وقد استأثر اهلل تعالى بعلم أمور خمسة لم يظهر عليها أحًدا من 

ا مرساًل، وهي األمور الخمسة المذكورة في اآليات. خلقه ال ملًكا مقّرًبا وال نبّيً

الفوائد واالستنباطاتالفوائد واالستنباطات

 بّين الله تعالى في هذه الآيات اأن من اأمور الغيب التي ل يعلمها اإل الله، وقت نزول فـّكر
الأمطار، واأنت ت�ضمع في ن�ضرات الأخبار اأن م�ضلحة الأر�ضاد تحدد بع�س الأيام التي 

ح ذلك. يتوقع فيها نزول الأمطار، فهل هذا يتعار�س مع ما جاء في الآيات؟ و�ضّ
..........................................................................................

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

مح   جح    زبمج   عنه:  حكاية  تعالى  الله  قال  كما  اآدم،  بني  باإغواء  ال�ضيطان  تعهد   
م�ضادر  اأحد  اإلى  ارجع  الإن�ضان،  على  عديدة  مداخل  ذلك  في  وله   ،٨2 �س:  جخرب  

التعّلم، ودّون في دفترك خم�ضة مداخل منها. 

ن�ساط ن�ساط 

اأَْحَذُر من ال�ضتغال بالدنيا عن الآخرة. 	
اأُوؤِْمُن با اأخرب الله تعالى به من اأمور الغيب. 	

تطبيقات 
سلوكية
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�س1: كيف ُيحقِّق الإن�ضان تقوى الله؟
�س2: علِّل لكلٍّ مما ياأتي:

اإلنسان بحاجة إلى تقوى اهلل تعالى أشد من حاجته إلى أي شيء آخر.
أمر اهلل تعالى باخلشية من أهوال يوم القيامة.

نهى اهلل سبحانه عن االستجابة لوساوس الشيطان وأمانّيه الكاذبة.
زبۓ  ى  ۈئرب. �س3: بّي معاين الكلمات الآتية:  

�س4: ا�ضتدل من الآيات على كلٍّ مما ياأتي: 
أن وعد اهلل واقع دون شك.

الشيطان عدوٌّ مخادع يصّد عن تقوى اهلل.
�س5: ا�ضتاأثر الله تعالى بعلم اأمور خم�ضة مل يظهر عليها اأحًدا من خلقه، ا�ضتخرجها من 

الآيات.

أ.

ب.

أ.

ب.

ج.

؟؟التقويمالتقويم

أضف لمعلوماتك

اإلميان بالغيب، هو أساس اإلميان كله؛ ألن أركان اإلميان من األمور الغيبية، وقد بنّي اهلل عز وجل في كتابه 
املبني أن اإلميان بالغيب من صفات املؤمنني املّتقني فقال عز وجل: زبٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پپ  
پپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿرب ]البقرة: 1-3[. وبهذا 
تظهر لنا أهمية اإلميان بالغيب ومكانته في اإلسالم فهو صفة املؤمنني املّتقني، وكل من يّدعي علًما بشيء من 
ّنة تبنّي أن علم الغيب  الغيب من تلقاء نفسه، يكون ضااًل ومكّذًبا خلبر اهلل عز وجل، ونصوص الكتاب والسُّ
من خصائص املولى تبارك وتعالى، كما قال تعالى: زبٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦرب 
أو  املستقبل من حوادث،  في  يقع  أنهم يخبرون عما  يزعمون  الذين  لنا حكم  يبني  ]النمل: 65[، وهذا 
يزعمون علم ما في نفس اإلنسان، وغير ذلك من كذب ودجل وشعوذة مما جند له صوًرا في بعض الصحف 
واملجالت، التي حتتوي على زاوية لقراءة حظ اإلنسان، أو ادعاء معرفة ما يقع في املستقبل من خالل معرفة 

األبراج والكواكب، نسأل اهلل السالمة والعافية. 

أهمية اإلميان بالغيب:
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الوحدة الوحدة 
السادسةالسادسة

اأريد اأن:
ح معاين الكلمات الغريبة يف �ضورة التغابن. ١    اأو�ضّ

٢    اأف�رّش �ضورة التغابن تف�ضرًيا �ضليًما.
٣    اأذكر ما يف ال�ضورة من اأ�ضباب النزول.

٤    اأذكر اأ�ضماء يوم القيامة الواردة يف ال�ضورة.
٥    اأ�ضتنتج التنا�ضب بي اآيات ال�ضورة.

6    اأ�ضتنتج الرد على �ضبهة الكافرين يف اإنكار الر�ضالة والبعث.
٧    يزداد يقيني باأن كل ما يحدث يف الكون بقدرة الله تعالى.

8    اأحر�س على الإنفاق يف وجوه اخلري.

ماذا أريدماذا أريد
أن أتعلم؟أن أتعلم؟

ق�سايا عقديةق�سايا عقدية
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سورة التغابن مدنية وعدد آياتها ثمان عشرة  آية.

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ   ڀ  

ڀ  ڀٺ   ٺ     ٺ       ٺ ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  

ڦ   ڤ   ڤڤ   ڤ    ٹ  ٹ     ٹ    

ڄ   ڄ  ڄ   ڦ   ڦ   ڦ  

چ     چ   ڃڃ   ڃ   ڃ     ڄ  

چ   چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  

ڌ  ڎڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ     ڑ  

تف�سري �سورة التغابن االآيات )1-٤(
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 بيان �أن �لله تعالى هو �خلالق جلميع �خللق، و�أنه  �صبحانه �لعامل بهم، ومبا ي�ّشونه موضوع اآليات
�أو يعلنونه. 
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زبٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پرب أي ينّزه اهلل تعالى ويمّجده جميع ما في السماوات واألرض 

من مخلوقات زبڀ   ڀ  ڀ  ڀرب له التصرف المطلق في جميع الخلق، وهو المستحق للثناء 
وحده زبٺ     ٺ       ٺ ٿ  ٿرب أي وهو قادر على كل شيء.

فبعضكم  ڤرب  ڤ    ٹ  زبٹ     العدم  من  أوجدكم  الــذي  هو  اهلل  ٹرب  ٹ   زبٿ  

لٌع على  ق بخالقه زبڤ  ڦ  ڦ  ڦرب أي: عالٌم بأحوالكم، مطَّ كفر بربه، وبعضكم آمن وصدَّ
أعمالكم، ال تخفى عليه منكم خافية. 

زبڄ  ڄ       ڄ  ڄرب أي: خلقهما لحكمة بالغة، وليس عبًثا أو باطاًل زبڃ    ڃ  

تعالى وحده  وِإليه  أي:  زبچ  چرب  وأجمل شكل  في أحسن صورة  ڃرب أي:خلقكم 
المرجع والمآب، فيجازي كاًل بعمله. 

زبڍ    ڍ  ڌ  ڌ   السماوات واألرض   بما في  زبچ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇرب يعلم علًما محيًطا 

ڎرب أي ويعلم ما تخفونه وما تظهرونه من األعمال والنيات زبڈ   ڈ  ژ  ژرب أي: 
عالم بما في الصدور من األسرار والخفايا.

معناهاالكلمة
م. ه ويعظِّ ينزِّ

تخفون.

ُتظهرون.

معاني الكلمات

تف�سري الآيات تف�سري الآيات 11--44
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كل  فإن  ولذلك  وعيب؛  نقص  كل  عن  المتنـّزه  الكمال،  بصفات  المتصف  هو  سبحانه  اهلل   .1
المخلوقات تسّبحه وتقّدسه، كما قال تعالى: زبگ  گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ   ہ ہ  ہرب     ]اإلسراء: 44[.
2. اهلل سبحانه هو المالك لكل شيء، وهو القادر على كل شيء، فال يخرج شيء في السماوات وال 

في األرض عن ملكه، وال يعجزه شيء في األرض وال في السماء. 
3. اهلل سبحانه هو المستحق للحمد المطلق، والثناء الكامل؛ ألنه تعالى له الكمال المطلق في ذاته 

وأسمائه وصفاته وأفعاله وهو المتفضل على جميع خلقه بإنعامه.
4. الناس قسمان: مؤمن باهلل، وكافر به، واهلل تعالى هو العالم بإيمان المؤمن وكفر الكافر، وسيجازي 

كاًل منهما بعمله. 
5. لم يخلق اهلل السماوات واألرض عبًثا أو لغير فائدة، وإنما خلقهما لغاية معلومة، هي أن يعبده 

الخلق ويوحدوه، كما قال تعالى: زبڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃرب  ]الذاريات: 56[.
6. من فضل اهلل تعالى على اإلنسان وتكريمه له أن خلقه في أحسن صورة، كما قال تعالى: 

زبڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   رب ]التين: 4[، حيث خلقه معتدل القامة، متناسب األعضاء.

7. اهلل سبحانه هو العالم بكل شيء، بما في ذلك أعمال بني آدم التي يعلنونها أو يسّرونها، بل 
إنه سبحانه مّطلع على سرائر الصدور، وأعمال القلوب، وسيجازي كاًل بحسب ذلك، إن خيًرا 

فخير، وإن شًرا فشر. 

الفوائد واالستنباطاتالفوائد واالستنباطات

ت�ضبيحه  اأجوًرا كثيرة على  تعالى  الله  رّتب  الذكر، وقد  اأنواع  اأف�ضل  تعالى من  الله  ت�ضبيح   
�ضبحانه وتعالى، ارجع اإلى اأحد كتب الأذكار، وانقل منها ثالثًة من األفاظ الت�ضبيح الواردة 

عن النبي �، مع بيان الأجر المترّتب على كلٍّ منها.

ن�ساط ن�ساط 

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

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

............................................................................................. .3
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أ.

ب.

ج.

أ.

ب.

�س1: ما ال�ضيغة التي ت�ضبح اللَه بها؟ وما ال�ضيغة التي تمد اللَه بها؟
�س2: علِّل لكلٍّ مما ياأتي: 

كل املخلوقات تسبح اهلل وحده وتقّدسه.
اهلل وحده سبحانه املستحق للحمد املطلق، والثناء الكامل.

زبٱ  ڌ  ڎرب. �س3: بيِّ معاين الكلمات الآتية:  
�س4: ا�ضتدل من الآيات على كلٍّ مما ياأتي:

هلل التصرف املطلق في جميع اخللق.
خلق اهلل الناس في أحسن صورة وأجمل شكل.

اهلل سبحانه عليم مبا في الصدور من األسرار واخلفايا.

اأُْكِثُ من ت�ضبيح الله تعالى لياًل ونهاًرا.  	
تطبيقات 
سلوكية

؟؟التقويمالتقويم
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َذَكَر اهلل تعالى في اآليات السابقة أنه خلق اخللق، فانقسموا إلى قسمني: قسم مؤمن، وقسم كافر، 
وفي اآليات اآلتية بيان حاِل الكفار، وسبِب كفرهم، وجزاِئهم في الدنيا واآلخرة.

قال اهلل تعالى:

ڑ  ک    ک  ک   ک گ  گ   گ  گ  
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ ڱ  ڱ  ڱ    ڱ            ں 
ۀ   ڻ   ڻ    ڻ   ڻ  ں  
ے   ھ   ھ   ھ    ھ   ہہ   ہ    ۀہ  
ے    ۓ ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ   ۇ  ۇ     ۆ  ۆ    ۈ  
ې    ې   ۉ   ۉ  ۅ   ۅ   ۋ   ٴۇۋ   ۈ  
ەئ   ەئ    ائ   ىائ   ى      ې      ې  

وئ    وئ

تف�سري �سورة التغابن االآيات )8-5(
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زبڑ  ک    ک  ک   ک گ  گرب أي: ألم يأتكم يا معشر قريش خبر كفار األمم الماضية كقوم 

عاد وثمود، ماذا حلَّ بهم من العذاب والنكال زبگ  گ  ڳرب أي: فذاقوا العقوبة الوخيمة على 
كفرهم في الدنيا زبڳ  ڳ  ڳرب أي: ولهم في اآلخرة عذاب مؤلم موجع. 

في  وما سيذوقونه  الدنيا  في  ذاقوه  الذي  العذاب  ذلك  أي:  زبڱ  ڱ    ڱ ں      ں  ڻرب 

اآلخرة، بسبب أنه جاءتهم رسلهم  بالمعجزات الواضحات، والبراِهين الساطعات، الدالة على 
البشر يصيرون  َأُرسٌل من  والتعجب:  اإلنكار  فقالوا على سبيل  زبڻ  ڻ   ڻرب أي  صدقهم 
هداًة لنا؟ زبۀ  ۀرب فكفروا بالرسول �، وأعرضوا عن الحق فلم يقبلوه زبہ   ہرب عن 
طاعتهم وعبادتهم وإيمانهم زبھ  ھ   ھرب أي: غنيٌّ عن خلقه وعن طاعتهم وعبادتهم، محموٌد 

في ذاته وصفاته وأفعاله.
زبے  ے    ۓ ۓ  ڭ  ڭرب أي: ادعى كفار مكة وظنوا أن اهلل لن يبعثهم من قبورهم بعد موتهم 

أبًدا زبڭ   ۇ  ۇ     ۆرب أي: قل لهم يا محمد: ليس األمر كما زعمتم، وأقسم بربي لتخرجّن من 
قبوركم أحياء زبۆ    ۈ  ۈ  ٴۇرب أي: ثم لتخبرنَّ بجميع أعمالكم، صغيرها وكبيرها، وُتجزون 

بها زبۋ  ۅ  ۅ  ۉرب أي: البعث والجزاء سهٌل هيٌن على اهلل. زبې  ې   ې  ې     ى     
يبّدد  نوًرا  وجعله   � محمد  نبيه  على  أنزله  الذي  القرآن  وبهذا  وبرسوله  باهلل  قوا  فصدِّ أي  ىرب 

الظلمات ويزيل الشبهات زبائ  ەئ   ەئ  وئرب مّطلع على أعمالكم ال يخفى عليه منها شيء.
بعد أن تعرفت على تفسير اآليات السابقة، يتوقع منك أن تكون قادًرا على تفسير الكلمات اآلتية:

تفسيرها الكلمة
.......................................................................................................

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

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

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

معناهاالكلمة
قال قواًل بغير ِعْلم.

معاني الكلمات

تف�سري الآيات تف�سري الآيات ٥٥--88
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بة لرسلها من العقوبات اإللهية؛ ألخذ العبرة والعظة أن  1. التذكير بما حل باألمم السابقة المكذِّ
يحل بالكافرين والعاصين ما حل بهم. 

2. سبب كفر الكافرين إنكارهم أن يرسل اهلل لهم بشًرا مثلهم، وهذا من إعراضهم وعنادهم. 
3. اهلل سبحانه غني عن عباده وعن عبادتهم، وإنما أمرهم بطاعته وعبادته ابتالء لهم، وليكون ذلك 

سبًبا الستحقاقهم ثوابه وجّنته. 
4. إثبات البعث بعد الموت، والجزاء على األعمال يوم القيامة. 

5. القرآن الكريم نور، فمن آمن به وعمل بما فيه هداه إلى الصراط المستقيم، ومن كفر به فهو في 
ظالم وجهل وضالل. 

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

ح ذلك.فـّكر  بّينت الآيات ال�ضابقة بع�س معتقدات الكفار، و�ضبب كفرهم، وجزاءهم، و�ضّ

من معتقدات الكفار

سبب كفرهم

جزاُؤهم

         

الفوائد واالستنباطاتالفوائد واالستنباطات

، والواجب  من ِنَعم الله تعالى علينا نحن الم�ضلمين اأن هدانا لالإيمان به والت�ضديق بر�ضله 
الأ�ضباب  فما  اإيماننا،  في  تزيد  التي  بالأ�ضباب  ناأخذ  واأن  النِّعمة،  نحافظ على هذه  اأن  علينا 
المعينة على زيادة الإيمان؟ �ضارك زمالءك بالمجموعة في ذكر بع�س هذه الأ�ضباب، لن�ضرها 

في �ضحيفة المدر�ضة. 

ن�ساط ن�ساط 

اأَُراِقُب الله تعالى فال اأعمل عماًل يغ�ضبه �ضبحانه فيعاقبني عليه يف الدنيا اأو يف الآخرة.  	
تطبيقات 
سلوكية
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�س1: علِّل ملا ياأتي:
تذكير قريش مبا حل باألمم السابقة املكّذبة لرسلها من العقوبات اإللهية.

أمر اهلل سبحانه عباده بطاعته وعبادته مع أنه سبحانه غني عنهم وعن عبادتهم.
�س2: ملن اخلطاب يف كلٍّ من الآيتي الآتيتي:

قال تعالى: زبڑ  ک    ک  ک   ک گ  گرب.
قال تعالى: زبڭ   ۇ  ۇ     ۆ رب.

�س3: دّلت الآيات على �ضبب كفر الكافرين وعنادهم، فما هو؟
�س4: ا�ضتدل من الآيات على ما ياأتي: 

أن جزاء املكّذبني من األمم املاضية في اآلخرة عذاب شديد.
أن كفار مكة زعموا أن اهلل لن يبعثهم من قبورهم بعد موتهم أبًدا.

�س5: قال تعالى: زبې  ې   ې  ې     ى     ىرب ما املق�ضود بالنور الذي اأنزله الله؟

أ.

ب.

أ.

ب.

أ.

ب.

؟؟التقويمالتقويم
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كثيًرا ما يذّكر اهلل تعالى عباده باليوم اآلخر؛ ليستعدوا له باإلميان والعمل الصالح، ويتجّنبوا ما يكون 
سبًبا في خسارتهم في هذا اليوم من الكفر به أو معصيته، ومن ذلك ما جاء في اآليات اآلتية. 

قال اهلل تعالى:

ىئ   ىئ   ېئېئ   ېئ   ۈئ  ۆئۈئ   ۆئ  ۇئ  ۇئ   
مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ 
ىبيب   مب    خب     حب       جب     يئ  ىئ 
جت  حت خت  مت   ٱ  ٻ ٻ 
ٻ ٻ پ پ    پ   پڀ  ڀ  
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ        ٿ  ٿٿ  

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ

...................................موضوع اآليات

�قرتح مو�صوًعا منا�صًبا لالآيات.

تف�سري �سورة التغابن االآيات )11-9(
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زبۇئ   ۇئ      ۆئ ۆئرب اذكروا يوم الجمع وهو يوم القيامة الذي يجمع اهلل فيه األّولين واآلخرين 

فيه  الذي يظهر  التغابن  اليوم هو يوم  زبۈئ  ېئ  ېئرب ذلك  في صعيد واحد للحساب والجزاء 
غبن الكافر وخسارته بتركه اإليمان زبىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی  جئرب أي: يمحو اهلل 
تعالى عنه ذنوبه زبحئ  مئ  ىئ  يئ  جب   حبرب أي: ويدخله جنات النعيم، التي تجري 
من تحت أشجارها وقصورها أنهاُر الجنة زبخب    مب   ىبرب أي: مقيمين في تلك الجنات 
أبًدا، ال يموتون وال ُيخرجون منها زب جت  حت      خترب أي: ذلك هو الفوز الذي ال فوز وراءه، 

والسعادة التي ال سعادة بعدها. 
زبٱ  ٻرب جحدوا وحدانية اهلل زبٻ  ٻرب أي: بآيات القرآن الكريم، ودالئل 

البعث والتوحيد زبٻ  پ   پرب أهل النار زبپ   پرب ماكثين فيها أبًدا، ال يموتون 
وال ُيخرجون منها زبڀ  ڀرب وساء المرجع الذي صاروا إليه، وهو جهنم.

زبٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ        ٿ  ٿرب أي: ما أصاب أحًدا مصيبٌة في نفسه أو ماله أو ولده، ِإال 

ق باهلل ويعلم أن كل ما يصيبه إنما هو بقضاء اهلل  بقضاء اهلل وقدره زب ٹ  ٹ  ٹرب أي ومن يصدِّ
وقدره زبٹ  ڤرب يوفقه للتسليم بأمره والرضا بقضائه، فيصبر وال يقول إال خيًرا زبڤ  ڤ    ڦ  

ڦرب واهلل عالم بكل شيء، ال تخفى عليه خافية.

معناهاالكلمة

من الغنب وهو: النقص.

ة، ومكروه. بليَّ

يدلُّ قلبه ويرشده.

معاني الكلمات

تف�سري الآيات تف�سري الآيات 99--1111
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1. يوم القيامة: هو اليوم الذي يندم فيه الكافر على كفره، والمقّصر على تقصيره، ويشعرون فيه 
الدنيا  المقيم بثمن بخس وهو هذه  النعيم  باعوا اآلخرة وما فيها من  بالغبن والخسارة، حيث 

الفانية، ولذلك ُسّمي هذا اليوم يوم التغابن. 
2. الفوز العظيم الذي يستحق أن يسعى له كل مسلم، هو الفوز بجنة اهلل تعالى ورضوانه، وذلك 

باإليمان باهلل واإلكثار من األعمال الصالحة. 
للكافرين؛ لتكون  القرار، وقد أعدها اهلل تعالى  النار وبئس  إليه اإلنسان هو  أقبح مصير يصير   .3
ثم  ذنوبهم  قدر  على  فيها  ُيعّذبون  فإنهم  المسلمين  من  العصاة  وأما  األبد،  إلى  لهم  ا  مستقّرً

يخرجون منها. 
4. كل مصيبة يصاب بها اإلنسان فهي بأمر اهلل وقدره، واإليمان بذلك هو من اإليمان بـ ....... 

الذي هو أحد أركان اإليمان ........ 

امالأ الفراغ بذكر بع�س الأمثلة لالأعمال المحّرمة التي يقوم بها بع�س من ُيبتلى بم�ضيبة.

د اأركان الإيمان.  امالأ الفراغ بذكر هذا الركن، وَعدِّ

5. اإليمان بالقضاء والقدر سبب لهداية القلب للتسليم بأمر اهلل والرضا بقضائه عند وقوع المصيبة، 
وذلك سبب لترك ما يفعله ضعاف اإليمان من التسّخط و.................؛ ألن القلب إذا 

اهتدى فالجوارح تبع له.     

الفوائد واالستنباطاتالفوائد واالستنباطات

ال�ضبر على الم�ضيبة التي قد تحل بالإن�ضان �ضفة ل يقوم بها اإل من ُرِزق الإيمان بالله واليوم 
الآخر، فما الأمور التي تعين على ال�ضبر على الم�ضيبة؟ �ضارك زمالءك في المجموعة في ذكر 

بع�س هذه الأمور؛ لن�ضرها في مجلة المدر�ضة.

ن�ساط ن�ساط 

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

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

............................................................................................. .3
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�س1: علِّل ملا ياأتي:
ۆئرب. تسمية يوم القيامة بـ زب

تسمية يوم القيامة بـ  زبېئ  ېئرب.
اإلميان بالقضاء والقدر سبب لهداية القلب.

�س2: اأجب من ن�س الآيات: ما جزاء كلٍّ مما ياأتي: 
قال تعالى: زبىئ  ىئ  ىئ  ی    یرب.

قال تعالى: زبٱ  ٻ ٻ  ٻرب. 
زبېئ  ٺ  ٹ  ڤرب. �س3: بيِّ معاين الكلمات الآتية:  

 �س4: ا�ضتدل من الآيات على كلٍّ من الآتي:
أهل اجلنة مقيمون في اجلنات أبًدا، ال ميوتون وال ُيخرجون منها.

كل مصيبة يصاب بها اإلنسان في نفسه أو ماله أو ولده، هي بقضاء اهلل وقدره.
ق باهلل يوفقه للتسليم بأمره والرضا بقضائه. من يصدِّ

اذكر اأثًرا اآخر لهذه الآيات على �ضلوكك.
..........................................................................

أ.

ب.

ج.

أ.

ب.

أ.

ب.

ج.

اأُْكِثُ من الأعمال ال�ضاحلة لعلها اأن تكون �ضبًبا يف تكفري الله تعالى ملا قد اأقرتفه من ال�ضيئات. 	
اأَ�ْضرَتِجُع فاأقول: زبڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃرب    عند اأي م�ضيبة تقع علّي. 	

تطبيقات 
سلوكية

؟؟التقويمالتقويم
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سبب نزول هذه اآليات: عن ابن عباس  أنه سأله رجل عن هذه اآلية زبڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  
کرب اآلية. قال: هناك رجال أسلموا من أهل مكة وأرادوا أن يأتوا النبي � فأبى أزواجهم وأوالدهم أن 
وا أن يعاقبوهم فأنزل  َيَدُعوُهْم أن يأتوا رسول اهلل �، فلما أتوا رسول اهلل � رأوا الناس قد فقهوا في الدين َفَهمُّ

رب اآلية )1(. اهلل: زبڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک

)1( الترمذي )3317(.

ڃ      ڃ    ڄڄ   ڄ   ڄ  ڦ  
ڇ      ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ  
ڇ         ڇ       ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ 
ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ ڑ ک 
گ   گگ   ک   ک    ک 
گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  
ڻڻ   ں    ں   ڱ   ڱ   ڱ 

ڻ  ڻ  ۀ    ۀ ہ

تف�سري �سورة التغابن االآيات )15-12(

الوحدةالوحدة
66

الدر�سالدر�س
1111

١ـ �لأمر بطاعة �لله وطاعة ر�صوله �.موضوع اآليات
٢ـ �لتحذير من طاعة �لأزو�ج و�لأولد يف مع�صية �لله.
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زبڦ  ڄ  ڄ  ڄرب وأطيعوا اهلل أيها الناس فيما أمر به ونهى عنه، وأطيعوا الرسول � 

في أمره ونهيه كذلك زبڃ   ڃرب فإن أعرضتم عن طاعة اهلل وطاعة رسوله � زبڃ  ڃ  
الصالة  عليه  فعل  وقد  به،  أرسلته  ما  إبالغكم  إال  رسولنا  فليس على  أي:  چ  چ  چرب 

والسالم. 
زبڇ  ڇ     ڇ         ڇ       ڍرب اهلل وحده ال معبود بحق سواه زبڌ  ڌ  ڎ  ڎرب وعلى 

اهلل فليعتمد المؤمنون  في كل أمورهم.
وأوالدكم  أزواجكم  ِمن  إنَّ  زبڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   کرب 

ڳ   گ   گ   زبگگ   طاعته  عن  ويثبطونكم  اهلل،  سبيل  عن  يصدونكم  لكم  أعداء 
ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱرب فاحذروا أن تستجيبوا لهم وتطيعوهم زبگ  گرب أي: وإن 
عليهم  وتستروها  أي:  زبڳرب  عنها  وتعرضوا  أي:  زبڳرب  تتجاوزوا عن سيئاتهم 

زبڳ  ڳ  ڱ  ڱرب يغفر لكم ذنوبكم كما غفرتم لهم.

زبڱ  ں  ں   ڻرب أي: ليست األمواُل واألوالُد ِإالَّ اختباًرا وابتالًء من اهلل تعالى لخلقه، 

ليعلم من يطيعه ومن يعصيه زبڻ  ڻ  ۀ    ۀرب ثواب عظيم لمن آثر طاعته على طاعة غيره.

معناهاالكلمة
يعتمد ويفّوض.

تتجاوزوا عن الذنب.

تستروه وال تذكروه.

بالء ومحنة.

معاني الكلمات

تف�سري الآيات تف�سري الآيات 1212--1٥1٥
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1. األمر بطاعة اهلل وطاعة رسوله  �  والتحذير من اإلعراض عن ذلك. 
2. مهمة الرسل إنما هي التبليغ واإلنذار، وأما الهداية والجزاء والحساب فذلك إلى اهلل تعالى. 

3. اهلل سبحانه هو المعبود الحق، وما سواه من المعبودات فهو باطل، وهذا يوجب إفراده بجميع 
أنوع العبادة، ومنها التوكل عليه وحده في جلب النفع ودفع الضر. 

4. يجب على كل مسلم أن يحرص على طاعة اهلل تعالى وطاعة رسوله �، وأن يكون على حذر 
ممن يحول بينه وبين طاعة اهلل تعالى وإن كان من أقرب األقربين. 

 5. الترغيب في العفو والصفح عمن أساء وظلم، والسيما إذا كان من األقربين، وَوْعُد من يعفو 
ويصفح بالمغفرة والرحمة من اهلل. 

6. لفت األنظار إلى ما عند اهلل تعالى من األجر العظيم ألهل طاعته، والتحذير من االنشغال باألموال 
واألوالد عما يقرب إليه من األعمال الصالحة، مما يكون سبًبا في الحرمان مما عند اهلل تعالى 

من األجور العظيمة.

على فـّكر والديه  يحمل  قد  الأبناء  بع�س  ڻرب  ں    ں   زبڱ   تعالى:  قال   
مع�ضية الله، كيف ذلك؟ وما الواجب عليك حتى ل تكون من هذا ال�ضنف؟

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

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

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

الفوائد واالستنباطاتالفوائد واالستنباطات

ذوي  الموؤمنين  �ضفات  من  اأخطاأ  عمن  وال�ضفح  اأ�ضاء،  عمن  والعفو  ظلم،  عمن  التجاوز 
النفو�س الكريمة، اذكر اآية وحديًثا في ف�ضل العفو، ودّونها في دفترك.

ن�ساط ن�ساط 

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

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

.............................................................................................
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اأَطيُع الله تعالى ور�ضوله � يف كل اأمٍر ونهي. 	
اأَْعُفو عمن اأخطاأ علّي، فال اأجازيه على اإ�ضاءته اإّل. 	

تطبيقات 
سلوكية

اذكر اأثًرا اآخر لهذه الآيات على �ضلوكك.
..........................................................................

�س1: ما �ضبب نزول الآيات؟ 
�س2: اخرت الإجابة ال�ضحيحة من بي الأقوا�س فيما ياأتي: 

الناس على  – إجبار  الهداية واجلزاء واحلساب  إمنا هي: )التبليغ واإلنذار -  الرسول �  مهمة 
اإلسالم(.

يكون األزواج واألوالد أعداًء إذا سعوا في: 
)احلرمان عما أباحه اهلل - الصدِّ عن سبيل اهلل - الدعوة إلى سبيل اهلل(.

ڎ   ڌ   ڌ   ڍڍ   ڇ        ڇ          ڇ      زبڇ   تعالى:  قوله  من  فائدتي  ا�ضتنبط  �ــس3: 
ڎرب.

�س4: بيِّ معاين الكلمات الآتية: زب  گ  ڳ   ڻرب.
�س5: ا�ضتدل من الآيات على كلٍّ مما ياأتي:

طاعة اهلل وطاعة رسوله  �  واجبة.
العفو والتسامح عن األزواج واألوالد سبب ملغفرة اهلل تعالى.

األموال واألوالد اختبار وابتالء من اهلل تعالى خللقه.

أ.

ب.

أ.

ب.

ج.

؟؟التقويمالتقويم
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الشح والبخل من أقبح الصفات التي يتصف بها اإلنسان، ومتنع صاحبها مما أوجبه اهلل تعالى عليه من النفقات 
الواجبة، فضاًل عن املستحبة، ولذلك أكثر اهلل تعالى في كتابه من اآليات التي تبنّي فضل اإلنفاق في الوجوه 

الواجبة واملستحبة، وحتّذر من الشح والبخل، ومن ذلك ما جاء في اآليات اآلتية، قال اهلل تعالى:       

ھ   ھ   ھ   ھ    ہ   ہ   ہ  
ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ  ےۓ   ے  
ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ   ۇ     ۇ  
ۋ  ۅ  ۅ   ۉۉ  ې  ې    ې  ې  

ى  ى    ائ  ائ     ەئ       ەئ   

تف�سري �سورة التغابن االآيات )18-16(

الوحدةالوحدة
66

الدر�سالدر�س
1212

ف�صل �لإنفاق يف �صبيل �لله.موضوع اآليات

معناهاالكلمة

الشح: البخل باملال مع احلرص.

معاني الكلمات
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زبہ  ہ  ہ  ھرب فاجتنبوا محارم اهلل واعملوا بطاعته قدر جهدكم وطاقتكم زبھ  

زبھ  ے   يطيع  وال  يسمع  ممن  تكونوا  وال  والطاعة  السمع  بين  أي:اجمعوا  ھرب 
ےرب أي: وابذلوا مما رزقكم اهلل على األقارب والفقراء والمساكين، يكن خيًرا لكم 
به  المال والبخل  الحرص على  زبۓ   ڭ  ڭ  ڭرب أي: ومن يسلم من  الدنيا واآلخرة  في 

زبڭ  ۇ  ۇرب الفائزون بمطلوبهم عند اهلل تعالى. 

زبۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋرب إن تنفقوا أموالكم في سبيل اهلل بإخالص وطيب نفس زبۋ  

ۅرب يضاعف لكم األجر والثواب فيجعل مكان الحسنة الواحدة سبعمائة ضعف إلى أضعاف 
كثيرة زبۅ   ۉرب ويستر ذنوبكم وال يحاسبكم عليها زب ې  ېرب صاحب شكر ألهل 

اإلنفاق في سبيله، حيث يجازيهم بأحسن الجزاء زبېرب ال يعاجل المذنب بالعقوبة. 
زبى  ى    ائرب أي: عالم ما غاب عن أبصار عباده، وما هو مشاهد لهم زبائرب 

القوي الذي ال ُيغلب زبەئرب في أفعاله وتدبيره.

لم  حيث  بعباده  تعالى  اهلل  رحمة  من  وهــذا  االستطاعة،  حسب  على  تعالى  اهلل  بتقوى  األمــر   .1
يكلفهم من األعمال ما ال يطيقون. 

2. السمع والطاعة هلل ولرسوله � ُخُلق المؤمن الحق، أما عدم الطاعة فهو ُخُلق اليهود الذين قال اهلل 
تعالى عنهم: زبٿ   ٿ  ٿرب )1(.

3. من أنفق ماله في سبيل اهلل فإنما ينفق على نفسه في الحقيقة؛ ألنه سيجد ثمرة ذلك يوم القيامة حيث 
ا من وقاه اهلل تعالى شح نفسه. يعطيه اهلل تعالى من األجور أضعاف ما أنفقه؛ ولذلك فإن المفلح حّقً

 )1(  النساء: 46.

تف�سري الآيات تف�سري الآيات 1616--1818  

الفوائد واالستنباطاتالفوائد واالستنباطات

في فـّكر �ضندوٍق  فاقترح و�ضع  المحتاجين،  الطالب  لم�ضاعدة  فكرة  اأحد زمالئك  م  َقدَّ   
المدر�ضة، لكي ي�ضع من يرغب من الطالب في و�ضع حبة من الفاكهة في يوم محدد 

من الأ�ضبوع لياأخذها المعلم وير�ضلها للمحتاجين
1. ما راأيك في هذه الفكرة؟ 

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

2. ما اإيجابياتها؟
....................................................................................................

3. ما �ضلبياتها؟
....................................................................................................
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أنفق في سبيله  القليل، فإن من  الكثير على  4. سعة فضل اهلل وعظيم جوده وكرمه حيث يعطي 
ضاعف أجره، وغفر ذنبه، وشكر سعيه، وحلم عليه. 

5. اهلل سبحانه وتعالى له األسماء الحسنى والصفات الُعال الدالة على أكمل المعاني، وأعظم الصفات 
فهو العالم الذي ال يخفى عليه شيء، والعزيز الذي ال يمتنع عليه شيء، والحكيم الذي وضع 

كل شيء في موضعه الالئق به. 

ت�ضمنت الآيات عدًدا من اأ�ضماء الله تعالى و�ضفاته، ولله �ضبحانه وتعالى اأ�ضماء كثيرة غيرها، 
اذكر  الدنيا والآخرة،  الكثير في  بالخير  فاز  بمقت�ضاها  معانيها، وعمل  من حفظها، وعرف 

ع�ضرة اأ�ضماء من اأ�ضماء الله تعالى غير ما ُذكر في الآيات.

ن�ساط ن�ساط 

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

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

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

اأَْعِرُف ربي باأ�ضمائه و�ضفاته فاأتقيه ما ا�ضتطعت، ممتثاًل اأوامره وجمتنًبا نواهيه. 	
نَُّب ال�ضح واأنفق مما رزقني الله تعالى ابتغاء مر�ضاته. 	 اأجََتَ

تطبيقات 
سلوكية

اذكر اأثًرا اآخر لهذه الآيات على �ضلوكك.
..........................................................................
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�س1: ا�ضتخرج من الآيات الآتي:
ثالثًة  من أسماء اهلل تعالى. 

أربعة أوامر أمر اهلل بها.
�س2: اخرت الإجابة ال�ضحيحة من بي الأقوا�س فيما ياأتي:

 يضاعف اهلل احلسنات فيجازي باحلسنة الواحدة: 
) مائة حسنة - خمسمائة حسنة - سبعمائة حسنة(.

اأمام العبارة اخلاطئة  اأمام العبارة ال�ضحيحة وبعالمة )✗(  �س3: اأجب بكتابة عالمة )✓( 
فيما ياأتي:

 )  ( املؤمن يجمع بني السمع والطاعة هلل تعالى ولرسوله �.         
 )  ( من أنفق ماله في سبيل اهلل وعلى الفقراء واملساكني فإمنا ينفع نفسه في احلقيقة. 

�س4: بيِّ معاين الكلمات الآتية: زبڭ  ې  ى  ائرب

أ.

ب.

أ.

ب.

؟؟التقويمالتقويم
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ثانًيا:ثانًيا: احلديث احلديث
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الرواةالرواة

ال�ضحابي: هو من لقي النبي ملسو هيلع هللا ىلص  موؤمنًا به ومات على ذلك.

ى عنهم واأعرف لهم قدرهم ومكانتهم.  اأنا اأحب �ضحابة ر�ضول الله ملسو هيلع هللا ىلص  واأتر�ضّ
 اأ�ضاأل الله تعالى اأن يرزقني القتداء بر�ضول الله ملسو هيلع هللا ىلص ويجمعني باأ�ضحابه في الجنة.



74

اأبو هريرة الدو�سي �
عبد �لرحمن بن �صخر �لدو�صي، ُيكنى باأبي هريرة، لهرة كان يحملها. �أ�صلم �صنة �صبع من 
�لهجرة، عام خيبر، قال �أبو هريرة�: و�لله ما خلق �لله موؤمنًا ي�صمع بي �إل �أحبَّني، فقيل له: وما 
ِعْلُمك بذلك؟ قال: �إن �أمي كانت م�صركة وكنت �أدعوها �إلى �لإ�صالم وكانت تاأبى علي فدعوتها 
يومًا فاأ�صَمَعْتني في ر�صول �لله ملسو هيلع هللا ىلص ما �أكره؛ فاأتيت ر�صول �لله و�أنا �أبكي فاأخبرته، و�صاألته �أن يدعو لها، 
خ�صة  رها؛ فاأتيت فاإذ� �لباب مغلق و�صمعت َخ�صْ فقال: �للهم �هد �أُمَّ �أبي هريرة، فخرجت �أعدو �أب�صِّ
ي، فقالت: �بَْق كما �أنت ثم فتحت وقد لب�صت ثوبها وخمارها، فقالت: �أ�صهد  �لماء و�َصِمَعْت ِح�صِّ
�أن ل �إله �إل �لله و�أن محمد�ً عبده ور�صوله،قال: فرجعت �إلى ر�صول �لله ملسو هيلع هللا ىلص �أبكي من �لفرح كما 
ي �إلى عباده �لموؤمنين فقال:»�للهم حبِّب  بكيت من �لحزن، فاأخبرته وقلت: �دع �لله �أن يحبِّبني و�أُمِّ
ه �إلى عبادك �لموؤمنين وحبِّبهم �إليهما«. ] �أخرجه م�صلم برقم ٢49١. و�أحمد: ٣١9/٢[. ويعد  ُعَبيَدك هذ� و�أُمَّ
 �أبو هريرة � حافظ �لأمة،فعنه قال: قلت: يا ر�صول �لله �إني لأ�صمع منك حديثًا كثير�ً �أن�صاه، فقال
ه �إلى �صدرك ف�صممته فما �أن�صيت حديثًا بعد  مَّ ر�صول �لله ملسو هيلع هللا ىلص: �ب�صط رد�َءك فب�صطُته ثم قال: �صُ
] �أخرجه �لبخاري برقم ١١9[ وهو �أكثر �ل�صحابة حديثًا، وبلغت مروياته )5٣74( حديثًا، ومن عبادته 

�أنه كان هو و�مر�أُته وخادُمه يق�صمون �لليل �أثالثًا ي�صلي هذ� ثم يوقظ هذ�، وكان ي�صوم �لثنين 
و�لخمي�ص،مات � �صنة )57هـ( بالمدينة.

عبد اهلل بن عمر 
�أحد �لُمكثرين من رو�ية �لحديث عن  �لله بن عمر بن �لخطاب �لقر�صي،  �أبو عبد �لرحمن عبد 
�أحد و�صهد  ��صت�صغر يوم  �لحلم، وهاجر معه،  يبلغ  �أبيه وهو �صغير لم  مع  �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص،�أ�صلم قديماً 
)�إن  ملسو هيلع هللا ىلص:  �لله  ملسو هيلع هللا ىلص، و�صهد فتح م�صر،قال ر�صول  �لله  �لم�صاهد مع ر�صول  بعدها من  �لخندق وما 
�أملك  من  �إن   :� م�صعود  بن  �لله  عبد  ــال  ٣740[.ق برقم  �لبخاري  �أخرجه  �صالح( ]  رجل  �لله  عبد 
لنافع )خادمه(: ما كان �بن عمر ي�صنع في  �لله بن عمر. وقيل  �لدنيا عبد  �صباب قري�ص لنف�صه عن 
يا  يقول:  ثم  �صالة  �لليل  يحيي  بينهما،وكان  فيما  و�لم�صحف  �صالة  لكلِّ  �لو�صوء  قال:  منزله؟ 
ي�صبح، وكان كثير  �لله حتى  ي�صتغفر  قعد  نعم،  فاإذ� قلت:  فيعاود  فاأقول: ل،  )١( ؟  �أ�صحرنا  نافع 
ياأكل  ما  �صهر  عليه  ياأتي  ثم  �ألفاً  ثالثين  �لو�حد  �لمجل�ص  في  لينفق  �إن كان  �لله،  �صبيل  في  �لإنفاق 
مزعة لحم، وما مات � حتى �أعتق �ألف �إن�صان �أو ز�د، وكان �إذ� ��صتد �إعجابه ب�صيء من ماله 
ق به،كان متو��صعاً ل يلقى �صغير�ً ول كبير�ً �إل �صلَّم عليه: مات � �صنة )7٣هـ( بمكة. ت�صدَّ

َحر )تهذيب �للغة( لالأزهري 4/١7٢. )١(      مبعنى )�أ�صحرنا( دخلنا يف وقت �ل�صَّ
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عمران بن الح�سين 

عبد اهلل بن عبا�س 

النعمان بن ب�سير 

غزو�ت،  عدة  غز�  �لهجرة،  من  �صبع  �صنة  و�أبوه  هو  �لخز�عي،�أ�صلم  �لح�صين  بن  عمر�ن 
ههم، فكان �لح�صن �لب�صري  وكان يحمل ر�ية خز�عة يوم �لفتح، بعثه عمر �إلى �أهل �لب�صرة ليفقِّ
 يحلف ما قدم عليهم �لب�صرة خير لهم من عمر�ن بن �لح�صين، وبلغ عدد �أحاديثه �لتي رو�ها 
�صنة )5٢هـ(  � مات  �لدعوة.  ُنعيم: كان مجاب  �أبو  قال  ملسو هيلع هللا ىلص )١80( حديثًا،  �لنبي  عن 

بالب�صرة.

قبل  ولد  ملسو هيلع هللا ىلص،  �لله  �بن عم ر�صول  �لها�صمي،  �لقر�صي  �ملطلب  عبد  بن  �لعبا�ص  بن  �لله  عبد 
�لهجرة ب�صنتني، �أمه هي �أم �لف�صل �أخت �أم �ملوؤمنني ميمونة،عن �أبي بكرة قال: قدم علينا �بن 
عبا�ص �لب�شة وما يف �لعرب مثله ج�صمًا وعلمًا وثيابًا وجماًل وكماًل،دعا له �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص باحلكمة 
مرتني ] �أخرجه �لبخاري برقم 75[. قال ملسو هيلع هللا ىلص: »�للهم علمه �لتاأويل وفقهه يف �لدين« ] �أخرجه �لبخاري برقم ١4٣[، 
كان كثري�لبكاء من خ�صية �لله، ي�صوم �لثنني و�خلمي�ص، من �أ�صدِّ �لنا�ص تعظيمًا حلرمات �لله، 
كان عمر  �إذ� ذكره قال: ذ�ك فتى �لكهول له ل�صان �صوؤول وقلب عقول. وبلغ عدد �أحاديثه �لتي 

رو�ها عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص )١660( حديثًا. مات � بالطائف �صنة )68هـ(.

�لنعمان بن ب�صري �لأن�صاري، �صاحب ر�صول �لله  ملسو هيلع هللا ىلص و�بن �صاحبه، و�أمه َعمرة بنت رو�حة 
يف  ولد  مولود  �أول  وهو  �لعامل.  �لأمري  �لذهبي:  �لإمام   عنه  قال  رو�حة.  بن  �لله  عبد  �أخت 
َ �لق�صاء  �لأن�صار بعد قدوم ر�صول �لله ملسو هيلع هللا ىلص  �ملدينة، كان �أمري�ً على �لكوفة ت�صعة �أ�صهر، وُولِّ
بدم�صق، وكان كرميًا جو�د�ً �صاعر�ً، قال عنه �صماك بن حرب : كان و�لله من �أخطب من 

�صمعت من �أهل �لدنيا يتكلَّم. مات � مقتوًل �صنة )64هـ(. 
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اأن�س بن مالك �

اأبو بكرة الثقفي � 

عبد اهلل بن عمرو 

�أن�ص بن مالك �لأن�صاري �أبو حمزة، كناه بذلك �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص، و�أمه �أم �ُصليم بنت ِمْلحان، �صحب 
�لنبي ملسو هيلع هللا ىلص �أمت �ل�صحبة ولزمه �أكمل �ملالزمة وخدمه ع�ش �صنني مدة مقامه باملدينة منذ هاجر �إلى �أن 
مات، دعا له �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: »�للهم �أكرث ماله وولده و�أدخله �جلنة«، قال �أن�ص: فقد ر�أيت �ثنتني 
و�أنا �أرجو �لثالثة ] �أخرجه م�صلم برقم ٢48١[، وكان ممن بايع حتت �ل�صجرة،�صهد بدر�ً وما قاتل ل�صغره  بل 
بقي يف رحال �جلي�ص يخدم �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص، و�صهد �حلديبية وعمرتها و�لفتح وحنيناً و�لطائف وخيرب، 
مازحه �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص  فقال له: ياذ� �لأذنني ] �أخرجه �أبو د�ود برقم 500٢[، و ]�لرتمذي: برقم ١99٢[(،وناد�ه فقال: يا 
بُنيَّ ] �أخرجه م�صلم برقم ٢١5١[. وله �أبو بكر �صدقات �لبحرين، وقال عنه عمر: �إنه لبيب كاتب، وعن 
�أن�ص بن �صريين  قال: كان �أن�ص بن مالك �أح�صن �لنا�ص �صالة يف �ل�صفر و�حل�ش. مات � 

�صنة )9٣هـ(، بالب�شة، وعمره فوق �ملئة.

    ُنفيع بن �حلارث �لثقفي � مولى ر�صول �لله ملسو هيلع هللا ىلص، قيل له �أبو بكرة لأنه تدلى �إلى �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص ببكرة 
من ح�صن �لطائف فكني �أبا بكرة، و�أعتقه ر�صول �لله ملسو هيلع هللا ىلص يومئذ، كان رجاًل �صاحلاً ورعاً، وكان 
من فقهاء �ل�صحابة ومن �لآمرين باملعروف، قال �حل�صن �لب�شي: مل ينزل �لب�شة �أف�صل من �أبي 

، مات � �صنة )5١هـ(. بكرة وعمر�ن بن ح�صني 

عبد �لله بن عمرو بن �لعا�ص �لقر�صي، �أ�صلم وهاجر بعد �صنة �صبع، و�صهد بع�ص �لمغازي، قال 
ر�صول �لله ملسو هيلع هللا ىلص: »نعم �أهل �لبيت عبد �لله و�أبو عبد �لله و�أم عبد �لله«] �أخرجه �أحمد: ١6١/١[. كان غزير 
�لعلم، حمل عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص علماً جّماً، يبلغ ما رو�ه عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص )700( حديث، كان مجتهد�ً 
في �لعبادة، فعنه قال: )جمعت �لقر�آن فقر�أته كلَّه في ليلة، فقال ر�صول �لله ملسو هيلع هللا ىلص: »�قر�أه في �صهر«، 
قلت: يا ر�صول �لله دعني �أ�صتمتع من قوتي و�صبابي، قال: »�قر�أه في ع�صرين«، قلت: يا ر�صول دعني 
�أ�صتمتع، قال: »�قر�أه في �صبع لياٍل«، قلت: دعني يا ر�صول �لله �أ�صتمتع، قال: فاأبى(.] �أخرجه �لن�صائي 

برقم 806[  مات � �صنة )6٣هـ(.
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عقبة بن عامر � 
    �أبو حماد عقبة بن عامر �جلهني �،كان عاملاً مقرئاً ف�صيحاً فقيهاً فر�صياً �صاعر�ً كبري �ل�صاأن،وكان 
بالقر�آن، قال له عمر: �أ�صمعني من �لقر�آن، فقر�أ فبكى عمر �. من  من �أح�صن �لنا�ص �صوتاً 
تو��صعه � �أنه قال:كنا مع ر�صول �لله ملسو هيلع هللا ىلص خد�م �أنف�صنا نتناوب �لرعاية، رعاية �إبلنا ] �أخرجه �أبو د�ود برقم 

١69[.ول �إمرة م�ش ملعاوية ثالث �صنني. مات � �صنة )58هـ( مب�ش.
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الوحدة الوحدة 
 األولى األولى

اأخالق نهىاأخالق نهى
االإ�سالم عنهااالإ�سالم عنها
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 قول �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص: » اآية املنافق ثالث....«.
 قول �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص: »جتد من �رشار النا�س يوم القيامة....«.

تذر من �ضفات املنافقي الواردة وهي: )الكذب - اإخالف الوعد -   ١
اخليانة(.

تذر من �ضفات ذي الوجهي.  ٢

ستدرس في ستدرس في 
هذه الوحدة:هذه الوحدة:

ويتوقع منك بعد ويتوقع منك بعد 
دراستك لهذه دراستك لهذه 

الوحدة أن:الوحدة أن:

�لترمذي وقال:  »اأكمل املوؤمني اإميانًا اأح�ضنهم خلقًا« رو�ه  �لله   �أبي هريرة  قال: قال ر�صول  عن 
حديث ح�صن �صحيح.
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الوحدةالوحدة
11

الدر�سالدر�س
11

معناهاالكلمة 
�صفة وعالمة.اآية

معاني الكلمات

عن اأبي هريرة � اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اآَيُة امْلُنَاِفِق َثاَلٌث،   ١
َث َكَذَب، َواإَِذا َوَعَد اأَْخَلَف، َواإَِذا اوؤُْتَِن َخاَن« اإَِذا َحدَّ

] رو�ه �لبخاري برقم ٣٣[.       

ن عنوانًا منا�ضبًا للحديث، واكتبه يف اأعلى ال�ضفحة:  ا�ضتفْد مما تراه منا�ضبًا من الكلمات الآتية لتكوِّ
)النّفاق - خ�ضال - الأربع - الإ�ضالم- العملي - الكذب(. 

     ما �أ�صد �لأخالق �ل�صيئة �صوًء� وقبحًا؟ 
و�أيها  �أكرث �شًر�؟  �لأخالق  تلك  و�أي 

�أكرث مالزمة ل�صاحبه؟
�أخــالق  يف  يجتمع  كله  ذلــك  �إن 
هذه  فلنقر�أ  �ملنافقني،  و�صفات  �لنفاق 

�لأحاديث لنتبني تلك �ل�صفات:

مصطلحاتمصطلحات

العتقادي  النّفاق  �لتعريف  يف  ويدخل  �ل�ش،  و�إبطان  �خلري  �إظهار  النّفاق: 
)الأكرب( وهو �أن يظهر �لإميان ويبطن �لكفر، والنفاق العملي )الأ�ضغر( وهو �أن 
يت�صف باإحدى �أو كّل �ل�صفات �لو�ردة يف �حلديث مع بقاء �لإميان يف �لقلب.

..................................................................................
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١- من �أقبح �ل�صفات و�أ�صوئها �لتي يجب على �مل�صلم �أن يتجنبها: �صفات �ملنافقني، ومنها: 
منه  وينق�ص  �لكالم  ويزيد يف  يقع،  ما مل  ويقول  فاملنافق يكذب يف حديثه  �حلديث:  �لكذب يف  �أ- 

ح�صب هو�ه وم�صلحته، ومن �أمثلة �لكذب: ................................................،..............................
..............................

ب- �إخالف �لوعد: فاملنافق يخلف وعده وما �لتزم باأد�ئه، ويخدع من وثق به، �إل �إذ� كانت له م�صلحة 
فاإنه يحافظ على �لوعد و�لعهد على قدر م�صلحته فقط، ومن �أمثلة �إخالف �لوعد: ............................

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

ج- خيانة �لأمانة: فال يحفظها ول يوؤديها �إلى �أهلها بل ي�صيعها ويجحدها، ومن �أمثلة ذلك: ت�صييع �ملال 
�لذي �وؤمتن عليه، و.................................................

٢- هذه �صفات للنفاق �لعملي يجب �حلذر منها و�لبعد عنها؛ لأن �مل�صلم يكون فيه �صبه باملنافق على قدر ما 
فيه من هذه �ل�صفات.

من معاني الحديث وإرشاداتهمن معاني الحديث وإرشاداته

فـّكر
لماذا كانت اأخالق المنافقين اأ�ضواأ الأخالق؟

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

�ل�صتهز�ء ب�صيء
 من دين �لله

النفاق
العملي ومن �أمثلته:العتقادي ومن �أمثلته:

�لغدر �لكذب

حكمه: ينق�ص �إميانه. حكمه: يكفر �صاحبه.

�لفجور �خليانة
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اأَ�ضُدُق يف حديثي ول اأكذُب اأبدًا.  	
تطبيقات 
سلوكية

؟؟التقويمالتقويم
�س1: ملاذا يكره النا�س املنافق؟

�س2: �ضع عالمة )x( اأمام الأمثلة التي تنتمي ل�ضفات املنافقي فيما يلي:
�أ- رجل �أ�صابه �جلوع �ل�صديد ومل يجد ما ياأكله فا�صطر لالأكل من متر موؤمتن عليه بنّية �ش�ء بدل عنه عند تي�ّش 

)   ( �ملال لديه.         
)   ( ب- طالب �ّدعى عدم قدرته على حّل �لو�جب مع �صهولته خوفًا من عقاب �ملعلم.     
)   ( ج-  �مر�أة �أف�صت �ّش �صديقتها �لتي �أّكدت عليها عدم �إف�صائه.    

�س3: ما نوع النفاق الذي بيَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص خ�ضاله يف احلديث؟
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..................................................................................

الوحدةالوحدة
11

الدر�سالدر�س
22

النبي  قال  قال:   � هريرة  اأبي  عن   ٢
ِعنَْد  الِْقَياَمِة  َيْوَم  النَّا�ِس  اِر  �رِشَ ِمْن  ُد  ملسو هيلع هللا ىلص:»جَتِ
ِبَوْجٍه،  َهوؤَُلِء  َياأِْتي  الَِّذي  ؛  الَْوْجَهْيِ َذا  اللِه 

َوَهوؤَُلِء ِبَوْجٍه«
       ]رو�ه �لبخاري برقم 6058 [.

اخرت عنوانًا منا�ضبًا  للدر�س و�ضجله يف اأعلى ال�ضفحة.

من معاني الحديث وإرشاداتهمن معاني الحديث وإرشاداته

ذهب ح�صان كعادته �إلى �ملدر�صة مبكر�ً، �آماًل �أن يلقى �صاحبيه خالًد� وعماًر�، حيث كان �صديقًا لهما 
منذ �صنو�ت، كانت مليئة باملحبة و�ل�صدق و�لتعاون فيما بينهم.

دخل �لأ�صحاب �لثالثة �إلى �ل�صف فاإذ� بطالب جديد جال�ص يف �ملقعد �ملجاور حل�صان، يقال له ب�صام، 
فرح ح�صان ب�صديقه �جلديد وعرفه على �صاحبيه خالد وعمار، ومرت �لأيام و�أ�صبح ب�صام ر�بع �لثالثة.

�إذ� ح�ش  لنا  ب�صام عدم جمال�صة خالد  يا  �أل تالحظ  قال ح�صان:  �ملدر�صة  فناء  بينما ح�صان وب�صام يف 
عمار، وعدم جلو�ص عمار معنا �إذ� ح�ش خالد، لبد �أنهما متخا�صمان، فحق علينا �أن ن�صلح بينهما.

قال ب�صام: لقد �صعيت لذلك قبلك ومل يفد معهما، دعهما فهما عنيد�ن.
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ذهب ح�صان لبيت عمار ف�صاأله عن �صبب خ�صومته مع خالد، فذكر له ما كان ينقله ب�صام من �صخرية 
خالد به، ثم ذهب �إلى خالد فذكر ما ينقله ب�صام من �صخرية عمار به، و�أن ب�صاًما يحبه و�أخربه مبا كان يقوله 

عمار.
جمع ح�صان �جلميع يف بيته، فعلمو� كيف دخل �ل�صيطان بينهم عن طريق منام كان يحمل �صفة �صيئة 

)ذي �لوجهني(. 
من خالل �حلديث و�لق�صة �ل�صابقة �أكمل و ��صتنبط �لإر�صاد�ت و�لفو�ئد:

١- عناية �ل�شيعة ب�صد كل طريق يوؤدي ..................................................
٢- �لدين �لإ�صالمي حري�ص على وجود �ملحبة و�لألفة بني �مل�صلمني.

٣- قد ي�صتطيع �لإن�صان �أن يخادع .................................................. لكن �لله ير�ه ويعلم حاله،و�صيحا�صبه 
على ما يفعل.

4- فعل ذي �لوجهني ـ ي�صتمل على خمالفات كثرية منها:�لكذب و .................................................. و 
.................................................. و ..................................................

............................................................................................................................................... -5

............................................................................................................................................... -6
7- ُو�صف ذو �لوجهني باأنه �ش �لنا�ص ـ ولي�ص �مل�صلمني فقط ـ �إ�صارة �إلى �أن هذ� �لفعل تاأباه �لفطر �ل�صليمة.

ما عالقة ذي الوجهين بال�ضفات الآتية: فـّكر
الكذب: .......................................................................................................... 	
الخيانة: ........................................................................................................... 	
الغدر: ............................................................................................................. 	

اأبتعد عن الت�ضاف ب�ضفات ذي الوجهي. 	
اأحذر من جمال�ضة ذي الوجهي. 	

تطبيقات 
سلوكية
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؟؟التقويمالتقويم
َف النبي ملسو هيلع هللا ىلص ذا الوجهي؟ �س1: ب َعرَّ

�س2: ما الأثر الذي يبقيه ذو الوجهي على الأ�ضدقاء والأ�ضحاب؟
�س3: هناك �ضبه بي ذي الوجهي واملنافقي، و�ضح ذلك.

�س4: ما الأ�ضلوب الأمثل يف التعامل مع من يحمل تلك ال�ضفة؟
�س5: و�ضف الله املنافقي يف اأوائل �ضورة البقرة بهذه ال�ضفة، اكتب الآية التي تدل على ذلك.
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أسئلة عامة
�س1:من �ضفات املنافقي اإخالف الوعد، متى يحافظ املنافق على الوعد والعهد ول ينق�ضه؟

�س2:اقراأ الآيات الأولى من �ضورة البقرة، ثم اذكر ثالث �ضفات للمنافقي وردت يف ال�ضورة ومل ترد 
، ثم اذكر الفرق بي نوعي النفاق من خالل تلك ال�ضفات. يف حديث اأبي هريرة 

�س3:ا�ضتخرج وجه ال�ضبه بي الرياء وعمل ذي الوجهي.
�س4:بعد معرفتك خطورة ذي الوجهي، قم بكتابة معنى ذي الوجهي باأ�ضلوبك اخلا�س.

�س5:عّلل: ُيعّد اأبو هريرة  اأكث ال�ضحابة رواية للحديث. 
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ماذا تعلمت في هذه الوحدة؟ماذا تعلمت في هذه الوحدة؟

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

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

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

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

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

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

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

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

بعد اأن در�ست هذه الوحدة وتعلمت ما في اأحاديثها من فوائَد واآداٍب، ماذا تنوي اأن تعمل؟
..................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

احلياء وعمل القلباحلياء وعمل القلب
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اإلى  اإلى �ضوركم واأموالكم ولكن ينظر  ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن الله ل ينظر   قوَل النبيِّ 
قلوبكم واأعمالكم«.

 قوَل النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »دعه فاإن احلياء من الإميان«.
 قوَل النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »احلياء ل ياأتي اإل بخري«.

 قوَل النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن �ضئِت �ضربِت ولك اجلنة، واإن �ضئِت دعوت الله اأن 
يعافيِك، فقالت: اأ�ضرب. فقالت: اإين اأتك�ضف فادع الله اأن ل اأتك�ضف، 

فدعا لها«.

تدرك ف�ضل عمل القلب.  ١
تتخلق بخلق احلياء.  ٢

تدرك منزلة احلياء من الدين.  ٣
تر�س على �ضرت العورات.  ٤

ستدرس في ستدرس في 
هذه الوحدة:هذه الوحدة:

ويتوقع منك بعد ويتوقع منك بعد 
دراستك لهذه دراستك لهذه 

الوحدة أن:الوحدة أن:

       �حلياء عمل قلبي يظهر �أثره على �صلوك �لإن�صان وت�شفاته، وينم عن �إميانه و�أخالقه و�صالح قلبه، فكلما 
�أن يفعل �ملعا�صي وي�ش عليها، ومن عالمات  �صلح �لقلب ز�د �حلياء، و�أعظم �حلياء حياء �لعبد من ربه 

�صدق �حلياء: كرثة �لتوبة و�ل�صتغفار و�لرجوع عن �لذنب.
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 �خرت �أي �ملعاين �أن�صب:

معناهاالكلمة 
 وجوهكم.   �أج�صامكم.   وجوهكم و�أج�صامكم.�ضوركم

معاني الكلمات

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

الوحدةالوحدة
22

الدر�سالدر�س
33

ملسو هيلع هللا ىلص:»اإِنَّ  الله  اأبي هريرة    قال:قال ر�ضول  عن   ٣
َوِرُكْم َواأَْمَواِلُكْم، َوَلِكْن َينُْظُر اإَِلى  اللََّه َل َينُْظُر اإَِلى �ضُ

ُقُلوِبُكْم َواأَْعَماِلُكْم« ] �أخرجه م�صلم برقم ٢564 [.

اخرت اأي العناوين التالية اأن�ضب واكتبه يف اأعلى ال�ضفحة:
اأهمية اأعمال القلوب - اأهمية اأعمال اجلوارح  - اأهمية اأعمال القلوب و اأعمال اجلوارح

�إجر�ء  يريد  طبيب  �إلى  رجل  ذهب 
عملية جتميل ليده وعملية جر�حية لقلبه، 
�ربط بني  �لطبيب؟ وملاذ�؟  �صيبد�أ  فبماذ� 

�إجابتك وبني �حلديث �لتال.
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١- خلقك �لله وجعل لك �أعماًل وعباد�ت متنوعة تقوم بها، منها:

  �أ- �أعمال للجو�رح، كال�صالة و�لــزكــاة،...................................،...................................وهــي 
مهمة، وُتعّد �أثر�ً لأعمال �لقلب.

ب- ومنها �أعمال للقلب، كالإخال�ص لله و�ملحبة له،...................................، ............................ 
وهي �أهّم، وُتعّد �أ�صا�صًا لعمل �جلو�رح.

٢- �لله تعالى يفا�صل بني �لنا�ص يوم �لقيامة على ح�صب ما يف قلوبهم من تقوى وخوف منه، ولي�ص على 
ح�صب وجوههم �أو �أج�صامهم �أو �أمو�لهم �أو غري ذلك.

٣- �لعاقل ل يعتني مبظهره و�صكله ولبا�صه فقط، بل ل بّد �أن يكون معتنيًا كذلك بقلبه حتى يكون قلبًا �صليمًا.
4- �لقلب �ل�صليم هو �لقلب �لذي ينجو �صاحبه يوم �لقيامة.

5- كيف تعتني بقلبك حتى يكون قلبًا �صليمًا؟
   �أ- يكون قلبك �صليمًا �إذ� �متالأ �لقلب بحب �لله ور�صوله ملسو هيلع هللا ىلص وتعظيم �أو�مر �لدين و�لعمل بها.

ي من �لأمر��ص �ملف�صدة و�ملهلكة له كاحل�صد و�لِكرْب و ................................... ب- ويكون �صليمًا �إذ� ُنقِّ

فـّكر
: »والله ما خلق الله موؤمنًا ي�ضمع بي اإل اأحبني«.لماذا؟ قال اأبوهريرة 

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

اأدعو ربي اأن يجعل قلبي �ضليمًا. 	
اأحافُظ على قلبي من اأمرا�س القلوب كالِكرْب واحل�ضد والرياء والنفاق. 	
القراآن والتفكر يف  	 الله وقراءة  لله، كمراقبة  قلبي  يقّوي عبودية  ما  اأحر�ُس على 

اأ�ضماء الله و�ضفاته وخملوقاته والعمل باأوامره واجتناب ما نهى عنه.

تطبيقات 
سلوكية

من معاني الحديث وإرشاداتهمن معاني الحديث وإرشاداته



92

معلومات إثرائية

قال ابن القيم رحمه الله: �جلمال ينق�صم �إلى ق�صمني: ظاهر وباطن، فاجلمال �لباطن هو �ملحبوب لذ�ته، وهو حمّل 
نظر �لله من عبده ومو�صع حمبته كما يف �حلديث �ل�صحيح:»�إن �لله ل ينظر �إلى �صوركم و�أمو�لكم ولكن ينظر �إلى قلوبكم 
و�أعمالكم«. وهذ� �جلمال �لباطن يزّين �ل�صورة �لظاهرة و�إن مل تكن ذ�ت جمال فتك�صو �صاحبها من �جلمال و�ملهابة و�حلالوة 
 بح�صب ما �كت�صبت روحه من تلك �ل�صفات، فاإن �ملوؤمن ُيعطى مهابة وحالوة ح�صب �إميانه فمن ر�آه هابه، ومن خالطه �أحبه 

)رو�صة �ملحبني �ص٢٢١(.

�س2: من اأّي اأق�ضام الأعمال ما يلي؟:
- بر �لو�لدين.
- �لإخال�ص.

- �إماطة �لأذى عن �لطريق.
- �خل�صوع يف �ل�صالة.

- �حلب يف �لله و�لبغ�ص يف �لله.
�س3: بّي املعنى امل�ضرتك بي حديث »اإن الله ل ينظر اإلى �ضوركم...« احلـــديث، وقــوله تعــالى: 
زب ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  

ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژرب ]الحجرات:١٣[.

. �س4: اذكر ق�ضة اإ�ضالم اأم اأبي هريرة 
�س5: وجهت ن�ضيحة لأحد زمالئك ليرتك اإحدى املعا�ضي فقال لك:)الإميان يف القلب( فكيف 

ترّد عليه؟

؟؟التقويمالتقويم
�س1: تنق�ضم الأعمال اإلى ق�ضمي. فما هما؟
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معناهاالكلمة 
يلوم ويذم.يعاتب

�تركهدعه

معاني الكلمات

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

الوحدةالوحدة
22

الدر�سالدر�س
44

النَِّبيُّ  قال:َمرَّ  عمر   بن  عبدالله  عن   ٤
َياِء  ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى َرُجٍل َوُهَو ُيَعاِتُب اأََخاُه يِف احْلَ
َقْد  َيُقوُل  َكاأَنَُّه  َلَت�ْضَتْحِيي، َحتَّى  اإِنََّك  َيُقوُل 
اأَ�رَشَّ ِبَك َفَقاَل َر�ُضوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: »َدْعُه َفاإنَّ 
برقم 6١١8[،  �لبخاري  �أخرجه   [ اْلإمَياِن«  ِمْن  َياَء  احْلَ

]وم�صلم برقم ٣6[.

قال  قــال:  بــن ح�ضي   عــمــران  ٥ عــن 

«] �أخرجه �لبخاري  َياُء َل َياأِْتي اإِلَّ ِبَخرْيٍ النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »احْلَ
برقم 6١١7[، ]وم�صلم برقم ٣7[.

�ضع عنوانًا منا�ضبًا للدر�س تختاره من جمل احلديثي ثم دّونه يف اأعلى ال�ضفحة

كلما زاد 
بيححياء االإن�سان

ل ق
ن ك

عد ع
ابت

زاد اإميانه
زاد بّره واإح�ضانه

ّل �رشه وع�ضيانه
اقرتب من كل ح�ضنق

ويوؤكد ذلك �حلديثان �لتاليان:
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من معاني الحديثين وإرشاداتهمامن معاني الحديثين وإرشاداتهما

١- �حلياء �صعبة من �صعب �لإميان، مينعك من �ملعا�صي ويزيد يف �إميانك.
٢- �حلياء خري كله فهو يحّثك على فعل �حل�صن من �لأقو�ل و�لأفعال؛ كالإح�صان �إلى �لنا�ص و�لتو��صع لهم و�لثناء 

عليهم و .........................................
٣- �حلياء يحّثك على ترك كل �أذى و�صوء من �لأقو�ل و�لأفعال؛ كال�صّب و�ل�صتم و�لعتد�ء على �لآخرين 

و�صوء �خللق و .........................................
لي�ص من �حلياء: ترك �ل�صوؤ�ل عما ل تعلمه �أو �خلوف من �حلديث �أمام  جممع من �لنا�ص و�إمنا هذ� خجل  	

مذموم لأن �حلياء كله خري.
ثمرة �حلياء ح�صنة يف �لدنيا و�لآخرة، ففي �لدنيا حمبة �ملوؤمنني و .........................................،ويف  	

�لآخرة كرثة �حل�صنات ورفعة �لدرجات.

احلياء: ُخلٌق يبعث على فعل �حل�صن وترك �لقبيح.مصطلحاتمصطلحات

مما يعينك على التخّلق بخلق احلياء

مر�قبة �لله 
يف �ل�ش و�لعالنية

�صحبة �أهل �حلياء 
من �لنا�ص

حفظ جو�رحك 
عما ل يحل لها

�لتاأّدب باآد�ب 
�لإ�صالم و�صننه
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اأ�ضتحيي من الله فال اأع�ضيه. 	
اأتخلق بخلق احلياء يف تعاملي مع النا�س. 	

تطبيقات 
سلوكية

؟؟التقويمالتقويم
�س1: دّل احلديث على ف�ضيلة احلياء، �ضع عالمة ) ( اأمام املواقف الدالة على احلياء وعالمة  ) × ( 

اأمام املواقف التي ل تدل على احلياء.
)     (     �أ- �متنع طارق عن �إنكار منكر لوقوعه يف جممع من �لنا�ص.    
)    ( ب- فاطمة ل ت�صرت�صل يف �حلديث يف �لهاتف �إذ� كان �ملت�صل رجاًل.     
)     ( ج- عبد�لرحمن ل يحب �أن يلقي كلمة �أو خطابًا �إذ� كان �أمام جممع من �لنا�ص.    

�س2: قارن بي احلياء واخلجل من حيث املثال والأثر:
اخلجلاحلياء 

املثال
الأثر
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معلومات إثرائية

قال ن�ش بن حممد �ل�صمرقندي:)�حلياء على وجهني: حياء فيما بينك وبني �لنا�ص، وحياء فيما بينك وبني �لله تعالى.
�أما �حلياء �لذي بينك وبني �لنا�ص: �أن تغ�ّص ب�شك عما ل يحّل لك، و�أما �حلياء �لذي بينك وبني �لله تعالى: �أن تعرف نعمته 

فت�صتحي �أن تع�صيه(.
ومن فوائد احلياء:

 �حلياء �صبب يف �كت�صاب حمبة �لله تعالى، وحمبة �لنا�ص.
 �حلياء �صبب لدخول �جلنة. 

 �حلياء حاجز ل�صاحبه عن قبيح �لأفعال.
 �حلياء يدعو �صاحبه �إلى فعل �ل�صاحلات، و�لتخّلق بالأخالق �حلميدة.

 �حلياء د�ع لقول �حلق وتغيري �ملنكر.

 �حلياء يك�صو �صاحبه �لهيبة و�لوقار.
كر �حل�صن.  �حلياء يجلب ل�صاحبه �لذِّ



97

عن عطاء بن اأبي رباح � قال: قال ل ابن عبا�س: اأََل اأُِريَك   6
ْوَداُء اأََتْت  نَِّة؟ ُقلُْت: َبَلى، َقاَل: َهِذِه امْلَْراأَُة ال�ضَّ اْمَراأًَة ِمْن اأَْهِل اجْلَ
ُف، َفاْدُع اللَه ِل،  النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَلْت: اإيِنِّ اأُ�رْشَُع، َواإيِنِّ اأََتَك�ضَّ
ْن  ئِْت َدَعْوُت اللَه اأَ نَُّة، َواإِْن �ضِ رَبِْت َوَلِك اجْلَ ئِْت �ضَ َقاَل: »اإِْن �ضِ
ُف، َفاْدُع اللَه ِل  رِبُ، َفَقاَلْت: اإيِنِّ اأََتَك�ضَّ ُيَعاِفَيِك« َفَقاَلْت: اأَ�ضْ

َف، َفَدَعا َلَها ] رو�ه �لبخاري برقم 565٢[. اأَْن َل اأََتَك�ضَّ

�ضع عنوانًا منا�ضبًا للدر�س، ثم دّونه يف اأعلى ال�ضفحة

على  �حلفاظ  �حلياء  عالمات  من      
�لعور�ت من �لظهور و�لنك�صاف.

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

الوحدةالوحدة
22

الدر�سالدر�س
٥٥

معناهاالكلمة 
علة يف �جلهاز �لع�صبي ت�صحبها غيبوبة وت�صنج يف �لع�صالت.ال�رشع

تظهر عورتها ب�صبب �ل�شع.اأتك�ضف

معاني الكلمات
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فـّكر
على اأي �ضيء يدل طلب المراأة من الر�ضول ملسو هيلع هللا ىلص اأن يدعو لها األ تتك�ضف؟ 

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

اأجتنب ك�ضف عورتي اأمام النا�س. 	
اأحر�س على اللبا�س ال�ضاتر. 	

تطبيقات 
سلوكية

من معاني الحديث وإرشاداتهمن معاني الحديث وإرشاداته

١- �لهتمام ب�صرت �لعورة دليل على �صالمة �لفطرة و�صدق �حلياء، فلت�صع �إلى ��صتكمال حيائك بعدم ك�صف 
�لعورة و�حلر�ص على �للتز�م باللبا�ص �ل�صاتر.

٢- من �صفات �مل�صلم �حلر�ص على جتنب كل ما يوؤدي �إلى �نك�صاف عورته،�صو�ء يف نوع �للبا�ص �أو طريقة 
لب�صه �أويف هيئة �جللو�ص �أو غري ذلك.

٣- من �ملو�طن �لتي يت�صاهل فيها كثري من �لنا�ص بانك�صاف �لعور�ت: �ل�صباحة، ..................................
.................،...................................................،................................................... وهذه لي�صت من 

�ملو�طن �لتي يعذر فيها بك�صف �لعورة.
4- �لت�صاهل يف ظهور �لعورة يدل على �صعف �حلياء، ويوؤدي �إلى مفا�صد كثرية، منها: .........................

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

5- �ملر�أة بطبيعتها �أ�صد حياء من �لرجل، ولذ� �أمرتها �ل�شيعة مبا يتو�فق مع فطرتها من �ل�صرت، و�أو�صى بهن 
�لنبي ملسو هيلع هللا ىلص خري�ً و�أعطاهن �لكثري من �حلقوق �لتي ُحرمن منها قبل �لإ�صالم.
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؟؟التقويمالتقويم
�س1: )الدعاء اأنفع عالج( ا�ضتنبط من حديث عطاء ما يدل على ذلك.

معلومات إثرائية

املحافظة على اللبا�س ال�رشعي الالئق �ضمت يتحلى به املوؤمن 
واملوؤمنة، ومن ذلك احلر�س على اللبا�س الوطني ال�ضاتر.

�س2: اربط بي حديث عطاء وحديث عائ�ضة   )ما من م�ضلم ي�ضاك �ضوكة فما فوقها........(.
�س3: اأذكر بع�س املواطن التي يعذر فيها بك�ضف العورات.

�س4: بّي حدود عورة كل من الرجل واملراأة.
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أسئلة عامة
؛ اأعماُل القلوب اأم اأعمال اجلوارح؟ وملاذا؟ �س1: اأّيهما اأهمُّ

�س2: ما عالمات القلب ال�ضليم؟
�س3: اأكمل الفراغات الآتية با ينا�ضب:

�أ- تفا�صل �لنا�ص يوم �لقيامة على ح�صب ................................................. 
ب- �لحياء كله ................................................. وهو �صعبة من �صعب ............................................

�س4:  اذكر ثمرتي من ثمار ُخلق احلياء يف الدنيا والآخرة.

ح ذلك. �س5: هل ترك ال�ضوؤال عما ل تعلمه ُيعد حياًء؟ و�ضّ
�س٦: لقد حافظ الإ�ضالم على املراأة لت�ضمو بحيائها وتبقى جوهرة م�ضونة لتتد اإليها يد اآثمة اأو ل�ضان 

فا�ضق باأذى، ما الت�رشيع الرباين الذي كفل للمراأة هذا؟
�س7: خرّي الر�ضول ملسو هيلع هللا ىلص املراأة التي ت�رشع بي اأمرين، اذكرهما، وماذا اختارت املراأة؟ وعلى اأي �ضيء 

يدل ذلك؟
احلديث  من  ا�ضتنتج  منهما.  ال�ضوداء حظًا كبريًا  املراأة  اأ�ضابت  وقد  متالزمان،  واحلياء  الإميان  �س٨: 

مايدل على قوة اإميانها، وما يدل على �ضمو حيائها.
�س9: امل�ضلمة تتميز باحلياء الذي يظهر يف لبا�ضها املحت�ضم وفق �رشع الله، ويحفظ لها كرامتها واأنوثتها 
بعيدًا عن التربج القبيح واللبا�س الفا�ضح، �ضف �ضلوك امل�ضلمة التي ت�ضت�ضعر رقابة الله تعالى عليها.
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ماذا تعلمت في هذه الوحدة؟ماذا تعلمت في هذه الوحدة؟

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

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

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

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

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

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

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

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

بعد اأن در�ست هذه الوحدة وتعلمت ما في اأحاديثها من فوائَد واآداٍب، ماذا تنوي اأن تعمل؟
..................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

االأخوة االإ�سالميةاالأخوة االإ�سالمية
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مثل  وتعاطفهم  وتراحمهم  توادهم  املوؤمني يف  »مثل  ملسو هيلع هللا ىلص:  �لنبي  قول   
اجل�ضد؛ اإذا ا�ضتكى منه ع�ضو تداعى له �ضائر اجل�ضد بال�ضهر واحلمى«.

 قوَل �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اإياكم والظن فاإن الظن اأكذب احلديث، ول ت�ض�ضوا، 
ول جت�ض�ضوا، ول تناج�ضوا، ول تا�ضدوا...«.

 قوَل �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص: »امل�ضلم من �ضلم امل�ضلمون من ل�ضانه ويده، واملهاجر من 
هجر ما نهى الله عنه«.

 قوَل �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص: »تطعم الطعام، وتقراأ ال�ضالم على من عرفت ومن مل 
تعرف«.

 قوَل �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص: »والله ل يوؤمن، والله ليوؤمن، والله ليوؤمن« قيل: من 
يار�ضول الله؟ قال: »من ل ياأمن جاره بوائقه«.

ت�ضت�ضعر معنى الأخوة الإ�ضالمية.  ١
جتتنب الأعمال والأقوال والظنون املف�ضدة لالأخوة.  ٢

ت�ضت�ضعر ف�ضل اأداء ال�ضالم واإطعام الطعام.  ٣
تدرك مكانة اجلار وتوؤدي حقوقه.  ٤

ستدرس في ستدرس في 
هذه الوحدة:هذه الوحدة:

ويتوقع منك بعد ويتوقع منك بعد 
دراستك لهذه دراستك لهذه 

الوحدة أن:الوحدة أن:

م ر�بطة       ترت�بط �لب�شية برو�بط متعددة؛ كالدين و�للغة و�لن�صب و�لوطن و�جلو�ر، �إل �أن �لإ�صالم قدَّ
�لدين على جميع �لرو�بط، وجعل �أخوة �لدين و�لعقيدة �أقوى مما �صو�ها، ورتب على �ل�صعور بها و�لأعمال 
ر من �لأعمال �لتي ت�صعف �لأخوة بني �مل�صلمني، ويف هذه �لوحدة  �ملو�صلة �إليها �لأجر و�ملثوبة، كما حذَّ

- وحدة �لأخوة �لإ�صالمية - �صوف تدر�ص �لأحاديث �لآتية: 
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الوحدةالوحدة
٣٣

الدر�سالدر�س
66

معناهاالكلمة 
حتاببهم.تواّدهم

معاني الكلمات

عن النعمان بن ب�ضري  قال: قال ر�ضول الله ملسو هيلع هللا ىلص: »َمَثُل   ٧
�َضِد؛ اإَِذا  ِهْم َوَتَراُحِمِهْم َوَتَعاُطِفِهْم َمَثُل اجْلَ امْلُوؤِْمِنَي يِف َتَوادِّ
ى« مَّ َهِر َواحْلُ �َضِد ِبال�ضَّ ٌو َتَداَعى َلُه �َضاِئُر اجْلَ ا�ْضَتَكى ِمنُْه ُع�ضْ

اقرتح عنوانًا منا�ضبًا للحديث ثم دّونه يف اأعلى ال�ضفحة.

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

 ] �أخرجه �لبخاري برقم 60١١[.
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اأحمد: �ل�صالم عليكم ورحمة �لله وبر    .
حممد: وعليكم �ل�صالم ورحمة �لله وبر    .

اأحمد: هل تزور �جلمعيات �خلريية �ملرّخ�ص لها مع و�لدك يا حممد؟
حممد: وما عالقتي بها؟

اأحمد: لت�صاأل عن �أحو�ل �لفقر�ء و�مل�صاكني، وقد جتد فر�صة لتقدمي خدمة لهم.
حممد: �إنني �أ�صاأل عن �أحو�ل �أقاربي فقط لأ�صل رحمي، �أما غريهم فلهم �أقاربهم.

اأحمد: ولكن جميع �مل�صلمني �إخوة لك يف �لإميان، ويجب عليك �أن توؤّدي ما �أمر 
�لإ�صالم به جتاههم.

حممد: وما �لذي �أمر �لإ�صالم به؟
اأحمد: �أمر �لإ�صالم مبحّبتهم جميعًا، ل لقر�بة �أو ل�صد�قة، بل لأنهم م�صلمون.

حممد: وكيف �أحّقق حمبة �مل�صلمني؟
اأحمد: باأن حتّب لهم ما حتّب لنف�صك من �خلري، وتوؤدي �إليهم و�جب �لأخوة �لإميانية.

حممد: وهل �أمر �لإ�صالم باأمر �آخر جتاه �مل�صلمني؟
اأحمد: نعم يا حممد، �أمر �لإ�صالم باأو�مر كثرية جتاه �مل�صلمني، ولعلَّ مما يو�صح �صورة �لتاآخي و�ملحبة بني �ملوؤمنني قول 
�لنبي ملسو هيلع هللا ىلص:»َمَثُل �ملوؤمنني يف تو�ّدهم وتر�حمهم وتعاطفهم مثل �جل�صد؛ �إذ� ��صتكى منه ع�صو تد�عى له �صائر �جل�صد بال�ّصهر 

و�حلّمى«. 
حممد: �إنه لت�صوير بليغ ومتثيل جميل، �أن يكون �مل�صلمون كاجل�صد �لذي �إذ� �أ�صيب �أو مر�ص جزء منه فاإن 
بقية �جل�صم تتاأثر به فتكون �ملحبة و�ملودة بني �ملوؤمنني،كمثل �جلهاز �لع�صبي يف �جل�صم �لذي ينقل �لأثر �إلى 

جميع �لبدن. ولكن قل ل يا �أحمد: ما �لفرق بني �لتو�ّد و�لرت�حم و�لتعاطف؟

من معاني الحديث وإرشاداتهمن معاني الحديث وإرشاداته

معناهاالكلمة 
تعاونهم.تعاطفهم

�أح�ص باأمل.ا�ضتكى منه ع�ضو
تفاعل بع�ص �جل�صم مع بع�صه فتاأمّل لأجله.تداعى

كاته
كاته
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	 اأقّدم ما اأ�ضتطيع مل�ضاعدة امل�ضابي  واملحتاجي يف الداخل واخلارج.
	  اأراعي ال�ضوابط النظامية ال�ضادرة عن اجلهات املخت�ضة يف تنظيم الأعمال اخلريية، 

واأحر�س على اللتزام بالتعليمات الر�ضمية يف ممار�ضة الأن�ضطة التطوعية.

تطبيقات 
سلوكية

�لتعامل  فهو:  )�لرت�حم(  �أما  وغريها،  و�لتز�ور  للمَحبَّة،كالتهادي  �جلالب  �لتو��صل  هو:  )�لتو�ّد(  اأحمد: 
بلطف، و�أما )�لتعاطف( فهو: �لتعاون وُح�صن �خللق.

حممد: �أحب �أن �أحقق معاين هذ� �حلديث، و�أ�صارك يف تقدمي �لعون لإخو�ين �مل�صلمني.
بعد قراءتك احلوار ال�ضابق: ا�ضتنبط اإر�ضادات احلديث و�ضجلها باأ�ضلوبك.

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................... 	
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؟؟التقويمالتقويم
�س1: اأن�ضئ ثالث ُجَمل م�ضتعينًا بالكلمات التالية:

)�لتو�ّد - �لرحمة - �لعطف(.
�س2: اذكر ثالثة اأمثلة على التواّد والتعاطف والرتاحم يف املجتمع.

املوؤمن  باأخيهم  املوؤمني  اإح�ضا�س  وبي  املري�س  بالع�ضو  الأع�ضاء  اإح�ضا�س  بي  عالقة  توجد  �س3: 
املحتاج،  َبيِّ ذلك م�ضتنريًا بحديث الر�ضول ملسو هيلع هللا ىلص.

�س4: اكتب نبذة عن ال�ضحابي اجلليل النعمان بن ب�ضري  مبينًا ا�ضمه واأهم �ضفاته واأعماله ومتى تويف؟
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»اإِيَّاُكْم  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  الله  ر�ضول  اأن   � هريرة  اأبي  عن   8
َوَل  وا،  �ضُ َتَح�ضَّ َوَل  الَْحِديِث،  اأَْكَذُب  نَّ  الظَّ َفاإنَّ   ، نَّ َوالظَّ
وا،  َتَباَغ�ضُ َوَل  َتَحا�َضُدوا،  َوَل  وا،  َتنَاَج�ضُ َوَل  وا،  �ضُ َتَج�ضَّ
َوَل َتَداَبُروا، َوُكوُنوا ِعَباَد اللِه اإِْخَواًنا«] رو�ه �لبخاري برقم 6064[.
9 عن عبد الله بن عمرو  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »الُْم�ْضِلُم 
َما  َهَجَر  َمْن  َوالُْمَهاِجُر  َوَيِدِه،  ِل�َضاِنِه  ِمْن  الُْم�ْضِلُموَن  �َضِلَم  َمْن 

َنَهى اللُه َعنُْه« ] رو�ه �لبخاري برقم ١0[.

مف�ضدات الأخوة عنوان منا�ضب للحديثي؛ اقرتح عنوانًا اآخر، واكتبه يف اأعلى ال�ضفحة.

و�صعف،  �ش  و�لختالف  �لُفْرقة     
لذ�  وقوة،  و�لئتالف خري  و�لجتماع 
�أو��ش  يقوي  ما  على  �لإ�صالم  حر�ص 
�ملحبة و�لأخوة، وحذر مما يوؤدي للُفْرقة 
و�لختالف، كما يف �حلديثني �لآتيني:

الوحدةالوحدة
٣٣

الدر�سالدر�س
77

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

معناهاالكلمة 
�لتهمة بال دليل.الظن

�لتج�ص�ص: �لبحث عن �لعور�ت.ل جت�ض�ضوا

معاني الكلمات
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�لتح�ص�ص: �ل�صتماع حلديث �لقوم.ل ت�ض�ضوا
ل تزيدو� يف �ل�صوم على �ل�صلعة و�أنتم ل تريدون �ل�ش�ء.ل تناج�ضوا
ل تهاجرو�.ل تدابروا

احل�ضد: متني �ل�صخ�ص زو�ل �لنعمة عن �أخيه.مصطلحاتمصطلحات

١- �لإ�صالم دين حمبة و�إخاء، �شب �أروع �لأمثلة يف �لتاآخي و�ملودة، و�أوجبها بني �مل�صلمني،وجعل ر�بطة �لدين 
�أقوى �لرو�بط.

٢- حذر �لإ�صالم من كل ما يخل بهذه �لر�بطة من �لأعمال �لتي ت�صبب �لعد�وة و�لبغ�صاء بني �مل�صلمني، 
�صو�ء �أكانت بالقلب �أم بالبدن �أم بالل�صان.

٣- من �لأعمال �لقلبية �ملف�صدة لالأخوة:
	 �لتهام بدون دليل و�إمنا ملجرد ظنون و�صكوك 

..................................................................... 	
4- من �لأعمال �لبدنية �ملف�صدة لالأخوة:

	 �لتهاجر و�لقطيعة برتك �لتز�ور و�ل�صالم و ................................... و ................................................
	 �لعتد�ء بال�شب �أو ................................................. �أو ........................................................

5- من �لأقو�ل �ملف�صدة لالأخوة:
..................................................................... 	
..................................................................... 	

6- �ل�صيطان حري�ص على �إف�صاد �لأخوة،فهذه �ملفا�صد تتتابع:تبد�أ مبا يلقي �ل�صيطان من �لظن، ثم يتج�ص�ص 
ليحقق ظنه،ثم يدبر عن �أخيه ثم يبغ�صه،ثم يقطع حبال �لأخوة ويهجره.

7- على عباد �لله �أن يتقو� �لله، ويبتعدو� عما ي�صبب �لفرقة بينهم، ويهجرو� �لذنوب و�ملعا�صي وما حرم 
�لله، فهذه من �أف�صل �صور �لهجرة.

8- �لتحذير من �لعتد�ء بغري وجه حق.

من معاني الحديثين وإرشاداتهمامن معاني الحديثين وإرشاداتهما
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	 اأح�ضن الظن ول اأتهم اأحدًا بدون دليل.
	 اأبتعد عّما يوؤذي النا�س.

تطبيقات 
سلوكية

فـّكر
لماذا و�ضف الظن باأنه اأكذب الحديث؟

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

؟؟التقويمالتقويم
�س1: ملاذا اهتم الإ�ضالم بتقوية اأوا�رش الأخوة بي امل�ضلمي؟

�س2: حديث اأبي هريرة   يدل على )ترمي بغ�س امل�ضلم والإعرا�س عنه، وقطيعته بعد �ضحبته، 
بغري ذنب �رشعي(، ما راأيك يف �ضحة هذه العبارة؟

�س3: هل يفهم من قوله ملسو هيلع هللا ىلص »امل�ضلم من �ضلم امل�ضلمون...« جواز اأذية غري امل�ضلم؟ و�ضح ذلك.
. �س4: اأوجد ال�ضفات والف�ضائل امل�ضرتكة بي اأبي هريرة وعبدالله بن عمرو 

معلومات إثرائية

قال �لله تعالى: { َواْذُكُروا نِْعَمَت اهللِ َعَلْيُكْم إِْذ ُكنُتْم َأْعَداًء َفَألََّف َبْيَ ُقُلوبُِكْم َفَأْصَبْحُتم بِنِْعَمتِِه إِْخَواًنا })١(.
قال �بن جرير �لطربي، رحمه �لله: »قال �بن �إ�صحاق: كانت �حلرب بني �لأو�ص و�خلزرج ع�شين ومئة �صنة، حتى قام �لإ�صالم 

وهم على ذلك، فكانت حربهم بينهم، وهم �إخو�ن لأب و�أم، فلم ي�صمع بقوم كان بينهم من �لعد�وة و�حلرب ما كان بينهم.
ثم �إن �لله عز وجل �أطفاأ ذلك بالإ�صالم و�ألف بينهم بر�صوله حممد ملسو هيلع هللا ىلص، فذّكرهم جل ثناوؤه �إذ وعظهم، عظيَم ما كانو� فيه يف 
جاهليتهم من �لبالء و�ل�صقاء، مبعاد�ة بع�صهم بع�صا وقتل بع�صهم بع�صاً، وخوف بع�صهم من بع�ص، وما �صارو� �إليه بالإ�صالم و�تباع 

�لر�صول ملسو هيلع هللا ىلص، و�لإميان به، ومبا جاء به من �لئتالف و�لجتماع، و�أمن بع�صهم من بع�ص، وم�صري بع�صهم لبع�ص �إخو�ناً«)٢(.

)١( �آل عمر�ن: ١0٣.
)٢( تف�صري �بن جرير �لطربي ٣8١/٣.
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: اأَنَّ َرُجاًل �َضاأََل النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص اأَيُّ  عن عبد الله بن عمرو   ١٠

اَلَم َعَلى َمْن  َعاَم، َوَتْقَراأُ ال�ضَّ اْلإ�ْضاَلِم َخرْيٌ َقاَل: »ُتْطِعُم الطَّ
َعَرْفَت َوَمْن مَلْ َتْعِرْف«]رو�ه �لبخاري برقم ١٢[.

ن من املفردات الآتية عنوانًا منا�ضبًا للحديث: كوِّ
 )ال�ضالم - حقوق - الطعام - من - الأخوة - واإطعام(.

فعل  �ل�صحابة  حري�صون على      
خري  عــن  ملسو هيلع هللا ىلص  �لنبي  وي�صاألون  �خلــري 
كل  فيجيب  �إليها،  ليبادرو�  �لأعمال 
�صائل مبا هو �أ�صلح حلاله وحال �لنا�ص، 
�إجابته من �صاأل وقت حاجة  ومن ذلك 

�لنا�ص وفقرهم كما يف �حلديث �لآتي:

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

الوحدةالوحدة
٣٣

الدر�سالدر�س
88

معناهاالكلمة 
�أي خ�صال �لإ�صالم �أف�صل.اأي الإ�ضالم خري

تقول.تقراأ

معاني الكلمات

١- �هتم �لإ�صالم بتقوية �أو��ش �لأخوة بني �مل�صلمني، ومن �لأمور �لتي �شعها لأجل ذلك:�إطعام �لطعام، 
..................................................،..................................................

من معاني الحديث وإرشاداتهمن معاني الحديث وإرشاداته
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٢- �إطعامك للطعام عالمة على �جلود و�لكرم، وهو من �ل�صفات �لتي تدل على �لعناية بالآخرين.
٣- ترك �لإطعام مع �لقدرة عليه عالمة على ..................................................و .................................

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

ة منها:  4- �إطعام �لطعام له �صور ِعدَّ
 ..................................................،..................................................

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

5- مما يقوي �ملحبة وين�ش �ملودة بني �لنا�ص �إف�صاء �ل�صالم.
6- ل يقت�ش �صالمك على �أقربائك و�أ�صدقائك ومعارفك، بل �صلِّم على كل من تر�ه لتنال �لأجر، وتنت�ش 

�ملودة.
7- �أ�صار �حلديث �إلى نوعي �ملكارم، لأنها �إما مالية و�لإطعام �إ�صارة �إليها، و�إما بدنية و�ل�صالم �إ�صارة �إليها.

8- ل يقت�ش �إطعام �لطعام على �مل�صلمني بل يتعد�ه �إلى غري �مل�صلمني خا�صة عند حاجتهم وفقرهم.
9- من ح�صن �خللق رد �لتحية و�إلقاوؤها على �مل�صلم وعلى غري �مل�صلم لإبر�ز �لوجه �حل�صن للم�صلم و�لإ�صالم.

	 اأكرم ال�ضيف واأح�ضن للم�ضكي.
	 اأ�ضلم على من اأعرف ومن ل اأعرف.

تطبيقات 
سلوكية

؟؟التقويمالتقويم
�س1: قال تعالى: {                                                              } اقراأ الآية ال�ضابقة وا�ضتنبط منها 

متى يعظم اأجر اطعام الطعام ؟
�س2: ملاذا ابتداأ النبي ملسو هيلع هللا ىلص  باإطعام الطعام يف بيان خري الأعمال؟

�س3: ما لفظ ال�ضالم؟ وما الأجر املرتتب عليه؟
�س4: )اإف�ضاء ال�ضالم عمل يدل على التوا�ضع(، بي راأيك يف �ضحة هذه العبارة.

7 65 4 3 2 1
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معلومات إثرائية

�إذ� علم �أحدهم �أن ر�صول �لله  ملسو هيلع هللا ىلص جائع �صنعو� له �لطعام ودعوه، فيجيب ويدعو �أ�صحابه �لذين يعلم   ، كان �ل�صحابة 
�أنهم حمتاجون �إلى �لطعام مثله، كما يف ق�صة �خلندق، �إذ ر�آه جابر � وهو جائع، فعاد �إلى �مر�أته، فاأمرها �أن ت�صنع له طعامًا، 
ليدعوه، وكان عنده �صاع من �صعري و�صاة �صغرية، فاأخذت هي يف �صنع �لطعام، وذهب جابر ف�صارَّ ر�صول �لله ملسو هيلع هللا ىلص، لياأتي مع نفر 
قليل معه لتناول �لطعام، فنادى ر�صول �لله ملسو هيلع هللا ىلص �أهل �خلندق، وهم �ألف، وبارك �لله يف �صاة جابر، فكانت كما قال جابر �: 

»فاأق�صم بالله لقد �أكلو� حتى تركوه و�نحرفو�، و�إن برمتنا لتغط كما هي، و�إن عجيننا ليخبز كما هو« ] �أخرجه �لبخاري )4١٢0 ([.
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١- منزلة �جلار يف �لإ�صالم كبرية، وحقه عظيم، وقد �أمر �لله باأد�ء حقه يف كتابه، و�أو�صى بذلك �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص يف �صنته.
٢- و�صـى �لله باجلـار يف قــوله تعــالى: {                        

             } ]�صورة �لن�صاء: ٣6[

َل  »َواللِه  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  الله  ر�ضول  �اأن  هريرة  اأبي  عن   ١١

ُيوؤِْمُن، َواللِه َل ُيوؤِْمُن، َواللِه َل ُيوؤِْمُن« ِقيَلَ:َمْن َيا َر�ُضوَل 
اللِه؟ َقاَل: »الَِّذي َل َياأَْمُن َجاُرُه َبَوِائَقُه«] رو�ه �لبخاري برقم 60١6[

اجلار له منزلته ومكانته يف الإ�ضالم فما حكم اأذية اجلار؟ 
كّون من اإجابتك عن هذا ال�ضوؤال جملة تنا�ضب اأن تكون عنوانًا للدر�س.

�جلار قبل �لد�ر
ما مدى �صحة هذه �لعبارة؟ 

جاره  حياة  �صفاء  يف  �جلــار  ــر  �أث ومــا 
ور�حته؟

وهل يطمئن �لإن�صان �أن ينام يف بيت ل 
ياأمن فيه جاره؟

ملعرفة حرمة �جلار �قر�أ �حلديث �لآتي:

الوحدةالوحدة
٣٣

الدر�سالدر�س
99

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

معناهاالكلمة 
�شه.بوائقه

معاني الكلمات

من معاني الحديث وإرشاداتهمن معاني الحديث وإرشاداته

َو�ْعُبُدو� �للََّه َوَل ُت�ْشُِكو� بِِه �َصْيًئا َوبِالَْو�لَِدْيِن �إِْح�َصاًنا َوبِِذي �لُْقْربَى َو�لَْيَتاَمى
ُنِب اِر �جْلُ اِر ِذي �لُْقْربَى َو�جْلَ َو�مْلَ�َصاِكنِي َو�جْلَ
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فـّكر

٣- نفي كمال �لإميان عمن ل ياأمن جاره �شه حيث �أق�صم �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص على ذلك.
4- �لتاأكيد على حق �جلار لتكر�ر �حللف على نفي �لإميان عمن ليوؤمن �شه، وي�صمل ذلك �جلار �مل�صلم 

وغري �مل�صلم.
5- من حقوق �جلار �لتي �أمر �لإ�صالم بها: �لهدية، ............................................، .............................

6- من �صور �أذية �جلار �ملحرمة: ك�صف حرمة بيته بالنظر، .........................................، .....................
 ..............................................،..........................

كان اأبو هريرة  من اأكثر ال�ضحابة رواية للحديث، ما �ضبب ات�ضافه بذلك؟ 
..............................................................................................................................

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

اأتبادل الزيارة والتوا�ضل مع جرياين. 	
اأكرم جاري واأح�ضن اإليه. 	
اأبتعد عن اأذية اجلريان. 	

تطبيقات 
سلوكية

؟؟التقويمالتقويم
�س1: ملاذا اهتم الإ�ضالم بالإح�ضان اإلى اجلار؟

�س2: ما عالقة الإح�ضان اإلى اجلار بالإميان؟
�س3: )الإح�ضان اإلى اجلار اإن كان من قرابتي اأف�ضل من الإح�ضان اإلى جار بعيد عني( ما راأيك يف 

�ضحة العبارة ال�ضابقة؟ وملاذا؟
�س4: هل جتوز اأذية اجلار اإن كان غري م�ضلم؟ وملاذا؟
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معلومات إثرائية

اأكث ال�ضحابة ــ ر�ضي الله عنهم ــ  رواية للحديث

اأعيد ترتيب ال�ضحابة ح�ضب كثة روايتهم للحديث 	

عائ�صة بنت �أبي بكر
عبد �لله بن عمر
جابر بن عبد �لله

�أبو �صعيد �خلدري
عبد �لله بن عبا�ص

�أبو هريرة
�أن�ص بن مالك
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أسئلة عامة
( اأمام العبارة التي ترى اأنها حقٌّ ِمْن حقوق َمْن تّبه يف  �س1: املحبة يف الله لها حقوق، �ضع عالمة )

الله فيما ياأتي:

حّق من حقوقهالعبارة م

�أ�صوبه �إذ� �أخطاأ.١

�أخربه �أين �أحّبه يف �لله.٢

�أقدم له �لن�صيحة �أمام �لنا�ص.٣

�أذكُر حما�صنه عند �لنا�ص.4

�أترُك �لإنكار عليه �إذ� وقع يف مع�صية حتى ل �أخ�شه.5

�س2: كيف تقق حمبة امل�ضلمي؟
�س3: اخرت الإجابة ال�ضحيحة فيما يلي:

  �أ- �أول مولود في �لإ�صالم من �لأن�صار بعد �لهجرة هو:
٣ -�أن�ص بن مالك. ٢ - �لنعمان بن ب�صير.  ١ - عبد�لله بن �لزبير. 

ب- �لمر�د بالتو�ّد في قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »مثل �لموؤمنين في تو�ّدهم«:
4 - �لتجان�ص. ٣ - �لتعاون.    ٢ - �لمحبة.   ١ - �لتو��صل.  

 ج- �لمر�د بالتعاطف في قوله ملسو هيلع هللا ىلص:  »َمَثل �لموؤمنين في تو�ّدهم وتر�حمهم وتعاطفهم«:
4 - �لتجان�ص. ٣ - �لتعاون.   ٢ - �لمحبة.    ١ - �لتو��صل.  

 د- حكم �لمحبة و�لتعاون بين �لم�صلمين:
4 - مكروه. ٣ - مباح.   ٢ - م�صتحب.    ١ - و�جب.   
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�س4:  بيِّ �ضحة العبارات الآتية، مبينًا ما يقوي اأوا�رش املحبة:
تقوي اأوا�رش املحبة�ضحة العبارةالعبارة

�أخذ �لأ�صياء من �لآخرين دون �إذنهم.
نقل �لكالم دون �لنظر يف �لعو�قب وما ي�صببه من �لعد�وة و�لبغ�صاء

�حل�صد و�لبغ�صاء ي�صببان �لهجر بني �لنا�ص.
�ل�صالم على من تعرف فقط.

�لإح�صان �إلى �جلار من �أ�صباب تقوية �لرو�بط �لجتماعية.

�س5: ما الآداب التي يتعي مراعاتها لتقوية العالقة، اقراأ �ضورة احلجرات وحدد الآية التي تدل على 
ذلك.

�س٦: قال تعالى: { 
   {                       

- �قر�أ �لآية وتدبرها، ثم بّين: 
   �أ- بع�ص �ل�صفات �لتي حذر �لله منها.

ب- هل هذه �ل�صفات مما يعين على ��صتمر�ر �لأخوة �لإ�صالمية، و�صح ذلك؟
 ج- لماذ� حذر �لله جل وعال من هذه �ل�صفات؟

 د- كيف يكون حال مجتمع �نت�صرت فيه هذه �ل�صفات؟
�س7: كّون من الكلمات الآتية جماًل مفيدة لت�ضبح تطبيقًا �ضلوكيًا لك:

�لتر�حم       -          �لح�صد       -        �لبغ�ص     -       �لتج�ص�ص      -       �لظن       -      �لظلم
�س٨: من خالل درا�ضتك لأحاديث الوحدة قم بجمع اخل�ضال التي اأمر بها الإ�ضالم واخل�ضال التي نهى 

عنها فيما يتعلق بحقوق الأخوة الإ�ضالمية.
�س9: كيف تطبق اأحاديث الوحدة يف عالقتك مع غري امل�ضلمي؟

ن نِّ�َصاٍء َع�َصى �أَن َيُكنَّ ْنُهْم َوَل نِ�َصاٌء مِّ � مِّ ن َقْوٍم َع�َصى �أَن َيُكوُنو� َخرْيً َيا �أَيَُّها �لَِّذيَن �آَمُنو� َل َي�ْصَخْر َقْوٌم مِّ
امِلُوَن ْ َيُتْب َفاأُوَلِئَك ُهُم �لظَّ ۖ َوَل َتْلِمُزو� �أَنُف�َصُكْم َوَل َتَنابَُزو� بِاْلأَلَْقاِبۖ بِْئ�َص �ِل�ْصُم �لُْف�ُصوُق بَْعَد �ْلإِمَياِن َوَمن ملَّ ْنُهنَّ � مِّ َخرْيً

] �صورة �حلجر�ت:١١[.
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ماذا تعلمت في هذه الوحدة؟ماذا تعلمت في هذه الوحدة؟

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

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

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

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

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

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

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

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

بعد اأن در�ست هذه الوحدة وتعلمت ما في اأحاديثها من فوائَد واآداٍب، ماذا تنوي اأن تعمل؟
..................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

..................................................................................................................................................
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الوحدة الوحدة 
 الرابعة الرابعة

حم لة الرَّ حم�سِ لة الرَّ �سِ
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 قوَل النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َرِغم اأنفه ثم َرِغم اأنفه ثم َرِغم اأنفه، قيل: َمن يا ر�ضول 
يدخل  مل  ثم  كليهما  اأو  اأحدهما  الكرب  عند  والديه  اأدرك  من  قال:  الله؟ 

اجلنة« احلديث.
 قوَل النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »من اأحب اأن ُيب�ضط له يف رزقه وُين�ضاأ له يف اأجله فلي�ضل 

رحمه«.
 قوَل النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »ما من ذنب اأجدر اأن يعّجل الّله ل�ضاحبه العقوبة يف الدنيا، 

مع ما يّدخر له يف الآخرة؛ من البغي وقطيعة الرحم«.
ل من قطعك، واأعِط من حرمك، واعُف َعّمن ظلمك«.  قوَل النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »�ضِ
 قوَل النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »لي�س الوا�ضل باملكافئ، ولكن الوا�ضل الذي اإذا قطعت 

رحمه و�ضلها«.

تدرك ف�صل بِّر �لو�لدين وح�صن �صحبتهما.  ١
٢  تدرك ف�صل �صلة �لرحم وحتر�ص عليها.

٣  ت�صل رحمك بالو�صائل �ملمكنة وحتذر من قطيعتها.
٤  ت�صل من قطعك من ذوي رحمك.

٥  ت�صت�صعر �لأجر من �لله يف تعاملك مع ذوي رحمك.

ستدرس في ستدرس في 
هذه الوحدة:هذه الوحدة:

ويتوقع منك بعد ويتوقع منك بعد 
دراستك لهذه دراستك لهذه 

الوحدة أن:الوحدة أن:

     �عتنى �لإ�صالم بزرع �ملحبة و�ملودة بني �ملوؤمنني، وجعل �لإح�صان بجميع �صوره كاملاء �لذي ت�صقى به تلك 
�لنبتة، و�أف�صل �لإح�صان ما كان لذي �لقربى، ف�صلة �لأرحام من �لأمور �لتي حث عليها ديننا �لعظيم، وهي 
-�أي�صًا - مما متيل �إليه �لِفطر �ل�صليمة، ويتحقق به �لأن�ص و�لتاآلف و�ل�صتقر�ر للفرد و�لأ�شة و�ملجتمع، و�أولى 

�لأرحام بال�صلة هم �لو�لد�ن فقد قال تعالى:{                                                                                }.
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ْنُفُه  عن اأبي هريرة � قال:قال ر�ضول الله ملسو هيلع هللا ىلص: »َرِغَم اأَ  ١٢

ُثمَّ َرِغَم اأَْنُفُه ُثمَّ َرِغَم اأَْنُفُه« ِقيَل: َمْن َيا َر�ُضوَل اللِه؟ َقاَل: 
مَلْ  ُثمَّ  ِكَلْيِهَما  اأَْو  اأََحَدُهَما  الِْكرَبِ  ِعنَْد  َواِلَدْيِه  اأَْدَرَك  »َمْن 

نََّة« ]رو�ه �لبخاري يف �لأدب �ملفرد �ص ١٢ ح ١١ [. َيْدُخْل اجْلَ

ن من اإجابتك عنوانًا للدر�س. يف اأّي الأحوال يعظم اأجر ِبّر الوالدين؟ كوِّ

بها  يطوف  �أّمــه  يحمل       كان رجل 
حول �لكعبة فلما ر�أى عبد �لله بن عمر بن 
ها؟  �خلطاب  قال: �أتظن �أين �أديت بِرَّ

قـال: ل، ول بـزفـرة مـن زفر�تهـا 
] رو�ه م�صلم برقم ٢55١ [، قال ذلك �بن عمر 

فما  �لو�لدين،  حق  بِِعَظم  ًر�  ُمَذكِّ  
�لأعمال؟  بني  منزلته  وما  �لو�لدين؟  حق 
بّرهما؟ لتعرف  �لثو�ب �ملرتتب على  وما 

ذلك �قر�أ �حلديث �لآتي:

الوحدةالوحدة
٤٤

الدر�سالدر�س
1010

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

معناهاالكلمة 
غام، وهو �لرت�ب، �أي َذلَّ وخاب وخ�ش كمن ل�صق �أنفه بالرت�ب.رغم اأنفه ل�صق �أنفه بالرَّ

معاني الكلمات

�لله  حق  بعد  حق  �أعظم  عليك  فحقهما  كبري،  عليك  وف�صلهما  عظيم،  عليك  �لو�لدين  حق  �إن   -١
ور�صوله ملسو هيلع هللا ىلص، وف�صلهما عليك �أعظم ف�صل بعد ف�صل �لله ور�صوله ملسو هيلع هللا ىلص.

٢- من ف�صل �لو�لدين عليك �أن ربياك �صغري�ً،...................................،...................................

من معاني الحديث وإرشاداتهمن معاني الحديث وإرشاداته
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٣- من حق �لو�لدين عليك �لطاعة يف �ملعر وف،...................................،...................................،...
...................................،................................

ثمرة  ف�صيجنون  �لعون،  و�حتاجا  �لعظم،  منهما  ورقَّ  �جلهد،  منهما  و�صعف  �لو�لد�ن،  كرب  �إذ�   -4
زرعهما، وزهرة عي�صهما يف مالزمتك لقدميهما، وقيامك على خدمتهما، و�أنت تردد ربِّ �رحمهما كما 

ربياين �صغري�ً.
5- �لرب بالو�لدين من �أي�ش �أ�صباب دخول �جلنة، فالو�لد �أو�صط �أبو�ب �جلنة ] �أخرجه �لرتمذي برقم ١900[، وقد جاء 
معاوية بن جاهمة  �إلى ر�صول �لله ملسو هيلع هللا ىلص يريد �جلهاد، فقال له: �أََحيٌَّة �أُمُّك؟ قال: نعم؟ قال: »�لزم رجلها 

فثمَّ �جلنة« ] �أخرجه �بن ماجه برقم ٢78١[.
غار يف �لدنيا و�لآخرة. لُّ و�ل�صَّ 6- من فّرط يف حق و�لديه، فلم يقم برِبّهما؛ حلقه �لذُّ

7- من �صور �لتفريط يف حق �لو�لدين: �لن�صغال بال�صفر و�لتنزه مع وجود حاجتهما، ...........................
...................................،........

ّيًا �أو معنويًا. 8- من عقوق �لو�لدين �لتفريط يف حقهما وترك بِّرهما و�إي�صال �لأذى �إليهما �صو�ًء كان ِح�صِّ

فـّكر
لماذا َخ�ّس حالة الكبر في الحديث مع اأن ِبرَّ الوالدين واجٌب في كل الأحوال؟

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

اأراعي م�ضاعر والديَّ فال اأت�ضبب يف اإغ�ضابهما. 	
اأ�ضاعُد والديَّ يف اأعمالهما با اأ�ضتطيع. 	
	 . اأتناف�ُس مع اإخوتي واأخواتي يف ك�ضب ر�ضا والديَّ

تطبيقات 
سلوكية

؟؟التقويمالتقويم
�س1: قرن تعالى الإح�ضان اإلى الوالدين وبّرهما بتوحيده وعبادته، فما احلكمة من ذلك؟ 

�س2: كان لأبي هريرة  اأمٌّ كان بها باّرا، اذكر موقفًا له يبيِّ ذلك.
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معلومات إثرائية
من اأقوال ال�ضلف يف بر الوالدين:

     قال عروة بن �لزبري : ل متتنع من �صيء �أحّباه.
     قال �لبغوي : �صئل �حل�صن : ما بّر �لو�لدين؟ قال: �أن تبذل لهما ما ملكت، وتطيعهما فيما �أمر�ك ما مل يكن مع�صية.

     وقال �أبو هريرة لرجل وهو يعظه يف برِّ �أبيه: ل مت�ص �أمام �أبيك، ول جتل�ص قبله، ول تدعه با�صمه ] �لزهد لهناد ٢/479[.
     وقال �بن حمرييز : من م�صى بني يدي �أبيه فقد عّقه �إل �أن مييط له �لأذى عن �لطريق، و�إن كناه �أو �صّماه با�صمه فقد 

عّقه �إل �أن يقول يا �أبه ] حلية �لأولياء 5/١4٢[.
    وملا ماتت �أم �إيا�ص بن معاوية �لقا�صي �مل�صهور بكى عليها، فقيل له يف ذلك فقال: كان ل بابان مفتوحان �إلى �جلنة فاأغلق 

�أحدهما ] تهذيب �لكمال ٣/4٣6[.
     وهذ� حيوة بن �شيح ، وهو �أحد �أئمة �مل�صلمني و�لعلماء �مل�صهورين، يقعد يف حلقته يعلم �لنا�ص وياأتيه �لطالب من 

كل مكان لي�صمعو� عنه، فتقول له �أمه وهو بني طالبه: ُقْم يا حيوة فاعلف �لدجاج، فيقوم ويرتك �لتعليم. 

ن لها خ�ضو�ضيتها، ما الأمور التي ينبغي اأن تراعيها عند التعامل  �س3: طريقة التعامل مع كبري ال�ضِّ
مع الوالدين الكبريين؟

�س4: ما العالمات التي تدّلك على ر�ضا والديك عنك؟
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َحبَّ  عن اأن�س بن مالك  اأن ر�ضول الله ملسو هيلع هللا ىلص قال:»َمْن اأَ  ١٣

ْل َرِحَمُه« اأَْن ُيبْ�َضَط َلُه يِف ِرْزِقِه َوُينْ�َضاأَ َلُه يِف اأَجِلِه َفلَْي�ضِ
            ] �أخرجه �لبخاري برقم ٢067[

ِمْن  »َما  ملسو هيلع هللا ىلص:  الله  ر�ضول  قال  قال:  بكرة   اأبي  ١٤ عن 

ْنَيا، َمَع َما  اِحِبِه الُْعُقوَبَة يِف الدُّ َل اللُه ِل�ضَ َذْنٍب اأَْجَدُر اأَْن ُيَعجِّ
ِحِم« ِخُر َلُه يِف اْلآِخَرِة؛ ِمْن الَْبْغِي َوَقِطيَعِة الرَّ َيدَّ

     ]�أخرجه �أبو د�ود يف �لأدب برقم 490٢[

ميكننا اأن جنعل عنوان الدر�س: اأهمية �ضلة الرحم، اقرتح عنوانًا اآخر من عندك واكتبه يف 
اأعلى ال�ضفحة.

هل ترغب �أن يو�ّصع لك يف رزقك؟
ويبارك  عمرك  يطال يف  �أن  ترغب  هل 

لك يف وقتك؟
هل ترغب �أن تكون حمبوبًا؟

هل ترغب �أن حت�صل على �لأجر �لعظيم 
يف �لآخرة؟

�أتوّقع �أن �إجاباتك هي:نعم، ولتحّقق
ذلك �قر�أ �حلديثني �لتاليني:

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

الوحدةالوحدة
٤٤

الدر�سالدر�س
1111

معناهاالكلمة 
يو�صع.يب�ضط

يوؤخر.ين�ضاأ
 وقت موته.اأجله

معاني الكلمات



126

من معاني الحديثين وإرشاداتهمامن معاني الحديثين وإرشاداتهما

١- يو�صيك نبيك حممد ملسو هيلع هللا ىلص بتقوية عالقتك مع �أقاربك، وزيادة حمبتهم و�ألفتهم، و�لقيام ب�صلتهم �لأقرب منهم 
فالأقرب.

٢- لتحقيق �صلة �لرحم نقرتح عليك:
�أ- �أن ت�صلك و�صائل متعددة مع �أقاربك، مثل: زيارتهم، و�ل�صوؤ�ل عنهم، و�لت�صال بهم، و ..............
.................................... و ................................................ و ................................................

ب- �أن تنبذ كل طريق توؤدي �إلى �لتقاطع و�لتباغ�ص معهم، �صو�ء �أكان: 
بالقول، مثل: �صّبهم و ....................................................... و.........................................................  
�أم بالفعل، مثل: �لتكرب عليهم و ................................................. و...................................................

٣- ينبغي �أل تقابل قطيعتهم �أو �إ�صاءتهم باملثل، بل ت�صل من قطعك وحُت�صن ملن �أ�صاء �إليك.
4- �حذر من قطيعة رحمك، فاإن عقوبة قاطع �لرحم معّجلة له يف �لدنيا مع ما ينتظره يف �لآخرة.

د به من �لعقوبة  ه �لله من �لأجر لو��صل رحِمه، وما توعَّ 5- �أظنك �صتزيد عنايتك باأقاربك �إذ� علمت ما �أعدَّ
لقاطع رحِمه، وميكن تو�صيح ذلك على �لنحو �لتال:

�أقاربه من جهة �لأب �أو �لأم.رحمه
�أحق.اأجدر

ما يوؤجل له من �لعقوبة يف �لآخرة.ما يّدخر له
�لظلم و�خلروج على �لإمام.البغي

في �لدنـيا، مثل: ..........................................................................

في �لآخرة، مثل: ........................................................................

في �لدنـيا، مثل: ..........................................................................

في �لآخرة، مثل: ........................................................................
مما توعد الله به من العقوبة:ا توعد الله به من العقوبة:

مما اأعده الله من الأجر:ا اأعده الله من الأجر:
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فـّكر
جاء في التعريف باأن�س بن مالك  اأنه خدم النبي ملسو هيلع هللا ىلص ع�ضر �ضنين، قال اأن�س: والله 
، ول قال لي ل�ضيء ِلَم فعلت كذا وهاّل فعلت كذا، على اأي �ضيء  ما قال لي اأُفٍّ َقطُّ

يدل ذلك؟

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

	 اأ�ضل اأقاربي بالو�ضائل املمكنة ممتثاًل اأمر الله ور�ضوله ملسو هيلع هللا ىلص:
تطبيقات 
سلوكية

؟؟التقويمالتقويم
�س1: اخرت الإجابة ال�ضحيحة فيما يلي:

�أ- كم هو ر�ئع �أن حتر�ص على ح�صور �للقاء�ت و�ملنا�صبات بني �أقاربك؛ حيث �إن حكم �صلة �لأرحام:
٣- ُمباح ٢- م�صتحب.   ١-و�جب.   

ب- �صبب زيارتي لأقاربي:
٣- طلبًا لر�صا �لله و�صعة �لرزق وطول �لعمر.  ١- لقيامهم بزيارتنا. ٢- خوفًا من �أن يقال ل قاطع.  

دعاء  اأثر  فما  اجلنة،  ودخول  والولد  املال  بكثة  مالك   بن  لأن�س  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  دعا  اأ-  �س2: 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص  على مال اأن�ٍس  وولده؟

ب- ما ا�ضم اأبي بكرة  وما �ضلته بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص؟

	 �ضاأقوم بزيارة ).......................................................( يف عطلة نهاية هذا الأ�ضبوع.
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معلومات إثرائية

     قال القرطبي رحمه الله: وباجلملة فالرحم على وجهني: عامة وخا�صة، فالعامة رحم �لدين، ويجب مو��صلتها مبالزمة 
�لإميان و�ملحبة لأهله ون�شتهم و�لن�صيحة لهم، وترك م�صارتهم، و�لعدل بينهم، و�لنَّ�صفة يف معاملتهم، و�لقيام بحقوقهم 
�لو�جبة، كتمري�ص �ملر�صى، وحقوق �ملوتى من غ�صلهم، و�ل�صالة عليهم، ودفنهم، وغري ذلك من �حلقوق �ملرتتبة لهم.

    و�أما �لرحم �خلا�صة وهي رحم �لقر�بة من طريف �لرجل �أبيه و�أمه، فتجب لهم �حلقوق �خلا�صة وزيادة، كالنفقة، وتفّقد 
�أحو�لهم، وترك �لتغافل عن تعاهدهم يف �أوقات �شور�تهم، وتتاأكد يف حقهم حقوق �لرحم �لعامة، حتى �إذ� تز�حمت 

�حلقوق بُدئ بالأقرب فالأقرب )١(.

�س3: ا�ضتخرج ثالثًا من فوائد احلديث.
�س4: ما الثمرة املرتتبة على �ضلة الرحم؟

)١( �نظر تف�صري �لقرطبي ج١6 �ص ٢47.
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عن عقبة بن عامر � قال: لقيت ر�ضول الله ملسو هيلع هللا ىلص فقال   ١٥

ْعِط َمْن َحَرَمَك،  ْل َمْن َقَطَعَك، َواأَ لي: »َيا ُعْقَبُة ْبَن َعاِمٍر �ضِ
ْن َظَلَمَك« ] �أخرجه �أحمد: ١58[. َواْعُف َعمَّ

»َلْي�َس  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبّي  عن  عمرو   بن  الله  عبد  عن   ١6

ُل الَِّذي اإَِذا ُقِطَعْت َرِحُمُه  ُل ِبالُْمَكاِفِئ، َوَلِكْن الَْوا�ضِ الَْوا�ضِ
َلَها« ] رو�ه �لبخاري برقم 599١[. َو�ضَ

اقرتح عنوانًا منا�ضبًا يعربِّ عن فكرة احلديثي الرئي�ضة، ودّونه يف اأعلى ال�ضفحة.

�إذ� تهاجر �أخو�ن فمن خريهما؟
و�إذ� تخا�صم �ثنان فمن �أف�صلهما؟

لتتخلق  �لنف�ص وكرمها يدفعها  �إن جود 
�ل�صجايا  و�أح�صن  �لأخـــالق  باأف�صل 
ومقابلة �لإ�صاءة بالإح�صان كما جاء يف 

�حلديثني �لآتيني:

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

الوحدةالوحدة
٤٤

الدر�سالدر�س
1212

معناهاالكلمة 
�لذي يعامل باملثل.املكافئ

معاني الكلمات

من معاني الحديثين وإرشاداتهمامن معاني الحديثين وإرشاداتهما

١- �صلُة �لرحم عبادة ولي�صت مكافاأة لالآخرين، فلتكن �صلتك لرحمك عماًل ترجو ثو�به من �لله، ول 
تنتظر �أن يقابلك �لآخرون مبثلها0
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فـّكر
ما العالقة بين �ضلة القاطع، والعفو َعّمن وقع منه الظلم، واإعطاء من وقع منه الحرمان؟
..............................................................................................................................

اأ�ضُل جميع اأقاربي ولو وقع منهم تق�ضري يف �ضلتي. 	
	 . ل اأبخُل على من بخل عليَّ
اأحت�ضُب الأجَر يف العفو َعّمن ظلمني. 	

تطبيقات 
سلوكية

؟؟التقويمالتقويم
�س1: متى يعظُم اأجُر وا�ضل الرحم؟

�س2: )اأ�ضُل من و�ضلني واأقطُع من قطعني( بـَم تردُّ على من قال ذلك؟

٢- �لإخال�ُص لله و�لرغبة فيما عنده يتجلى يف حالت مثل: �أن ت�صل من قطعك،وتعفو عند �ملقدرة عمن 
ظلمك، و.....................................

٣- مقابلُة �لقطيعة مبثلها حترمك �أجر �ل�صلة وتزيد �لتقاطع.
4- مقابلُة �لإ�صاءة بالإح�صان عالمة كرم �لنف�ص و�لرغبة يف �خلري.

5- لعظم خطورة �لتهاجر بني �لأرحام �كتب �صببني من �لأ�صباب �لتي قد توؤدي �إلى ذلك، مع �قرت�ح �حللول 
�ملنا�صبة لها:

�أ - �ل�صبب �لأول: .....................................................................................
- �حللول �ملقرتحة له: .......................................................................................................................
......................................................................................................................................................

ب- �ل�صبب �لثاين: .....................................................................................
- �حللول �ملقرتحة له: .......................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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معلومات إثرائية

عندما نزل قوله تعالى: {                                                             } ]�صورة �آل عمر�ن : 9٢[ قال �أبو طلحة : �إن �أحبَّ 
مال �إّل برَْيَحاء، و�إنها �صدقة لله تعالى، �أرجو برها وذخرها عند �لله تعالى، ف�صعها يا ر�صول �لله حيث �أر�ك �لله؛ فقال 
ر�صول �لله ملسو هيلع هللا ىلص: بٍَخ! ذلك مال ر�بح، ذلك مال ر�بح، وقد �صمعُت ما قلَت، و�إين �أرى �أن جتعلها يف �لأقربني؛ فقال �أبو 

طلحة: �أفعل يا ر�صول �لله. فق�صمها �أبو طلحة يف �أقاربه وبني عمه« �أخرجه �لبخاري )56١١( وم�صلم )998(.

�س3: اربط بي قوله تعالى: {                                                     } ]�صورة �لأعر�ف : ١99[.،وحديث 
. عقبة 

. �س4: اذكر ثالثًا من اأبرز �ضفات عقبة بن عامر 
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أسئلة عامة
ح ما وعد الله به وا�ضَل الّرحم يف الدنيا والآخرة. �س1: و�ضّ

�س2: اخرت الإجابة ال�ضحيحة فيما يلي:
�أ- معنى )يب�صط( في قوله ملسو هيلع هللا ىلص : »من �أحبَّ �أن يب�صط له في رزقه«:

4 - ي�صكر. ٣ - يو�صع.   ٢ - ي�صعد.    ١ - ينزل.   
ب- معنى )ين�صاأ( في قوله ملسو هيلع هللا ىلص : »وين�صاأ له في �أجله«:

4 - يتذكر. ٣ - ين�صى.   ل.    ٢ - ُيَعجَّ ١ - يوؤخر.  
ج- �لمر�د بالأجل في قوله ملسو هيلع هللا ىلص : »وين�صاأ له في �أجله«:

4 - �لعمل. ٣- �لقدر.    ١- �لقيامة.   ٢ - �لعمر.   
د- �لمر�د بالرحم في قوله ملسو هيلع هللا ىلص : »فلي�صْل رحَمه«:

4 - �لعبادة. ٣ - �لأقارب.   ٢ - �لموّدة.   ١ - �لرحمة. 
هـ- �لأولى بال�صلة ممن ياأتي:

4 - �لخالة. ٣ - �لعم.   ٢ - �لأب.   ١ - �لأم.   
و- مما يزيد في �لأُلفة و�لمحبة بين �لأقارب:

٣- �ل�ّصكن بعيد�ً عنهم. ٢ - تاأخير �لزيارة.  ١ - تقديم �لهد�يا لهم.  
ز- مما ي�صبب �لتقاطع بين �لأقارب �أحد هذه �لأ�صياء:

١ - عدم �لتز�ور فيما بينهم.      ٢ -كثرة �لأ�صفار.     ٣- �لن�صغال بالختبار�ت.       4 - �لحياء.
ح- من لم يزرني من �أقاربي فاإنني:

٢ - ل �أدعوه لزيارتي.   ٣ - �أكتب له ر�صالة �أعاتبه فيها.     4- �أزوره ول �أهجره. ١ - ل �أزوره. 
ط- مما قد يعاقب به قاطع �لرحم في �لآخرة:

٣ - دخول �لنار.                 4 - حرمانه من �صفاعة �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص. ١ - حرمانه من �لرزق. ٢ -كر�هية �لنا�ص له. 
ي- من �أي�صر �أ�صباب دخول �لجنة:

٣- �لبر بالو�لدين. ٢- طلب �لرزق.    ١- طلب �لعلم.   
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ك- من �صور �لتفريط في حق �لو�لدين:
٢- �لن�صغال مع �لأ�صدقاء عنهما.  ٣- �لذهاب لحج �لفري�صة. ١- �لزو�ج.  

ل- من ثمر�ت �لعفو عن �لزلت وقبول �أعذ�ر �لآخرين:
١- محبة �لنا�ص لك.     ٢- ��صتمر�ر �لبر و�ل�صلة.     ٣- ر�حة �لقلب.     4- جميع �لإجابات �صحيحة.

�س3: در�ضت وحدة �ضلة الرحم وتعرفت على عظم حق الوالدين، ما الأعمال والأقوال التي يحب 
والداك اأن تعاملهما بها؟

�س4: للوالدين حق عليك يف حياتهما وبعد مماتهما، اذكر خم�ضة من هذه احلقوق.
من حقوقهما بعد مماتهمامن حقوقهما يف حياتهما

�س5: ما العاقبة التي يجنيها من َعقَّ والديه؟
�س٦: اأو�ضى الر�ضول ملسو هيلع هللا ىلص عقبة بن عامر بثالث و�ضايا، اذكرها.
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ماذا تعلمت في هذه الوحدة؟ماذا تعلمت في هذه الوحدة؟

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

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

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

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

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

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

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

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

بعد اأن در�ست هذه الوحدة وتعلمت ما في اأحاديثها من فوائَد واآداٍب، ماذا تنوي اأن تعمل؟
..................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

..................................................................................................................................................
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ثالًثا:ثالًثا: التوحيد التوحيد
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الوحدة الوحدة 
األولىاألولى

اأ�سماء اهلل و�سفاتهاأ�سماء اهلل و�سفاته
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الدر�س الأول:اإثبات اأ�ضماء الله و�ضفاته والنهي عن الإلحاد فيها.  
الدر�س الثاني: خطورة اإنكار �ضيء من اأ�ضماء الله و�ضفاته.  

الدر�س الثالث:حكم الت�ضمي باأ�ضماء الله، وتعبيد الأ�ضماء لغير الله.   

اأن يبين الطالب منهج اأهل ال�ضنة والجماعة في اأ�ضماء الله و�ضفاته اإجماًل.  
اأن يبين الطالب معنى الإلحاد في اأ�ضماء الله و�ضفاته ويحذر ذلك.  

دروس الوحدة:دروس الوحدة:

أهداف الوحدة:أهداف الوحدة:
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اإثبات اأ�سماء اهلل و�سفاته
والنهي عن االإحلاد فيها

الوحدةالوحدة
11

الدر�سالدر�س
11

عـنـاصر عـنـاصر 
الــدرسالــدرس

 ملاذا ندر�س توحيد الأ�ضماء وال�ضفات؟
اجلواب: 

١- لنحقق هذ� �لق�صم من �لتوحيد باإثبات ما �أثبته �لله لنف�صه، �أو �أثبته 
له ر�صوله ملسو هيلع هللا ىلص،وننفي ما نفاه عن نف�صه �أو نفاه عنه ر�صوله ملسو هيلع هللا ىلص.

٢- لأنه يوؤدي �إلى حمبة �لله وتعظيمه وخوفه ورجائه.
٣- لأنَّ معرفة �أ�صماء �لله و�صفاته توؤدي �إلى حمبته وَمْن �أحبَّ �صيئا 

تعلق به ورغب �أن يتعرف عليه.
4- لأنَّ معرفة �أ�صماء �لله و�صفاته تزيد �إميان �لعبد.

5- لأن �لله �أمرنا بدعائه بها.

متهيدمتهيد

نَّة واجلماعة يف اأ�ضماء الله و�ضفاته  عقيدة اأهل ال�ضُّ
�إثبات ما �أثبته �لله لنف�صه، �أو �أثبته له ر�صوله ملسو هيلع هللا ىلص من �لأ�صماء و�ل�صفات، ونفي ما نفاه �لله عن نف�صه �أو 

نفاه عنه ر�صوله ملسو هيلع هللا ىلص.
 )١(. قال تعالى: 

وهذه �لآية قاعدة يف �لأ�صماء و�ل�صفات، فنثبت لله �ل�صمع و�لب�ش و�ل�صتو�ء على �لعر�ص وغريها من 
�ل�صفات، مع نفي مماثلته �صبحانه خللقه.

)١( ]�صورة �ل�صورى:١١[. 

اإثبات اأ�ضماء الله و�ضفاته
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ُدعاء الله والتو�ضل اإليه باأ�ضمائه و�ضفاته
فالُم�صلم   ،)٢( �صبحانه:  فقال  �لُح�صنى،  باأ�صمائه  بدعائه  �لله  �أمر 

يدعو �لله ويتو�صل �إليه باأ�صمائه و�صفاته �متثاًل لأمر �لله، و�قتد�ء بر�صوله ملسو هيلع هللا ىلص.
ومن اأمثلة ُدعاء الله باأ�ضمائه اأن نقول:

يا �صميع ��صتجب لنا. 	
نا. 	 يا عزيز �أَِعزَّ
�ب ُتْب علينا. 	 يا توَّ

ن�ساط ن�ساط 

     قال �لله تعالى: 
اأقراأُ الآية، ثم اأ�ضتخرُج ا�ضمًا من الأ�ضماء المثبتة لله، و�ضفة من ال�ضفات المنفية عن الله تعالى:

1- ال�ضــــــــم المثبت لله: ..................................................

2- ال�ضفة المنفية عن الله:....................................................

ن�ساط ن�ساط 

اأذكر اأمثلة اأخرى لدعاء الله باأ�ضمائه:

...........................................-١
٢- يا رز�ق ...........................................

...........................................-٣

.)١(

الله  اأ�ضماء  ا�ضمًا من  ت�ضعة وت�ضعي  اإح�ضاء  ف�ضل 
احل�ضنى:

قال ر�صول �لله ملسو هيلع هللا ىلص:»اإن لله ت�ضعة وت�ضعي ا�ضمًا مائة 
اإل واحدًا، من اأح�ضاها دخل اجلنة«)٣(.

واإح�ضاء اأ�ضماء الله ثالث مراتب:
١- �ملرتبة �لأولى:حفظها.

٢- �ملرتبة �لثانية: َفْهُم معانيها.
�لثالثة: دعاوؤه بها، �صو�ء كان دعاء ثناٍء  ٣- �ملرتبة 
وم�صاألة،  طلب  دعاء  كان  �أم  ْكر،  كالذِّ وعبادة 

ك�صوؤ�ل �لله �جلنة برحمته.

معلومات إثرائية

)١( ]�صورة �لبقرة:٢55[.          )٢( ]�صورة �لأعر�ف:١80[.
)3( ]�أخرجه �لبخاري برقم 6957[.
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اأثر الإميان باأ�ضماء الله و�ضفاته 
 �إنَّ �لإميان بكل ��صم من �أ�صماء �لله تعالى �أو �صفة من �صفاته له �أثر يف �صلوكنا وت�ّشفاتنا، ومن تلك 

�لآثار ما يلي:
 ١- �ليقني برحمة �لله ومغفرته فاإن �لعبد �إذ� علم �أنَّ ِمْن �أ�صماء �لله: �لرحمن و�لَغُفور، ومن �صفاته �صبحانه: 

�لرحمة و�ملغفرة، دعاه ذلك �إلى عدم �لقنوط من رحمة �لله.
�لعقاب، حمله ذلك على  �أنه �صديد  �لله  �أن من �صفات  �إذ� علم  �لعبد  فاإن  �لله  ٢- �خلوف و�خل�صية من 

�خلوف من �لله تعالى و�لبعد عن مع�صيته.

معنى الإحلاد يف اأ�ضماء الله

�لإحلاد يف �أ�صماء �لله هو �مليل بها عما تدل عليه من �ملعاين �حلقيقية �لعظيمة، �إلى معاٍن باطلة.

اأنواع الإحلاد:
الأحلاد له اأنواع، ومنها:

�إنكار �صيِءٍ من �لأ�صماء، �أو مما دلَّت عليه من �ل�صفات، كمن ينكر ��صم �لرحمن.   -١
٢- ت�صبيه �صفات �لله ب�صفات �ملخلوقني،كمن يقول: �صمع �لله َك�َصْمعي، �أو بَ�َشُ �لله  كَب�َشِي.

ه به ر�صوله ملسو هيلع هللا ىلص،كت�صمية �لن�صارى له بالأب. ت�صمية �لله مبا مل ي�صمِّ به نف�صه �صبحانه، �أو ي�صمِّ   -٣
4- و�صف �لله مبا ل يليق به من �ل�صفات كو�صف �ليهود له بالفقر قال تعالى: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ    ﴾)١(.
ى �لأ�صنام باأ�صماء �لله، كت�صمية �لالت �أخذ�ً من ��صم )�لإله(. �أن ُت�صمَّ  -5

ــى:            ــال ــع ــه ت ــل ــال �ل قـ

.)٢(

وا  : �َضمَّ : ي�رشكون، عن ابن عبا�س  ذكر ابن اأبي حامت عن قتادة: 
ى من العزيز وعن الأعم�س: ُيْدِخُلون فيها ما لي�س منها)٣(. الالَت من الإله، والُعزَّ

)١( ]�صورة �آل عمر�ن:١8١[.

)٢( ] �صورة �لأعر�ف:١80[.
)٣( ]�أخرجه �بن �أبي حاتم ٣/7١6[.

الإحلاد يف اأ�ضماء الله و�ضفاته
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�س1: ما عقيدة اأهل ال�ضنة والجماعة في اأ�ضماء الله تعالى و�ضفاته؟

�س2: قال الله تعالى: 
:     

�أ - ما معنى �لإلحاد في �أ�صماء �لله و�صفاته؟
ب- ما موقفك من �لإلحاد في �أ�صماء �لله و�صفاته؟ 

ج- ما �لوعيد �لمترّتب على �لإلحاد في �أ�صماء �لله و�صفاته؟
�س3: َمثِّل بمثال على كل نوع من اأنواع الإلحاد في اأ�ضماء الله و�ضفاته.

؟؟التقويمالتقويم

َفاته َد يف اأ�ضماِء الله و�ضِ الوعيد ال�ضديد ملن اأَحْلَ
�صــبحانه:   فقــال  �لأليــم،  بالعقــاب  �أ�صــمائه  يف  �مللحديــن  وجــلَّ  عــزَّ  �للــه  ــد  توعَّ  

 فهذ� َوِعيٌد لهم بالعقوبة و�لعذ�ب.
�أ�صماء �لله، و�أن يتجنب طريق �مللحدين فيها، كما جاء �لأمر   �أن يحذر �مل�صلم �لإحلاَد يف  فالو�جب 

بذلك يف �لآية.

ن�ساط ن�ساط 

�لإلحاد في �أ�صماء �لرب تعالى، لتعظيم �لأ�صنام في نفو�ص �لنا�ص، كت�صمية:
)�لالَت( من ��صم )�لله(. 	
ى( من ��صم )..................................(. 	 )�لُعزَّ
) َمَناة ( من ��صـم )..................................(. 	

اأكمل  الفراغ ال�ضابق بما ينا�ضبه.
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خطورة اإنكار �ضيٍء من اأ�ضماء الله و�ضفاته
  .)١( كان كفار قري�ص ينكرون ��صم )�لرحمن(، قال �لله تعالى: 

ول �صك �أن من �أنكر ما �أثبت �لله لنف�صه من �لأ�صماء و�ل�صفات �أو بع�صها فهو من �لهالكني،  وقد غ�صب 
�بن عبا�ص  على رجل �رتعد حني �صمع حديثًا يف �ل�صفات فقال: )ما َفَرُق هوؤلء؟ َيِجُدون ِرّقًة عند 
َكِمه، وَيْهِلكون عند ُمَت�َصابِِهه()٢(. يعني ما �صبب خوفهم؟ يقبلون ما �ّت�صح لهم وفهموه، وينكرون ما  حُمْ

خفي عليهم وجهلوه، فيهلكون.
تعليم النا�س يكون باحلكمة

َب الله َوَر�ُضوُلُه؟()٣(.  ُثوا النَّا�َس ِبَا َيْعِرُفوَن، اأتبون اأَن ُيَكذَّ : )َحدِّ قال َعِليُّ بن �أبي طالب 
ج يف �لتعليم،  ُث �لنا�ص �إلى �أن ي�صتعمل معهم �حلكمة و�لتدرُّ ير�صد �أمرُي �ملوؤمنني َعِليٌّ � كلَّ من يحدِّ
وذلك ببيان �أحكام �لعقيدة �ل�صحيحة وبيان �حلالل و�حلر�م، وترك ما ل حتتمله عقوُلهم ب�صبب عدم فهمهم 

له؛ لأنه قد يوؤدي �إلى تكذيب �جلاهل لله تعالى ولر�صوله ملسو هيلع هللا ىلص.
�مل�صائل  من  فاإن كثري�ً  �لعلم به،  �لنا�ص مما يجب عليهم  ي�صتنكره  �أي �صيء  �أن نرتك  ولي�ص معنى ذلك 

�ل�شعية قد يجهلونها، فال يرتك �لعامل حتديثهم، بل يعلمهم برفق وحكمة.

)١( ]�صورة �لرعد:٣0[.
)٢( ]�أخرجه عبد�لرز�ق في �لم�صنف ٢0895 [.

)٣( ]�أخرجه �لبخاري برقم ١٢7[.

خطورة اإنكار �سيء
من اأ�سماء اهلل و�سفاته

الوحدةالوحدة
11

الدر�سالدر�س
22

عـنـاصر عـنـاصر 
الــدرسالــدرس
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�س1: يف �ضوء ما در�ضته ما الذي ت�ضتفيده من الآتي:

 .)١( �أ- قول �لله تعالى:            

َث قومًا حديثًا ل َتبُْلُغه عقوُلهم اإل كان لبع�ضهم فتنة()٢(. : )اإنَّك لن ُتدِّ ب- قول �بن م�صعود 

ج- معرفة معنى ��صم )�لقادر(.

)١( ]�صورة �لبقرة:٢٣5[
)٢( ]�أخرجه م�صلم برقم ١4[

التقويمالتقويم
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�أ�صماء �لله �صبحانه وتعالى ُكلُّها ُح�صنى، د�لٌَّة على �لكمال �ملطلق، 
وقد َتَكنَّى �أحُد �ل�صحابة باأحد �أ�صماء �لله �صبحانه، فغريَّ ر�صوُل �لله ملسو هيلع هللا ىلص 

ُكنيته، �حرت�مًا وتعظيمًا لأ�صماء �لله. 

 
ي باأ�ضماء الله ينق�ضم اإلى ق�ضمي:      التَّ�َضمِّ

ة به، مثل: )�لرحمن( و)�حلكم(، وهذ�، ينايف  ي باأ�صماء �لله �ملُْخَت�صَّ الق�ضم الأول: حمرم،وهو: �لتَّ�َصمِّ
كمال �لتوحيد �لو�جب. 

ى بها �خلالق و�ملخلوق، وذلك �إذ�  ي باأ�صماء �لله غري �ملخت�صة به، �لتي ُي�َصمَّ الق�ضم الثاين: جائز، وهو �لتَّ�َصمِّ
ق�صد �ل�صم �ملنا�صب للمخلوق، مثل: )عزيز، كرمي، حليم(، فهي ُتْطَلُق على �خلالق على وجه �لكمال، 

وتطلق على �ملْخلوق مبا ينا�صب نق�صه وعجزه.

ُمها ويحرتمها. ٌب مع �أ�صماء �لله  و�صفاته، يعظِّ د ول�صاُنه متاأدِّ  َقْلُب �مل�صلم �ملَوحِّ
 ومن �حرت�مها وتعظيمها: �أن ل نت�صّمى باأ�صماء �لله و�صفاته �لتي �خت�ّص بها، و�أن نحذر من ت�صميِة �أو 
يٍح: اأنه كان ُيكنى اأبا احَلَكم، فقال له النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ِف �ملخلوقني بها. و�لدليل على هذ� حديث اأبي �رُشَ َو�صْ
»اإنَّ الله هو احَلَكُم، واإليه احُلْكم« فقال: اإنَّ قومي اإذا اختلفوا يف �ضيء اأتوين، فحكمت بينهم، فر�ضي

حكم الت�سمي باأ�سماء اهلل
وتعبيد االأ�سماء لغري اهلل

الوحدةالوحدة
11

الدر�سالدر�س
33

متهيدمتهيد

عـنـاصر عـنـاصر 
الــدرسالــدرس

ي باأ�ضماء الله حكم التَّ�َضمِّ

احرتاُم اأ�ضماِء الله تعالى وتعظيُمها
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حكم تعبيد الأ�ضماء لغري الله
�ل�شك  من  يجوز، وهو  ل  �لله  لغري  �لأ�صماء  تعبيد 
�لله  مع  �أدب  و�إ�صاءة  �لتوحيد،  لكمال  �ملنايف  �لأ�صغر 

تعالى، وجعٌل للعبادة يف غري مو�صعها.
�ل�صحابة  مــن  ــدد  ع �أ�ــصــمــاء  ملسو هيلع هللا ىلص  �لنبي  ــرّي  غ ــد  وق
ــدة ــعــبَّ ــة ُم ــي ــم يف �جلــاهــل ــاوؤه ــم ــص ــت �أ� ــان  �لــذيــن ك

�صم�ص،  عبد  ��صمه  كان  �لذي  هريرة  كاأبي  �لله،  لغري 
وعبد�لرحمن بن عوف �لذي كان ��صمه عبد عمرو)٣(.

لغري  ُمعبَّد  ��صم  ُكلِّ  حترمي  على  �تفقو�  َحْزٍم:  �بُن  قال 
�لله، َكَعْبِد َعْمرو، وَعْبِد �لَكْعَبة، وما �أ�صبه ذلك، َحا�َصا 

عبَد�ملطلب )4(.
و�لو�جب على من رزقه �لله ولد�ً �أن ي�صكر �لله على نعمته، و�أن يختار لولده �أح�صن �لأ�صماء، كالأ�صماء 

�لد�لة على �أن هذ� �لولد عبٌد لله ل لغريه.

يٌح، وُم�ْضِلٌم، وعبدالله. قال:»َفَمْن  كال الفريقي، فقال: » ما اأح�ضن هذا! َفَماَلَك ِمَن الَوَلد؟« قلُت �رُشَ
ُهم؟« قلُت: �رُشَيح، قال:»َفاأنَت اأبو �رُشَيح« )١(. اأَْكرَبُ

ن�ساط ن�ساط 

اأكمل  الفراغ بما ينا�ضبه.

مة.  	 م�صروعية تغيير �لأ�صماء و�لُكَنى �لمحرَّ
وجوب .................................. �أ�صماء �لله و�صفاته. 	
نَّة للم�صلم �أن يتكنى بــ .................................. بنيه. 	 �أنَّ ِمَن �ل�صُّ

كبقية  جائزة، غري  بعبد�ملطلب  �لت�صميَة  �أن  �ل�صحيح 
�لأ�صماء �ملعبدة لغري �لله �صبحانه.

و�أّما قول �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص:»�أنا �لنبيُّ ل َكِذْب، �أنا �بُن عبد 
�ملعروف  �إلى جده  �إخبار لنت�صابه  �لُمطلب«)٢(.فهو 

عندهم بال�صجاعة و�لكرم.
وعبد�لمطلب مات قبل بعثة �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص، فال يمكن تغيير 
ى �أحد�ً بعبد �لمطلب،  ��صمه، ومل َيِرْد عنه ملسو هيلع هللا ىلص �أنه �َصمَّ
�أو �أمر �أحد�ً من �أ�صحابه بذلك، �أو �أقّر �أحد�ً عليه، �أو 

غري ��صم �أٍب كافر ل�صحابي من �ل�صحابة.

معلومات إثرائية

)١( ]رو�ه �أبو د�ود برقم 4955[.          )٢( ]رو�ه �لبخاري برقم 4٣١6[.
)3( ]ينظر تهذيب �لتهذيب ٢44/6[.  )٤( ]مر�تب �لإجماع /45١[.
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ن�ساط ن�ساط 

من الأمثلة على تْعبيد الأ�ضماء لغير الله:

 )عبد �لكعبة، عبد �لر�صول(.
من الأمثلة على تْعبيد الأ�ضماء لغير الله )غير ما تقدم(:

.) ..................................، ..................................، ..................................(

�س1: اقراأ حديث اأبي �رُشيح املتقدم ثم اأجب عن التال:
     �أ- )�حَلَكم( ��صٌم من �أ�صماء �لله تعالى، فما معناه؟
  ب- ما �لذي �متدحه �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص يف عمل �أبي �شيح؟
   ج- ما موقف �لر�صول ملسو هيلع هللا ىلص من هذه �لُكنية، وملاذ�؟ 

�س2: ما واجبك جتاه اأ�ضماء الله و�ضفاته؟ 
ا بالله يف الفراغ الوارد يف املربع )اأ(، وا�ضمًا اآخر غري خمت�س بالله يف الفراغ  �س3: �ضع ا�ضمًا خُمت�ضًّ

الوارد يف املربع )ب(:

�س4: ما موقف النبي ملسو هيلع هللا ىلص من الأ�ضماء املعبدة لغري الله؟ وعالَم  يدل ذلك؟

التقويمالتقويم

)ب()اأ(

�لرحمـــــن

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

عزيز

..........................................
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الوحدة الوحدة 
الثانيةالثانية

 الدعوة اإىل التوحيد الدعوة اإىل التوحيد
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الدر�س الرابع: المنهاج النبوي في الدعوة اإلى التوحيد.  
الدر�س الخام�س: وجوب البدء بالدعوة اإلى �ضهادة »اأن ل اإله اإل الله«.  

الدر�س ال�ضاد�س: ف�ضل الدعوة اإلى التوحيد.  

اأن يبين الطالب ف�ضل الدعوة اإلى التوحيد.  
اأن يبين الطالب اأهمية البدء بالدعوة اإلى �ضهادة »اأن ل اإله اإل الله«.  

اأن يحر�س الطالب على الدعوة اإلى التوحيد.  
اأن يعّدد الطالب بع�ضًا من و�ضائل الدعوة اإلى الله.  

اأن ي�ضت�ضعر الطالب ف�ضل الدعوة اإلى التوحيد.  
اأن يقــارن الطالــب بيــن و�ضــائل الدعــوة اإلــى التوحيد في عهــد النبي ملسو هيلع هللا ىلص   

والو�ضائل المعا�ضرة.

دروس الوحدة:دروس الوحدة:

أهداف الوحدة:أهداف الوحدة:
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المنهاج النبوي في
الدعوة اإلى التوحيد

الوحدةالوحدة
22

الدر�سالدر�س
44

عـنـاصر عـنـاصر 
الــدرسالــدرس

كان ُغاَلٌم �صابُّ َيْخُدُم �لَنبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَمِر�َص، َفاأََتاُه �لَنبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُعوُدُه، فقال: 
؟« قال: فجعَل ينُظُر اإلى اأبيِه، فقاَل  »َت�ْضَهُد اأَنَُّه َل اإَِلَه اإَِلّ اللُه واأَينِّ ر�ضوُل اللِهْ
َلُه: ُقْل َكَما َيُقوُل َلَك حممٌد قال: فَقِبَل، ثم ماَت، فقال النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »�ضلُّوا 

.)١(» على اأَِخيُكْمِ

طريقة ر�ضول الله ملسو هيلع هللا ىلص يف الدعوة
�ل�شع  وفق  تكون  �أن  بد  ل  كلها  و�لعباد�ت  جليلة،  عبادٌة  تعالى  �لله  �إلى  �لدعوة   
على  يتعّرفو�  �أن  �لدعاة  كل  على  فو�جٌب  ولذ�  ملسو هيلع هللا ىلص،  حممد  �لهدى  نبيِّ  على  ل  �لـُمـَنزَّ
تعالى: قــال  �لهدى،  على  يكونو�  حتى  عليها،  وي�صريو�  ملسو هيلع هللا ىلص  حممد  نبيهم  طريقة 

�صبيلي:  ٢(.ومعنى (

طريقتي،وعلى ب�صرية: �أي على علم ودليل.
)١( ]رو�ه �أبو يعلى برقم 4٣06، وفي �لبخاري برقم ١٢90 بلفظ م�صابه[.

)٢( ]يو�صف:١08[.

متهيدمتهيد

ن�ساط ن�ساط 

يف ق�ضة زيارة النبي ملسو هيلع هللا ىلص للغالم فوائد وِعرب، اأَ�ْضَتنِْبُطها ثم اأكتبها يف الفراغ التال:
................................................................................................................................. -١
.................................................................................................................................  -٢
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وطريقة �لر�صول ملسو هيلع هللا ىلص يف �لدعوة قائمة على �أ�صول، منها:
١ـ الإخال�س لله: باأن يبتغي بالدعوة �لثو�ب من �لله.

ين.  ٢ـ العلم: باأن يكون عاملًا مبا يدعو �إليه، وعاملًا باأحو�ل �ملَْدُعوِّ
٣ـ احلكمة: باأن يت�شف مبا ينا�صب، بحيث ي�صع كل �صيء يف مو�صعه �لالئق به. 

ة �لدعوة، وما يعرت�صه من �أذى �لنا�ص. 4ـ ال�ضرب: باأن يتحمل َم�َصقَّ

و�ضائل الدعوة اإلى الله تعالى
ع يف و�صائل دعوته، حتى   بذل �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص غاية جهده يف �لدعوة �إلى �لله، حر�صًا على هد�ية �خللق، ونوَّ

بلَّغ ر�صالة ربه �أمت �لبالغ.
ومن هذه �لو�صائل:

عـاتهم،  ١- اخلطابة والوعظ )التعليم(: فـقـد كـان �لنبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص مبـكة يـذهب �إلى �أ�صـو�ق �لـنا�ص وجتمُّ
يـدعـوهـم �إلى تـوحـيـد �لله، وكـان بـاملـدينة يـخطـب �لـنـا�ص وَيِعـُظهم فـي �جلمعة و�لعيد، وغريهما.

٢- كتاب الكتب والر�ضائل اإلى امللوك: كان �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص يبعث بالر�صائل �إلى �مللوك و�لزعماء، و�إلى ُوَجهاء 
ـّن لهم �شعه. �لنا�ص، و�إلى �أهال �لبالد �لنائية، يدعوهم �إلى �لله ويبي

٣- اإر�ضال الدعاة: كان �لنبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ير�صل بع�ص �أ�صحابه لدعوة غري �مل�صلمني �إلى �لدين �حلق، كما �أر�صل 
� �إلى �ليمن، وكذلك كان ملسو هيلع هللا ىلص ير�صل بع�ص �ل�صحابة �إلى �مل�صلمني �لذين يقيمون خارج �ملدينة  معاذ�ً 

ليعّلموهم ويبّينو� لهم �شع �لله.
من  �لله  وهبه  ملا  هد�يتهم؛  �أ�صباب  �أعظم  من  �لنا�ص  مع  ملسو هيلع هللا ىلص  �لَنبيِّ  تعاُمُل  كان  فقد  احل�ضنة:  القدوة   -4
�صبحانه:  وقــال   ،)١( تعالى:  �لله  قال  �لتعامل،  وح�صن  ــالق  �لأخ �صموِّ 

.)٢( 
يف  ذلك  وكان  �لنا�ص،  لُيفِهم  �لأمثال،  ي�شب  ملسو هيلع هللا ىلص  �لَنبيُّ  كان  الق�ض�س:  وذكر  الأمثال  �رَشُْب   -5
منا�صبات عديدة، كما قال جريُر بن عبد�لله �لَبَجليِّ � : )كنا ُجُلو�ًصا ِعْنَد �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص �إِْذ َنَظَر �إلى �لَْقَمِر َليَْلَة 
اُموَن)٣( يف ُروؤَْيِتِه، َفاإِن ا�ْضَتَطْعُتْم اأَْن َل ُتْغَلُبوا  ْوَن َربَُّكْم كما َتَرْوَن هذا الَْقَمَر، َل ُت�ضَ �لَْبْدِر وقال:»اإِنَُّكْم �َضرَتَ

ْم�ِس)4( َفاْفَعُلوا«()5(. اَلٍة قبل ُغُروِب ال�ضَّ ْم�ِس َو�ضَ اَلٍة قبل ُطُلوِع ال�ضَّ على �ضَ
)١( ]�صورة �لقلم :4[.

)٢( ] �لأحز�ب  :٢١ [.
)٣( �أي ليلحقكم �صيم في روؤيته كما يلحق �لنا�ص عند روؤية �ل�صيء فاإنهم قد يلحقهم �صيم في طلب روؤيته. 

)4( يعني �صالة �لفجر، و�صالة �لع�صر.
)5( ] �أخرجه �لبخاري برقم 6997[.



154

�س1: قال الله تعالى:    
ح طريقة الر�ضول ملسو هيلع هللا ىلص واأتباعه يف الدعوة. اقراأ الآية ال�ضابقة، ثم و�ضّ   

�س2: من و�ضائل الدعوة يف عهد الر�ضول ملسو هيلع هللا ىلص: القدوة احل�ضنة - �رشب الأمثال.
   تدث عن هاتي الو�ضيلتي.

؟؟التقويمالتقويم

 �أما م�صمون ما يدعى �إليه فيجب �أن ل يختلف عما كان عليه �لنبي � و�ل�صحابة وتبليُغ �لدعوة يكون 
بالقول و�لعمل، وب�صرية �لد�عي �لتي جتعله قدوًة ح�صنًة لغريه، فتحببهم يف �لإ�صالم.

 وقد ��صتجدت يف ع�شنا و�صائل وتقنيات حديثة، من �ملهم �أن ي�صتعني �لد�عي �إلى �لله بها َوْفَق ما �شع 
�لله، ومن تلك �لو�صائل:

 1- و�ضائل الت�ضال احلديثة.
 2- و�ضائل الإعالم.

 3- الكتب، واللقاءات والندوات الر�ضمية.
وقد �أن�صاأت �لدولة وز�رة معنية بالدعوة �إلى �لله تعالى: هي وز�رة �ل�صوؤون �لإ�صالمية و�لدعوة و�لإر�صاد.

ن�ساط ن�ساط 

بالتعاون مع جمموعتك: اذكر اأربعًا من و�ضائل الدعوة يف هذا الع�رش.
................................................................................................................................. -١
.................................................................................................................................  -٢
................................................................................................................................. -٣
.................................................................................................................................  -4
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وجوب البدء بالدعوة اإىل �سهادة 
»اأن ال اإله اإال اهلل«

الوحدةالوحدة
22

الدر�سالدر�س
٥٥

عـنـاصر عـنـاصر 
الــدرسالــدرس

 البدء بالدعوة اإلى التوحيد منهج جميع الأنبياء 

قال تعالى:  

 )١(                                                                                                                                                   
و�جلن  لالإن�ص  دعوته  يبد�أ  �أن  �لله  فاأمره  �لأر�ــص،  يف  منت�ش�ً  �ل�شك  كان  ملسو هيلع هللا ىلص  حممد�ً  نبينا  �لله  بعَث  ملا   
�لكرمي:  �لقر�آن  من  نزل  ما  �أو�ئل  من  وهي  �ملدثر،  �صورة  يف  تعالى  �لله  قول  عليه  يدل  كما  بالتوحيد،  كافة 

مه بالتوحيد. )٢(  �أي: عظِّ

ز على دعوة �لتوحيد، حتى �إن �ل�صلو�ت   وقد مكث نبيُّنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص يف مكة بعد بعثته ثالثة ع�ش عامًا، وهو ُيركِّ
�خلم�ص - وهي �أعظم �أركان �لإ�صالم بعد �ل�صهادتني - مل تفر�ص �إل يف �لعام �لعا�ش من �لبعثة، ومل ُيفر�ص �ل�صيام 

و�حلج و�لزكاة �إل باملدينة، بعد �لهجرة.
وكذلك �لأنبياء و�ملر�صلون كلهم بد�أو� دعوتهم بالتوحيد قبل �أي �صيء �صو�ه، كما يدل عليه قول �لله تعالى: 

.)٣(

اأدلة وجوب البدء بالدعوة اإلى �ضهادة اأن »ل اإله اإل الله«
نَّة.      �لأدلة كثريٌة، من �لقر�آن و�ل�صُّ

اأ- فمن القراآن الكرمي:
)4(   : ١ـ قول �لله عزَّ وجلَّ
هــي:    ُيبعث  َمــا  َل  وَّ �أَ ــتــه  لأُمَّ ر�ــصــوٍل  كــلِّ  مقولة  �أنَّ  من  تعالى  �لله  بَيََّنه  ما  ٢ـ   

 . 5(، قالها نوح وهود و�صالح و�صعيب( 

)١( ]�آل عمر�ن:64[              )٢(  ]�لمدثر:١-٣[.
)٣( ]�لأنبياء:٢5 [.                  )4( ]�لنحل:٣6[.       )5( ]�لأعر�ف:59، 65، 7٣، 85[.
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�س1:  قال تعالى:   
على اأي �ضيء تدل هذه الآية؟

التقويمالتقويم

نة: ب- من اأدلة ال�ضُّ
اأهل  من  قومًا  تاأتي  »اإنك  له:  قال  �ليمن،  �إلى  ُمعاذ�ً  بََعَث  لّما  ملسو هيلع هللا ىلص  �لله  ر�صول  �أن  عبا�ص   �بن  حديث   -١
ُهْم  فاإْن  الله -  دوا  ُيوحِّ اأْن  اإلى  الله - وفي رواية:  اإل  اإله  اأن ل  �ضهادُة  اإليه:  ما تدعوهم  َل  اأوَّ الكتاب،فليكن 
اأطاعوك لذلك،  فاإْن ُهم  لواٍت في كل يوم وليلٍة،  افتر�س عليهم خم�َس �ضَ الله  اأنَّ  فاأْعِلْمُهم  اأطاعوك لذلك، 
فاإيَّاك  اأطاعوك لذلك،  فاإْن هم  َفُتَردُّ على فقرائهم،  اأغنيائهم  ُتوؤْخُذ من  افتر�َس عليهم �ضَدقة  الله  اأنَّ  فاأْعِلمُهم 

وَكرائَم اأموالهم، واتَِّق َدعوَة المظلوم، فاإنَّه لي�س بينها وبين الله ِحجاب«)١(. 
اإلى  َوَر�ُضوِلِه،  ٍد عبداللَِّه  مَّ �لروم: »من حُمَ ِهَرْقَل ملك  �إلى  ملسو هيلع هللا ىلص كتب  �لنبيَّ  �أنَّ  ٢ـ ما رو�ه �بن عبا�ص  
ا َبْعُد: َفاإينِّ اأَْدُعوَك ِبِدَعاَيِة اْلإ�ْضاَلِم، اأَ�ْضِلْم َت�ْضَلْم، ُيوؤِْتَك  وِم، �َضاَلٌم على من اتََّبَع الُْهَدى، اأَمَّ ِهَرْقَل َعِظيِم الرُّ

يَِّي«)٢(. ِري�ضِ ، َفاإْن َتَولَّْيَت فاإن َعَلْيَك اإِْثَم اْلأَ َتْيِ اللُه اأَْجَرَك َمرَّ

 �ضبب البدء بالدعوة اإلى التوحيد

توحيد �لله تعالى �أوجب �لو�جبات و�أعظمها، و�أول ماُيدعى �إليه �لنا�ص، لأنه مفتاح �لدخول يف �لإ�صالم، 
َل َرِحَمه، وبَرَّ و�لديه، و�أح�صن  د�ً، فلو �أنَّ �إن�صانًا َو�صَ ولأنَّ �أيَّ عمٍل ل ُيقبُل �إل �إذ� كان �لقائُم به موحِّ
د�ً لله �صبحانه. �إلى �مل�صاكني، فاإنه ل ُيثاب على �صيٍء من هذه �لأعمال �جلليلة يف �لآخرة �إل �إذ� كان موحِّ
مو� هذ� �لو�جب �لأول على كل �لو�جبات،       ولذ� يلزم �لدعاة �إلى �لله -عندما يدعون �لنا�ص- �أن يقدِّ

ويبدوؤ� بالأهم فالأهم من �ش�ئع �لإ�صالم. 

)١( ] �أخرجه �لبخاري برقم 4090[، ]وم�صلم )١9([.
)٢( �أي �لفالحين، و�أر�د بذلك �أن عليه �إثم �ل�صعفاء و�لأتباع، �إذ� لم ي�صلمو�، تقليد�ً له.
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�س2: اخرت الإجابة ال�ضحيحة مما بي الأقوا�س، مع التعليل:
   بعث �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص معاذ�ً  �إلى �ليمن فاأمره �أن يبد�أ �لنا�ص بالدعوة �إلى:

   )ال�ضالة -التوحيد -الزكاة -احلج(. 
   التعليل: ......................................................................................................................

�س3: )املطالبة بالفرائ�س ل تكون اإل بعد التوحيد(.
ح معنى هذه العبارة باإيجاز.    و�ضِّ
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ُجوِر من  قال ر�صول �لله ملسو هيلع هللا ىلص: »من َدَعا اإلى ُهًدى كان له من اْلأَْجِر ِمثُْل اأُ
َتِبَعُه َل َينُْق�ُس ذلك من اأُُجوِرِهْم �ضيئًا«)١(.

ف�ضل الدعوة اإلى التوحيد
  �لدعوة �إلى �لله تعالى من �أزكى �لأعمال و�أف�صلها، كما دلَّت على ذلك �لن�صو�ص، مثل قوله تعالى: 

.)٢(

  و�لدعوة �إلى �لله على مر�تب ودرجات، �أعظمها و�أجلُّها �لدعوة �إلى �لتوحيد، �لذي هو �أ�صا�ص كل 
�لأعمال.

)١( ]�أخرجه م�صلم برقم ٢674[.
)٢( ]ف�صلت:٣٣[.

ف�سل الدعوة اإىل التوحيد

الوحدةالوحدة
22

الدر�سالدر�س
66

متهيدمتهيد

عـنـاصر عـنـاصر 
الــدرسالــدرس

ن�ساط ن�ساط 

 اأقراأ الحديث واأ�ضتخرج منه ما يدل على ف�ضل الدعوة:

...................................................................................................................................... 
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ن�ساط ن�ساط 

بالتعاون مع زميلي اأكتب ما اأ�ضتفيده من قول 
الر�ضول ملسو هيلع هللا ىلص: »فوالله لأن يهدي الله بك رجاًل 

واحدًا، خرٌي لك من ُحْمِر النَّعم«.
الفائدة:

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

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

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

ملا  طالب   �أبــي  بن  عليِّ  ق�صة  يف  جاء 
�صكا عينيه �أنَّ �لنبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ب�صق فيهما، وهذ� بق�صد 
مد�و�ته، ف�صفاه �لله من حلظته، فاإن �لله جعل من 
�لربكة و�لطيب يف ِرْيق ر�صوله ملسو هيلع هللا ىلص وَعَرقه و�صعره 
به  لُي�صفى  �إنه  �آيٌة ودللٌة على �صدقه، حتى  ما هو 
من  غريه  دون  ملسو هيلع هللا ىلص  بالنبيِّ  خا�صٌّ  وهو  �ملري�ص، 

�ل�صاحلني.

معلومات إثرائية

 ثواب الدعوة اإلى التوحيد
�عي �إلى �لتوحيد، و�شب َمَثاًل تقريبّيًا لهذ� �لثو�ب �لعظيم، فعن �ضهل بن  بنيَّ �لنبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِعَظَم ثو�ِب �لدَّ
الله  اللَه ور�ضوَله، ويحبُّه  قال يوم خيرب: »لأعطيَّ الراية غدًا رجاًل يحب  ملسو هيلع هللا ىلص  الله  اأن ر�ضول   � �ضعد 
اأ�ضبحوا، غدوا على  ُيعطاها، فلما  اأَيُّهم  ليلتهم:  النا�ُس يدوكون  الله على يديه«، فباَت  ور�ضوُله، يفتح 
ر�ضول الله ملسو هيلع هللا ىلص كلُّهم يرجو اأن ُيعطاها، فقال: »اأين عليٌّ بن اأبي طالب؟« فقيل: هو ي�ضتكي عينيه، فاأر�ضُلوا 
اأَ كاأن مل يكن به َوَجع، فاأعطاه الراية، فقال: »انُفذ على  َق يف عينيه، ودعا له، َفرَبَ اإليه، فاأُِتَي به، فَب�ضَ
ِر�ْضِلك حتى َتنِْزَل ب�ضاحتهم، ثم ادعهم اإلى الإ�ضالم، واأخربهم با يجب عليهم من َحقِّ الله تعالى فيه، 

فوالله لأن يهدي الله بك رجاًل واحدًا، خرٌي لك من ُحْمِر النَّعم«)١(. 

)١( ] �أخرجه �لبخاري برقم ٢847[، ]وم�صلم  برقم ٢406[

الهدف من الدعوة اإلى التوحيد
، وغريهما من دعاته ملسو هيلع هللا ىلص، فاإنا جند �أنه  ل فيما �أمر به �لنبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص علي بن �أبي طالب ومعاذ�ً  عند �لتاأمُّ
يو�صيهم بدعوة غري �مل�صلمني و�حلر�ص على هد�يتهم، و�أنه ل يتطلع لقتالهم �أو ظلمهم و�لبغي عليهم، بل 
�إنه ملسو هيلع هللا ىلص يبذل ما ي�صتطيع لتاأليف قلوبهم وحتبيب �خلري و�لهدى �إليهم؛ حتى ينجو� وي�صعُدو�، فاإن �لله تعالى 

بعث نبيه حممد�ً ملسو هيلع هللا ىلص رحمة للعاملني.
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�س1: اذكر دلياًل على ف�ضل الدعوة اإلى التوحيد.

�س2: ما الهدف من دعوة غري امل�ضلمي اإلى الإ�ضالم؟

التقويمالتقويم
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الوحدة الوحدة 
الثالثةالثالثة

الهــدايـةالهــدايـة
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الدر�س ال�ضابع: اأنواع الهداية.  
الدر�س الثامن: اأ�ضباُب الهداَيِة وموانعها.  

اأن يبين الطالب اأنواع الهداية مع الدليل.  
اأن يفّرق الطالب بين اأنواع الهداية.  

اأن ي�ضت�ضعر الطالب معنى اخت�ضا�س الله بهداية التوفيق.  
اأن يعّدد الطالب اأ�ضباب الهداية ويطّبق بع�ضها.  

اأن يقترح الطالب حلوًل لمعوقات الهداية.  

دروس الوحدة:دروس الوحدة:

أهداف الوحدة:أهداف الوحدة:
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اأنــواع الهـــداية

الوحدةالوحدة
٣٣

الدر�سالدر�س
77

كاَن نبيُّ �لله �إبر�هيم � حري�صًا على هد�ية �أبيه )�آَزَر(، �لذي كان 
عبادة  �إلى  و�أر�صده  عبادتها،  عن  �إبر�هيم  �بُنه  نهاه  وقد  �لأ�صنام،  يعبد 

�لرحمن، قال �لله تعالى:       
)١(                                                               

على  ��صتّمر  ــاه  �أب �أن  �إل   � �إبر�هيم  �إلــحــاح  من  �لرغم  وعلى 
�لله �صبحانه:  قال  �لله،  يعبدون من دون  مما   � �إبر�هيم  فتبّر�أ  �ل�صرك، 

 )٢(

)١( ]�لأنعام:74[.
)٢( ]�لزخرف:٢6[.

متهيدمتهيد

عـنـاصر عـنـاصر 
الــدرسالــدرس

تعريف الِهَداية

الل. �َصاد، �صد �ل�صَّ الهداية لغًة: ماأخوذة من: َهدى، و�لُهدى هو �لرَّ

ن�ساط ن�ساط 

ة: اأ�ضتفيُد من هذه الِق�ضَّ
................................................................................................................................. -١
.................................................................................................................................  -٢
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اأنواع الهداية
اأنواع الهداية

هد�ية �لإر�صادهد�ية �لتوفيق

تعريفها:
�لتوفيق لقبول �لحق و�لعمل به.

وهي خا�صة بالله وحده.

تعريفها:
بيان �لحق و�لدللة عليه.

وهي للر�صل، وَمن �ّتبعهم على ب�صيرة. 
الدليل:

قوله تعالى: 
الدليل:

قوله تعالى: 

. )١(
. )٢(

ه حر�س النبي ملسو هيلع هللا ىلص على هداية عمِّ

حر�ص �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص على هد�ية عّمه ببيان �لحق له، ودعوته �إليه، لكن عّمه �متنع عن قبول �لحق ومات على 
�ل�صرك، فلم يملك له �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص �صيئًا؛ لأن هد�ية �لتوفيق لقبول �لحق ل يملكها �إل �لله تعالى، فعن �لم�صيَّب 
َرْت اأبا طالب الوفاُة، جاءه ر�ضوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص، وِعنَْدُه عبد الله بن اأبي اأَُميََّة  �بن َحْزن  قال: »لما َح�ضَ
واأبو جهل، فقال له: »يا َعّم، ُقْل: ل اإله اإل الله، كلمًة اأَُحاجُّ لك بها عند الله«، فقال له: اأَتْرَغب عن 
ِملَّة عبدالمطلب؟! فاأعاد عليه النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، فاأعادا، فكان اآِخُر ما قال: هو على ِملَِّة عبدالمطلب، واأبى اأْن 
يقول: ل اإله اإل الله، واأنزل الله في اأبي طالب:  )٣(.

.]�لأنعام:74[.

)٣( ]�لق�ص�ص:56[ ]أخرجه البخاري برقم:٤٧٧٢[.   )١( ]�لق�ص�ص:56[.   )٢(  ]�ل�صورى:5٢[. 
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�س1: اأكمل الفراغات التالية با ينا�ضبها:
هد�ية �لتوفيق هي: ...........................................، وهي خا�صة بـ ...........................................

هد�ية �لإر�صاد هي: ...........................................،  وهي لـ ...........................................
و ...........................................  على ب�صرية.

ا تت الإجابة ال�ضحيحة مما بي الأقوا�س: �س2: �ضع خطًّ
�أ- تو�صيح معنى »ل �إله �إل �لله«.   )هد�ية توفيق - هد�ية �إر�صاد(. 
ب- بياُن �صفة �ل�صالة.   )هد�ية توفيق - هد�ية �إر�صاد(. 
ج- �صرح �صدر �لعبد لالإ�صالم.            )هد�ية توفيق - هد�ية �إر�صاد(.

؟؟التقويمالتقويم

الأعمال بالخواتيم 

يقول �لنبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َكاَن اآِخُر َكالِمِه ل اإَِلَه اإِل الله َوَجَبْت َلُه الَْجنَُّة«)١(.
ه �أبو طالب هذه �لكلمة �لعظيمة قبل �أن يموت حتى ُيختم له  ولهذ� َحِر�َص �لنبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص على �أن يقول عمُّ

رَّ على �ل�صرك، فمات عليه. بها، ولكنَّ �أبا طالب لم ي�صتجب، و�أ�صَ
فعلى �لعبد �أن ُيِلحَّ في �صوؤ�ل �لله �أن يثبته على �لتوحيد، ويختم له به، كما كان �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص يكثر من قوله: 

»يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك« )٢(.

)١( ] �أخرجه �أبو د�ود  ٣١١6 [.
)٢( ] �أخرجه �لترمذي  ٢١40[.
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. �س3: قال الله تعالى: 
.    وقال تعالى:  

ُنِفَيْت �لهد�ية عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص في �لآية �لأولى، و�أُثبَِتْت في �لآية �لثانية، فما �لفرق بين �لهد�يتين في �لآيتين؟ 
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كان ال�ضحابي الجليل �ضلمان الفار�ضي � على غير دين الإ�ضالم، 
فانتقل اإلى بلدان عديدة يبحث عن الحق، ولقي في اآخرها رجاًل اأخبره 
اأنه قد اأََظلَّ زماُن نبيٍّ يخرج باأر�س العرب، وذكر له عالماته وعالمات 
البلد التي ُيهاجر اإليها وهي )المدينة(، فقّرر �ضلمان � الرحيل اإليها، 
وعر�س على من يو�ضله بقرًا وغنمًا كان يملكها، فحمله بع�س الم�ضافرين 
معهم، فباعوه لرجل من اليهود فلما هاجر النبي ملسو هيلع هللا ىلص اإلى المدينة، ذهب 

اإليه �ضلمان � فعرفه بعالمات النبوة فيه، فاأ�ضلم �)١(.

)١( ] ُينظر  م�صند �لإمام �أحمد برقم: ٢٣7٣7[.

اأ�سباُب الهداَيِة وموانعها

الوحدةالوحدة
٣٣

الدر�سالدر�س
88

متهيدمتهيد

ن�ساط ن�ساط 

اأقراأ الق�ضة، واأ�ضتخرج منها �ضببًا من الأ�ضباب التي بذلها �ضلمان � لي�ضل اإلى الحق:

...................................................................................................................................... 
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اأ�ضباب الهداية
من �أهّم �أ�صباب �لهد�ية ما يلي:

1- الدعاء:
�لله �صبحانه هو �لذي بيده �لهد�ية، فعلى �لم�صلم �أن يطلبها منه �صبحانه، مع �لأخذ باأ�صبابها، و�لبعد عن مو�نعها. 
ومن �صعادة �لعبد �أن يحر�ص على �لدعاء في �لأوقات و�لأحو�ل �لفا�صلة، و�أن ُيكثر من دعاء �لله �أن يهديه ويثّبته، وفي 

�لحديث �لقد�صي يقول �لله تعالى: »يا عبادي كلكم �ضالٌّ اإل من هديته فا�ضتهدوني اأهدكم«)١(.
2- العلم ال�ضرعي: 

نة؛ لأنه ينير للم�صلم طريقه، فيعبد َربَُّه على هدى وب�صيرة،  للعلم �ل�صرعي َمْنِزلٌة عظيمٌة في �لكتاب و�ل�صُّ
ويكون �صببًا لتعظيم �لله وخ�صيته، قال �لله تعالى:  )٢(.

وتح�صيل �لعلم �ل�صرعي �لمو�صل للهد�ية �أ�صا�صه قر�ءة �لقر�آن وتدبّره وحفظه، ومد�ر�صة �صّنة �لم�صطفى  ملسو هيلع هللا ىلص 
و�لّطالع على �صيرة �ل�صلف �ل�صالح ومنهجهم، و�لحر�ص على ح�صور مجال�ص �لعلماء لتلّقي �لعلم عنهم.

 3- الرفقة ال�ضالحة: 
رونه �إذ� َن�ِصي، وُيعينونه  للرفقة �ل�صالحة �أثٌر حميٌد على جلي�صهم، فهم يعلِّمون �أخاهم �إذ� جهل، ويذكِّ

على �لخير �إذ� َذَكر، وكل ذلك يي�ّصر له طريق �لهد�ية و�لثبات عليها.
يقول �لنبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »اإنما َمَثُل الجلي�س ال�ضالح والجلي�س ال�ضوء: َكَحاِمل الِم�ْضِك ونافخ الِكير، فحامل 
: اإما اأن يحرق  الم�ضك: اإما اأن ُيْحِذَيَك)٣(، واإما اأن تبتاع منه، واإما اأن تجد منه ريحًا طيبًة، ونافخ الِكيِرِ

ثيابك، واإما اأن تجَد ريحًا خبيثًة«)4(.
َموانُع الهدايِة:

 من �أهم مو�نع �لهد�ية ما يلي:
1- ال�ضيطان: 

دُّ �لنا�ص عن �صبيل �لله و�إ�صاللهم.  �أكبر عدوٍّ لالإن�صان هو �ل�صيطان، وهدفه �صَ

)١( ]�أخرجه م�صلم  برقم ٢577[.
)٢( ]فاطر:٢8[.

)٣( يحذيك: يعني يعطيك من عنده م�صكًا.
)4( ] �أخرجه �لبخاري  5٢١4[، و]�أخرجه م�صلم ٢6٢8[.

عـنـاصر عـنـاصر 
الــدرسالــدرس
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ن�ساط ن�ساط 

بالتعاون مع زمالئي، اأ�ضيف موانع اأخرى للهداية:
................................................................................................................................. -١
.................................................................................................................................  -٢

 )١( تعالى:  قــال 
فعلى �لم�صلم �أن ي�صتعيذ بالله من �ل�صيطان، ويحذر َكيَدُه وَمْكَره، و�تَِّباَع خطو�ته.

ُب للباطل:  2- التَّع�ضُّ
كثيٌر من �لنا�ص يتبين لهم �لحق ويعرفون طريقه، لكنهم يرف�صونه، متع�صبين للباطل، فيكون ذلك �صببًا 

في �صاللهم.
ــى:       ــ ــالـ ــ ــعـ ــ قــــــــال تـ

 .)٢(

3- رفقاء ال�ضوء: 
ُره منه.  قرين �ل�صوء ُيزيُِّن لقرينه �لباطَل، ويوقعه في �لمعا�صي و�لآثام، وينهاه عن �لخير، ويحذِّ

بل �إن رفيق �ل�صوء قد يو�صل �صاحبه �إلى �لنار، كما وقع لأبي طالب عندما �صّده �صاحباه عن قبول كلمة 
�لتوحيد و�لنطق بها، فمات على �ل�صرك.

قال �لله تعالى:          
.)٣(

                                                                                                                                                                                                                                

4- الجهل: 
�لدنيا -  بالحق- و�إن علمو� ما علمو� من  ب�صبب جهلهم  �لم�صتقيم،  �لطريق  �لنا�ص عن  لَّ كثير من  �صَ

فوقعو� في �ل�صرك و�لبدع و�لخر�فات و�لمعا�صي.
لقومه:      ومــحــاورتــه   � هــود  نبيه  عــن  مخبر�ً  تعالى  �لله  ــال  ق

.)4(

)١( ]فاطر:6[.                )٢( ]�لمائدة:١04[.                )٣( ]�لفرقان:٢7-٢9[.                )4( ]�لأحقاف:٢٣[.
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�س1:  اأكمل اجلدول التال با ينا�ضبه:

من موانع الهداية ومعوقاتهامن اأ�ضباب الهداية

١- ....................................................١- �لدعاء.

.................................................... -٢- ....................................................٢

٣- �لرفقة �ل�صيئة.٣- ....................................................

�س2:  اذكر دلياًل على خطورة رفيق ال�ضوء. 

التقويمالتقويم
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الوحدة الوحدة 
الرابعةالرابعة

معنى ال�سرك واأنواعهمعنى ال�سرك واأنواعه
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الدر�س التا�ضع: ال�ضرك واأنواعه.  
الدر�س العا�ضر: �ضَفاُت الُم�ضْرِكين.  

الدر�س الحادي ع�ضر: حماية الم�ضطفى ملسو هيلع هللا ىلص َجنَاب التوحيد.  

ملسو هيلع هللا ىلص في حماية جناب التوحيد و�ضّد  النبي  ح الطالب �ضيئًا من جهود  اأن يو�ضّ  
طرق ال�ضرك.

اأن يذكر الطالب معنى ال�ضرك ويبين خطره.  
اأن يجتنب الطالب ال�ضرك ويحذر عواقبه.  

اأن يذكر الطالب اأنواع ال�ضرك من حيث مناق�ضته لأ�ضل التوحيد وكماله.  
اأن يحدد الطالب �ضمات الم�ضركين.  

اأن يمّثل الطالب لبع�س �ضور ال�ضرك في الواقع المعا�ضر.  

دروس الوحدة:دروس الوحدة:

أهداف الوحدة:أهداف الوحدة:
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ال�ســـرك واأنــواعــه

الوحدةالوحدة
٤٤

الدر�سالدر�س
99

عـنـاصر عـنـاصر 
الــدرسالــدرس

من خالل درا�ضتي ال�ضابقة علمت اأن التوحيد ثالثة اأنواع، هي:
١- توحيد �لربوبية. ٢- توحيد �لعبادة.  ٣- توحيد �لأ�صماء و�ل�صفات.

�أعرف ما ي�صاّده ويبطله،  �أن  �لتوحيد، فعليَّ  �لله عليَّ مبعرفة  �أنعم  �إذ� 
لكي �أحذر منه و�أجتنبه،وهو: ........................................................

متهيدمتهيد

 تعريف ال�رشك 
�ل�شك لغة: من �ل�ش�كة، وهي �لت�صوية.

  اأنواع ال�رشك 
ال�رشك نوعان: 

ُك �لأكرب، وهو: �عتقاد م�صاركة غري �لله لله يف ربوبيته، �أو عبادته،�أو �أ�صمائه و�صفاته. ْ النوع الأول: �ل�شِّ

ن�ساط ن�ساط 

من خالل فهمي لتعريف ال�رشك الأكرب اأكمل الفراغات با ينا�ضبها:
بوبيَّة، اأمثلته: ال�رشك يف الرُّ

١- �أن يعتقد �أن �ل�صاحر �أو �لكاهن يعلم �لغيب.
.................................................................................................................................  -٢
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ال�رشك يف العبادة، اأمثلته:
١- �أن ي�صجد للقرب �أو �ل�صنم قا�صد�ً �لتعبد بذلك.

.................................................................................................................................  -٢
ال�رشك يف الأ�ضماء وال�ضفات، اأمثلته:

١- �أن ي�صمي �ل�صنم بالالت من ��صم )�لله(.
.................................................................................................................................  -٢

ك  �ل�شِّ َحدِّ  �إلى  ْل  َي�صِ �لن�صو�ص �شكًا، ومل  �ُصمي يف  ما  �لأ�صغر، وهو: كل  ُك  �ل�شِّ الثاين:  النوع 
�لأكرب، كاحللف بغري �لله، و �لرياء.
الفرق بي ال�رشك الأكرب والأ�ضغر 

�لكتاب  ��صتنبطوها من  بينهما بفروق  �لعلماء  ق  بنوعيه �لأكرب و�لأ�صغر، لكن فرَّ �ل�شك قبيح و�صنيع   
نَّة، منها: و�ل�صُّ

ُْك الأكرب ُك الأ�ضغرال�رشِّ ال�رشِّ

 ُيحبُط �لعمل �لذي خالطه )كالرياء يف �ل�صالة(.ُيحبُِط جميع �لأعمال.

ل يخرج عن ِملَّة �لإ�صالم.يخرج عن ِملَّة �لإ�صالم.

ل يوجب �خللود يف �لنار.يوجب �خللود يف �لنار.

اخلوف من ال�رشك
�ل�شك �أخطر �لذنوب، ولهذ� خافه �لأنبياء عليهم �ل�صالة و�ل�صالم على �أنف�صهم وعلى �أممهم، فهذ� 
)١(.ومعنى  �إبر�هيم �خلليل عليه �ل�صالة و�ل�صالم يقول د�عيًا ربه: 
�إبر�هيم عليه  �لآية: �أي: �جعلني وبَنِيَّ يف جانب، وعبادة �لأ�صنام يف جانب �آخر بعيد عنا، فاإذ� كان 

)١( ]�إبر�هيم:٣5[. 
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�ل�صالة و�ل�صالم �لذي حطم �لأ�صنام خاف على نف�صه وبنيه �ل�شك، فغريه من باب �أولى، ولهذ� قال بع�ص 
�ل�صلف: )من ياأمن من �لبالء بعد خليل �لله �إبر�هيم؟(]رو�ه �لطربي يف تف�صريه:  ١٣/٢٢8[ 

: »اإن اأخوف ما اأخاف عليكم ال�رشك  وكذلك خاف �لر�صول � على �أمته �ل�صــرك فقال لأ�صحابه 
الأ�ضغر، قالوا: وما ال�رشك الأ�ضغر يا ر�ضول الله، قال: الرياء«] �أخرجه �أحمد برقم ٢٣6٣0[.

ومما يبني خطورة �ل�شك �أن كثري�ً من �لنا�ص يقع منه �ل�شك وهو ل يدري، قال �: »ال�رشك اأخفى من 
دبيب الّذّر على ال�ضفا يف الليلة الظلماء«] �أخرجه �حلاكم برقم ٢/٣١9[.

ال�رشك ل يغفره الله تعالى

�ل�شك �أعظم �لذنوب، ولهذ� ل يغفره �لله تعالى، قال تعالى:  

ُك ِبِه �ضيئًا دخَل اجَلنََّة، وَمْن َلِقَيُه  ومل�ضلٍم عن جابر � اأنَّ ر�ضوَل الله � قال: »َمْن َلِقَي اللَه ل ُي�رْشِ
ُك ِبِه �ضيئًا َدَخَل النَّاَر«]م�صلم برقم 9٣[.  ُي�رْشِ

الذنوب التي دون ال�رشك

نوب ق�صمان: �صغائر وكبائر.  ك ِمَن �لذُّ ما ُدوَن �ل�شِّ
فَمْن مات على �لتوحيد، ولكنه ُم�ِشٌّ على كبريٍة من كبائر �لذنوب، فهو حتت م�صيئة �لله: �إْن �صاء َغَفَر َلُه 

ر �أُدخل �جلنة. به بعدله؛ ليطهره من ذنوبه، فاإذ� ُطهِّ بِف�صله، ثم �أدخَله �جلنة، �أو عذَّ
ــى:     ــالـ ــعـ ــه تـ ــلـ ــال �لـ ــ  قـ

]�لن�صاء:48[.

]�لن�صاء:48[.
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ك الأكرب.  ف ال�رشِّ �س1: عرِّ
�س2: قارن بي ال�رشك الأكرب والأ�ضغر من حيث:

   �أ- تاأثري ُكلٍّ منهما على �لعمل.
اِحبِهما يف �لآخرة.  ب - م�صري �صَ

�س3: قال الله تعالى على ل�ضان اإبراهيم عليه ال�ضالة وال�ضالم:     
  عالَم يدل دعاء اإبراهيم بهذه الدعوة؟

؟؟التقويمالتقويم
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قال �لله تعالى: 
.)١(   

فلما  ُنوٍح،  َقْوِم  َي من  احِلِ ِرَجاٍل �ضَ : )اأَ�ْضَماُء  �بن عبا�ص  قال 
ِهْم التي َكاُنوا  اِل�ضِ ُبوا اإلى جَمَ ْن اْن�ضِ ْيَطاُن اإلى َقْوِمِهْم اأَ َهَلُكوا اأَْوَحى ال�ضَّ
وَها ِباأَ�ْضَماِئِهْم، َفَفَعُلوا فلم ُتْعَبْد، حتى اإذا َهَلَك  ابًا َو�َضمُّ وَن اأَْن�ضَ َيْجِل�ضُ

َخ الِْعلُْم ُعِبَدْت()٢(. اأُوَلِئَك َوَتنَ�ضَّ

�سـَفاُت الُم�ْسـِرِكـين

الوحدةالوحدة
٤٤

الدر�سالدر�س
1010

متهيدمتهيد

ن�ساط ن�ساط 

من خالل قراءتي لقول ابن عبا�س في الآية، اأبين �ضبب وقوع قوم نوح � في ال�ضرك؟

الجواب:
...................................................................................................................................... 

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

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

)١( ]نوح:٢٣[. 
)٢( ]�أخرجه �لبخاري برقم 46٣6[، ومعنى تن�صخ �لعلم: ذهبت �آثاره بذهاب �لعلماء.
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من �ضفات امل�رشكي 
�صفات �مل�شكني �ملذمومة كثرية، ومنها:

1- الغلّو: 
ُموهم من �لأنبياء  جماوزة �حلد �مل�شوع يف �لدين باعتقاد �أو قول �أو فعل، وقد غال �أهل �ل�صالل فيمن َعظَّ

و�ل�صاحلني وغريهم، حتى وقعو� يف �ل�شك بهم.
ُل من وقع فيه قوم نوح �. و�لغلّو من �أعظم �أ�صباب �لوقوع يف �ل�شك قدميًا وحديثًا، و�أَوَّ

2- الإعرا�س عن احلق: 
تعالى:  قــال  �أعر�صو�،  �لله  عقاب  �لر�صل  �أنذرتهم  �إذ�  �ل�شك،  �أهــل  يف  قبيحة  �صفة  وهــذه   
�ل�صالة  عليهم  ر�صله  �إلى  �لله  �أوحاه  مبا  ينتفعون  ل  ولهذ�   ،)١(

و�ل�صالم.
ومل يوقع �أهل �ل�شك يف �لإعر��ص �إل تكرّبهم عن �حلق.

 3- التع�ضب لغري احلق:
وقّلدوهم  �آباءهم،  عليه  وجدو�  �لذي  �لباطل  لزمو�  حيث  �مل�شكني،  �أكرث  �صالل  �صبب  هذ�  وكان 

عنهم:   تعالى  �لله  قال  �أعمى،  تقليد�ً  فيه 
  .)٢( 

عـنـاصر عـنـاصر 
الــدرسالــدرس

ن�ساط ن�ساط 

اأ�ضتخرج من كل اآية �ضفة من �ضفات الم�ضركين واأكتبها في الفراغ المنا�ضب:

تـــعـــالـــى:           ــه  ــ ــل ــ �ل قـــــول   -١
.)٣( 

ال�ضفة: ..................................................................   

)١( ]�لأحقاف:٣[.     )٢( ]�لزخرف:٢٣[.      )٣( ]�لروم:٣١-٣٢[.
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  .)١( ٢- قول �لله تعالى: 
ال�ضفة: ..................................................................

ــى:   ــالـ ــعـ تـ �لـــلـــه  ــول  ــ قـ  -٣
.)٢(

ال�ضفة: ..................................................................

التحذير من �ضفات امل�رشكي
ومن  منه،  بالتحذير  �لكثرية  �لن�صو�ص  جــاءت  �لنار،  �إلــى  يو�صل  �صبباً  �لأكــرب  �ل�شك  كان  ملا 
باإمامهم حممد �. �أهل �لتوحيد، ويقتدي  �أن يت�صف ب�صفات  �أهله، و�أُِمر �مل�صلم   �لت�صاف ب�صفات 

 �ضور ال�رشك 
 �صور �ل�شك كثرية منها: 

�ملنافع ودفع  �لأنبياء و�لأولياء و�ل�صاحلني وغريهم جللب  الله: كدعاء �لأمو�ت من  دعاء غري   -١
.)٣( �مل�صار، قال تعالى: 
و�جلن و�ملالئكة  و�لكو�كب  و�لأحــجــار  و�لقبور  لالأ�صنام  كالذبح  الله:  لغري  الذبح   -٢
�صبحانه:    ــال  ق وغــريهــا، 

 .)4(

٣- الطواف بالقبور والأ�رشحة والأوثان: وقد ثبت عن �لنبي � �أنه قال: » ل تقوم �ل�صاعة حتى 
ة( «)5(.  م يف �جلاهلية، يقال له: )ذو �خَلَل�صَ ة بوثن كان ُيعظَّ يطوف �أُنا�ص من هذه �لأُمَّ

)١( ]�لتوبة:١7[.
)٢( ]�لبقرة:١05[.

)٣( ]يون�ص:١06[.
)4( ]�لأنعام ١6٢-١6٣[.

)5( ] �أخرجه �لبخاري برقم 6699، وم�صلم  برقم٢٢٣0 [.
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�س1: من �ضفات امل�رشكي:
  �أ- �لإعر��ص عن �حلق.

ب- �لتع�صب للباطل.
دلّل على ما �صبق. 

�س2: الغلو �ضفة من �ضفات امل�رشكي، فما معناه؟ ومن اأول من وقع فيه؟
�س3: مظاهر ال�رشك كثرية قدميًا وحديثًا، اذكر ثالثة منها.

؟؟التقويمالتقويم
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: �أن بنات �صغري�ت ُكنَّ يذكرن �صعر�ً قيل  ٍذ   بَيِّع بنت ُمَعوَّ عن �لرُّ
يف بع�ص �ل�صحابة �لذين ��صت�صهدو� يوم بدر، �إْذ قالت �إحد�هن: )وفينا نبيٌّ 
يعلم ما يف غد(، فقال �: »ل تقول هكذا، وقول ما كنت تقولي«)١(.

   قــال �لــلــه تــعــالــى:  
.)٢(

)١( ] �أخرجه �لبخاري برقم ٣779[.
)٢( ]�لتوبة:١٢8[.

    حر�س النبي � على اأمته

حماية الم�سطفى � َجَناب التوحيد

الوحدةالوحدة
٤٤

الدر�سالدر�س
1111

متهيدمتهيد

عـنـاصر عـنـاصر 
الــدرسالــدرس

ن�ساط ن�ساط 

تبي من احلديث حماية النبي � جناب التوحيد، وعدم ر�ضاه باخلطاأ فيه، حتى ولو كان من 
ال�ضغار، اأو�ضح ذلك فيما ياأتي:

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



183

من نَِعم �لله على �ملوؤمنني �أن بعث فيهم ر�صوًل منهم، حري�صًا على كل ما يقربهم �إلى �جلنة ويبعدهم 
عن �لنار.

وملا كان �لتوحيد �أعظم و�جبات �لدين فقد حر�ص �لنبي � على �أن نحققه، و�أن نبتعد عن كل �صيء ينايف 
�لتوحيد �أو ينايف كماله، �صو�ء �أكان قوًل �أم فعاًل �أم �عتقاد�ً. 

 فتنة القبور
من �أعظم �لطرق �ملو�صلة �إلى �ل�شك �لفتنة بالقبور، فاإن �لغلو يف �أ�صحاب �لقبور هو �لذي َجرَّ �لنا�ص يف قدمي 
�لزمان وحديثه �إلى �ل�شك؛ ولذ� حمى �لنبي � جناب �لتوحيد، فنهانا �أن جنعل قربه عيد�ً، �أي: مكاناً ُيجَتَمع 
اأبي هريرة � قال: قال ر�ضول الله �: »ل جتعلوا  عنده للعبادة؛ لأن �لقبور لي�صت حَماّلً للعبادة، فعن 
�لنبي  َتبُْلُغني حيث كنتم«)١(.فاإذ� كان  بيوتكم قبورًا، ول جتعلوا قربي ِعْيدًا، و�ضلوا علّي، فاإن �ضالتكم 
� ينهى عن جعل قربه عيد�ً - وهو قرب �صيد �لأولني و�لآِخرين - فقرب غريه �أَْوَلى بالنهي، كائنًا من كان.

ال�ضالة وال�ضالم على النبي �
 ،� النبي  اإلى ُفرجة كانت عند قرب  اأنه راأى رجاًل يجيُء  العابدين علي بن احل�ضي:  وعن زين 
اأبي عن جدي عن ر�ضول الله �  اأُحّدثكم حديثًا �ضمعته من  فيدخل فيها فيدعو، فنهاه، وقال: األ 

، فاإن ت�ضليمكم يبلغني اأين كنتم«)٢(. قال: »ل تتخذوا قربي عيدًا، ول بيوتكم قبورًا، و�ضلوا عليَّ

)١( ]�صنن �أبي د�ود برقم ٢04٢[، و]�أخرجه �أحمد برقم ٢/٣67[.
)٢( ]�أخرجه �بن �أبي �صيبة برقم ٢/١50[.
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عبادة الله يف البيوت

قال � يف �حلديث �ل�صابق: »ل جتعلوا بيوتكم قبورًا«  �أي ل جتعلوها مثل �لقبور؛ لأن �لقبور لي�صت 
حماًل لل�صالة ول تالوة �لقر�آن �لكرمي؛ ولذ� �ُشِع لنا �أن ن�صلي �لنو�فل يف �لبيوت، كال�صنن �لرو�تب، 

�لليل. وقيام 

مواقف من حماية النبي �  جناب التوحيد:

حاك � قال: نذر رجٌل على عهد ر�صول �لله � �أْن ينحر �إباًل بُِبَو�َنة)١(، فاأتى �لنبي  عن ثابت بن �ل�صَّ
�، فقال: �إين نذرت �أن �أنحر �إبال ببو�نة، فقال �لنبي �: »هل كان فيها َوَثٌن من اأوثان اجلاهلية ُيعبد؟« 
قالو�: ل. قال: »هل كان فيها عيٌد من اأعيادهم؟« قالو�: ل. قال ر�صوُل �لله �:»اأْوِف بنذِرك، فاإنه ل 

وفاء لنذٍر يف مع�ضية الله، ول فيما ل ميلك ابُن اآدم«)٢(.

)١( بَُو�َنة: مو�صع بين ينبع و�أملج.
)٢( ]�أخرجه �أبود�ود برقم ٣٣١٣[.

�س1: ملاذا حر�س النبي � على اأن نحقق التوحيد؟
ع لنا اأن ن�ضلي النوافل يف البيوت؟ �س2: ملاذا �رُشِ

؟؟التقويمالتقويم
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الوحدة الوحدة 
الخامسةالخامسة

الرياء واإرادة الدنيا الرياء واإرادة الدنيا 
بعمل االآخرةبعمل االآخرة
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الدر�س الثاني ع�ضر: �ضروط قبول العبادة.  
الدر�س الثالث ع�ضر: الرياء وخطره.  

الدر�س الرابع ع�ضر: اإرادة الدنيا بعمل الآخرة.  

اأن يحر�س الطالب على اإخال�س العمل لله ويحذر مما ي�ضاّد ذلك.  
اأن ي�ضتنبط الطالب محبطات العمل ال�ضالح ويحذرها.  

اأن يعّدد الطالب �ضروط اعتبار العمل �ضالحًا.  
ح الطالب معنى الرياء وخطره. اأن يو�ضّ  

اأن يعّدد الطالب بع�س الآثار المترتبة على العمل للدنيا ل لالآخرة.  

دروس الوحدة:دروس الوحدة:

أهداف الوحدة:أهداف الوحدة:
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�سروط قبول العبادة

الوحدةالوحدة
55

الدر�سالدر�س
1212

عـنـاصر عـنـاصر 
الــدرسالــدرس

قال �لله تعالى:  

.)١(       

 لماذا قال تعالى:  ولم َيُقْل: اأكثر عماًل؟

متهيدمتهيد

 �ضروط قبول العبادة 

ي�صترط لقبول �لعبادة �صرطان: 
١- الإخال�س لله: باأن نوؤدي �لعبادة، نق�صد بها ر�صا �لله وحده.

٢- المتابعة لر�ضول الله �: باأن نوؤدي �لعبادة كما جاءت عن ر�صول �لله  �.

تعــالى:    �لله  قال 
.)٢( 

)١( ] �صورة �لملك:٢[.
)٢( ] �صورة �لكهف:١١0[.
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اأق�ضام النا�س في تحقيق �ضروط العبادة: 

١- الُمتَّـِبع: وهو �لذي َعَبد �للََّه وحده، وتم�ّصك ب�ُصّنة ر�صوله �، فهذ� قد حقق �صروط قبول �لعبادة: 
�لإخال�ص و�لمتابعة.

٢- المبتِدع: وهو �لذي َعَبد �للََّه، لكنه �أحدث عبادة من عنده، لي�صت في دين �لله، فهذ� قد يوجد عنده 
�لإخال�ص، ولكن لم تُوجد عنده �لمتابعة.

٣- الم�ضرك: وهو من �أ�صرك في عبادة �لله غيره، فهذ� لم يحقق �صروط قبول �لعبادة.

ن�ساط ن�ساط 

بالتعاون مع زميلي: 
�أ�صتخرج من �لدليل �صروط قبول �لعبادة و�أدّونها في �لمربع �لمنا�صب.

�ضروط قبول العبادة

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

الدليل:
تعالى:  �لله  قــول 

الدليل: 
تعالى:   �لله  قــول 

.)٢(.)١(

)١( ]�صورة �لكهف:١١0[.

)٢(  ]�صورة �لكهف:١١0[.
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�س1: اأكمل الفراغات التالية: 
  �أ- �لإخال�ص هو: .........................................................................................................
ب- �ملتابعة هي: .............................................................................................................

�س2: ما الفرق بي املبتدع واملّتبع؟

؟؟التقويمالتقويم

ن�ساط ن�ساط 

اأكتب يف الفراغات الق�ضم املنا�ضب من اأق�ضام النا�س يف العبادة:

اأق�ضام النا�س في تحقيق �ضروط العبادة

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

من عبد مع الله غيرهمن عبد الله وحده

ويتابع  لله،  يخل�ص 
�لر�صول �

ولكن  لله،  يخل�ص 
ل يتابع �لر�صول �

لم يخل�ص لله،  ولم 
يتابع �لر�صول �
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الرياء وخطره

الوحدةالوحدة
55

الدر�سالدر�س
1313

 عن �أبي هريرة    عن �لنبي  �  قال: »�ضبعة يظلهم الله في ظله يوم ل ظل اإل 
تعلم  ل  حتى  فاأخفاها  ب�ضدقة  ت�ضدق  ورجل  منهم...  وذكر  ظله.. 

�ضماله ماتنفق يمينه...«)١(.

معنى الرياء وُحكمه:

الرياء هو: �أن يعمل �لمرُء عماًل �صالحًا لير�ه �لنا�ص، فيْحَمُدوُه عليه.
ركًا خفّيًا؛ لأن �صاحبه ُيظِهر �أن عمله لله ويخفي في قلبه �أنه لغير �لله.  ولذ� �ُصّمي �ِصِ

ُن �صالته لري�ه �لنا�ص، فيمدحوه)٢(. مثاُله: َمْن ُيَح�صِّ
)١( ]رو�ه �لبخاري برقم ٣٢4١[.

ك �خَلِفّي، يقوم �لرجل  ال؟« قالو�: بلى قال: »�ل�شِّ جَّ )٢( كما يف حديث �أبي �صعيد مرفوعًا: »�أل �أخربكم مبا هو �أخوف عليكم عندي من �مل�صيح �لدَّ
لِّي، َفُيَزيِّن �صالته، ملا َيَرى من نظر رجل«.  فُي�صَ

متهيدمتهيد

ن�ساط ن�ساط 

لماذا بالغ هذا الرجل في اإخفاء �ضدقته؟
...................................................................................................................................... 

عـنـاصر عـنـاصر 
الــدرسالــدرس
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ويعاقب  خالطه،  �لذي  �لعمل  ُيبطل  �أ�صغر،  �شٌك  ُحكمه: 
�صاحبه عليه، كما يف حديث اأبي هريرة � مرفوعًا: قال الله 
ك، من َعِمَل عماًل اأ�رشك  َكاء عن ال�رشِّ تعالى: »اأنا اأغنى ال�رشُّ

معي فيه غريي تركُته و�رِشَْكُه« ]�أخرجه م�صلم برقم 589٢[.
خطورة الرياء 

عليكم  اأخوف  هو  بما  اأخبركم  »األ   :� �لنبي  قال 
رك الخفي، يقوم الرجل في�ضلِّي، فيزّين  عندي من الم�ضيح الدّجال؟« قالوا: بلى يار�ضول الله! قال: »ال�ضِّ

�ضالته، لما يرى من نظر رجل«]�أخرجه  �أحمد برقم ٣0/٣ [، ]و�بن ماجه  برقم ٢404[، و]�لحاكم برقم ٣٢9/4[.
تِه �لرياء �أ�صدَّ من خوفه عليها �لم�صيح �لدّجال؛ وذلك لما في �لرياء من �لأخطار  خاف �لنبي � على �أُمَّ

�لعظيمة، منها: 
رك �لظاهر �لذي ير�ه �لم�صلمون،  فينكرونه  ١- �أن �لرياء �ِصرك خفي ل يعلم به �إل �لله، ولي�ص كال�صِّ

على �صاحبه؛ ولذ� كانت عقوبة �لمر�ئي �صديدة عند �لله.
دين  فُيخِرج �صاحبه من  �لأكبر،  رك  �ل�صِّ �إلى  يو�صل  قد  �لأ�صغر  رك  و�ل�صِّ �أ�صغر،  �ِصرك  �لرياء  �أن   -٢

�لإ�صالم.
٣- �أن �لرياء يف�صد �لعمل �لذي يخالطه، في�صيع على �لمر�ئي كل عمل لم يخل�ص فيه من �صالة و�صدقة 

وحج.
 عالج الرياء: 

�إذ� عرفت خطورة �لرياء و�أثره على �لعمل، فاعلم �أن هناك �أمور�ً تعين �لم�صلم على �لبعد عن �لرياء،  
ومنها: 

ر عظمة �لرب �صبحانه ومر�قبته و��صتحقاقه للعبادة وحده دون �صريك، مع َتَذّكر عجز �لب�صر  ١- َتَذكُّ
و�صعفهم، و�أنهم ل يغنون عنك �صيئًاً.

٢- معرفة عاقبة �لمر�ئي، حيث ي�صيع �صعيه في �لأعمال �ل�صالحة في �لدنيا،  ويحبط �أجره في �لآخرة.
٣- �للجوء �إلى �لله و�لإلحاح عليه في �لدعاء باأن يعيذك من �لرياء، كما في هذ� �لدعاء �لعظيم: »الّلّهم 
اإني اأعوذ بك اأن اأ�ضرك بك واأنا اأعلم، واأ�ضتغفرك لما ل اأعلم« ] �أخرجه �لبخاري في �لأدب �لمفرد برقم 7٣8[.

ْمعة:  الفرق بين الرياء وال�ضُّ
دقة.  َياء: يكون فيما ير�ه �لنا�ص،كال�صَّ  الرِّ

معة: تكون فيما  ي�صمعه   �لنا�ص،كقر�ءة  �لقر�آن. وال�ضُّ

معلومات إثرائية
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4- تعويد �لنف�ص على �أد�ء بع�ص �لعباد�ت، �لتي ل يعلم بها �إل �لله وحده، ك�صدقة �ل�صر، وكقيام �لليل 
في �لبيت.

ترك العمل خوفًا من الرياء
�لعمل  بترك  للعبد  يو�صو�ص  �أن  �ل�صيطان  حيل  من 
�ل�صالح، خوفًا من �لرياء،  و�لو�جب على �لعبد �أن يوؤدي 
يلتفت  ول  فيها،  �لإخال�ص  على  نف�صه  ويجاهد  �لعبادة 
نف�صه  جاهد  من  وعد  تعالى  �لله  لأن  �ل�صيطان؛  لو�صو�صة 

بالهد�ية، قال �لله تعالى: 
 ]�صورة �لعنكبوت:69[.

 لي�ص من �لرياء �أن يعمل �لم�صلم عماًل خال�صًا لوجه 
فيفرح  عليه،  ويثنون  �لنا�ص  فيحبه  تعالى،  �لله 

بف�صل �لله ورحمته وي�صتب�صر بذلك.
 فقد قيل لر�صول �لله � �أر�أيت �لرجل يعمل �لعمل 
»تلك  فقال:  عليه،  �لنا�ص  وَيحمُده  �لخير  من 

عاجل ب�ضرى الموؤمن« ] �أخرجه م�صلم برقم٢64٢[.

معلومات إثرائية

�س1: بّي حكم العمل فيما ياأتي: 
    �أ- رجل �صام ليمدحه �لنا�ص.

 ب- طالٌب ترك �ُصّنة �لظهر، خوفًا من �لرياء.
�س2: اأكمل الفراغات التالية:

�لرياء هو: �أن يعمل �ملرُء ............................................... فيْحَمُدوُه عليه. 
 �ُصّمي �لرياء �ِشكًا خفيًا، لأن �صاحبه ............................................... �أن عمله لله، و...............

................................ يف قلبه �أنه لغري �لله.

�س3: ما الذي خافه النبي � على اأمته اأ�ضدَّ من امل�ضيح الدّجال، وملاذا؟ 

�س4:  لعالج الرياء طرق متعددة، اذكر ثالثة منها.

؟؟التقويمالتقويم
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ع �َضْوٍط في الجنة خير من الدنيا وما فيها«)١(. قال �: »َمْو�ضِ

)١(  ]�أخرجه �لبخاري برقم ٣078[. 

خ�ضارة من كان ق�ضده الدنيا 

مــن يعمــل �لأعمال �ل�صالحة مــن �أجل �لدنيا، كمــن يتعلم �لعلم �ل�صــرعي؛ لأخذ �لمــال فقط، فهذ�

اإرادة الدنيا بعمل االآخرة

الوحدةالوحدة
55

الدر�سالدر�س
1414

متهيدمتهيد

عـنـاصر عـنـاصر 
الــدرسالــدرس

ن�ساط ن�ساط 

بعد قراءتي للحديث ال�ضابق اأو�ضح عالقته بو�ضوع الدر�س م�ضتعينًا با بي القو�ضي:
)حقارة �صاأن �لدنيا  -  عظم �صاأن �جلنة(.

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

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

.......................................................................................................................................
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قد قال �لله فيه: 
)١(

 ومعنى الآيتين: �أن من �أر�د بعمله �ل�صالح ثو�ب �لدنيا ومتاعها؛ عّجل �لله له -�إن �صاء- جز�ءه في �لدنيا، 
و�أحبط ثو�به في �لآخرة،  و�أدخله �لنار جز�ء ق�صده �ل�صيء.

وقد دعا �لنبي � ربه �أن يخّيب ويهلك من كان هذ� حاله،  ف�صار عبد�ً للمال، �أو عبد�ً للخمي�ضة )وهي: 
ثوب �أ�صود معّلم مخطط(، �أو عبد�ً للَخِمْيَلة )وهي: ِفر��ص من ُمْخَمل(،كما في حديث �أبي هريرة  قال: 
ة، َتِع�س َعبُْد الَخِمْيَلة، اإن  قال ر�صول �لله �: »َتِع�س عبد الدينار، تع�س عبد الدرهم، َتِع�َس َعبُْد الَخِمْي�ضَ
ْيَك فال اْنَتَق�َس )٢(، ُطْوَبى لعبد اآخذ ِبِعنان َفَر�ضه  اأُعطي ر�ضي، واإن لم ُيعَط �َضِخَط، تع�س وانتك�س واإذا �ضِ
ٍة قدماه، اإن كان في الِحرا�ضة كان في الِحرا�ضة)4(، واإن كان في  في �ضبيل الله، اأَ�ْضَعَث راأ�ُضُه)٣(، ُمْغَبرَّ

اَقة)5(، اإن ا�ْضَتاأَْذن لم ُيوؤَْذن له، واإن �َضَفَع لم ُي�َضفَّع«)6(. اَقة كان في ال�ضَّ ال�ضَّ

)١( �صورة هود: ١5- ١6، ومعنى ل يبخ�صون: ل ينق�صون.
)٢(�إذ� �صيك فال �نتق�ص: �إذ� ��صابته �صوكة فال قدر على �إخر�جها بالمنقا�ص.

)٣( �أ�صعث ر�أ�صه: �صعره متفرق مغبر.
)4( �أي حمى �لجي�ص عن �أن يهجم �لعدو عليهم، وكان في �لحر��صة غير مق�صر غير غافل وهذ� �للفظ ي�صتعمل في حق من قام بالأمر على وجه �لكمال.

)5( �أي في موؤخرة �لجي�ص.
)6( �أخرجه �لبخاري برقم:٢887 

ن�ساط ن�ساط 

اأُْوِرُد مثالي على اإرادة الإن�ضان بعمله الدنيا.
................................................................................................................................. -١
.................................................................................................................................  -٢
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مريد الدنيا بعمل الآخرةالمرائي

 يتفقان

كالهما لم يق�ضد ر�ضا الله 

يريد بعمله مدح النّا�س 
وثناءهم.

يريد بعمله نفعًا في الدنيا 
كالمال والمن�ضب.

 يختلفان

الفرق بين الرياء واإرادة الإن�ضان بعمله الدنيا
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�س1: ما حكم من اأراد الدنيا بعمل الآخرة؟ مع الدليل.

�س2: ما الفرق بي الرياء واإرادة الدنيا بالعمل؟ وما وجه التفاق بينهما؟ 

�س3: بّي حكم ما ياأتي مع بيان ال�ضبب:
   �أ- من ت�صدق ليقال كرمي.

ب- من ي�صوم، لأجل �لفو�ئد �ل�صحية لل�صوم فقط.

؟؟التقويمالتقويم



198



199

رابًعا:رابًعا: الفقــه الفقــه
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الوحدة الوحدة 
 األولى األولى

�سجود ال�سهو�سجود ال�سهو
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الحالت التي اأ�ضجد فيها لل�ضهو.  ١
٢  اأحكام �ضجود ال�ضهو.

الفرق بين �ضهو الإمام و�ضهو الماأموم.  ٣

تعريفه.   ١
حكمـه.   ٢

الحكمة من م�ضروعيته.   ٣
اأ�ضبابه ومحله.  ٤

�ضفته.   ٥
�ضـهو الماأمـوم.   6

أريد أن أتعلمأريد أن أتعلم

عناصر الوحدةعناصر الوحدة

. 
)١(                                                                                                                          

)١( ]�لبقرة:٢86[. 

قال تعالى:
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فـّكر

�لم�صلم ل يخلو من �لن�صيان و�ل�صهو في �صالته، بل قد ثبت �أن �لنبي � �صها في �صالته �أكثر من مرة؛ 
لأن �ل�صهو من مقت�صى �لطبيعة �لب�صرية.  

روني«)١(.      ولهذ� قال �: »اإنما اأنا ب�ضر مثلكم اأن�ضى كما تن�ضون؛ فاإذا ن�ضيت فذكِّ

)١( ]�أخرجه م�صلم برقم  57٢[.

     �ضجود ال�ضهو واجب عند حدوث ال�ضهو في ال�ضالة؛ بزيادة، اأو نق�س، اأو �ضك.

ُي�سرع �سجود ال�سهو عند وجود �سببه، وهو حدوث اأحد ثالثة اأمور، تتبّين من خالل الحالت التالية:
الحالة الأولى:

مثال: �ضّلى اأحمد �ضالة المغرب اأربع ركعات �ضهوًا، ولم يتنبَّه لذلك اإل في اآخر �ضالته.
من خالل هذا المثال تبيَّن اأن ال�ضهو هنا:

  زيادة      نق�ص   �صكٌّ في �ل�صالة.
ويترتب على الزيادة �ضهوًا:

     �أن ي�صجد �صجدتين، جبر�ً للخلل �لحا�صل في �ل�صالة، وهو �لزيـــادة فيها.
، �أن ر�صول �لله � قال: »اإذا زاد الرجل اأو نق�س       ويدّل على ذلك: حديث عبد�لله بن م�صعود 

ُحـكــمــــهُحـكــمــــه

اأ�ســـــبابـهاأ�ســـــبابـه

�سجود ال�سهو

اأتاأمل الحكمة من وقوع ال�ضهو من النبي �.
.............................................................................................................................
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مثال تو�سيحي للنق�س بترك اأحد الأركان �سهوًا

كرّب خالـد تكبرية �لإحـر�م، ثم 
قــر�أ �لفاحتة و�صورة بعدها.

ثم �صجد.

ثم ركع، ثم رفع من �لركوع.

ثم قــام للركعــة �لثانية، فقــر�أ 
�لفاحتة و�صورة بعدها.

١

٣

٢

٤

فلي�ضجد �ضجدتين«)١(.
الحالة الثانية: 

اأوًل: 
مثال: �ضلى ه�ضام �ضالة الفجر؛ فن�ضي الركوع في الركعة الثانية، و�ضجد بعد القراءة. 

من خالل هذا المثال تبّين اأن ال�ضهو هنا:
  زيادة ركن    نق�ص ركن    �صكٌّ  في �أركان �ل�صالة.      

ويترتب على النق�س بترك اأحد الأركان �ضهوًا: 
     �لرجوع �إلى �لركن �لمتروك و�لإتيان به وبما بعده، ويكمل �صالته، وي�صجد لل�صهو.  ) انظر �ضكل )1((.
 �أما �إذ� ذكره  بعد ما و�صل �إلى محله من �لركعة �لأخرى فاإن �لركعة  �لتي ن�صي فيها �لركن تبطل، وتقوم 

�لركعة �لثانية مقامها وي�صجد لل�صهو.

)١( ]رو�ه م�صلم برقم  57٢[.
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�ضكل )1( 
ثانيًاً:

د الأول.   مثال: �ضلَّى محمد �ضالة الع�ضر فن�ضي الجلو�س للت�ضهُّ
من خالل هذا المثال تبّين اأن ال�ضهو هنا:

  زيادة.      نق�ص.     �صكٌّ في �ل�صالة.             
ويترتب على النق�س بترك اأحد الواجبات �ضهوًا: �أن ي�صجد �صجدتين، جبر�ً للخلل �لحا�صل في �ل�صالة 

وهو نق�ص �أحد و�جباتها.      
الركعتين  في  فقام  الظهر،  بهم  �ضلَّى   � النبي  »اأن   :� بَُحْيَنَة  بِن  عبِد�لله  حديث  ذلك  على  ويدل 
الأوليين ولم يجل�س، فقام النا�س معه حتى اإذا ق�ضى ال�ضالة وانتظر النا�س ت�ضليمه كبر وهو جال�س، 

و�ضجد �ضجدتين قبل اأن ي�ضلم، ثم �ضلَّم«)١(.

)١( ] �أخرجه �لبخاري برقم  ١٢٣0[، و] م�صلم برقم  570[.

ثم ركع، وبعد �لرفع من �لركوع 
تذكر �أنه مل يجل�ص بني �ل�صجدتني 

ومل ي�صجد �ل�صجدة �لثانية.

�لركعة �جلديدة تقوم مقام �لتي 
بطلت.

�لو�جب فعله: تلغى �لركعة �لتي ن�صي 
فيها �لركن.

ويتابع �صالتــه �إلى �آخــرها، ثم 
ي�صـجد لل�صهو وي�صلم.

٥

٧

6

8
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الحالة الثالثة:
مثال: �ضّلى عبدالله الع�ضاء، وفي اأثنائها لم يدر هل �ضلَّى ثالث ركعات اأم اأربعًا.      

من خالل هذ� �لمثال تبّين �أن �ل�صهو هنا: 
  زيادة        نق�ص      �صكٌّ  في �ل�صالة.

 الواجب على المصلي إذا شك في صالته ما يأتي:
1-  أن يبني على اليقين وهو األقل، فإذا شك هل صلى ثالثا أو أربعا جعلها ثالثا ويأتي بالرابعة ثم 
يسجد للسهو لقول النبي �: »إذا شك في صالته فلم يدر كم صلى ثالثا أم أربعا فليطرح 
الشك وليبن على ما استيقن ثم  ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعن 

له صالته، وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان« )1(.
2-  أما إن غلب على ظنه أحد األمرين من النقص أو التمام فإنه يبني على غلبة ظنه ويكمل ما بقي 
من صالته ثم يسلم ثم يسجد سجدتين للسهو بعد السالم لقول النبي �: »إذا شك أحدكم 

في صالته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين بعد السالم«)2(.
3- أما الشك بعد الصالة فال يلتفت إليه وال يؤثر على صحة الصالة.

)1( أخرجه البخاري برقم )401(، ومسلم برقم )570(. 
)2( أخرجه مسلم برقم )571(



206

وهذا تلخي�س ما �ضبق

مثاله: زيادة ركوع اأو �ضجود. 
الواجب في هذه الحالة:
ي�ضجد �ضجدتين لل�ضهو.

الزيادة في ال�ضالة �ضهوًا

مثاله: ن�ضـيان �ضـجود اأو قراءة الفاتحة.
 الواجب في هذه الحالة:

به  وياأتي  ال�ضالة  في  مو�ضعه  اإلى  يرجع 
شرع  إن  إال  لل�ضهو  وي�ضجد  بعده،  وبما 
في قراءة الركعة التي تليها فال يرجع، 
فيها،  سها  التي  الركعة  تلك  وتلغى 

وتقوم التي تليها مقامها.

تـرك ركـن

مثاله: ن�ضــيان التـ�ضـهـد الأول اأو 
الت�ضبيح في الركوع. 

الواجب في هذه الحالة:
ي�ضجد �ضجدتين لل�ضهو.

تـرك واجب

ال�ضـك

النق�س من ال�ضالة �ضهوًا، ويكون باأحد اأمرين:

أن يبني على غلبة ظنه ويكمل ما بقي 
من صالته ثم يسلم و يسجد للسهو.

أن يبني على اليقين وهو األقل 
ويسجد للسهو.

الشك بعد الصالة فال يلتفت إليه 
وال يؤثر على صحة الصالة.

مثاله: اإذا �ضكَّ هل �ضّلى ثالثًا اأو اأربعًا في الظهر 
الواجب في هذه الحالة: اأن يتحرى ال�ضواب

الأ�سباب التي ي�سرع لها �سجود ال�سهوالأ�سباب التي ي�سرع لها �سجود ال�سهو
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مـن قـام اإلـى الركعة الثالثة ون�سي الت�سهد الأولمـن قـام اإلـى الركعة الثالثة ون�سي الت�سهد الأول
فـلــه حالتـان

الثـانيــةالأولــى

اإذا لم يعتدل قائمًا
الحكم:

يجب عليه الرجوع للت�ضهد 
الأول وي�ضجد لل�ضهو

اإذا ا�ضتتم قائمًا
الحكم:

ل يرجع للت�ضهد
وي�ضجد لل�ضـهو

 ماذا يفعل من قام اإلى الركعة الثالثة ون�سي الت�سهد الأول؟

فيه حال  يقال  �ل�صجود، و�لرفع منه، وما  �لتكبير عند  �ل�صالة، في  �ل�صهو كال�صجود في �صلب  �صجود 
�ل�صجود وبين �ل�صجدتين، وي�صلم بعد �ل�صجدة �لثانية من غير ت�صهد بعده.

يجب على الماأموم عند �ضهو اإمامه اأمران:
١. تنبيهه على �ل�صهو فيقول �لرجل: �صبحان �لله، وت�صفق �لمر�أة.

٢. متابعته في �صالته، �إل �إذ� تيقن �لماأموم زيادة �لإمام لركعة فال يتابعه.

�سفته�سفته

حال الماأموم عند �سهو اإمامه:حال الماأموم عند �سهو اإمامه:

محــــلهمحــــله
يجوز السجود للسهو قبل السالم أوبعده.

لكن األفضل أن يكون السجود للسهو قبل السالم إال في موضعين:
األول:  إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، فإن األفضل أن يكون سجود السهو بعد إكمال الصالة 

والسالم منها.
الثاني:  إذا شك في صالته فلم يدر كم صلى ثالًثا أم أربًعا في الرباعية، أو اثنتين أو ثالًثا في 
المغرب، أو واحدة أو ثنتين في الفجر، لكنه غلب على ظنه أحد األمرين وعمل بظنه: 

وهو النقص، أو التمام، فإنه يبني على غالب ظنه ويكون سجوده بعد السالم.
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؟؟التقويمالتقويم
�س1:  امالأ الفراغات التالية بما ينا�ضبها من العبارات التالية:

 )يجبره ب�ضجود ال�ضهو - يبني على المتيقن وهو الأقل - ياأتي بمثله بدًل عنه - يبني على المتيقن 
وهو الأكثر - ل يلتفت اإلى ذلك - ي�ضجد لل�ضهو بعد ق�ضاء ما فاته(.

    �أ - �إذ� �صك �لم�صلي في �صالته ولم يترجح له �صيء فاإنه ......................................................

 ب - من ترك و�جبًا فاإنه ............................................................................... 

�س2: ماذا ي�ضرع للم�ضّلي في الحالت التالية مع بيان ال�ضبب:

ال�ضببامل�ضـروع لــهاحلالــة

ماأموم قام �إمامه بعد �لركعة �لثانية ومل 
يجل�ص  للت�صهد �لأول.

ماأموم ن�صــي �أن يقول: »�صبحان ربي �لعظيم« 
فــي �لركــوع، وقــد �أدرك �لإمام مــن �أول 

�ل�صالة.     

رجل �صــكَّ هل �صــجد �صــجدتين �أو �صجدة 
و�حدة.

رجل ن�صي �أن يكبر تكبيرة �لإحر�م.
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الوحدة الوحدة 
 الثانية الثانية

�سالة التطوع�سالة التطوع
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المراَد ب�ضالة التطوع، والحكمة من م�ضروعيتها.  ١
اأنواع �ضالة التطوع.  ٢

الف�ضَل المترّتب على المحافظة على هذه ال�ضلوات.  ٣
حكَم  ال�ضالة في اأوقات النهي.  ٤

ال�ضنن الرواتب.  ١
�ضالة الوتر.  ٢

�ضالة ال�ضحى.  ٣
�ضالة التراويح.  ٤
تحية الم�ضجد.  ٥

التطوع المطلق.  6
الأوقات المنهي عن ال�ضالة فيها. 	

أريد أن أتعلمأريد أن أتعلم

عناصر الوحدةعناصر الوحدة

عن اأبي هريرة  قال: قال ر�ضول 
الله �:قال الله تعالى: »وما يزال 
عبدي يتقّرب اإلّي بالنوافل حتى 

                                                                                )١(.اأحّبه«

)١( ] �أخرجه  �لبخاري برقم  650٢[.
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التطوع هو: ما يفعله الم�ضلم من الأمور الم�ضروعة غير الواجبة عليه �ضواء اأكان في ال�ضالة اأم في غيرها. 
اإذا عرفت هذا  فيمكن اأن نقول: اإن تعريف �ضالة التطوع هو: 

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

    عن تميم بن �أو�ص �لد�ري � قال: قال ر�صول �لله �: »اأول ما يحا�ضب به العبد �ضالته، فاإن كان 
اأتمها كتبت له تاّمة، واإن لم يكن اأتمها  قال الله عزوجل: انظروا هل تجدون لعبدي من تطّوع  فتكملوا 

بها فري�ضته«)١(. 
عن �أبي هريرة � قال: قال ر�صول �لله �:قال �لله تعالى: »وما يزال عبدي يتقّرب اإلّي بالنوافل حتى 

اأحّبه«)٢(.

)١( ]�أخرجه �أبو د�ود برقم  864[، ]و�بن ماجه برقم ١4٢5[، و�أحمد برقم )9494(، و�للفظ له، و�صححه �لألباني في �صحيح �لجامع برقم )٢57١(.
)٢(  ] �أخرجه �لبخاري برقم  650٢[.

التعريفالتعريف

الحكمة من م�سروعية التطوعالحكمة من م�سروعية التطوع

�سالة التطّوع

ف على بع�س الِحَكم التي �ضرعت لأجلها �ضالة التطوع.  بالتعاون مع زمالئي: اأَتعرَّ
................................................................................................................................................

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

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

تمرين جماعيتمرين جماعي
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عن �أم حبيبة  قالت: قال ر�صول �لله �: »من �ضلى في يوٍم وليلٍة ثنَْتْي ع�ضرة ركعة ُبني له بيت 
في الجنة: اأربعًا قبل  الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد الع�ضاء، وركعتين 

قبل الفجر«)١(.
وعن عائ�صة  قالت: قال ر�صول �لله �:»ركعتا الفجر خير من الدنيا، وما فيها«)٢(.

 تاأّمل الحديثين ال�ضابقين ثم امالأ الجدول التالي:

ال�ضالة
عدد  ال�ضنن الراتبة

اآكد ال�ضنن الراتبة
البعديةالقبلية

�لفجر

�لظهر

�لع�صر

�لمغرب

�لع�صاء

)١( ] �أخرجه �لترمذي برقم  4١5[.
)٢( ] �أخرجه م�صلم برقم 7٢5[.

نن الّرواتب نن الّرواتباأوًل: ال�سُّ اأوًل: ال�سُّ

اأنواع �سالة التطوع

للتطوع اأنواع كثيرة، منها: ما هو متعّلق بوقت اأو �ضبب، ومنها: ما هو مطلق، ونحن نبّين لك اأهّم 
هذه التطوعات فيما يلي ب�ضيء من التف�ضيل اإن �ضاء الله تعالى. 
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وقتها: هي �ضالة توؤدى من بعد �ضالة الع�ضاء الآخرة، وي�ضتمر 
وقتها اإلى طلوع الفجر. 

عددها: اأقّلها ركعة، واأكثرها اإحدى ع�ضرة ركعة. 
قال  قال:  طالب   اأبي  بن  علي  فعن  موؤّكدة،  �ضنة  حكمها: 

ر�ضول الله �: »اإن الله وتر يحب الوتر، فاأوتروا يا اأهل القراآن«)١(.
اأف�ضل وقتها: الأف�ضل اأن ي�ضلي الإن�ضان الوتر في اآخر الليل اإن كان يثق من نف�ضه ال�ضتيقاظ  في 

اآخره، واإل �ضلى في اأوله قبل اأن ينام.

الأخرية،  الركعة  يف  الوتر،  يف  القنوت  ي�ضتحب    
بعد الرفع من الركوع، فريفع يديه ويدعو با ورد، 
وعافني  هديت،  فيمن  اهــدين  »اللهم  ذلــك:  ومن 
فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك ل فيما 
اأعطيت، وقني �رش ما ق�ضيت، اإنك تق�ضي ول يق�ضى 

عليك، واإنه ل يذل من واَلْيت، ول يعز من  عاديت، تباركت ربنا وتعاَلْيت«)٢(.

)١(  �أخرجه �أحمد: )١٢٢5(.
)2( رواه أبوداود برقم )1425(، والترمذي برقم )464( وحسنه، والنسائي )1745(، وابن ماجه برقم )1178(.

 ثانيـًا: �ســـالة الوتــر ثانيـًا: �ســـالة الوتــر

القنوت يف الوترالقنوت يف الوتر

يرفع يديه يف �لقنوت ويل�صق كفيه ل يفرج كفيه يف �لقنوت

بعد اأن اأّدى �ضالح �ضالة المغرب  قام مبا�ضرة  و�ضلى الوتر خم�س ركعات.فـّكر
اأتاأمل في هذا الموقف، ثم اأكتب بالتعاون  مع زمالئي الخطاأ الذي وقع فيه �ضالح.

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

.............................................................................................................................
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حى حىثالثًا: �سالة ال�سّ ثالثًا: �سالة ال�سّ

حكمهاحكمها

عددهاعددها

وقتهـــــاوقتهـــــا

ف�سلهاف�سلها

هي �صنة؛ لحديث �أبي هريرة  � قال: »اأو�ضاني خليلي  بثالث: �ضيام ثالثة اأيام من كل �ضهر، 
وركعتي ال�ضحى، واأن اأوتر قبل اأن اأنام«)١(.

ُقبيل �لزو�ل، و�أف�صل  �إلى  من �رتفاع �ل�صم�ص قدر رمح، وهو ربع �صاعة تقريبًا بعد طلوع �ل�صم�ص، 
وقتها حين يبد�أ ��صتد�د �لحّر، لقوله �: »�ضالة الأوابين حين َتْرَم�ُس الِف�ضال«)٢(.

َدَقٌة، َفُكلُّ َت�ْضبيَحٍة  ِبح على كل �ُضاَلَمى)٣( من اأََحدُكْم �ضَ عن �أبي َذرٍّ � عن �لنبي � �أَنَُّه قال: »ُي�ضْ
َدَقٌة، َوَنْهٌي  ْمٌر ِبالَْمْعُروِف �ضَ َدَقٌة، َواأَ َدَقٌة، َوُكلٌّ َتْكِبيَرة �ضَ َدَقٌة، وُكلُّ َتْهِليَلة �ضَ َدَقٌة، َوُكلُّ َتْحِميَدة �ضَ �ضَ

َحى«)4(. َدَقٌة، َوُيْجِزُئ من ذلك َرْكَعَتاِن َيْرَكُعُهَما من ال�ضُّ عن الُْمنَْكِر �ضَ
اأتاأّمل الحديث ال�ضابق، واأ�ضتخرج ف�ضل �ضالة ال�ضحى:

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

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

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

)١( ] �أخرجه �لبخاري برقم ١١78[، و]م�صلم برقم 7٢١[.
)٢( ] �أخرجه م�صلم برقم 748[.

اًل. اَلَمى: �لمفا�صل، وفي �بن �آدم )٣60( َمْف�صِ )٣( �ل�صُّ
)4( ] رو�ه م�صلم برقم ١/498 )7٢0([.

�أقّلها ركعتان، ول حّد لأكثرها.
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 رابعًا: �سالة التراويح رابعًا: �سالة التراويح

حكمهاحكمها

عدد ركعاتهاعدد ركعاتها

ف�سل �سالة الرتاويحف�سل �سالة الرتاويح

باأ�صحابه عدة   � �لنبي  � في �صهر رم�صان، حيث �صالها  �لله  �لتر�ويح �صنة موؤكدة �صرعها ر�صول 
لياٍل، ثم ترك ذلك خوفًا من �أن تفر�ص عليهم، وفعلها �ل�صحابة  بعده عليه �ل�صالة و�ل�صالم. 

�أربع  كل  بين  فيها  ي�صتريحون  كانو�  �ل�صحابة  لأن  بذلك  �صميت  رم�صان،  في  �لليل  �صالة  هي 
ركعات، لطول �ل�صالة.

 لي�ص لها عدد معين ليجوز �لزيادة عليه؛ لكن �لأف�صل �أن ي�صليها �إحدى ع�صرة ركعة؛لأنه �أكثر فعل �لنبي �؛ 
: »ما كان يزيد في رم�ضان، ول في غيره على اإحدى ع�ضرة ركعة«)١(. لقول عائ�صة 

عن �أبي هريرة � قال: قال ر�صول �لله �:»من قام رم�ضان اإيمانًا واحت�ضابًا غفر له ما تقدم من 
ذنبه«)٢(.

وعن �أبي ذّر � قال: قال ر�صول �لله �: »من قام مع الإمام حتى ين�ضرف كتب له قيام ليلة«)٣(.  
�أتاأّمل �لحديثين �ل�صابقين، و�أ�صتخرج ف�صل �صالة �لتر�ويح:

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

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

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

)١( ] �أخرجه �لبخاري برقم ١١47[.
)٢( ] رو�ه �لبخاري برقم ٣7[.

)٣( رو�ه �أحمد برقم ٢١4١9 [.
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خام�سًا: تحيــة الم�سجدخام�سًا: تحيــة الم�سجد

�ساد�سًا: التطّوع المطلق�ساد�سًا: التطّوع المطلق

ُي�صنُّ لمن دخل �لم�صجد �أن ي�صلي ركعتين قبل �أن يجل�ص؛ لحديث �أبي قتادة � عن ر�صول �لله � 
�أنه قال: »اإذا دخل اأحدكم الم�ضجد فليركع ركعتين قبل اأن يجل�س«)١(.

ويجزئ عن تحية �لم�صجد �ل�صنة �لر�تبة �أو �لفري�صة.

وهو ما لم يقّيد بزمن ول �صبب، و�صالة �لتطوع �لمطلق م�صروعة في كل وقت �إل في �لأوقات �لمنهي 
عن �ل�صالة فيها. 

و�صالة �لليــل �أف�صــــل مــــن �صـــالة �لنهـــار؛ لقوله �: »اأف�ضل ال�ضالة بعد الفري�ضة �ضالة الليل«)٢(.
�أحرى لإجابة  فيكون  �لدنيا،  �ل�صماء  �إلى  �لله جّل جالله  نزول  لأنه وقت  �أف�صل؛  �لليل  من  �لأخير  و�لثلث 

�لدعاء. 

)١( ]رو�ه �لبخاري برقم  444[.
)٢( ]�أخرجه م�صلم برقم  ١١6٣[.
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�لأ�صل جو�ز �ل�صالة في جميع �لأوقات متى ما �أر�د �لم�صلم ذلك، ولكن جاء �ل�صرع بتحريم �ل�صالة 
في بع�ص �لأوقات وهي كالتالي:

١ من بعد �ضالة الفجر اإلى طلوع ال�ضم�س وارتفاعها قدر رمح في راأي العين، وذلك نحو ربع �ضاعة 
تقريبًا بعد طلوعها.

٢ عند تو�ّضط ال�ضم�س في ال�ضماء حتى تزول، وهو قبل وقت الظهر بع�ضر دقائق تقريبًا.
٣ من بعد �ضالة الع�ضر حتى تغرب ال�ضم�س.

االأوقات المنهي عن ال�سالة فيها

بالتعاون مع زمالئي وبالرجوع اإلى م�ضادر التعلم: اأكتب الحكمة التي لأجلها نهي عن ال�ضالة في هذه 
الأوقات.

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

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

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

تمرين جماعيتمرين جماعي

ال�سلوات الجائزة في اأوقات النهيال�سلوات الجائزة في اأوقات النهي

١ ق�ضاء الفرائ�س الفائتة.
٢ ال�ضلوات ذوات الأ�ضباب، مثل: تحية الم�ضجد، وركعتي الطواف، و�ضالة الك�ضوف.
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؟؟التقويمالتقويم
�س1:  اأجب بـ )(، اأو )(، و�ضحح الخطاأ اإن ُوجد، فيما يلي:

   �أ -  �لتطوع �لمطلق ما كان له وقت محدد.           )          (
ب - ل تجزئ �ل�صنة �لر�تبة عن تحية �لم�صجد.           )          ( 

�س2: در�ضت مو�ضوع �ضالة التطوع، لّخ�س المو�ضوع  في الجدول التالي بعد نقله اإلى دفترك:

دليله  اأهّم اأحكامهوقتهف�ضلهنوع التطوع

�س3: من خالل درا�ضتك ل�ضالة ال�ضحى بين ما ياأتي:
ب- عدد ركعاتها. �أ- وقتها.  

�س4:  مّيز بين ما هو وقت نهي عن ال�ضالة، وما لي�س بوقت نهي فيما يلي:
بعد �صالة �لع�صر - بعد �أذ�ن �لظهر  - بعد �صالة �لظهر  - قبيل �أذ�ن �لظهر  - قبل �أذ�ن �لفجر  - 

- بعد �صالة �لمغرب - بعد طلوع �لفجر بعد �صالة �لفجر  - بعد �أذ�ن �لمغرب 

�س5: بّين حكم فعل ال�ضالة  في الحالت الآتية، مع ذكر ال�ضبب: 
  �أ-  رجل لم ي�صل �لفجر و��صتيقظ عند طلوع �ل�صم�ص.

ب - رجل طاف بالكعبة بعد�صالة �لع�صر و�أر�د �أن ي�صلي ركعتي �لطو�ف.
�أن ي�صلي تحية   ج - رجل دخل �لم�صجد بعد �صالة �لفجر لح�صور در�ص لأحد �لعلماء و�أر�د 

�لم�صجد.
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�س٦:  اختر الإجابة ال�ضحيحة فيما يلي: 
 �أ- �آكد �ل�صنن �لرو�تب هي:  �لوتر.    ركعتا �لفجر.  ركعتان بعد �لمغرب.

ب- وقت �صالة �لوتر هو:
 من بعد �أذ�ن �لع�صاء �إلى �أذ�ن �لفجر.

 من بعد �صالة �لع�صاء �إلى �لنوم.
 من بعد �صالة �لع�صاء �إلى طلوع �لفجر.
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الوحدة الوحدة 
 الثالثة الثالثة

�سالة اال�ست�سقاء �سالة اال�ست�سقاء 
و�سالة الك�سوفو�سالة الك�سوف
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حاجَة الإن�ضان للماء واأثر انقطاع المطر عن الأر�س.  ١
متى ت�ضرع �ضالة ال�ضت�ضقاء واأهّم اأحكامها.  ٢

بع�َس الِحَكم من وقوع الك�ضوف والخ�ضوف.  ٣
متى ت�ضرع �ضالة الك�ضوف والخ�ضوف واأهّم اأحكامها.  ٤

كيفية �ضالة الك�ضوف، والفرق بينها وبين بقية ال�ضلوات.  ٥

اأ- ال�ضت�ضقاء:
تعريف ال�ضت�ضقاء.  ١

َوُره. ٢  �ضُ
حكم �ضالة ال�ضت�ضقاء.   ٣

وقتها.   ٤
مو�ضعها.   ٥
�ضفتها.   6

�ضننها.     ٧
ما ي�ضتحب عند نزول المطر.  8

ب- الك�ضوف والخ�ضوف:
تعريفهما.    ١

الحكمة من وقوعهما.  ٢
حكم �ضالة الك�ضوف.   ٣

وقتها.  ٤
�ضفتها.  ٥

ما ُي�ضّن حال الك�ضوف.  6

أريد أن أتعلمأريد أن أتعلم

عناصر الوحدةعناصر الوحدة

.)١(                                                                                                     

)١( ]�ل�صورى:٢8[.

قال تعالى:
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طلب ال�ّضقيا من الله تعالى باإنزال المطر عند الجدب)١(.
 وقد جاء الدعاء بطلب الغيث من الله على ثالث �ضفات هي:

)١( �لجدب �صد �لخ�صب، يقال �أر�ص جدباء وجمعها �أجادب، وهي �لأر�ص �لتي ل نبات بها. �نظر ل�صان �لعرب: ٢56/١، مادة )جدب(.

تعريف ال�ست�سقاءتعريف ال�ست�سقاء

�سالة اال�ست�سقاء

�لخطبة  مع  جماعة  �ل�صالة   -1
و�لدعاء ب�صفة خا�صة وهي �أكملها.

وهذه �لكيفية هي »�صالة �ل�صت�صقاء« 
وهي مو�صوع هذ� �لدر�ص.

وقت  �أي  في  �لــدعــاء   -3  
قيا. بطلب �ل�صُّ

اكتب تعبيرًا منا�ضبًا لكل �ضورة:

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

لبّد للم�ضلم دائمًا من ال�ضعور بافتقاره اإلى الله جل وعال وحاجته اإليه، ول يغتّر بما تي�ضر من و�ضائل 
لتوفير الماء، هي في حقيقتها في�س من نعم الله تعالى، وليتذكر اأن عدم نزول الأمطار اإنما هو ابتالء من الله 

تعالى لعباده ليرجعوا اإليه، وذلك بعمل ال�ضالحات والتوبة من الذنوب والمعا�ضي، وبخا�ضة منع الزكاة.

2 - �لدعاء في ُخطبة �لجمعة 
كما فعل �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص.
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المطر  انقطاع  انقطاعه، ويترّتب على  ال�ضرر من  المطر وح�ضل  ُحب�س  اإذا  ت�ضرع �ضالة ال�ضت�ضقاء 
اأموٌر، منها:

بن  عبد�لله  حديث  في  كما  ملسو هيلع هللا ىلص  �لنبي  لفعل  �صببها؛  وجود  عند  موؤكدة  �ُصّنة  �ل�صت�صقاء  �صالة 
ِرَداَءُه، و�ضلى  القبلة، وَقَلَب  لَّى فا�ضت�ضقى، وا�ضتقبل  الُم�ضَ اإلى  ملسو هيلع هللا ىلص   النبي  � قال:»خرج  زيد 

ركعتين«)١(. 

)١( ] �أخرجه �لبخاري رقم  ١0١٢[، و]م�صلم برقم  894[.

وقت م�سروعية �سالة ال�ست�سقاءوقت م�سروعية �سالة ال�ست�سقاء

حكمـهــــــاحكمـهــــــا

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

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

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

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

بعد ا�ضتماعي ل�ضرح المعلِّم، اأ�ضتنبط وجه الدللة من الحديث على اأن �ضالة ال�ضت�ضقاء فـّكر
�ُضنّة موؤكدة.

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

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

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

.............................................................................................................................
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قال �ل�صيخ �بن باز رحمه �لله تعالى )مجموع فتاوى ومقالت �صماحته 6١/١٣-6٢(: ثبت عنه ملسو هيلع هللا ىلص ما يدل على �أنه خطب قبل �ل�صالة وخطب بعد �ل�صالة،   )١(
وقال �أي�صًا: فكل منهما ثابت، وكل منهما مو�صع بحمد �لله، من خطب ثم �صلى فال باأ�ص، ومن �صلى ثم خطب فال باأ�ص، كل هذ� جاء عنه عليه �ل�صالة 
و�ل�صالم، و�لأمر في ذلك و��صع و�لحمد لله. وقال �ل�صيخ �بن عثيمين رحمه �لله تعالى )مجموع فتاوي �بن عثيمين ٣55/١6(: هي خطبة و�حدة؛ �إما قبل 

�ل�صالة و�إما بعد �ل�صالة. فالأمر كله جائز.

من ارتفاع ال�ضم�س قدر رمح، وذلك بعد طلوع ال�ضم�س بربع �ضاعة تقريبًا، اإلى الزوال.

لِّيت في الم�ضجد فال باأ�س.  نّة اأن ُتوؤّدى في الم�ضّلى؛ لفعل الر�ضول ملسو هيلع هللا ىلص، واإن �ضُ ال�ضُ

اأوًل: الصالة: وهي ركعتان بال أذان وال إقامة، يجهر فيهما بالقراءة، يكبر في الركعة األولى تكبيرة اإلحرام، 
ويثني عليه،  اهلل  يديه مع كل تكبيرة، ويحمد  يرفع  ثم يكبر ست تكبيرات،  االستفتاح،  يقرأ دعاء  ثم 

ويصلي على النبي � بين التكبيرات، ثم يتعوذ ويبسمل، ويشرع في القراءة.
ويكبر في الركعة الثانيةـ  بعد تكبيرة االنتقالـ  خمس تكبيرات، ثم يستعيذ ويبسمل ويشرع في القراءة.

ثانيًا: الخطبة: وهي خطبة و�حدة بعد �ل�صالة ُيكثر فيها من �ل�صتغفار )١(.

وقتهـــــــاوقتهـــــــا

مو�سعهـــــامو�سعهـــــا

�سفتهـــــا�سفتهـــــا

اأبيِّن ال�ضبب في تاأخير �ضالة ال�ضت�ضقاء اإلى ما بعد طلوع ال�ضم�س وارتفاعها قدر رمح.
................................................................................................................................................

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

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

تمرين فرديتمرين فردي
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١ اأن تت�ضمن الخطبة موعظًة وتذكيرًا للنا�س بما ُيليِّن قلوبهم. 
ومن الأمور التي ينبغي التذكير بها في الخطبة:  

   �أ - .......................................................................................................................................

ب - .......................................................................................................................................

 ج - .......................................................................................................................................
٢ تعيين يوم للخروج اإليها، ليكون النا�س على ا�ضتعداد لذلك.

ع وتذلُّل، مع اإظهار الفتقار اإلى الله. قال ابن عبا�س  في و�ضف  ٣ الخروج اإليها بخ�ضوع وخ�ضوع وت�ضرُّ
لَّى«)٢(. عًا حتى اأتى الُم�ضَ ًل)١(، متوا�ضعًا، مت�ضرِّ خروج النبي � لال�ضت�ضقاء: »خرج ر�ضول الله ملسو هيلع هللا ىلص ُمَتَبذِّ

٤ الإكثار في خطبة ال�ضت�ضقاء من ال�ضتغفار والدعاء، وُيكثر من الأدعية الماأثورة مع رفع اليدين 
والإلحاح فيه؛ لحديث اأن�س بن مالك �: »كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص ل يرفع يديه في �ضيء من دعائه اإل 

في ال�ضت�ضقاء، واإنه يرفع حتى ُيرى بيا�س اإبطيه«)٣(.

)١( �لتبذل:ترك �لتزيُّن و�لتَّهيوؤ بالهيئة �لح�صَنة �لجميلة على جهة �لتو��صع، �نظر �لنهاية في غريب �لحديث و�لأثر: ١١١/١.
)٢( ]�أخرجه �أبو د�ود برقم ١١65[.

)٣( ]�أخرجه �لبخاري برقم  984[

�سننهـــــــا�سننهـــــــا

ًل؟فـّكر لماذا كان النبي � يخرج ل�ضالة ال�ضت�ضقاء ُمَتَبذِّ

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

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

بالرجوع اإلى م�ضادر التعلُّم: اأذكر بع�س الأدعية الواردة في ال�ضت�ضقاء.
................................................................................................................................................

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

تمرين فرديتمرين فردي
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ما ُي�ستحب عند نزول املطرما ُي�ستحب عند نزول املطر

٥ قلب الم�ضلح اأو المعطف اأو نحوهما في نهاية الخطبة والدعاء تفاوؤًل بتغير الحال، وذلك بجعل 
يمينه على ي�ضاره وي�ضاره على يمينه؛ لحديث عبدالله بن زيد �: »اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ا�ضت�ضقى فقلب 

رداءه«)١(.

١ الوقوف في اأول نزول المطر والتعّر�س له؛ لفعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص كما في حديث اأن�س � قال: »اأ�ضابنا 
ونحن مع ر�ضول الله ملسو هيلع هللا ىلص مطر، قال: َفَح�َضَر ر�ضوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص ثوبه حتى اأ�ضابه من المطر، فقلنا: يا ر�ضول 

الله لم �ضنعت هذا؟ قال: »لأنه حديث عهد بربه تعالى« )٢(. 
٢ الدعاء بما ورد عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ومن ذلك: 

حديث عائ�ضة  اأن ر�ضول الله ملسو هيلع هللا ىلص كان اإذا راأى المطر قال: »الُلهمَّ �ضيِّبًا نافعًا«)٣(.  

)١( ]�أخرجه �لبخاري برقم ١0١١[.
)٢( ] �أخرجه م�صلم برقم  898[.

)٣( ]�أخرجه �لبخاري رقم  ١0٣٢[.
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حكم �سالة الك�سوف واخل�سوفحكم �سالة الك�سوف واخل�سوف

ا ك�ضفت ال�ضم�س على عهده ملسو هيلع هللا ىلص،  ها لمَّ �ُضنَّة موؤكدة؛ دلَّ على ذلك فعل الر�ضول ملسو هيلع هللا ىلص، حيث �ضالَّ
كما دل عليها اأمره، حيث قال ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن ال�ضم�س والقمر اآيتان من اآيات الله، ل ينخ�ضفان لموت اأحد ول 

لحياته، فاإذا راأيتم ذلك فادعوا الله وكبِّروا و�ضلَّوا وت�ضّدقوا«)١(.وقد اأجمع العلماء على م�ضروعيتها.

)١( ]�أخرجه �لبخاري برقم ١044[

�سالة الك�سوف والخ�سوف

 ذهاب نور �لقمر �أو بع�صه يف �لليل.

اخل�سوف

 ذهاب �صوء �ل�صم�ص �أو بع�صه يف �لنهار.

الك�سوف

احلكمة من وقوع  الك�سوف واخل�سوفاحلكمة من وقوع  الك�سوف واخل�سوف

بالتعاون مع معّلمي وزمالئي: اأتاأمل بع�س الحكم من وقوع الك�ضوف والخ�ضوف.
................................................................................................................................................

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

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

تمرين جماعيتمرين جماعي
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ُتعاد  الك�ضوف -، ول  اأو  الخ�ضوف  زوال  اأي   - التجلِّي   اإلى  الخ�ضوف  اأو  الك�ضوف  ابتداء  من 
ون في الدعاء وال�ضتغفار. ال�ضالة، فاإذا �ضلَّوها ولم يح�ضل التجلِّي بعدها فال ُتعاد، بل ي�ضتمرُّ

عدد ركعاتها ركعتان، ُيجهر فيهما بالقراءة، وتو�ضيحها كما يلي:

وقتهـــــــاوقتهـــــــا

�سفتهـــــا�سفتهـــــا

يكبِّر لالإحرام، وي�ضتفتح وي�ضتعيذ ويب�ضمل، 
ويقراأ الفاتحة، ثم يقراأ قراءة طويلة.

يركع ركوعًا طوياًل 
 )الركوع الأول(.

 ثم يركع ركوعًا طوياًل اأق�ضر من 
الركوع الأول  )الركوع الثاني(.

يقراأ الفاتحة، ثم يقراأ قراءة طويلة 
اأق�ضر من الثانية.

ثم يقراأ الفاتحة،  ثم يقراأ قراءة 
طويلة اأق�ضر من الأولى.

ي�ضجد �ضجدتين طويلتين، ثم يرفع 
للركعة الثانية.

 يرفع من الركوع ويقول: �ضمع 
الله لمن حمده... اإلخ.

 يرفع من الركوع ويقول: �ضمع 
الله لمن حمده... اإلخ.

يركع ركوعًا طوياًل اأق�ضر من 
الثاني )الركوع الثالث(.
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باإ�ضراف معلِّمي: اأقوم بتو�ضيح �ضالة الك�ضوف  لزمالئي. تطبيق

 ثم يقراأ الفاتحة، ثم يقراأ قراءة 
طويلة اأق�ضر من الثالثة.

ي�ضجد �ضجدتين طويلتين، اأق�ضر 
من ال�ضجدتين في الركعة الأولى.

يرفع من الركوع ويقول: �ضمع الله 
لمن حمده...  اإلخ.

 يرفع من الركوع ويقول: �ضمع 
الله لمن حمده...  اإلخ.

ثم يركع ركوعًا طوياًل اأق�ضر من 
الركوع الثالث  )الركوع الرابع(.

د، ثم ي�ضلِّم. ثم يجل�س للت�ضهُّ

ي�ضرع للم�ضلم اإذا راأى الك�ضوف اأو الخ�ضوف اأن يبادر اإلى ترك ما هو م�ضغول به، واأن يتجه اإلى الم�ضجد 
لي�ضارك اإخوانه في ال�ضالة والت�ضرع اإلى الله تعالى.
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١  النداء لها بقول: )ال�ضالة جامعة()١(.
٢  اأن ت�ضلَّى في جماعة.

ها خفيفة. ٣  التطويل في ال�ضالة بقيامها وركوعها و�ضجودها، اإل اإذا انجلى فيتمُّ
٤  اأن تكون الركعة الثانية اأق�ضر من الأولى بقيامها وركوعها و�ضجودها.

٥  الموعظة بعدها، وتذكير النا�س بقدرة الله، وبيان حكمة الك�ضوف، والحثُّ على فعل الطاعات 
وترك المنكرات.

ع وال�ضتغفار وال�ضدقة، وغير ذلك من الأعمال ال�ضالحة حتى يك�ضف الله ما  6  كثرة الدعاء والت�ضرُّ
بالنا�س.

)١( ]�أخرجه �لبخاري برقم ١045[، و]م�صلم برقم 9١0[.

�سننهـــــــا�سننهـــــــا

بالرجوع اإلى م�ضادر التعلُّم: اأُبيِّن ما ياأتي:
  �أ -   بم يكون �إدر�ك �لركعة في �صالة �لك�صوف؟

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

ب- كيف تق�صي �لركعة �لفائتة؟
................................................................................................................................................

ج- ق�صاء �صالة �لك�صوف �إذ� لم ُيعلم بح�صوله �إل بعد �لتجلِّي.
................................................................................................................................................

د- حكم �صالة �لك�صوف بمجّرد خبر �صمعناه ونحن لم َنَر �لك�صوف.
................................................................................................................................................

تمرين فرديتمرين فردي
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؟؟التقويمالتقويم
�س1:  اختر الإجابة ال�ضحيحة فيما يلي:

  �أ - حكم �صالة �ل�صت�صقاء:
  فر�ص عين.   فر�ص كفاية.  �ُصنَّة موؤكدة.

ب - حكم �صالة �لك�صوف:  
 فر�ص كفاية.  �ُصنَّة موؤكدة.   فر�ص عين.

�س2: اأكمل الفراغات بما ينا�ضبها من العبارات التالية:

 - ينجلي  حتى  الك�ضوف  - ح�ضول  الزوال  اإلى  ال�ضم�س  ارتفاع   - الغفلة  من  النا�س  )اإيقاظ 
تت�ضمن موعظًة وتذكيًرا للنا�س - اإدراك الركعة الأولى(.

    �أ - يبد�أ وقت �صالة �ل�صت�صقاء من .........................................................

 ب - من حكمة ح�صول �لك�صوف .........................................................

  ج - ُي�صرع في خطبة �ل�صت�صقاء �أن .........................................................

  د - يبد�أ وقت �صالة �لك�صوف من .........................................................

ْح كيف يحدث كلٌّ من الك�ضوف والخ�ضوف.  �س3: و�ضِّ
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الوحدة الوحدة 
 الرابعة الرابعة

�سالة الجماعة�سالة الجماعة
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المترّتب  والف�ضل  الجماعة  على  المحافظة  اأهميَة   ١
على ذلك.

مدركًا  اأكون  ومتى  للجماعة،  مدركًا  اأكون  متى   ٢
للركعة.

حكَم اأداء النافلة اإذا اأقيمت ال�ضالة.  ٣
من ُيعذر بالتخلف عن الجمعة والجماعة.  ٤

�ضالة الجماعة.  ١
ِحكمة م�ضروعيتها.  ٢

٣  ف�ضلها.
ما ُتدرك به الجماعة.  ٤

ما تدرك به الركعة.  ٥
ُحكم النافلة اإذا اأقيمت ال�ضالة.  6

أريد أن أتعلمأريد أن أتعلم

عناصر الوحدةعناصر الوحدة

عن اأبي بكرة   قال: قال ر�ضول الله �: 
»من �ضّلى ال�ضبح في جماعة فهو في 

ِة الله حتى ُيم�ضي«)١(. ِذمَّ

)١( ] رو�ه �لطبر�ني في �لمعجم �لكبير كما في مجمع �لزو�ئد برقم ٢١55[.
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في  ال�ضالة  فاتتني  ما   : الم�ضّيب  بن  �ضعيد  قال 
جماعة منذ اأربعين �ضنة )1(. 

وبه  ال�ضالة  اإلــى  يقاد    ُخثيم  بن  الربيع  وكــان 
اأ�ضمع  فقال:اإني  لك،  ُرّخ�س  قد  له:  فقيل  الفالج)2(، 
»حيَّ على ال�ضالة«، فاإن ا�ضتطعتم اأن تاأتوها ولو حبوا )3( 

- يعني فافعلوا-. 
وُروي عن الأعم�س  اأنه لم تفته تكبيرة الإحرام 

�ضبعين �ضنة )4(.

١ عن �أبي هريرة � قال: قال ر�صول �لله �: »�ضالة الجماعة تف�ضل �ضالة الفرد ب�ضبع وع�ضرين درجة« 
وفي رو�ية »بخم�س وع�ضرين« )5(. 

٢ وعن �أبي �لدرد�ء � قال: قال ر�صول �لله �: »ما من ثالثة في قرية ول َبْدٍو ل تقام فيهم ال�ضالة اإل قد 
ا�ضتحوذ عليهم ال�ضيطان، فعليكم  بالجماعة فاإنما ياأكل الذئب من الغنم القا�ضية« )٦( .

ة الله حتى يم�ضي« )7(. ٣ عن �أبي بكرة �  قال: قال �: »من �ضلَّى ال�ضبح في جماعة فهو في ِذمَّ
٤ عن عثمان بن عفان � قال: قال ر�صول �لله �: »من �ضلَّى الع�ضاء في جماعة فكاأنما قام ن�ضف الليل، 

ومن �ضلَّى ال�ضبح في جماعة فكاأنما �ضلَّى الليل كله« )٨(.

ف�سل �سالة الجماعةف�سل �سالة الجماعة

�سالة الجماعة

)١( �نظر: �صير �أعالم �لنبالء للذهبي ٢٢١/4.      )٢( هو مر�ص �ل�صلل.  
)٣( ينظر كتاب: نزهة �لف�صالء في  تهذيب �صير �أعالم �لنبالء49٣/١.    )4( �صير �أعالم �لنبالء ٢88/6.  

)5(  ]  �أخرجه �لبخاري برقم  647[، و]م�صلم برقم 649[.    )6( ] رو�ه �أبو د�ود برقم  547،و]�لن�صائي برقم  847[.
)7(  ] رو�ه �لطبر�ني في �لمعجم �لكبير كما في مجمع �لزو�ئد برقم ٢١55[.   )8( ] رو�ه ُم�صلم برقم  656[.   

اأقراأُ الأقوال ال�ضابقة ثم اأَكتُب ما 
ا�ضتفدته منها:

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

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

............................................................
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من خالل هذه الأحاديث اأ�ضتخرج اأربع ف�ضائل ل�ضالة الجماعة: 
................................................................................................................................................ ١
................................................................................................................................................ ٢
................................................................................................................................................ ٣
................................................................................................................................................ ٤

تدرك �صالة �لجماعة باإدر�ك ركعة من �ل�صالة مع �لإمام، ودليل ذلك حديث �أبي هريرة � �أن ر�صول �لله � 
قال: »من اأدرك ركعة من ال�ضالة فقد اأدرك ال�ضالة«)١(.

فاإن �أدرك �أقل من ركعة فال يعد مدركًا للجماعة، ولكن ي�صرع له �أن يدخل مع �لإمام فيما بقي من �ل�صالة؛ لقول 
�لنبي �: »فما اأدركتم ف�ضلوا وما فاتكم فاأتموا«)٢(.

)١( ]�أخرجه �لبخاري برقم 580[.

)٢( ]�أخرجه �لبخاري برقم 6٣5[.

ما تدرك به الجماعة:ما تدرك به الجماعة:
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ُتدرك الركعة باإدراك الركوع، فاإذا اأدرك الم�ضبوق اإمامه راكعًا: فيجب اأن يكّبر تكبيرة الإحرام وهو 
اأجزاأته عن  واقف، ثم يركع مكبرًا مرة اأخرى للركوع، واإن اقت�ضر على تكبيرة الإحرام حال قيامه 

تكبيرة الركوع.

اإذا اأُقيمت ال�ضالة فال يجوز البتداء بالنافلة حتى ولو كانت تحية الم�ضجد.
ومن كان قد بداأ بالنافلة قبل الإقامة فاإذا اأقيمت ال�ضالة قطع النافلة، ليدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام.

واإن بقي عليه ركعة فاأكثر  قطعها ودخل مع الإمام في الفري�ضة. 

ما ُتـدرك بـه الركعـــةما ُتـدرك بـه الركعـــة

حكم الّنافلة اإذا اأُقيمت ال�سالةحكم الّنافلة اإذا اأُقيمت ال�سالة

١ اإذا جاء الم�ضلم والإمام على اأي حال فينبغي اأن يكبر تكبيرة الإحرام ثم يتابعه في تلك الحال ول 
ينتظره حتى يقوم.

كمرافق  ذلك  له  تي�ّضر  اإذا  جماعة  ي�ضليها  فاإنه  لعذر  الم�ضجد  في  الجماعة  �ضالة  عن  تخّلف  من   ٢
المري�س ي�ضليها معه، اأو مع اأهل بيته.

٣ اإذا دخل الرجل الم�ضجد وقد �ضلى النا�س، فالم�ضروع له اأن ي�ضلي جماعة اإذا تي�ضر له ذلك.

من اأحكام �سالة الجماعةمن اأحكام �سالة الجماعة
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؟؟التقويمالتقويم
�س1:  بم تدرك الجماعة؟ دلل على ما تقول.

�س2: دخل �ضالح اإلى الم�ضجد ل�ضالة الع�ضاء والإمام في الركوع للركعة الثالثة، فكّبر �ضالح ثم 
ركع بعد اأن رفع الإمام من ركوعه، فكم اأدرك �ضالح من ركعة؟ ولماذا؟

�س3: عرفت اأن اأحد اأ�ضدقائك ل ي�ضلي مع الجماعة، فما دورك تجاهه؟
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الوحدةالوحدة
الخامسةالخامسة

االإمامة و االئتماماالإمامة و االئتمام
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الأحقَّ بالإمامة والدليل عليه.  ١
اأهمَّ اأحكام الإمامة.  ٢

اأهمَّ اأحكام القتداء.  ٣
اأحوال الماأموم مع اإمامه.  ٤

الأحق بالإمامة مع الدليل.  ١
اإمامة الُمحِدث.  ٢

موقف الإمام والماأمومين.  ٣
اأحكام القتداء بالإمام.  ٤

اأحوال الماأموم مع اإمامه.  ٥

أريد أن أتعلمأريد أن أتعلم

عناصر الوحدةعناصر الوحدة

عن اأبي هريرة 
 اأن النبي � قال: »اإنما ُجعل الإمام 

                                                                                                                                            )١(.ليوؤتّم به«

)١( ] �أخرجه �لبخاري برقم 70١[، و]م�صلم برقم  4١4[.
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اهتّم ال�ضرع باإمامة النا�س في ال�ضالة؛ وذلك لما لها من المكانة العالية، والمنزلة الرفيعة، فاعتنى 
باختيار ال�ضخ�س الذي ت�ضند اإليه هذه المهّمة، وجعل تفا�ضل النا�س في الإمامة مبنيًّا على اأ�ض�س علمية 

�ضرعية، وذلك بح�ضب ما يتَّ�ضفون به من �ضفات العلم والعمل.
ن اأحُدكم وليوؤّمكم اأكثُركم  لت قوله � في �لحديث �ل�صابق: »فاإذا ح�ضرت ال�ضالة فليوؤذِّ  و�إذ� تاأمَّ

قراآنًا«، فاإنك تلحظ �لفرق بين �لإمام وغيره ولو كان �لموؤذن. 
ن؛ مما يدل على اهتمام ال�ضرع بالإمام اأكثر  ماذا تلحظ في الحديث من التمييز بين الإمام والموؤذِّ

من غيره؟

الأحق بالإمامةالأحق بالإمامة

االإمامة واالئتمام

فاختلف فـّكر ية،  برِّ نزهة  يومًا في  اأو كنتم  ال�ضلوات،  اإحدى  في  الم�ضجد  اإمام  تاأخر  اإذا 
م يا  الجماعة فيمن يتقّدمهم لل�ضالة؛ فقال بع�ضهم: تقّدم يا فالن، وقال اآخرون: تقدَّ

فالن، من يكون الأولى منهما بالتقّدم لالإمامة؟ ولماذا؟

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

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

د من اإجابتي: اأقراأ الحديث الآتي واأتاأكَّ
عن عمرو بن �صلمة �لَجْرِمي � �أن �أباه � قال:جئتكم و�لله من عند �لنبي � حقًا، فقال: »�ضلوا 
اأحُدكم،  ن  �ضالة كذا في حين كذا، و�ضلوا �ضالة كذا  في حين كذا، فاإذا ح�ضرت ال�ضالة فليوؤذِّ
موني  وليوؤّمكم اأكثُركم قراآنًا«، فنظرو� فلم يكن �أحد �أكثر قر�آنًا مني، لَِما كنت �أتلقى من �لركبان، فقدَّ

بين �أيديهم و�أنا �بن �صت �أو �صبع �صنين)١(.
ر�س اأعرف تف�ضياًل اأكثر عن اأحكام الإمامة. وفي هذا الدَّ

)١( ]�أخرجه �لبخاري  برقم 4٣0٢[.
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وقد رتَّب �ل�صرع �لأحق بالإمامة، وفق �لحديث �لذي رو�ه �أبو م�صعود �لبدري � عن �لنبي  � �أنه قال: 
»يوؤمُّ القوم اأقروؤهم لكتاب الله، فاإن كانوا في القراءة �ضواًء فاأعلمهم بال�ضنة، فاإن كانوا في ال�ضنة �ضواء 

لْمًا«، وفي رو�ية: »اأكبرهم �ضنًّا«)١(. فاأقدمهم هجرة، فاإن كانوا في الهجرة �ضواء فاأقدمهم �ضِ

هذا الترتيب ينبغي مراعاته في حالة الرغبة في تولية اإمام للم�ضجد، اأو جماعة في �ضفر، اأو لي�س لهم 
ر الإمام الراتب ولم يعيِّن نائبًا له، ونحو ذلك. اإمام راتب، اأو في حال تاأخُّ

 اأما اإذا كان للم�ضجد اإمام راتب، اأو كان الجماعة في منزل �ضخ�س، اأو في مو�ضع له عليه اإمارة 
اأو �ضلطان، ففي هذه الحالة  يكون هوؤلء هم الأحقُّ بالإمامة؛ واإن وجد من هو اأولى منهم، ما دامت 
ت�ضح اإمامتهم، ولكن اإذا اأِذنوا لمن هو اأولى منهم اأن ي�ضلي عنهم فال باأ�س، يدلُّ على ذلك حديث 
نَّ الرجُل الرجَل في بيته ول في �ضلطانه اإل  �أنه قال: »ول يوؤمَّ اأبي م�ضعود البدري � عن �لنبي � 

باإذنه«)٢(.
)١( ] �أخرجه م�صلم برقم  67٣[.

)٢( ] �أخرجه م�صلم  في �لمو�صع �ل�صابق[.

ال�ضاهد من احلديثالأحق بهااملراتب

املرتبة الأولى

املرتبة الثانية

املرتبة الثالثة

املرتبة الرابعة

املرتبة اخلام�ضة

في الجدول الآتي اأُرّتب الأحقَّ بالإمامة وفق ما ثبت في الحديث، ذاكرًا لكلِّ مرتبة �ضاهدها منه:
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بالرجوع اإلى م�ضادر التعلم المختلفة اأبيِّن معنى ما يلي:

الإمام الراتب

اأقروؤهم لكتاب الله

اأعلمهم بال�ضنَّة

اأقدمهم هجرة

اأقدمهم �ضلمًا

تمرين فرديتمرين فردي

         �إذ� �صلَّى �لإمام نا�صيًا َحَدثه لم ت�صح �صالته وعليه �إعادتها، �أما �لماأمومون ف�صالتهم �صحيحة، فعن �أبي 
هريرة � �أن ر�صول �لله � قال: »ي�ضّلون لكم فاإن اأ�ضابوا فلكم، واإن اأخطوؤوا فلكم وعليهم«)١(.

)١( ]�أخرجه �لبخاري برقم 694[.

اإمامة الُمحِدثاإمامة الُمحِدث

بالرجوع اإلى م�ضادر التعّلم المختلفة، وبالحوار مع معلمي، اأجيب على ال�ضوؤال الآتي:
اإذا تذّكر الإمام اأنه ُمْحِدٌث في اأثناء ال�ضالة فماذا يفعل؟

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

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

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

تمرين فرديتمرين فردي
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١ عن �بن عبا�ص  قال: »�ضلَّيت مع ر�ضول الله � ذات ليلة  
ورائي  من  براأ�ضي   � الله  ر�ضول  فاأخذ  ي�ضاره،  عن  فقمت 

فجعلني عن يمينه«)١(.
من خالل �لحديث: �أحّدد موقف �لماأموم �لو�حد مع �إمامه. 	

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

٢ عن جابر بن عبد�لله  »اأنه كان ي�ضلي على يمين النبي �، 
ثم جاء َجبَّار بن �ضخر فوقف عن ي�ضار النبي �، قال جابر: فاأخذ 

ر�ضول الله  � بيدينا جميعًا فدفعنا حتى اأقامنا خلفه«)٢(.
من خالل �لحديث: �أحّدد موقف �لجماعة �إذ� كانو� �ثنين فاأكثر مع �إمامهم. 	

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

)١( ] �أخرجه �لبخاري برقم  7٢6[، و]م�صلم برقم  76٣[.
)٢( ]�أخرجه م�صلم برقم ٣0١0[.

موقف الإمام والماأمومينموقف الإمام والماأمومين
االإماماالإمام الماأمومالماأموم

باإ�ضراف معلمي: اأطبق مع زمالئي موقف الإمام والماأمومين واأكتب ملحوظاتي:

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

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

تطبيق
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)١( في �صفهّن ول تتقدم عليهّن.
)٢( �نظر مجموع فتاوى �بن باز رحمه �لله ١٢/77.

)٣( ] �أخرجه �أبو د�ود برقم 60٣[

١ يجوز اأن ت�ضّلي المراأة مع رجل من محارمها، وتكون خلفه.
٢ اإذا �ضّلى الن�ضاء مع جماعة الرجال فال�ضنّة اأن يتاأخْرَن عن الرجال، و�ضفوفهن ك�ضفوف الرجال 

لكن اأف�ضلها اآخرها.
٣ يجوز للن�ضاء اأن ي�ضلين جماعة وحدهن، واإمامتهن منهن، وتقف اإمامتهن و�ضطهن)١( )٢(.

الدليلحكمهااملراد بهااحلالة

املتابعة
�أن يكون دخوله يف 
�ل�صالة و�نتقاله من 
ركن �إلى �آخر عقب 

�إمامه مبا�شة.

و�جبة

عن �أبي هريرة � قال: قال ر�صول �لله �:»اإمنا ُجعل 
 ، وا حتى يكربِّ وا ول تكربِّ الإمام ليوؤمتَّ به، فاإذا كربَّ فكربِّ
واإذا  يركع،  حتى  تركعوا  ول  فاركعوا،  ركع  واإذا 
قال: �ضمع الله ملن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك احلمد، 

واإذا �ضجد فا�ضجدوا ول ت�ضجدوا حتى ي�ضجد«)٣(.

مو�فقة �لإمام يف املوافقة
مة�لنتقال بني �لأركان. محرَّ

»فاإذا كربَّ  بقوله:  مبتابعته  �أمر  �ل�صابق، حيث  للحديث 
تكرّبوا  »ول  بقوله:  مو�فقته،  عن  ونهى  وا«،  فكربِّ

حتى يكرّب«، وهكذ� يف �لركوع و�ل�صجود.

موقف الن�ساءموقف الن�ساء

اأحوال الماأموم مع اإمامهاأحوال الماأموم مع اإمامه
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الدليلحكمهااملراد بهااحلالة

التَّخلُّف

�لتاأخر عن �لإمام يف 
�لدخول �إلى �ل�صالة، 
و�لنتقال بني �لأركان 
مع �إدر�كه لالإمام يف 

كل ركن.

مكروهة
كربَّ  »فــاإذا  بقوله:  مبتابعته  �أمر  حيث  �ل�صابق،  للحديث 
وا..« �إلخ، و�لفاء يف �حلديث للرتتيب مع �لتعقيب،  فكربِّ

فت�صمن ذلك �لنهي عن خمالفته، وهي �لتاأخر عنه.

�لتقّدم على �لإمام يف امل�ضابقة
مة�نتقالت �ل�صالة حمرَّ

»اأما يخ�ضى  � قال:  �لنبي   � عن  �أبي هريرة  عن 
ل الله راأ�ضه راأ�س  الذي يرفع راأ�ضه قبل الإمام اأن يحوِّ

حمار«)١(.

)١( أخرجه البخاري برقم )691(، ومسلم برقم )427(، وهذا لفظه.

وهي  الإمام  مع  �ضالتي  عند  الم�ضروعة  الحالة  زمالئي  مع  اأطبق  معلِّمي:  باإ�ضراف 
المتابعة، واأميزها عن الحالت غير الم�ضروعة، واأكتب ملحوظاتي.

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

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

تطبيق

عرفُت اأحوال الماأموم مع اإمامه، بالتعاون مع مجموعتي:  اأكتب بع�س المخالفات التي اأراها تتعلق 
بذلك، ثم اأ�ضتفيد مما ذكره زمالئي في المجموعة الأخرى:

مالحظات املجموعة الأخرىمالحظات جمموعتي

تمرين جماعيتمرين جماعي
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هناك حالت ي�ضح فيها القتداء بالإمام، وحالت اأخرى ل ي�ضح فيها القتداء، وبيانها كما ياأتي:

اإذا ح�ضرت اإلى ال�ضالة والإمام راكع، فكبَّرَت قائمًا، ثم ركعَت معه، ورفع الإمام من ركوعه، 
فح�ضل لك �ضكٌّ هل اأدركت ركوع الإمام فتكون مدركًا للركعة، اأو رفع الإمام من الركوع قبل اأن 

تدركه، فما الحكم؟
لك في هذه الم�ضاألة حالتان:

 اأحكام القتداء بالإمام اأحكام القتداء بالإمام

من �سكَّ في اإدراك الركوعمن �سكَّ في اإدراك الركوع

حالت ي�ضحُّ فيها القتداء
�قتد�ء �ملاأمومني بالإمام يف �صطح �مل�صجد �أو يف �أ�صفله 

�إذ� �صمعو� �صوته.
�تَّ�صلت  �إذ�  �مل�صجد  خــارج  من  بــالإمــام  �لقــتــد�ء 
�ل�صفوف، �أو ر�أى �ملاأمومون بع�ص �ل�صفوف و�إن مل 

تت�صل.
�قتد�ء من ي�صلي �لفر�ص مبن ي�صلي �لنافلة. كاقتد�ء من 

ي�صلي  �لع�صاء مبن ي�صلي �لرت�ويح.

�قتد�ء من ي�صلي �لفر�ص مبن ي�صلي فر�صًا �آخر، كاقتد�ء 
من ي�صلي �لظهر مبن ي�صلي �لع�ش.

حالت ل ي�ضحُّ فيها القتداء
�قتد�ء من هو يف بيته بالإمام من خالل مكرب �ل�صوت، مع 

�أنه ل يرى �جلماعة ومل تتَّ�صل �ل�صفوف.

�قتد�ء �لبعيد عن �مل�صجد عن طريق �صماع �ملذياع، مع 
�أنه ل يرى �جلماعة ومل تتَّ�صل �ل�صفوف.

�قتد�ء من هو خارج �مل�صجد �أمام �لإمام.

احلالة االأوىلاحلالة االأوىل

 اأن يكون الغالب على ظنِّك اإدراك الركوع قبل رفع الإمام منه، ففي هذه الحالة ُتَعدُّ مدركًا للركوع.
 ولكن اإن كانت هذه الركعة هي الثانية اأو ما بعدها، فا�ضجد لل�ضهو ب�ضبب ال�ضك الذي ح�ضل لك 

في الإدراك، وقد تعلَّمنا في در�س �ضجود ال�ضهو اأن من اأ�ضبابه ال�ضك.
واأما اإن كانت الأولى فال يلزمك �ضجود ال�ضهو؛ لأنك في حكم المدرك لالإمام من اأول ال�ضالة، 

وغير الم�ضبوق يتحمل عنه الإمام �ضجود ال�ضهو، كما تقدم.
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؟؟التقويمالتقويم
�س1:  قارن بين اأحوال الماأموم مع اإمامه من حيث التعريف والحكم.

�س2:  من خالل درا�ضتك للحالت التي ي�ضحُّ فيها اقتداء الماأموم باإمامه والحالت التي ل ي�ضّح 
فيها القتداء، ا�ضتخرج القاعدة التي ت�ضبط هذه الحالت.

�س3:  اذكر باخت�ضار ما يتعلق باأحكام المراأة في الم�ضافة والقتداء.

احلالة الثانيةاحلالة الثانية

ًدا ولم يغلب على ظنِّك الإدراك ول عدمه، فهنا ُتَعدُّ غير مدرك للركعة، وتق�ضي ما  اإن بقيت متردِّ
فاتك بعد �ضالم الإمام، واإن غلب على ظنك الإدراك اأو عدمه فتعمل بما غلب على ظنك، ويلزُمك 

�ضجود ال�ضهو على كل حال ب�ضبب ح�ضول ال�ضك.

َمْقَدِم َقْبَل   - بقباء  مو�صعًا   - بَة   �لُع�صْ ــون  �لأول �لمهاجرون  قِدم  لما   : عمر  بن  عبد�لله   قال 
ر�صول �لله  � كان يوؤمهم �صالم مولى �أبي حذيفة، وكان �أكثرهم قر�آناً)١(.

)١( ] �أخرجه �لبخاري برقم 69٢[.

معلومات إثرائية
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الوحدة الوحدة 
 السادسة السادسة

�سالة اأهل االأعذار�سالة اأهل االأعذار
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كيَف ي�ضلي المري�س واأهّم اأحكامه.  ١

اأهمَّ اأحكام �ضالة الم�ضافر.  ٢

بين  الجمع  فيها  يجوز  التي  الحالت   ٣

والمغرب  والع�ضر،  الظهر  �ضالتي 
والع�ضاء.

اأهميَة ال�ضالة والحر�س على المحافظة   ٤

عليها في كل الأحوال.
�ضماحَة الإ�ضالم وي�ضر اأحكامه من خالل   ٥

معرفة اأحكام �ضالة اأهل الأعذار.

�ضالة المري�س؛ �ضفتها واأهم اأحكامها.  ١

واأهم  الق�ضر  الم�ضافر؛ م�ضروعية  �ضالة   ٢

ال�ضفر  في  الــراكــب  �ضالة  اأحكامه، 
واأحكامها.

والع�ضر،  الظهر  �ضالتي  بين  الجمع   ٣

والمغرب والع�ضاء، حكمه واأهم اأ�ضبابه.

أريد أن أتعلمأريد أن أتعلم

عناصر الوحدةعناصر الوحدة

قال تعالى:
.)١(                                                                                                                                                                                             

)١( ]�لحج:78[.
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يجب على المري�س اأن يوؤدي ال�ضالة ح�ضب ا�ضتطاعته، ول يجوز له تاأخيرها 
عن الوقت مادام عقله حا�ضرًا، وبيان �ضفة �ضالته على التف�ضيل كما يلي:

�سالة المري�ض

�سفة �سالة المري�س�سفة �سالة المري�س

فاإن لم ي�صتطع �ل�صالة قائمًا �صلَّى 
نَّة �أن يكون متربعًا في  قاعد�ً، و�ل�صُّ

مو�صع �لقيام.

يجب على �لمري�ص �أن ي�صلي قائمًا �إذ� 
كان ي�صتطيع �لقيام من غير م�صقة �أو 

�صرر، ويركع وي�صجد.

فاإن كان يت�صرر بالركوع �أو �ل�صجود 
مع قدرته على �لقيام �أوماأ بالركوع 

قائمًا، وبال�صجود قاعد�ً.

فاإن لم ي�صتطع �ل�صالة على جنبه �صلَّى 
م�صتلقيًا على ظهره، ورجاله �إلى 
�لقبلة، ويومئ بالركوع و�ل�صجود.

1

فاإن لم ي�صتطع �ل�صالة قاعد�ً �صلَّى على 
جنبه، َوَوْجُهُه �إلى �لقبلة، و�لجنب 

�لأيمن �أف�صل �إن تي�صر، ويومئ 
بالركوع و�ل�صجود.

٥

2

ويومئ بالركوع، وي�صجد على 
�لأر�ص �إن تي�صر، و�إل �أوماأ بال�صجود 

ويكون �أخف�ص من �لركوع.

4

3

6
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�لإيماء،  فاإن �صقَّ عليه �صقط عنه  بر�أ�صه،  �أوماأ  �لركوع و�ل�صجود  ببدنه في  �لإيماء  له  يتي�صر  لم  7  �إذ� 
و�أجرى �أعمال �ل�صالة على قلبه، فينوي �أفعال �ل�صالة من ركوع و�صجود وجلو�ص وهو على حاله، 

وياأتي باأذكارها.
8   يفعل من �صروط �ل�صالة ما يقدر عليه، مثل: ��صتقبال �لقبلة، و�لو�صوء بالماء �أو �لتيمم عند �لعجز، 
و�لطهارة من �لنجا�صات، و�إذ� عجز عن �صيء من ذلك �صقط عنه وي�صلِّي ح�صب حاله، ول يوؤخر 

�ل�صالة عن وقتها.
9  السنة أن يكون المريض الذي يصلي جالسًا متربعًا مو�صع �لقيام و�لركوع و �لرفع منه، ومفتر�صًا فيما 

�صوى ذلك.
ويدل على ما تقدم: 

   �أ- عموم قوله تعالى:                                       )١(.  
ب- وقول �لنبي �: »اإذا اأمرتكم باأمر فاأتوا منه ما ا�ضتطعتم«)٢(.

: »�ضلِّ قائمًا، فاإن لم ت�ضتطع فقاعدًا، فاإن لم ت�ضتطع  ج- وقوله � كما في حديث عمر�ن بن ح�صين 
َفَعَلى َجنٍْب«)٣(، وفي رو�ية: »فاإن لم ت�ضتطع فم�ضتلقيًا«)4(.

)١( ]�لتغابن:١6[.
)٢( ] �أخرجه �لبخاري برقم 7٢88[

)٣( ] �أخرجه �لبخاري برقم ١١١7[.
)4( ]رو�ه �لن�صائي برقم ٢/١75[.

باإ�ضراف معلمي: اأطبق �ضفة �ضالة المري�س جال�ضًا واأكتب ملحوظاتي.       تطبيق



256

)١( �نظر �لفتاوى �ل�صرعية على �لم�صكل في �لم�صائل �لطبية لبن باز رحمه �لله �ص٣٣.

1 ل ت�ضقط ال�ضالة عن المري�س اأبدًا مادام عقله حا�ضرًا.
بين  الجمع  فله  اأوقاتها؛  في  ال�ضلوات  عليه  ت�ضقُّ  اأو  لكل �ضالة،  التطهر  عليه  ي�ضقُّ  المري�س  اإذا كان   2
�ضالتي الظهر والع�ضر، والجمع بين �ضالتي المغرب والع�ضاء، في وقت اإحداهما ح�ضب الأرفق بحاله.
اإفاقته ح�ضب ا�ضتطاعته، ولي�س عليه  اأيامًا ثم يفيق؛ فاإنه ي�ضلِّي حال  اإذا كان المري�س ُيغمى عليه   3

ق�ضاء ال�ضلوات التي مرت حال اإغمائه. 
4 المري�س الذي �ضُتجرى له عملية جراحية ويحتاج اإلى تخدير يجوز له جمع ال�ضالتين تقديمًا قبل 

العملية اإذا كان وقت الأُولى قد دخل، اأو تاأخيرًا اإذا كان اإجراء العملية قبل دخول وقت الأولى.
٥ من كان على �ضريره وعجز عن ا�ضتقبال القبلة، ولي�س عنده من يوجهه، �ضقط عنه وجوب ال�ضتقبال، 

و�ضلى على حاله.
6 من عجز عن الو�ضوء والتيمم �ضلَّى من غير و�ضوء ول تيمم، ول يترك ال�ضالة حتى يخرج وقتها.
7 من كان على ثوبه نجا�ضة ول ي�ضتطيع غ�ضلها ول تغيير الثوب، اأو كان حاماًل للنجا�ضة كالمري�س 
الذي يفتح له مخرج للبول ويو�ضع معه كي�س لجمعه؛ فاإن كان تفريغ الكي�س الذي به النجا�ضة ل 

غه وتو�ضاأ و�ضلى، واإل �ضلى ح�ضب حاله)1(. ي�ضق عليه فرَّ

اأحكام �سالة المري�ساأحكام �سالة المري�س

على المري�س األ يقطع �ضَلَتُه بالله تعالى، بل يداوم على ذكره وكثرة ا�ضتغفاره، واللجوء اإليه ودعائه اأن 
يخفف عنه ويرزقه ال�ضبر، ويكتب له الأجر وال�ضفاء.
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1  اإ�ضارة بع�ضهم في �ضالته باأ�ضبعه عن الركوع وال�ضجود، وهذا الفعل ل اأ�ضل له.
2 �ضجود بع�ضهم على �ضيء يرفعه اإلى وجهه مثل المخدة وغيرها، وهذا لي�س ب�ضجود واإنما هو نوع 

من التكلف لم يوؤمر به، ويكفيه الإيماء كما تقدم.
3 ترك بع�ضهم ال�ضالة وقت مر�ضه، ظنًا منه اأنها ت�ضقط عنه اإذا عجز عن بع�س واجباتها، فيوؤخرها حتى 
ي�ضفىاأو يخرج من الم�ضت�ضفى، ثم يجمعها وي�ضليها معًا، وهذا ل يجوز  وهو خطاأ عظيم، والواجب 

عليه اأن ي�ضلِّي ح�ضب حاله كما تقدم.

مخالفات المر�سى في ال�سالةمخالفات المر�سى في ال�سالة

على المتعّلم اإذا كان داخل الم�ضت�ضفى اأن يوجه اإخوانه المر�ضى اإلى عدم التهاون باأمر ال�ضالة، ويعّلمهم 
كيفيتها على �ضوء ما تعّلمه، واأنها ل ت�ضقط عنهم حال المر�س.
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    ُي�صنُّ للم�صافر ق�صر �ل�صالة �لرباعية )�لظهر و�لع�صر 
و�لع�صاء( في�صلِّيها ركعتين؛ لقوله تعالى:

.)١(                                                              
                                   

     وعن �أن�ص بن مالك � قال:»خرجنا مع النبي � 
ركعتين  ركعتين  ي�ضلِّي  فكان  مكة،  اإلى  المدينة  من 

حتى رجعنا اإلى المدينة«)٢(.

)١( ]�لن�صاء: ١0١[.
)٢( ] �أخرجه �لبخاري برقم ١08١ [.

�سفة �سالة الم�سافر�سفة �سالة الم�سافر

�سالة الم�سافر

1 يجوز للم�ضافر الترخ�س برخ�س ال�ضفر اإذا كان م�ضافة �ضفره هي ٨0كم تقريبًا.

العامرة، ول عبرة  بيوتها  اآخر  بمفارقته  بلده، وذلك  الق�ضر من حين خروجه من  للم�ضافر  2 يجوز 
بالبيوت القديمة الخربة غير الم�ضكونة، ول المزارع وال�ضتراحات التي خارج البلد.

3  للم�ضافر الق�ضر في رجوعه حتى يدخل بلده الذي خرج منه.

4  اإذا كان المطار خارج البلد جاز للم�ضافر اأن يترخ�س فيه بالق�ضر والجمع في ذهابه ورجوعه.

٥ اإذا �ضلَّى المقيم خلف م�ضافر يق�ضر ال�ضالة وجب على المقيم اإتمام �ضالته بعد �ضالم الإمام.

6 اإذا �ضلى الم�ضافر خلف اإمام مقيم وجب عليه اإتمام ال�ضالة، ولو لم يدرك معه اإل الت�ضهد الأخير.

اأحكام الق�سراأحكام الق�سر
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�ضالة الم�ضافر على مركوبه ق�ضمان:
الق�ضم الأول: �أن تكون �ل�صالة نافلة، فت�صح على �لمركوب مطلقًا بعذر �أو بغير عذر، م�صتقباًل �لقبلة �أو 
غير م�صتقبل لها، لما ثبت من حديث عبد �لله بن عمر  »اأن النبي � كان ي�ضلِّي النافلة في ال�ضفر 

على راحلته اأينما توجهت« )١(؛ لكن �لأف�صل �أن ي�صتفتح �ل�صالة متجهًا �إلى �لقبلة.

�سالة الم�سافر على مركوبه�سالة الم�سافر على مركوبه

)١( �نظر �صحيح �لبخاري،كتاب تق�صير �ل�صالة، باب �لتطوع على �لدو�ب، رقم )١09٣، ١094(، وم�صلم كتاب �صالة �لم�صافرين، باب جو�ز �صالة �لنافلة 
على �لد�بة في �ل�صفر حيث توجهت، رقم: )700(.

بّين حكم الق�ضر في الأحوال التالية مع بيان ال�ضبب:
ال�ضببحكم الق�رشاحلالة

عن  تبعد  منطقة  �إلى  ية  برِّ نزهة  يف  �أهلك  مع  خرجت 
�لبلد م�صافة �أربعني كيلو مرت�ً.

لل�صالة،  �لقرى  �إحدى  يف  توقفتم  �صفركم  �أثناء  يف 
و�أدركتم مع �إمام �لقرية �لت�صهد �لأخري.

ول  �لدول،  �إحدى  يف  للعالج  و�لدك  مع  �صافرت 
تعلمون �ملدة �لتي �صتق�صونها للعالج، لكنكم تعلمون 

�أنها �أكرث من �أربعة �أيام.

تمرين فرديتمرين فردي
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الق�ضم الثاني: اأن تكون ال�ضالة فري�ضة، فال تخلو من حالتين:

الحالة الثانيةالحالة الأولى

 اأن يتمكـــــن مـــــن فعــــل ال�ضالة على 
المركـــــوب كمـــــــا يجــــب، فيمكنه 
ال�ضتقبال والقيام والركوع وال�ضجود، 
فال�ضالة على المركوب في هذه الحالة 
�ضحيحـــــة بعـــــذر ودون عذر، وذلك 

كال�ضالة في ال�ضفينة.
مّثل باأمثلة اأخرى:

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

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

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

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

 األ يتمكـــــن مــــــن فعــل ال�ضالة على 
المركوب كما يجب، فله حالتان:

على  وال�ضالة  النزول  من  يتمكن  اأن 
الأر�س، وذلك كالم�ضـــافر بال�ضــيارة، 
فيجـــب عليـــه النزول، وي�ضلِّي ال�ضالة 

على الوجه الكامل.

على  وال�ضالة  النزول  من  يتمكن  األ 
بالطائرة  كالم�ضافر  وذلك  الأر�س، 
اأو  لل�ضالة،  محل  بها  يكن  لم  اإذا 
ول  ونحوها،  بال�ضيارة  م�ضافرًا  كان 
يمكنه النزول خوفًا من مطر اأو عدو اأو 
غيرهما، فاإن كانت ال�ضالة مما تجمع 
مع غيرها فيوؤخرها مع ال�ضالة الأخرى 
ليوؤديها على الهيئة الكاملة، واإن كانت 
�ضالة الفجر التي ينتهي وقتها ب�ضرعة اأو 
المجموعة  ال�ضالة  وقت  انتهاء  خ�ضي 
ويومئ  ا�ضتطاعته،  ح�ضب  ي�ضلي  فاإنه 

بالركوع وال�ضجود.

1

2



261

الجمع بين ال�ضالتين يراد به الجمع بين الظهر والع�ضر في وقت اإحداهما، والجمع بين المغرب 
والع�ضاء في وقت اإحداهما.

والجمع نوعان: جمع تقديم، وجمع تاأخيٍر، وهو رخ�ضة فيجوز عند الحاجة اإليه، ومن الحالت 
التي يجوز فيها الجمع ما يلي:

1 ال�ضفر، فيجوز للم�ضافر الجمع مطلقًا، والأف�ضل له ترك الجمع اإذا ا�ضتقر في مو�ضع وقتًا يت�ضع 
لأداء كل �ضالة في وقتها، كما فعل النبي � في منى حيث كان يق�ضر ال�ضالة ول يجمع.

2  المر�س الذي ي�ضقُّ معه فعُل كلِّ �ضالة في وقتها.
3   المطر الذي تح�ضل به م�ضقة على النا�س في الح�ضور اإلى الم�ضجد وقت ال�ضالة الأخرى، اأما من 

�ضلى في بيته وقت المطر فال يجمع لأجله.

الجمع بين ال�سالتينالجمع بين ال�سالتين
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1 - �ضّليَت في اأحد الم�ضاجد في يوم �ضديد المطر، ف�ضلَّى الإمام المغرب، ثم جمع فـّكر
اإليها �ضالة الع�ضاء  وق�ضرها ركعتين و�ضلم.

 ما الخطاأ الذي وقع فيه الإمام؟ وما موقفك في هذه الحالة؟ 

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

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

و�ضلَّى  الوقود،  محطات  اإحدى  في  لل�ضالة  فنزلتم  �ضفر،  في  اأهلك  مع  كنت   -  2
بكم �ضخ�س �ضالة المغرب، وق�ضرها ركعتين، قال له بع�س النا�س: لماذا �ضّليت 

ركعتين؟ فقال: نحن على �ضفر  والم�ضافر يق�ضر ال�ضالة.
ما موقفك في هذه الحالة؟ وكيف تت�ضرف؟

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

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

3 - قارن بين �ضالة الح�ضر و�ضالة ال�ضفر في الجدول التالي:

�ضالة ال�ضفر�ضالة احل�رشوجه املقارنة

الق�رش

اجلمع

�ضالة اجلمعة

الإتام
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؟؟التقويمالتقويم
�س1:  اأجب بـ )( اأو )(، مع ت�ضحيح الخطاأ اإن ُوجد فيما يلي:

)      (    �أ - يجب على �لمري�ص �أن يفعل ما ي�صتطيعه عند �أد�ئه لل�صالة.  
 )      ( ب - �إذ� جاز �لجمع بين �ل�صالتين في �لح�صر �أو �ل�صفر جاز �لق�صر.  

�س2: حدد الحالة التي يجوز للم�ضافر الق�ضر فيها واإن زادت مدة اإقامته على اأربعة اأيام.

�س3: اختر الإجابة ال�ضحيحة مما يلي:
  اأ - يجوز الجمع بين ال�ضالتين اإذا وجد:

- غيم كثير يتوقع معه نزول مطر غزير.  
- مطر يترتب على ترك �لجمع فيه م�صقة على �لم�صلين.  

- �أي مطر.  
ب - تجوز ال�ضالة على المركوب في ال�ضفر دون عذر في اأداء:

- �لنافلة فقط.   
- �لفري�صة فقط.  

- �لفري�صة و�لنافلة معًا.  
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الوحدة الوحدة 
 السابعة السابعة

�سـالة الجمعة�سـالة الجمعة
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ف�ضَل يوم الجمعة،  مع الدليل.  ١
�ضروَط �ضحة �ضالة الجمعة و�ضفتها.  ٢

الأمور الم�ضتحبة يوم الجمعة.  ٣
ح�ضر  مــن  عنها  ينهى  الــتــي  ــور  ــ الأم  ٤

الجمعة.
ماذا يفعل من فاتته �ضالة الجمعة اأو لم   ٥

يدرك الركعة الثانية منها.

ف�ضل يوم الجمعة.  ١
الحكمة من  الجمعة: )حكمها،   �ضالة   ٢
م�ضروعيتها،  �ضروط �ضحتها،  �ضفتها(.
اأركانهما،   الجمعة: )حكمهما،   خطبتا   ٣

م�ضتحباتهما(.
م�ضتحبات يوم الجمعة.   ٤

ما ُينهى عنه من ح�ضر الجمعة.  ٥

أريد أن أتعلمأريد أن أتعلم

عناصر الوحدةعناصر الوحدة

قال تعالى:

)١(                                                                                                                                                                                         .                                                                                                                                         

)١( ]�لجمعة:9[.



266

يوم �لجمعة هو �أف�صل �أيام �لأ�صبوع، خ�ص �لله به هذه �لأمة، وقد جاء في ف�صله �أحاديث كثيرة منها قوله 
�: »َخْيُر يوٍم طلعت عليه ال�ضم�س يوُم الجمعة،  فيه ُخلق اآدم،وفيه اأُدخل الجنة،وفيه اأُخرج منها«)١(.

اأَكُتُب بع�س ف�ضائل يوم الجمعة: 

�ضالة الجمعة فر�س عين على كل م�ضلم ذكٍر بالٍغ عاقٍل م�ضتوطٍن ل عذَر له.
ويدل على ذلك: 

١ قول �لله تعالى: 

.)٢(                                           
٢ عن عبد�لله بن عمر و�أبي هريرة  �أن ر�صول �لله � قال: »َلَينَْتِهَينَّ اأقواٌم عن َوْدِعِهُم الُجُمعات 

اأو َلَيختمنَّ الله على قلوبهم،  ثم ليكوُننَّ من الغافلين«)٣(.

)١( ] �أخرجه م�صلم برقم  854[.
)٢( ] �لجمعة:9[.

)٣( ] �أخرجه م�صلم برقم 865[.

�ســالة الجمعـة

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

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

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

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

حكــم �ســالة الجـمـعــةحكــم �ســالة الجـمـعــة
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 اأ�ضارك في الحوار مع معلِّمي حول الحكمة من م�ضروعية �ضالة الجمعة، واأكتب خال�ضة ذلك.
......................................................................................................................................................

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

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

�ضالة الجمعة ركعتان يجهر فيهما بالقراءة،  وُي�ضنُّ اأن يقراأ في الركعة الأولى - بعد الفاتحة - �ضورة 
الجمعة، وفي الثانية - بعد الفاتحة - �ضورة المنافقون، اأو يقراأ في الأولى �ضورة الأعلى وفي الثانية 
�ضورة الغا�ضية، أو سورة الجمعة وسورة الغاشية، فهذه ثالثة اأنواع كلها ثابتة عن ر�ضول الله � )١(.

لُخطبتي الجمعة اأهمية ومكانة بارزة في الإ�ضالم؛ لما ت�ضتمالن عليه من القراآن والحديث،  والتوجيه 
النافع، والموعظة الح�ضنة والتذكير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع ح�ضور ذلك الجمع 
الكبير، مما يكون له اأكبر الأثر في توجيه المجتمع ون�ضحه وتذكيره على هذا الم�ضتوى في كل اأ�ضبوع.

حكمهما: واجبتان، وهما �ضرط ل�ضحة الجمعة.

الحكمة من م�سروعيتهاالحكمة من م�سروعيتها

�سفة �سالة الجمعة�سفة �سالة الجمعة

خطبتا الجمعةخطبتا الجمعة

)١( �نظر �صحيح م�صلم: كتاب �لجمعة، باب ما يقر�أ في �صالة �لجمعة، رقم )879-877(.

اأركانهمااأركانهما
١

حمد الله 
وال�ضهادتان

٤
قراءة �ضيء
من القراآن

٢
ال�ضالة على

ر�ضول الله �
٣

املوعظة والو�ضية 
بتقوى الله تعالى
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من خالل الأحاديث الآتية اأَ�ضتنبُط بع�س الم�ضتحبات للجمعة ويومها: 
الدليلامل�ضتحبات

عن �أبي �صعيد �خلدري � �أن ر�صول �لله � قال:  »�لغ�صل يوم �جلمعة و�جب على 
، و�أن مي�صَّ طيبًا �إن وجد«)١(. كل حمتلم، و�أن َي�ْصَتَّ

ل يوم  عن �أو�ص بن �أو�ص �لثقفي � قال: �صمعت ر�صول �لله � يقول:  »من غ�صَّ
ر و�بتكر، وم�صى ومل يركب، ودنا من �لإمام فا�صتمع ومل  �جلمعة و�غت�صل، ثم بكَّ

يلُغ، كان له بكل خطوة عمل �صنة �أجر �صيامها وقيامها«.)٢( 

عن �أبي هريرة � �أن ر�صول �لله � ذكر يوم �جلمعة فقال:  »فيه �صاعة ل يو�فقها 
عبد م�صلم وهو قائم ي�صّلي ي�صاأل �لله تعالى �صيئًا �إل �أعطاه �إياه« و�أ�صار بيده يقلِّلها)٣(.

عن �أبي �صعيد �خلدري � �أن �لنبي � قال: »�إن َمْن قر�أ �صورة �لكهف يوم �جلمعة 
�أ�صاء له من �لنور ما بني �جلمعتني«)4(.

عن �أو�ص بن �أو�ص � �أن �لنبي � قال: »�إن من �أف�صل �أيامكم يوم �جلمعة فيه خلق 
�آدم، وفيه ُقب�ص، وفيه �لنفخة، وفيه �ل�صعقة، فاأكرثو� علّي  من �ل�صالة فيه، فاإن 

�صالتكم معرو�صة علّي«)5(.

)١( ] �أخرجه �لبخاري برقم 858 وم�صلم برقم 846[.
)٢( ]�أخرجه �أبو د�ود برقم ٢45[.

)٣( ] �أخرجه �لبخاري برقم 9٣5[.
)4( ] رو�ه �لحاكم برقم ٣٣9٢[.

)5( ] �أخرجه �أبو د�ود برقم ١047[.

م�ستحبات يوم الجمعةم�ستحبات يوم الجمعة

م�ستحباتهمام�ستحباتهما
١

الُخطبة
٤على منبر

تق�ضيرهما
٥

�ضالم اخلطيب 
على النا�س عند 

�ضعوده

٢
الف�ضل بين 

الُخطبتين بجل�ضة 
خفيفة

٣
الدعاء فيهما 

للم�ضلمي وولة 
اأمورهم



269

١   يحرُم �لكالم و�لإمام يخطب يوم �لجمعة، فعن �أبي هريرة � �أن �لنبي � قال: »اإذا قلت ل�ضاحبك 
يوم الجمعة:  اأن�ضت - والإمام يخطب - فقد لغوت«)١(، �أي قلت �للغو، و�للغو: �لإثم.

ي رقاِب النا�س، اإل اإذا كان اإمامًا، اأو كان التخطي اإلى ُفرجة ل ي�ضل اإليها اإل بذلك. ٢   يكره تخطِّ

)١( ]�أخرجه �لبخاري برقم  9٣4[.

ما ُينهى عنه من ح�سر الجمعةما ُينهى عنه من ح�سر الجمعة

ويتّمها  الجمعة،  اأدرك  فقد  الجمعة  الثانية من �ضالة  الركعة  في  الإمام  الركوع مع  اأدرك          من 
ركعتين، واإن لم يدرك الركوع من الركعة الثانية فقد فاتته الجمعة ويتّمها ُظهرًا، وكذا من فاتته الجمعة 

لنوم اأو غيره فاإنه ي�ضّليها ُظهرًا.

اإدراك الجـمـعـةاإدراك الجـمـعـة

بالتعاون مع مجموعتي: اأناق�س م�ضكلة التاأخر عن �ضالة الجمعة ح�ضب المحاور التالية:

اأ�ضباب التاأخر
- ١
- ٢
- ٣

العالج
- ١
- ٢
- ٣

الأمور املعينة على املحافظة 
على �ضالة اجلمعة

- ١
- ٢
- ٣

تمرين جماعيتمرين جماعي
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؟؟التقويمالتقويم
�س1:  بّين الحكم في الحالت الآتية مع ذكر ال�ضبب:

   �أ - جماعة في م�صجد تاأخر عليهم �لخطيب،  ف�صّلو� �لجمعة بغير خطبة.
ب - �صخ�ص �أدرك �لإمام في �لت�صهد �لأخير من �صالة �لجمعة، و�أتم �صالة �لجمعة ركعتين.

 ج - �صخ�ص ذهب ل�صالة �لجمعة متو�صئًا من غير �غت�صال.
�س2: بالرجوع اإلى م�ضادر التعلم، تعّرف على �ضاعة الإجابة، واكتب ملخ�ضًا لما عرفته.

�س3: حدد الت�ضرف ال�ضحيح فيما يلي:
دخل �ضعد الم�ضجد يوم الجمعة والإمام يخطب:   

   �أ - يجل�ص مبا�صرة حيث �نتهت �ل�صفوف.
 ب - يبحث عن مكان في �ل�صفوف �لمتقدمة، ويو�صع بين �ثنين وي�صلِّي �لتحية ويجل�ص.

 ج - ياأتي �إلى حيث �نتهت �ل�صفوف وي�صلِّي تحية �لم�صجد ثم يجل�ص.
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الوحدة الوحدة 
 الثامنة الثامنة

�سالة العيدين�سالة العيدين
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)١(                                                                                                                                                                           .                                                                                                               

)١( ]  �أخرجه �أبو د�ود برقم ١١٣4[.

حكَم �ضالة العيدين  ١
وقَت �ضالة العيدين.  ٢

�ضفَتها ومو�ضعها الذي ُت�ضلَّى فيه.  ٣
�ضنن �ضالة العيدين.  ٤

حكم �ضالة العيدين   ١
وقت �ضالة العيدين .  ٢

�ضفة �ضالة العيدين ومو�ضعها .  ٣
اأحكامها.  ٤

�ضنن �ضالة العيدين.  ٥

أريد أن أتعلمأريد أن أتعلم

عناصر الوحدةعناصر الوحدة

عن اأن�س  قال: َقِدم ر�ضول الله � 
المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: 
»ما هذان اليومان؟« قالوا: كنا نلعب فيهما 
في الجاهلية، فقال ر�ضول الله  �: »اإن 
منهما،  خيرًا  بهما  اأبدلكم  قد  الله 

يوم الأ�ضحى ويوم الفطر«
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�ضالة العيدين فر�س كفاية، واَظَب عليها النبي � ولم ُيعلم اأنه تركها حتى فارق الدنيا، �ضلوات 
الله و�ضالمه عليه، وواَظَب عليها الخلفاء الرا�ضدون  بعد النبي �، وهي من اأعالم الدين و�ضعائره 

الظاهرة، ول ينبغي للم�ضلم التخلُف عنها اإل لعذر يمنعه منها. 

يبداأ وقت �ضالة العيد من ارتفاع ال�ضم�س قدر رمح اأي: بعد ربع 
�ضاعة  تقريبًا   من طلوع ال�ضم�س، وينتهي وقتها عند زوال ال�ضم�س.

نّة تاأخير �ضالة عيد الفطر ليت�ضع وقت اإخراج زكاة الفطر،  وال�ضُّ
وتقديم �ضالة عيد الأ�ضحى ليت�ضع وقت الت�ضحية.

حكم �سالة العيدينحكم �سالة العيدين

وقـت �سـالة العيـديـنوقـت �سـالة العيـديـن

�ســالة العيدين

ماذا يعني لك العيد؟
................................................................................................................................................

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

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

 عيد     اأتيَت و�ضهر اخلري  من�ضلخ
ّوام  تهنئًة لل�ضُّ تمل   اأتــيــَت 
اأتيَت يا عيُد والأرواح م�رشقٌة

ترديد  للقراآن  كان  اأن  بعد  من 
عيد يا  ّوام  ال�ضُّ جائزة   ففيَك 
ــاٌن وتــغــريــد ــ  َفــِلــلْــَبــاَلِبــِل اأحلـ
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لِّيت في الم�ضجد فال باأ�س. لَّى؛ لفعل النبي �، ولو �ضُ نّة اأن ُت�ضّلى �ضالة العيدين في الُم�ضَ ال�ضُّ

�ضالة العيد ركعتان بال اأذان ول اإقامة، يجهر فيهما الإمام بالقراءة، و�ضفتها كما يلي:
١ يكبِّر في الركعة الأولى تكبيرة الإحرام، ثم يقراأ دعاء ال�ضتفتاح، ثم يكبِّر �ضت تكبيرات يرفع يديه مع 
ذ ويب�ضمل وي�ضرع  كل تكبيرة، ويحمد الله وُيثني عليه، وي�ضلِّي على النبي � بين التكبيرات، ثم يتعوَّ

في القراءة.
يكبِّر في الركعة الثانية بعد تكبيرة النتقال خم�س تكبيرات، ثم يب�ضمل وي�ضرع في القراءة.  

٢ يقراأ في الركعتين بعد الفاتحة �ضورة »الأعلى« في الأولى و�ضورة »الغا�ضية« في الثانية، اأو �ضورة »ق« 
في الأولى، »والقمر« في الثانية.

٣ فاإذا �ضلَّم الإمام �ضِعَد على المنبر فخطب ُخطبتين، يجل�س بينهما جل�ضة خفيفة كما يفعل في ُخطبتي 
الجمعة.

مو�سع �سالة العيدينمو�سع �سالة العيدين

�سفـة �سـالة العيـديـن�سفـة �سـالة العيـديـن

باإ�ضراف معلمي: اأطبق مع زمالئي �ضفة �ضالة العيدين، واأكتب ملحوظاتي.

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

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

تطبيق

، فعن نافع -  -  »اأن عبدالله بن عمر  ١ الُغ�ضل يوم العيد، وقد ثبت هذا من فعل ال�ضحابة 
 كان يغت�ضل يوم الفطر قبل اأن يغدو اإلى الم�ضّلى« )1(.

٢ اأن يتنظف، ويتطيب، ويلب�س اأح�ضن ما يجد.

�ســنن العيـديـن�ســنن العيـديـن

)١( �لمغني:٢74/٢، وفتح �لباري: ٢/4٣9.
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٣ اأن ياأكل قبل خروجه اإلى الم�ضلَّى في عيد الفطر َتَمرات، والأف�ضل اأن تكون وترًا، اأما عيد الأ�ضحى 
فالأف�ضل لمن اأراد اأن ي�ضحي يوم العيد اأّل ياأكل حتى يرجع من الم�ضلَّى، فياأكل من اأ�ضحيته، فعن 
اأن�س بن مالك  قال: »كان ر�ضول � ل يغدو يوم الفطر حتى ياأكل تمرات، وياأكلهن وترًا«)١(.
وعن بريدة  قال: »كان ر�ضول الله � ل يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ول يطعم يوم الأ�ضحىحتى    

ي�ضلي«)٢(.
اإلى العيد ما�ضيًا  اإلى العيد ما�ضيًا، وعليه ال�ضكينة والوقار، وقد ثبت »اأن النبي � يخرج  ٤ اأن يخرج 

ويعود ما�ضيًا«)٣(.
٥ اأن يذهب اإلى الم�ضلَّى من طريق ويرجع من طريق اآخر، لحديث جابر  قال: »كان النبي � اإذا 

كان يوم عيد خالف الطريق«)4(.
6 ي�ضتحب للماأموم التبكير اإلى الم�ضلَّى يوم العيد بعد �ضالة ال�ضبح، اأما الإمام فُي�ضتحبُّ له اأن يتاأخر 

اإلى وقت ال�ضالة؛ لأن النبي � كان يفعل ذلك.

)١( ] رو�ه  �لبخاري برقم  95٣[.
)٢( ]�أخرجه �لترمذي برقم  54٢[.

)٣( ]�أخرجه �بن ماجه  برقم ١٢95[.
)4( ] �أخرجه �لبخاري  برقم 986[.

تاأمل الحكمة من مخالفة الطريق عند الرجوع من �ضالة العيد.فـّكر

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

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

ُي�َضّن التكبيُر ليلتي العيدين، وع�ضر ذي الحجة، واأيام الت�ضريق، وهو نوعان:
الأول التكبير الُمْطَلق:

وهو �لذي لم ُيَقيَّد بوقت محدد، ويبد�أ في عيد �لفطر من غروب �صم�ص ليلة �لعيد �إلى بدء �صالة �لعيد، 
فيكبِّر في �لليل، وفي �لطريق �إلى �لم�صلى، و�أثناء جلو�صه فيه حتى ح�صور �لإمام.

التكبير المطلق والمقيدالتكبير المطلق والمقيد
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 ويبد�أ �لتكبير �لمطلق في ع�صر ذي �لحجة من غروب �ل�صم�ص ليلة �ليوم �لأول من ذي �لحجة �إلى غروب 
�صم�ص �آخر �أيام �لت�صريق وهو �ليوم �لثالث ع�صر. 

ويكّبر في هذه �لأيام في �لأ�صو�ق و�لبيوت و�لم�صاجد وغيرها، ويجهر به �لرجال دون �لن�صاء.
الثاني التكبير المقيَّد:

وهو �لمقّيد باأدبار �ل�صلو�ت �لمفرو�صة، ويبد�أ في حق غير �لُمْحِرِم بالحج: من �صالة �لفجر يوم عرفة 
�إلى ع�صر �آخر �أيام �لت�صريق.

وفي حق �لُمْحِرِم بالحج: يبد�أ من �صالة �لظهر يوم �لعيد �إلى ع�صر �آخر �أيام �لت�صريق.
وعلى هذا فيجتمع يف يوم عرفة وما بعده من اأيام العيد التكبري املطلق واملقّيد.

�ضفة التكبير:
اأن يقول: 

الله اأكبر، الله اأكبر، ل اإله اإل الله.
الله اأكبر، الله اأكبر ولله الحمد.

توجيهات:توجيهات:

َيْت �ضالة العيد يف امل�ضلَّى فيجل�س من ح�رش ال�ضالة من غري تية، اأما اإذا اأقيمت ال�ضالة  1- اإذا اأُدِّ
          يف امل�ضجد فال يجل�س من ح�رش ال�ضالة حتى يوؤدي تية امل�ضجد.

2- ينبغي للم�ضلي اأن ي�ضتغل بالتكبري والتهليل والتحميد والت�ضبيح حتى يدخل الإمام لل�ضالة.



278

مها
حك

فاية
 ك

�ص
فر

قتها
 و

�ص 
�صم

ع �ل
رتفا

ن �
 م

ها.
زو�ل

لى 
ح �إ

 رم
در

ق

دين
العي

نن 
 �ض

ل.
غ�ص

- �ل
١

ب. 
تطّي

 و�ل
ف

تنظ
- �ل

٢
في 

وج 
خر

ل �ل
ل قب

لأك
� -

٣
في 

ده 
وبع

طر 
�لف

يد 
ع

يته 
صح

�أ�
من 

حى 
لأ�ص

�
ة.

حي
�أ�ص

 له 
كان

�إن 
يًا.

ما�ص
وج 

خر
-  �ل

4
يق 

طر
ــن 

ب م
هــا

ــذ
-  �ل

5
ر.

 �آخ
من

وع 
رج

و�ل
ّلى 

م�ص
 �ل

�إلى
ر  

بكي
  �لت

-6
م.

لإما
ن �

 دو
موم

لماأ
ل

طر:
 الف

يلة 
ص ل

صم�
 �ل�

وب
 غر

من
د.

�لعي
الة 

 �ص
بدء

لى 
د �إ

�لعي

رم:
ُمْح

ر ال
 غي

وم 
جر ي

 �لف
الة

 �ص
من

ام 
ر �أي

 �آخ
�صر

ىع
ة �إل

عرف
ق.

�صري
�لت

ى:
�ضح

 الأ
لة  

ص لي
صم�

 �ل�
وب

 غر
من

جة 
�لح

ي 
ن ذ

ل م
لأو

وم �
�لي

ام 
ر �أي

 �آخ
�ص

�صم
ب 

غرو
لى 

�إ
ق.

�صري
�لت

رم:
ُمْح

 ال
وم 

هر ي
�لظ

الة 
 �ص

من
ام 

ر �أي
 �آخ

�صر
ى ع

د �إل
�لعي

ق.
�صري

�لت

ين
يد

الع
الة 

�س
ين

يد
الع

الة 
�س

كبير
الت

طَلق
الُم

د قيَّ
الم



279

؟؟التقويمالتقويم
�س1:  ما مو�ضع دعاء ال�ضتفتاح، وال�ضتعاذة في �ضالة العيد؟

�س2:  اإذا اأردتَّ الذهاب اإلى م�ضلَّى العيد فما الأعمال التي تقوم بها من حين خروجك من المنزل 
حتى رجوعك اإليه مرة اأخرى قادمًا من الم�ضلى؟

�س3:  من خالل درا�ضتك ال�ضابقة ل�ضالة التطّوع، ما ال�ضالة التي يكون بداية وقتها وانتهاوؤه مماثاًل 
ل�ضالة العيد؟

ا يلي:  �س4:  بالرجوع اإلى م�ضادر التعلُّم اأِجْب عمَّ
ل قبل �صالة �لعيد؟ 	 ماحكم �لتنفُّ
ما حكم خروج �لن�صاء �إلى �لم�صلَّى يوم �لعيد؟ وما �لدليل على ذلك؟ 	

�س5:  قارن بين �ضالتي العيد والجمعة .

�ضالة اجلمعة�ضالة العيد
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الوحدة الوحدة 
 التاسعة التاسعة

االجـنـــائزلجـنـــائز
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ما يجب للميت على الأحياء.  ١
كيفية �ضالة الجنازة.  ٢

الدعاء الوارد في �ضالة الجنازة.  ٣
�ضفة التعزية.  ٤

عليه  وال�ضالة  الميت  تجهيز  اأحكام   ١
وت�ضييعه ودفنه.

�ضفة �ضالة الجنازة، واأهّم اأحكامها.  ٢
تطبيق �ضفة �ضالة الجنازة.  ٣

٤  تعزية اأهل الميت.

أريد أن أتعلمأريد أن أتعلم

عناصر الوحدةعناصر الوحدة

قال تعالى:

)١(                                                                                                                                                             .                                                                                  

)١( ]�لعنكبوت:57[.
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ملا كان املوت حقا على كلِّ اأحد، فقد جعل الله تعالى للميت 
على الأحياء حقوقًا، من موته حتى يوارى يف قربه، وجعل دفنه 
 ،)١( كرامة له فامنت به عليه، كما قال تعالى: 

وقال:               )٢(، وهذه احلقوق التي للميت على الأحياء من 
فرو�س الكفايات.

١   تغ�ضيل امليت فر�س كفاية على من علم به من امل�ضلمي؛ حلديث ابن عبا�س  اأن النبي� 
قال: »اغ�ضلوه باء و�ضدر«)٣(.

)١( ]عب�ص:٢١[.
)٢( ]�لمر�صالت:٢5-٢6[.

)٣( )�أخرجه �لبخاري برقم ١٢65(

الجـنـــائز

حقوق الميت على الأحياءحقوق الميت على الأحياء

ما معنى فر�س الكفاية؟ 
................................................................................................................................................

وحقوق امليت على الأحياء هي:
١   تغ�ضيله.
٢   تكفينه.

٣   ال�ضالة عليه.
٤   حمل جنازته.
٥   دفنه في قبره.

تغ�سـيـل المــيـتتغ�سـيـل المــيـت
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يغسل امليت ثم يكفن، وتغسيله وتكفينه فرض كفاية، والواجب يف تكفي امليت �ضرت جميع 
بدنه، والأف�ضل اأن ُيكفن الرجل يف ثالث قطع)3(، واملراأة يف خم�س قطع)4(، وال�ضنة التكفي بقطٍع 

بي�ضاء، ُيلفُّ فيها امليت، ثم يعقد الَكَفن حتى ل ينت�رش، َوُتَحلُّ عنه الُعقد يف القرب.

ال�ضفوف  يف  ويرتا�ضون  خلفه  املاأمومون  ويقف  املراأة،  وو�ضط  الرجل  راأ�س  عند  الإمام  يقف  اأول: 
وي�ضوونها كبقية ال�ضلوات.

ثانيا:ُيَكربَّ يف ال�ضالة على امليت اأربع تكبريات، وبيان ما ي�رشع يف كل تكبرية ما يلي: 

تكفيـن المــيـتتكفيـن المــيـت

�سفة ال�سالة على الميت�سفة ال�سالة على الميت

)١( لكن ل يم�صم�صه ول ين�صقه �لماء لما فيه من �ل�صرر، ويكتفي ببلِّ فمه و�أ�صنانه و�أنفه بالماء وم�صحه م�صحًا رقيقًا.
)٢( �لكافور نبات طيب �لر�ئحة.

)٣( ثالث لفائف يدرج فيها �إدر�جًا.
)4( �إز�ر لأ�صفل �لبدن وقمي�ص لأعاله، وخمار للر�أ�ص، وتلف في لفافتين.

٢ الرجل يغ�ضله الرجال، واملراأة تغ�ضلها الن�ضاء.
د امليت من ثيابه، بعد اأن ُت�ضرت عورته، والواجب غ�ضله مرة  ٣  يكون التغ�ضيل يف مكان م�ضتور، فيجرَّ
اأَ اأوًل كو�ضوء ال�ضالة )1(، ثم ُيغ�ضل جانبه  واحدة بتعميم املاء على جميع بدنه، والأف�ضل اأن يو�ضَّ
ر غ�ضله ثالث مرات، واإن روؤي الزيادة اإلى خم�س اأو �ضبع للحاجة فعَل،  الأمين ثم الأي�رش، ويكرَّ

وُيجعل يف الغ�ضلة الأخرية �ضيٌء من الكافور )2(.

التكبرية االأوىلالتكبرية االأوىل

١  يكرب قائمًا، رافعًا يديه مع التكبري.
٢  ي�ضتعيذ ويب�ضمل، ول يقراأ دعاء ال�ضتفتاح.

٣  يقراأ الفاتة.
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التكبرية الثانيةالتكبرية الثانية

التكبرية الثالثةالتكبرية الثالثة

التكبرية الرابعةالتكبرية الرابعة

١  يكبِّر التكبيرة الثانية قائمًا، رافعًا يديه مع التكبير.
٢  ي�ضلِّي على النبي �، على ال�ضفة ال�ضابقة في الت�ضهد الأخير.

)اكتبها من حفظك(
......................................................................................................................................................

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

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

١  يكربِّ التكبرية الثالثة قائمًا، رافعًا يدّيه مع التكبري.
٢  يدعو للميت باملغفرة، والرحمة، ومن الدعاء الوارد عن النبي�: »اللهم اغفر له وارحمه، وعاِفِه 
ْع ُمدخله، واغ�ضله باملاء والثلج والرَبَد، ونّقه من اخلطايا كما نقَّيت الثوَب  واْعُف عنه، واأْكِرْم ُنزله، وو�ضِّ
َن�س، واأبدله دارًا خريًا من داره، واأهاًل خريًا من اأهله، وزوجًا خريًا من زوجه، واأدخله  الأبي�َس من الدَّ

اجلنّة، واأعذه من عذاب القرب، ومن عذاب النار«)١( 

)١( �أخرجه م�صلم برقم )96٣(.

١  يكبِّر التكبيرة الرابعة قائمًا، رافعًا يديه مع التكبير.
٢  ي�ضكت بعدها �ضكتة ق�ضيرة.

٣  ي�ضلِّم ت�ضليمة واحدة عن يمينه قائاًل: ال�ضالم عليكم ورحمة الله.

1/ اأحفُظ اأنا وزمالئي الأدعية التي ُتقال في �ضالة الجنازة.
2/اأطبُِّق �ضفة ال�ضالة على الميت باإ�ضراف معلِّمي، ويطبِّقها زمالئي، واأكتب ملحوظاتي:
.............................................................................................................................

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

تطبيق
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اأركان �سالة الجنازةاأركان �سالة الجنازة

١
القيام

مع القدرة.

٤
ال�ضالة على
النبي �.

٥
الدعاء للميت.

6
 الرتتيب.

٧
الت�ضليم.

٢
 التكبيرات
الأربع.

٣
   قراءة الفاتة.

١  رفع اليدين مع كل تكبيرة. 
٢  ال�ضتعاذة والب�ضملة قبل القراءة.

٣  الإ�ضرار بالقراءة.
٤  الدعاء.

٥  ال�ضكوت قلياًل بعد التكبيرة الرابعة وقبل الت�ضليم.
6  و�ضع اليد اليمنى على الي�ضرى على ال�ضدر.    
٧  تكثير �ضفوف الم�ضلِّين باأن تكون ثالثة فاأكثر.

١  ُي�ضنُّ املبادرة بحمل امليِّت اإلى قربه بعد انتهاء ال�ضالة عليه، وي�ضتحبُّ للرجال امل�ضاركة يف حمل 
اجلنازة، وت�ضييع امليت وهو اخلروج معه واتباع جنازته، كما ي�ضن النتظار حتى يدفن امليت.

٢  اإذا و�ضلت اجلنازة اإلى القرب ي�ضتحبُّ للذي ُيدخلها القرب اأن يقول: »ب�ضم اللِه، وعلى ِملَِّة ر�ضول الله«.
ى فتحة  ٣  يو�ضع امليت يف اللَّحد على جنبه الأمين، ووجهه للقبلة، وتلُّ عنه عقد الَكَفن، ثم تغطَّ

اللحد بالّلِب.

�سنن �سالة الجنازة�سنن �سالة الجنازة

حمل الميت وت�سييعه ودفنهحمل الميت وت�سييعه ودفنه
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٤  ُي�ضنُّ ملن ح�رش الدفن اأن يحثو على القرب ثالث َحَثَياٍت بيديه، ثم ُيهال الرتاب على القرب.

رْب، ثم تو�ضع عليه احل�ضباء، وير�س باملاء، ول باأ�س  ٥  ُيجعل القرب ُم�َضنَّمًا مرتفعًا عن الأر�س قدر �ضِ

بو�ضع �ضخرة اأو َلِبنٍَة على اأحد طريف القرب اأو كليهما؛ لتكون عالمة عليه.
»كان  قال:   � بن عفان  عثمان  الدفن؛ حلديث  بعد  للميت  والدعاء  القرب  الوقوف على  ُي�ضنُّ    6

النبي � اإذا فرغ من دفِن امليت وقف عليه فقال: ا�ضتغفروا لأخيكم، و�َضُلوا له التَّثِْبيَت فاإنه الآن 
ُي�ضاأل«)١(.

ي َأَخاُه ِبُِصيَبٍة، ِإالَّ َكَساُه اهلُل  ُيستحب تعزية أهل املّيت؛ لقول النبي �: »َما ِمْن ُمْؤِمٍن ُيَعزِّ
املصيبة  نفوسهم، وتهوين  تطييب  في ذلك من  وملا   )2( اْلِقَياَمِة«  َيْوَم  اْلَكَراَمِة  ُحَلِل  ِمْن  ُسْبَحاَنُه 

عليهم، كما ُيَسنُّ حثُّهم على الصبر.
م اهلل أجرك، أحسن اهلل عزاءك، غفر اهلل  ي الغرض، ومنه: َعظَّ والتعزية تصح بكلِّ لفظ يؤدِّ
ملّيتك، وإذا كان بلفظ وارد عن النبي � فهو أفضل، ومنه: »إن هلل ما أخذ، وله ما أعطى، وكل 

شيء عنده بأجل مسّمى، فاصبر واحتسب«)3(.

)١(  رو�ه �أبو د�ود برقم ١٢/٣)٣٢٢١(.
)2(   رواه ابن ماجه برقم )1601( وحسنه األلباني، واملراد بحلل الكرامة: أي احللل الدالة على الكرامة عنده، أو من حلل أهل الكرامة. ينظر: شرح 

السندي على ابن ماجه 268/2.
)3( أخرجه البخاري برقم )1284(  ومسلم برقم )923(. 

التـعـزيـةالتـعـزيـة

بالرجوع اإلى م�ضادر التعلُّم المختلفة: اذكر حديثًا يبيِّن ف�ضل ال�ضالة على الجنازة وت�ضييعها.
................................................................................................................................................

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

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

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

تمرين فرديتمرين فردي
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نن وامل�ضتحّبات املتعلقة باجلنائز، واأ�ضنِّفها ت�ضنيفًا منا�ضبًا: اأ�ضتخل�ُس من الدر�س ما َمرَّ بي من ال�ضُّ

الق�ضم الثاينالق�ضم الأول                             

�سـنن الجنائز�سـنن الجنائز

١  من فاتته ال�ضالة على اجلنازة يف امل�ضجد �ضلَّى عليها يف املقربة قبل الدفن اأو بعده.
٢  ُي�ْضَتحبُّ اإعداد الطعام لأهل امليت من ِقبل جريانهم ومعارفهم، ويكون بقدر حاجتهم؛  حلديث 
عبد الله بن جعفر  قال: ملا جاء نعي جعفر - حي ُقتل - قال النبي �:  »ا�ضنعوا لآِل جعفٍر 

طعاًما، فقد اأتاهم اأمر ي�ضغلهم - اأو اأتاهم ما ي�ضغلهم - «)١(. 
ثوبي  راأ�ضه، ويكفن يف  ُيغطى  طيبًا، ول  ُب  ُيَقرَّ ل ول  ُيَغ�ضَّ فاإنه  اأو عمرة  بحجِّ  املحرم  مات  اإذا    ٣

اإحرامه، وُي�ضلَّى عليه.

)١( رواه أحمد برقم )1751(، وأبوداود برقم )3132(، والترمذي برقم )998( وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه برقم )1610(.

مـن اأحــكام الجنــائـــزمـن اأحــكام الجنــائـــز
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؟؟التقويمالتقويم
�س1: قارن بين �ضالة الجنازة وال�ضلوات الخم�س بذكر اأوجه ال�ضبه والخالف بينهما.

التعلُّم  م�ضادر  اإلى  بالرجوع  م�ضاجد؛......«،  ثالثة  اإلى  اإل  حال  الرِّ ُد  ُت�ضَّ »ل   :� قال  �س2:  
المختلفة:

اأ - اأكمل الحديث.
ب - بيِّن راويه.

ج - ما الحكم الذي يدلُّ عليه هذا الحديث مما در�ضته في مو�ضوع الجنائز؟
د ثالثا من �ضنن الجنائز. �س3: عدِّ
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