


 حقوق التأليف والطبع والنرش حمفوظة لوزارة الرتبية - قطاع البحوث الرتبوية واملناهج
إدارة تطوير املناهج

تأليف
السلبود ســعــد  عــبــدالــرحــمــن  أ. 
الــكــنــدري جــاســم  عــلــي  غــانــم  أ. 
أ. عبلة عبدالملك محمد عبدالملك
الــخــالــدي ــع  ــزي ب مــطــر  ــب  ــن زي أ. 

ــد أحـــمـــد الــعــلــي ــحــم أ.مــــهــــا م
القحطاني ــايــف  ن متلع  فــضــة  أ. 
العتيبي مــحــمــد  ســيــف  مــنــيــرة  أ. 
األنــــصــــاري ــســى  ــي ع ـــود  خـــل أ. 

ا�شعار
د. مشاري الموسى 

الطبعة ا�ولى
١٤٤١/١٤٤٠ هـ
٢٠٢٠/٢٠١٩ م



المراجعة العلمية
أ. فهد عبدالرحمن سرور

د. هشام غوانمة
أ. فضة متلع القحطاني
التصحيح اللغوي

أ. السيد محمد جعباص
الرسومات

أ. ماهـر حسـن رشـوان
أ. يوسف محمد يوسف

أ. محمد سنجر
أ. سارة سامي حيدر

رسام الخرائط
أ. عدنان مشري الضفيري

تنفيذ الكتاب
أ. دينا سعود العتيبي

تصميم
أ. سليم عبدالرحيم الزعبي

المتابعة الفنية
قسم إعداد وتجهيز الكتب المدرسية

الطبعة األوىل:  ٢٠١٩ /٢٠٢٠ م

شاركنا بتقييم مناهجناالكتاب كامالً

طبع في: شركة مطابع الخط
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املقدمـــة.
الكفايات العامة واخلاصة للصف اخلامس.

رسالة إىل ويل األمر.
مفاتيح الكتاب.

شخصيات الكتاب.
. ناشيدَ َ دِ األْ دِّ رَ يّا نُ هَ

ةُ الْثالثة: أطيع ريب يف الرساء والرضاء. دَ الْوحْ
ة الثالثة. دَ تِسابهُ يف الوحْ مِ اكْ لِّ نَ املُتَعَ عُ مِ تَوقّ ما يُ

: الدرس األول: أؤمن بيوم احلساب. ةِ قيدَ الُ الْعَ جمَ
: الدرس الثاين: أصيل عىل رسويل حممد ملسو هيلع هللا ىلص. يفِ ديثِ الرشَّ َ الُ احلْ جمَ

: الدرس الثالث: رحلتي إىل احلج. هِ قْ الُ الْفِ جمَ
: الدرس الرابع: من غزوات رسويل ملسو هيلع هللا ىلص غزوة أُحد سنة ٣هـ . ةِ َ ريْ الُ السِّ جمَ

:  الدرس اخلامس: من غزوات رسويل ملسو هيلع هللا ىلص غزوة اخلندق سنة ٥هـ. ةِ َ ريْ الُ السِّ جمَ
: الدرس السادس: االعتدال منهجي. ذيبِ الُ التَّهْ جمَ

ةِ الْثالثة. دَ وحْ لومايت لِلْ عْ يِّمُ مَ قَ أُ
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الوحدة الرابعة: أشكر الرمحن عىل نعمة اإلسالم.
ة الرابعة. دَ تِسابهُ يف الوحْ مِ اكْ لِّ نَ املُتَعَ عُ مِ تَوقّ ما يُ

: الدرس األول: أؤمن بدار اجلزاء (اجلنة والنار) ةِ قيدَ الُ الْعَ جمَ
: الدرس الثاين: أصوم تطوعاً هللا تعاىل. يفِ ديثِ الرشَّ َ الُ احلْ جمَ

: الدرس الثالث: رحلتي إىل العمرة. هِ قْ الُ الْفِ جمَ
: الدرس الرابع: فتح  مكة  سنة ٨هـ . ةِ َ ريْ الُ السِّ جمَ

: الدرس اخلامس: أُتقن العمل وال أؤجله. ذيبِ الُ التَّهْ جمَ
: الدرس السادس:تأديب يف النصح. ذيبِ الُ التَّهْ جمَ

ةِ الْرابعة. دَ وحْ لومايت لِلْ عْ يِّمُ مَ قَ أُ
املراجع
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المقدمةالمقدمة
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيد املرسلني، إمام األولني واآلخرين، وعىل 

آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
أما بعد:

فبني يدي القارئ الكريم كتاب الرتبية اإلسالمية للصف اخلامس االبتدائي يف ثوبه اجلديد، 
ألبنائنا  ليصل  فكرهم،  فيه  وأعملوا  جهدهم،  غاية  الكتاب  تأليف  جلنة  أعضاء  فيه  بذل  وقد 
ًقا يف عرضه، واضًحا يف طرحه مناسًبا يف أسلوبه ملستوى املتعلمني، متوافًقا مع البيئة  وبناتنا مشوِّ
وتعزيز  املهارات،  تنمية  يف  الدراسية  املجاالت  بقية  مع  ومكمًال  وأصالتها،  مجاهلا  يف  الكويتية 

القيم الرتبوية املنشودة.
إن هذا الكتاب هو اخلامس من سلسة كتب املرحلة االبتدائية، املبنية وفق نظام الكفايات الذي 
يربط املعارف السابقة للمتعلم باملعطيات اجلديدة، ويطرح التعلم كمهامت وظيفية شمولية هتتم 
بمكونات املتعلم الشخصية عىل املستوى العقيل، والوجداين، واحلركي من خالل البناء املتدرج 
للمعارف، وتسرتعي من املتعلم نشاطًا يستوعب كل قدراته وإمكاناته ضمن فرق العمل، ويتم 
اكتساب العادات التعليمية األساسية، واالهتامم ببناء املواقف اإلجيابية نحو التعلم، مما يؤدي إىل 
وعي املتعلم بإمكانياته، وتصبح لديه الفرصه لتطوير شخصيته بكافة أبعادها، وتيرس له مواجهة 
موضوع  للكفاية  اكتسابه  مدى  تقويم  عىل  وتساعده  حميطه،  يف  تطرأ  التي  الصعوبات  خمتلف 
التعلم، ويكون املعلم خالهلا مدرًبا وموجًها ووسيًطا بني املعرفة واملتعلم من خالل إبداعه يف 
املتنوعة،  التدريس  طرائق  يف  احلديثة  بالكفايات  األخذ  إن  واملتنوعة،  احلديثة  التدريس  طرائق 
الدروس،  لتنفيذ  املطلوبة  املتنوعة  التعلم  بيئات  توفري  يف  التعاون  املدرسة  إدارة  من  يستلزم 
املعريف  النمو  عملية  يف  وإجيابيا  ومشارًكا  ومتابًعا  قريًبا  يكون  أن  األمر  ويل  من  يستلزم  وكذلك 

والوجداين واملهاري ألبنائه.
هذا،  ونسأل املوىل جل يف عاله، أن يسدد ُخطى املعلمني، ويوفقهم يف تنفيذ ما جاء يف الكتاب 
الرتبوية  القيم  وغرس  والالصفية،  الصفية  التعلم  أنشطة  وتفعيل  وخاصة،  عامة  كفايات  من 
املرصودة، وتقويم املتعلمني بوسائل التقييم املتعددة، للوصول يف هناية العام الدرايس إىل تطبيق 
وآخر  املتعلمني،  وبناتنا  أبنائنا  عند  التعلم  من  والغاية  اهلدف،  وحتقيق  الدرايس  املنهج  معايري 

دعوانا أن احلمُد هللاِ ربِّ العاملني.

املؤلفون
 ١١



١-  فهم وتطبيق قواعد إسالمية وأخالقية محددة في السلوك اليومي.

٢-  اكتشاف بأسلوب نشط اخلربات واملواقف احلياتية اليومية املستوحاة من 
التعاليم اإلسالمية.

 ١-١ 
اســــتــــخــــالص بــعــض 

األدلة  من  العقيدة  جوانب 
من  المستمدة  والشواهد 

الكتاب والسنة.

 ٢-١ 
ــزام  ــت اســتــنــتــاج أثـــر االل

في  اإلســالمــيــة  بالتعاليم 
الحياة.

١-٢ 
التطبيق العملي لما يستفاد 

 -^- الرسول  سيرة  من 
والقصص القرآنية بالتعاون 

مع اآلخرين.

 ٢-٢ 
في  اإليجابي   التفاعل 

المناسبات الدينية والوطنية 
بــحــمــاس  بــالــتــعــاون مع 

اآلخرين.

 ١-٣
في  ــام  ــم ــت االه إظـــهـــار 

العقيدة  أثــر  على  التعرف 
سلوكه  فـــي  اإلســالمــيــة 

اليومي.

 ٢-٣
ــر الــمــســئــولــيــات  ــقــدي ت

بها  الــمــكــلــف  الــشــرعــيــة 
وأداؤها بجدية وإتقان.

مجال العمليات واالرتباط

مجال العمليات واالرتباط

مجال الحقائق

مجال الحقائق

مجال االتجاهات

مجال االتجاهات

 ١٢

الكفايات العامة واخلاصة للصف اخلامس



٣-  تحقيق التعاون في عالقاته مع أقرانه واآلخرين في بيئة ودية وفق القيم اإلسالمية.

 ٣-١ 
والفضائل  القيم  استنتاج 

من  المستمدة  اإلسالمية 
األحداث التاريخية.

 ٣-٢ 
وقدراته  مهاراته  توظيف 

روح  تعزيز  في  الشخصية 
المجموعات  مع  التعاون 

بالتعاون مع اآلخرين.

 ٣-٣
بالرسول-^-  االقتداء 

في  ـــرام  ـــك ال ــه  ــت وصــحــاب
مع  والــســلــوك  الممارسة 

اآلخرين.

مجال العمليات واالرتباط مجال االتجاهاتمجال الحقائق

 ١٣



يهدف المنهج الوطني الكويتي القائم على الكفايات إلى تربية الفرد؛ ليصبح مواطًنا كويتّيًا 
صالًحا يمتاز بقدراته المتعددة التي تساعده على التعلم واالندماج بشكل فّعال في المجتمع 

والعالم بأكمله. 
ومادة التربية اإلسالمية جزء من المنهج الوطني الكويتي وتتعلق بدراسة الدين اإلسالمي 
الشرعية  واألحكام  األخالقية  والقيم  والعبادات  العقيدة  جوانب  وتتناول  مجمل،  بشكل 

المستمدة من مصادر التشريع الرئيسية.
مع  ومتوافقة  ومحفزة،  مشوقة،  بطريقة  وتشريعاته  اإلسالمي  الدين  تعاليم  تعرض  فهي 
الشامل  النمو  تحقيق  في  للحياة  منهًجا  باعتبارها  المرحلة،  هذه  في  المتعلم  نمو  خصائص 

المتكامل للمواطن المسلم الكويتي.

ويحقق تدريس مادة التربية اِ�سالمية للمتعلمين ما يأتي:
١-   ترسيخ مفهوم العقيدة والتشريعات اإلسالمية واألحكام المبنية على الدليل من القرآن 

الكريم والسنة النبوية الشريفة.
٢-  االعتزاز بالعبادات، والحرص على إتقانها بمهارة، واإليمان بدورها في تقويم سلوكيات المتعلم.
وسنة  الّله  كتاب  من  والمستمد  بالوسطية،  المتسم  السليم  اإلسالمي  بالمنهج  ٣-  االلتزام 

نبيه -^- في سلوك المتعلم وعالقته باآلخرين.
أقوال  من  بعض  حفظ  مع  الصالح  والسلف  وأصحابه،   -^- النبي  بسيرة  ٤-  التعريف 

الرسول -^- واالقتداء بسيرته .
ورجاالتها  وتاريخها،  للكويت  باالنتماء  واالعتزاز  الصالحة  المواطنة  روح  ٥-   تحقيق 

والمساهمة الفعالة من أجل نهضة الوطن.
٦- تنمية القدرة على الحوار بالحجة والبرهان، وتقبل الرأي اآلخر وفقًا للمنظور اإلسالمي.

رسالة إلى ولي ا!مر:

 ١٤



١- شخصية مريم وعبدالّله: 
األنشطة؛  إلى  وانتقاًال  التمهيد  من  بدًءا  وعبدالّله  مريم  بشخصية  الــدروُس  مت  ُقدِّ

ليشاركوا أبناءنا المتعلمين في العلم والمعرفة والعمل.
٢- محاور الدروس:

إستراتيجيات  َوْفــَق  ُبنيت  التي  والقيم  والمهارات  المعارف  من  مجموعة  عن  عبارة 
وعمليات أساسية، لبناء شخصية المتعلم.

٣- النشاط:
شاملة  تنمية  المتعلم  وتنمية  نٍة،  معيَّ تربويٍة  أهداٍف  لتحقيق  المتعلم  بها  يقوم   أ -   إجراءات 
أو  المدرسة  داخل  أو  خارجه،  أو  الدراسي  الفصل  داخل  ذلك  تم  سواء  متكاملة، 

خارجها، شريطة أن يظل تحت إشرافها.
ب-  تم وضع نشاط أو نشاطين لكل محور، وهي مواقف وتطبيقات يقوم بها ابننا المتعلم 
ويمكن  الفصل،  في  إخوانه  مع  أو  منفرًدا  خارجه  أو  الفصل  داخل  المتعلمة  وابنتنا 

إشراك ولي األمر في بعض األنشطة الالصفية والفعاليات.
تتنوع األنشطة إلى نوعين: 

 أ  - النشاط الفردي: يتفاعل فيه المتعلم مع المهام التي يقوم بها بمفرده.
إلنجاز  أقرانه  بمشاركة  بها  يقوم  التي  المهام  مع  المتعلم  فيه  يتفاعل  الجماعي:  ب-  النشاط 

المهام. 
٤- مربع التقييم البنائي للمهارات والملحوظات:

تم تحديد المهارة المراد إتقانها في النشاط مثل (الحفظ والتالوة - إجادة اللغة والتعبير 
الوحدة  خالل  المطلوبة  المهارة  كذلك  واالستنتاج...)  والتفكير  والتحديد  والرسم 
التعلمية مثل (التعلم الذاتي - المبادرة إلى التعاون في أداء العمل الجماعي على أكمل 

وجه - واالندماج مع األقران والتعامل مع اآلخرين... ).

مفاتيح الكتاب:

 ١٥



المهارة  قياس  يعني  ال  المتعلمين  ألبنائنا  البنائي  التقييم  األمر،  ولي  أخي  ملحوظة: 
أثناء تأدية األنشطة الواردة في الكتاب فقط، وإنما يقيسها المعلم أثناء تفاعل المتعلمين 

معه داخل الفصل وخارجه.
٥- األناشيد:

ليقوما  المتعلمة؛  وابنتنا  المتعلم  البننا  وضعت  العلمية؛  المادة  تخدم  جميلة  أناشيد 
بترديدها خالل أنشطة الدرس أثناء الحصة الدراسية، ويمكن توظيفها في البرامج اِإلذاعية 

وتقديمها مع زمالئه باالتفاق مع المعلم.
٦- تعلمت مع إخواني:

خصصت هذه الصفحة إلبراز فوائد الدرس وتلخيص ما فيه من حقائق وقيم ومهارات. 
ي مهاراتي:  ٧ - ُأنَمِّ

صفحة خصصت ألبنائنا لتنمية مهاراتهم وقدراتهم من خالل أوراق عمل، وتكاليف 
يقدمها المعلم ألبنائنا لزيادة الحصيلة المعرفية والمهارية والقيمية.

٨- معلمي يسأل ونحن نجيب:
ألبنائنا،  مشوقة  وبصورة  متنوعة  مناسبة  بأسئلة  درس  كل  نهاية  في  خصصت  صفحة 

ويمكن أن يجيب عليها المتعلم مع إخوانه في الفصل أو بالتعاون مع أسرته.
٩- المشاريع التربوية:

سيطلب من أبنائنا المتعلمين عمل مشاريع تربوية داخل الفصل بالتعاون مع المعلم، يتم 
من خاللها إكساب المتعلمين بعض المهارات والقيم والمبادئ ضمن العمل الجماعي، 

ومن خالل ذلك يتم تقييم أدائهم.

 ١٦



 ١٠- ُأَقيُِّم َمْعلوماتي:
في  الدروس  لمحتوى  الشاملة  اَألسئلة  بعض  وضعت  دراسية،  وحدة  كل  نهاية  في 
الوحدة، ومن خاللها يتأكد المعلم من مدى اكتساب المتعلمين مضمون كفايات التربية 

اإلسالمية.
١١- معلومات إثرائية:

معلومات إضافية تثري المتعلم وال يطالب بها في التقييم.

 ١٧



ِه َعبُد اللَّ
ِطْفٌل ُكَوْيتِيٌّ ُمْسِلٌم في اْلحاديِة  َعَشرة 
بِِقَيِمِه  ٌك  ُمتَمسِّ ِديَنَه،  ُيِحبُّ  ُعُمرِه،  ِمْن 
َوَيْشُعُر  َوَطَنُه  ُيِحبُّ  اْلَجميَلِة،  ِة  اِْإلْسالِميَّ
بِاالْنتِماِء َلُه، َبارٌّ بِوالَِدْيِه َفُيطيُعُهما َوَيْحِرُص 
ًة  ياَضَة، َخاصَّ َعلى ِصَلِة َأْرحاِمِه، َوُيِحبُّ الرِّ

ُكَرَة اْلَقَدِم، َيْلَعُبها َمَع َأْبناِء اْلجيراِن.

َمْرَيُم
ِمْن  العاِشَرِة  في  ُمْسِلَمٌة  ٌة  ُكَوْيتِيَّ ِطْفَلٌة 
َتْحَتِرُم  ُهما،  وَتَبرُّ والَِدْيها  ُتِحبُّ  ُعُمِرها، 
ْسَم  الرَّ َوُتِحبُّ  َوُتطيُعُه،  ِه  اللَّ َعْبَد  َأخاها 

َوُمساَعَدَة والَِدتِها في َأْعماِل اْلَبْيِت.

 ١٨
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ِه أمُّ َعبِد اللَّ
َبْيتِها،  َعلى  ُتحاِفُظ  ُمْسِلَمٌة،  ٌة  ُكَوْيتِيَّ ُأمٌّ 
، َواْلَحناَن، َتْحِرُص  ْسَرتِها اْلُحبَّ ُر ُألَ َوُتَوفِّ
اْلَخْيِر،  َأْعماِل  في  ُع  َتَتَطوَّ إِْسعاِدها،  َعلى 

َوُتِحبُّ اْلِقراَءَة َواْلِخياَطَة.

ِه أبو َعبِد اللَّ
َلَديِه  َوَطَنُه،  ُيِحبُّ  ُمْسِلٌم  ُكَوْيتيٌّ  َأٌب 
َعْبِد  ُأمِّ  َزْوَجتِِه  ِمْن  َنٌة  ُمَكوَّ َصغيَرٌة،  ُأْسَرٌة 
ِه َوَمرَيَم، ُيِحبُّ اْلَخْيَر، ُيساِعُد  ِه َوَعْبِد اللَّ اللَّ
اآلَخريَن، َيَتواَصُل َمَع جيرانِِه، ُيَربِّي َأْبناَءُه 
َصْيِد  في  ِهواَيَتُه  َوُيماِرُس  صالَِحًة،  َتْربَِيًة 
اْلَبْحِر  َسَرطاِن  َوَصْيِد  (اْلَحداِق)  َمِك  السَّ

(الُقْبُقِب).

١٩



٢٠

َناشيَد ِد األْ َهّيا بِنا ُنَردِّ
شعر: د. مشاري الموسى ةِ قيدَ جالُ الْعَ مَ

ل مَ طاءٌ وعَ لٌ عَ نا بَذْ ياتُ : حَ عنوانُ القصيدةِ
ــــاًء ــــب ـــــَســـــْت َه ـــــْي ــــــــْلَحــــيــــاُتــــنــــا َل ــــــــَس ــــــــا وَك ــــــــاًع وَضــــــــي
ــــــــا َحـــــيـــــاُتـــــنـــــا ــــــــمـــــــــ َبــــــــــــْذٌل َعــــــطــــــاٌء وَعــــــَمــــــْلوإنَّ
ـــــــــٌع ــــــُث َحـــــــــقٌّ واِق ــــــْع ــــــَب ــــْلوال ــــَف فـــــال َتـــــُكـــــْن َكـــــَمـــــْن َغ
ــي ـــــُح ف ـــــال ـــــّص ـــــَي ال ـــــْجـــــنِ ـــــَي ــــْللِ ــــَع ـــــــاُه َخــــــْيــــــَر مـــــا َف ـــــــي ُدْن
ـــــــــــــــــــــزاُؤُه َمـــــــْغـــــــِفـــــــَرٌة ــــــــــــْلَج ــــــــــَي اَألَم ــــــــٌة ِه ــــــــنَّ وَج

ريفِ ديثِ الشَّ جالُ الْحَ مَ
د مالٌ وهُ رُ نورٌ وجَ كْ : الذَِّ عنوانُ القصيدةِ

ــــوٌر وَجـــمـــاٌل وُهـــدى ــــُر ن ْك ــــذَِّ ــســاِنال ــُن َبــنــي اإلْن ــْص ــِه ِح ــِظ فــي ِحــْف
ــقــى ــــــروٌر وُت ـــٌز وُس ـــْن ــــُر َك ــــِذْك ـــاِنوال ـــم ــــِم اإلي ـــي ُســــلَّ ـــــٌة ف ـــــَع وِرْف

عــًا  َتــَطــوُّ أو  كـــاَن  ــا  ــْرًض َف ـــْوُم  ــِم الـــّشـــاِنوالـــصَّ ــي ــظ ـــــٌر مـــن الـــلـــِه َع أْج
ــــــْرُؤُه ُب َرّبـــــي  ِعـــْنـــَد  داٍء  ـــكـــلَِّ  ـــٍض عــانــيل ـــري ــــلُّ َم ُيــْشــَفــى بـــِه ُك
األسى وفي  األذى  في  َخْيٌر  ْبُر  ـــراِنوالصَّ ـــْس ــُر َيـــأتـــي َبــــْعــــَدُه ُي ــْس ــُع ــال ف

هِ قْ الُ الْفِ جَ مَ
عٌ جُّ نورٌ ساطِ : الحَ عنوانُ القصيدةِ

ــــــمــــــاِنالــــــــَحــــــــجُّ نـــــــــــوٌر ســــــاِطــــــٌع ــــــي َرْوَضـــــــــــــــــِة اإلي ف
ـــــــــُه ــــــٌة أْوقـــــــــاُت ــــــوَم ــــــل ــــــْع ْحـــــمـــــــــــِنَم ـــــِة الـــــرَّ ــــــ ـــــْرع ـــــِش ب
ــــــٌة َجــــــمَّ ُدروٌس  ــــــِه  ــــــي عـــــلـــــى َمـــــــــــدى األْزمـــــــــــــــاِنف
ـــــــــــــــَدٌة ـــــِه ُهــــــــــــدًى وِوْح ـــــي ـــــــاِنف ـــــــس ـــــي اإلْن ـــــن ـــــــَن َب ـــــــْي َب
ــــْت ــــَل ُة الـــــــّديـــــــِن َع ــــــــــــــوَّ ــــــــصــــــــانُأُخ َجــــــمــــــيــــــلــــــَة األْغ
َأْوطانِنا فــي  الُحبُّ  َيشــيــُع  األْغصـاِنبِهـــا  َجمــيــلـَة  بـــهـــا  َتْغدو 



ةِ بَويَّ يرةِ النَّ جالُ السِّ مَ
د سُ الهُ مْ تْ شَ قَ رَ نوانُ القصيدة: فأشْ عُ

ـــــــــــــدي بـــــســـــيـــــَرٍة ـــــــــــــَت وَعــــــطــــــاْءوَأْق ُدروٌس  فـــيـــهـــا 
ــــــٍة ـــــــــــــَرٍة َنــــــِقــــــيَّ ـــــــــــــْج ـــــــــاْءوِه قــــــاَمــــــْت بــــَفــــْضــــٍل وَوف
ٌة ـــــــــــــــــــوَّ ــــــــــداْءأســــــــاُســــــــهــــــــا ُأُخ ــــــــال َع ـــــــــــــــــــَدٌة بِ وِوْح
ـــــٍة ـــــَل ـــــي ـــــب ــــــــــــــــــــــــــْزَوٍة َن ــــــْدٍل وِضـــــيـــــاْءوَغ ــــــَع جــــــــــاَءْت ب
ـــدى ـــُه ــــُس ال ــــْم ــــْت َش ــــَرَق ــــأْش ــــقــــاْءف ــــــــمَّ فــــي الــــــَكــــــْوَن َن وَع

ذيبِ الُ التَّهْ جَ مَ
لَِّ نَجاح ا إلى كُ عً تَقي مَ : لِنَرْ نوانُ القصيدةِ عُ

ــــَوٌة َكــمــا الــَجــَســْد ـــْدالــُمــْســِلــمــوَن إْخ ـــَس َح أيُّ  وال  ـــــــــداَوٌة  َع فـــال 
ـــــمـــــا َتـــــعـــــــــــاُوٌن بـــالـــَخـــْيـــر ـــــــــــــَوٌة لـــلـــَغـــْيـــِروإنَّ ــــٌة وَدْع ــــبَّ ــــَح َم
ـــالْح ــٍل وَص ــْض ــَق َف ــدي ــقــي َص ــَت ــجــاْحوأْن ــــلَِّ َن ـــى ُك ــي َمــًعــا إل ــق ــْرَت ــَن لِ
واألَدُب ــــُه  ــــقُّ َح ـــِق  ـــري ـــطَّ ـــل ـــِجـــُبول ـــا َي أْســــُلــــُكــــُه ُمــــراِعــــًيــــا م
ــى لــَتــحــقــيــِق األَمــــْل ــع ـــلَِّ َعــَمــْلُمـــثـــابـِــًرا أْس ــْبــكــيــِر فــي ُك ــالــِجــدَِّ والــتَّ ب

 ٢١





الدروس:
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َمجاُل اْلَعقيَدِة: أؤمن بيوم الحساب.

ريِف: أصلي على رسولي محمد ^. َمجاُل اْلَحديِث الشَّ

َمجاُل اْلِفْقِه: رحلتي إلى الحج.

يَرِة: من غزوات رسولي ^ غزوة ُأحد سنة ٣هـ. َمجاُل السِّ

يَرِة: من غزوات رسولي ^ غزوة الخندق سنة ٥هـ. َمجاُل السِّ

َمجاُل التَّْهذيِب: االعتدال في منهجي.
أقيم معلوماتي للوحدة الثالثة

أطيع ربي في السراء والضراء
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ما يتوقع من المتعلم اكتسابه في الوحدة الثالثةما يتوقع من المتعلم اكتسابه في الوحدة الثالثة
: الكفايات المتوقع اكتسابها:-: الكفايات المتوقع اكتسابها:- أوالأوًالً

ثانيثانًيًا: المعارف والمهارات والقيم واالتجاهات المتوقع اكتسابها:-ا: المعارف والمهارات والقيم واالتجاهات المتوقع اكتسابها:-
المعارف

* احلساب توقيف اهللا تعاىل عباده  للحساب قبل االنرصاف 
    من املحرش عىل أعامهلم أقواًال وأفعاًال .

* اإليامن باحلساب فرض عىل كل مسلم ومسلمة.
* عدل اهللا تعاىل يف احلساب .

*  أول من حتاسب يوم القيامة أمة حممد ومنهم سبعون ألفًا 
يدخلون اجلنة بغري حساب.

* الصالة أول ما حياسب عليه العبد يوم القيامة .
*  الصالة عىل النبي ^حق علينا عند ذكره .

يوم  النبي  عىل  الصالة  فيها  يستحب  التي  األوقــات  *  من 
اجلمعة وليلتها.

* الصالة عىل النبي ^ هلا فضائل عظيمة 
أهل  وميقات  لبلده   املخصص  امليقات  من  احلاج  حيرم    *

الكويت هو ( قرن املنازل ) .
* ( العرش األول من ذي احلجة ) أفضل األيام عند اهللا تعاىل.

* للحج أعامل خمصوصة  يف أيام حمددة .
لغزوة  سبًبا  كانت  املسلمني  من  االنتقام  يف  قريش  *  رغبة 

أحد.
* الشورى منهج كل قائد ناجح .

* النرص يأيت بطاعة اهللا تعاىل ورسوله ^ .
*  حسن التوكل عىل اهللا تعاىل واألخذ باألسباب  من عوامل 

النجاح والفوز.

المهارات
اآليــات  وحفظ  ترديد  *  إتقان 
الرشيفة   واألحاديث  الكريمة 

واألدعية املأثورة.
ــنــصــوص  ــال *  االســــتــــدالل ب

الرشعية.
*  الصالة عىل النبي̂  والرتيض 
ــه كــلــام ذكــرت  عــىل أصــحــاب

أسامؤهم.
رضوان  الصحابة  سرية  *  دراسة 

اهللا عليهم.
النبي  بآداب  والتأدب  *  االقتداء 

¸ والتخلق بأخالقه.
*  االلتزام باآلداب اإلسالمية.

للقصص  ــصــات  اإلن *  حــســن 
واستنتاج الفوائد والعرب.

*  تصميم خرائط ذهنية.
وصوت  سليم  بنطق  *  اإلنشاد 

مجيل.
الستنتاج   والنقاش  ــوار  *  احل

احلقائق.

القيم واالتجاهات
اهللا  بعدل  *  اإليامن 

تعاىل. 

*  حب النبي ^

* حب احلج 

   

١

٣ .١ استنتاج القيم والفضائل اإلسالمية المستمدة من األحداث التاريخية.
٣ .٣ االقتداء بالرسول ^ وصحابته الكرام في الممارسة والسلوك مع اآلخرين.

١ .١ استخالص بعض جوانب العقيدة من األدلة والشواهد المستمدة من الكتاب والسنة.
١ .٢ التطبيق العملي لما يستفاد من سيرة  الرسول - ^ - والقصص القرآنية بالتعاون مع اآلخرين.

١ .٣ إظهار االهتمام في التعرف على أثر العقيدة اإلسالمية في سلوكه اليومي.
٢.٢ التفاعل اإليجابي في المناسبات الدينية والوطنية بحماس بالتعاون مع اآلخرين.

٣
٢

 ٢٤



المعارف
املسلمني  عىل  اليهود  حقد  اخلندق  غــزوة  أسباب  من    *

ورغبتهم يف القضاء عليهم .
من سامت  اليهود نقض العهد واخليانة  

* الرسول̂  قدوتنا يف أخذه بالشورى ، وتواضعه وتعاونه.
* التوجه إىل اهللا  بالدعاء وقت الشدة .

* نرصة اهللا تعاىل لعباده املسلمني
* االعتدال والتوسط  يف األمور وعدم جماوزة احلد.

* االعتدال سمة ديننا اإلسالمي .
* من فوائد االعتدال حمبة اهللا تعاىل .

المهارات
يف  الرتبوية  الـــدروس  *  تطبيق 

احلياة اليومية.
* التعبري والطالقة اللغوية.

* التخطيط اليومي.
* تنظيم املعلومات واألحداث.

*  الــبــحــث عــن املــعــلــومــة من 
املصادر املتنوعة. 

* حل املشكالت.
أو  بــالــصــورة  الكلامت  ــط  *  رب

بكلامت أخرى. 
* العمل اجلامعي.

* التفكري اإلبداعي. 
*  تنظيم محالت توعوية.

* التفكري اإلبداعي.
* احلوار واإللقاء واملناقشة.
* تعاون املتعلم مع حميطه. 

القيم واالتجاهات
*   طاعة اهللا ورسوله̂ 

* الشورى

* االعتدال

 ٢٥



٢٦

َتْمهيٌد:
ُل ْرُس اَألوَّ أؤمُن بيوِم الحساِبالدَّ

 َأتعّرُف مفهوَم الحساِب وحكَمُه.

هذا  عمَلنا  اجــعــْل  الّلهم 
خالًصا لوجِهَك اْلكِريِم.

ُمها  سأقدِّ أّمـــي،  يــا  نعْم 
للعامالِت كصدقٍة أثاُب بها من 
الّلِه تعالى بإذِن الّلِه، وال َأْبتغي 

بذلَِك تكريًما من اإلدارِة.

العمَل  الّلُه  يثيُب  وقْد  أعمالِهم،  قدِر  على  اْلمحشِر  أرِض  في  الخالئَق  الّلُه  ُيحاسُب 
البسيَط باألجِرالعظيِم فأْخِلصي النيَة لّلِه تعالى .

ِه؛  نعْم، َأْحسني النيَة فاْجَعليها خالصًة لوجِه اللَّ
ليثقَل ميزاُنِك يوَم اْلحساِب. ي، هل ُيمكنني شراء   أمِّ

كسوِة شتاٍء لعامالِت الّنظافِة 
في المدرسِة ألناَل تكريًما من 

اإلدارِة المدرسّيِة؟



٢٧

ِه ^ : « َال  َتُزوُل َقَدَما َعْبٍد َيْوَم اْلِقَياَمِة َحتَّى ُيْسَأَل َعْن ُعْمِرِه ِفيَما َأْفَناُه ؟ َوَعْن  أ - قال رسوُل اللِّ
ِعْلِمِه ِفيَما َفَعَل فيه؟ َوَعْن َمالِِه ِمْن َأْيَن اْكَتَسَبُه ؟ َوِفيَما َأْنَفَقُه ؟ َوَعْن ِجْسِمِه  ِفيَما َأْبالُه »(١)

لتثقَل  الّسابِق  احلديِث  يف  املحّددِة  اهللاِ  نِعِم  توظيِف  كيفيِة  حول  الفصِل  يف  ُزمالئي  َمع  -أتناقُش   
موازيَن أعاملِنا يوَم القيامِة، وأكتُب واِجبي جتاه تلَك الّنعِم

 ب - نشرتُك َمع معلِّمي بحملٍة يف الفسحِة الثانيِة إلقامِة الّصالِة مجاًعة لنناَل األجَر العظيَم من اهللاِ تعاىل.

َنشاُط (١):

(١)  سنن الرتمذي كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهللا ^.        باب: يف القيامة.

ىل اا

َمْلحوَظٌة َمهاَرُة الُمناقشِة

للحساِب  عباَدُه  الّلِه -تعالى-  توقيُف  هو  الحسابُ 
قبَل اْالنصراِف من المحشِر على أعمالِهم أقواًال وأفعاًال.

َمْلحوَظٌة َمهاَرُة الّتَّْخطيِط

ْثنا عِن  َأبي مْن فضِلَك حدِّ
الحساِب يوَم القيامِة.



٢٨
(١) سورة األنبياء: ٤٧.

القسطُ يا بنيَّ معناُه الَعْدُل، فاُهللا - سبحانُه وتعاىل -  سيحاسُبنا ويزُن 
أقواَلنا وأعاملَنا بميزاٍن دقيٍق حتى لو كاَن العمُل بقدِر حّبِة اخلردِل .

َمْلحوَظٌة ْرديِد َمهاَرُة التَّ

ِد النَّشيَد (َحياُتنا َبْذٌل َعطاٌء وَعَمل):  ب - َهّيا ُنَردِّ
ــــاًء ــــب ًــــــــا وَكــــــــَســــــــْلَحــــيــــاُتــــنــــا َلـــــْيـــــَســـــْت َه وَضــــــــيــــــــاع
ـــــا ـــــن ـــــاُت ـــــي ــــــــمـــــــــــــــــا َح ـــــْلوإنَّ ـــــَم ــــــاٌء وَع ــــــط ــــــــــــْذٌل َع َب
ــــــــٌع ــــــــقٌّ واِق ــــــْعــــــُث َح ــــْلوالــــــَب ـــــْن َغــــَف ـــــَم ـــــْن َك ـــــُك فــــال َت
ــــْللِــــَيــــْجــــنِــــَي الـــــّصـــــالـــــُح فــي ــــَع ـــــَر مـــــا َف ـــــْي ُدْنـــــــيـــــــاُه َخ
ـــــــَرٌة ـــــــِف ـــــــْغ ــــــــــــــــــــزاُؤُه َم ــــــــٌة ِهــــــــــَي اَألَمـــــــــــْلَج وَجــــــــنَّ

 ُأؤِمُن بعدِل الّلِه - تعالى - ورحمتِه على اْلعباِد يوَم الْحساِب.
  D   CB   A   @   ?   >       =   <       ;   : O   N  M  LK  J  I  H  G  F   E﴾(١)قال تعالى: ﴿  

أبي، ما معنى اْلقسِط؟



٢٩

إثراءإثراٌءٌ لغوي لغويٌٌّّ
مْن تستخرُج  ــردِل:  ــخ ال  حــبــوُب 
البهاراِت من  كنوٍع  وتستخدُم   نبتٍة، 

. وكعالٍج طبيٍّ

ُخلَق اإلنساُن ليعبَد الّلَه -تعالى- ويكوَن خليفَتُه في األرِض بإعماِرها، 
نا أحًدا. وما يزرُعه اإلنساُن مْن أعماٍل ُيْجني ثماَرها في اآلخرِة، وال يظلُم ربُّ

انظْر يا عبَدالّلِه، سبحاَن الّلِه ما أصغَر حبَة اْلخردِل!



٣٠

١- سورة الكهف: ٤٩                   ٤- سورة األنعام:١٦٠              ٧- سورة الفرقان: ٧٠
٢- سورة الزلزلة:٧-٨                   ٥- سورة الزلزلة: ٤

٣- سورة البقرة: ٢٨٦                     ٦- سورة فصلت: ٢١

اجلزاُء مْن جنِس اْلعمِل.١
   [  Z  Y  X  W  ﴿ : قال تعاىل
  b   a   `   _   ^   ]   \

 (٢)﴾ d   c

عمِله ٢ عىل  حياسُب  إنساٍن  كلُّ 
وال يؤخُذ بذنِب غْيِره.

  ³   ²   ±   °   ¯  ﴿  : تعـاىل  قـال 
 (٣)﴾  μ´

فاحلسنُة ٣ احلسناِت،  مضاعفُة 
بعِرش أمثالِها أّما السيئُة بمثِلها.

  b   a   `   _   ^  ﴿  : تعاىل  قال 
  k   j    i   h     g   f   e   dc

 (٤)﴾n  m  l

٤
إقامُة الّشهوِد عىل اإلنساِن:

عمَل  اّلتي  األرض  شهادُة    أ -  
عَلْيها هذا العمَل.

نساِن  اإلْ أعضاِء  شهادُة  ب-  
وجوارحِه وجلدِه.

 (٥)﴾  I  H  G  ﴿ : أ - قال تعاىل  
  #   "   !﴿  : تعاىل  قال  ب- 
             ,   +       *   )   (   '   &%   $

(٦)﴾.... -

٥
E  استبداُل الّسيئاِت باْلحسناِت.   D   C   B  ﴿  : تعـاىل  قـال 

  K     J   I    H   G   F
 (٧)﴾ .... M  L

 (١)﴾j i   h  g  ﴿ : عدُل اهللاِ -تعاىل- يف حسابِه للعباِد، قاَل تعاىل



٣١

أ - أستخرُج احلقائَق اّلتي تشُري إىل عدِل الّلِه -تعاىل- يف احلساِب مَن الّنصوِص
اْلقرآنّيِة اآلتيِة:

احلقيقُةاألدلةُ من القرآنِ الكريمِ
  -      ,  +*  )  (  '&  %  $           #  "  !   ﴿ قال تعاىل:

 (١)﴾ /  .
...........................

  Ú  Ù  Ø   ×  Ö  Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ     Ð  Ï  Î  ﴿  :قال تعاىل
(٢)﴾ ä  ã  â  á  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û

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

(٣)﴾   [  Z  Y    X W  V ﴿ :قال تعاىل...........................

ب- عْن ابن عباٍس  عن النبيِّ ^ فيام َيروي عن ربِّه عزَّ وجلَّ قال:
َيْعَمْلَها؛ َفَلْم  بَِحَسَنةٍ  َهمَّ  َفَمْن  َذلَِك؛  َبيََّن  ُثمَّ  َئاِت،  يِّ َوالسَّ اْلَحَسَناِت  َكَتَب  َه  اللَّ «إِنَّ 
َعْشَر ِعْنَدُه  َلُه  ُه  اللَّ َكَتَبَها  َفَعِمَلَها  بَِها  َهمَّ  ُهَو  َفإِْن  َكاِمَلًة،  َحَسَنًة  ِعْنَدُه  َلُه  ُه  اللَّ َكَتَبَها 
َكَتَبَها َيْعَمْلَها؛  َفَلْم  َئٍة  بَسيِّ َهمَّ  َوَمْن  َكثَِريٍة،  َأْضَعاٍف  إَِلى  ِضْعٍف  َسْبِعِماَئِة  إَِلى  َحَسَناٍت 
َواِحَدًة»(٤) . َئًة  َسيِّ َلُه  ُه  اللَّ َكَتَبَها  َفَعِمَلَها؛  بَِها  َهمَّ  ُهَو  َفإِْن  َكاِمَلًة،  َحَسَنًة  ِعْنَدُه  َلُه  ُه  اللَّ

١- نَوْت عائشُة الّذهاَب للعمرِة وْمل ِجتْد حمرًما  .  
.....................................................................................................................

٢- أراَد صالٌح أْن يامزَح أصدقاَءُه بكذبِة إبريل،  فرتاجَع عْنها خوًفا من اهللاِ تعاىل.
.....................................................................................................................

َنشاُط (٢):

١- سورة غافر: ١٧                             ٣- سورة ق: ٢١
٢- سورة النجم:٣٦-٤١                  ٤- صحيح البخاري   كتاب: الرقاق    باب: من همَّ بحسنة أو سيئة

 كل إنسان یحاسب على عملھ

 الجزاء من جنس العمل

 إقامة الشھود على اإلنسان

كتب لھا األجر

كتبت لھ حسنة



٣٢

٣- قاَمْت سارُة بعمِل إفطاِر صائٍم يف شهِر رمضاَن.
....................................................................................................................

٤- سخَر ساٌمل مْن عامِل الّنظافِة أماَم ُزَمالئِه.
..................................................................................................................... 

ُر أثَر اإليماِن بعدِل الّلِه -تعالى- في يوِم الحساِب. أقرِّ

الّصالُة، فهي عماُد الّديِن.

إيامُننا بعدِل اهللاِ -تعاىل- يف يوِم احلساِب لُه آثاٌر عظيمٌة مْنها   :
: حيرُص اإلنساُن عىل اإلكثاِر من العباداِت والّطاعاِت ليناَل األجَر العظيَم مَن اهللاِ تعاىل . أوالً

. ثانًيا: سيصلُح املجتمُع بانتشاِر اخلِري واجتناِب الرشِّ
ضا والّطمأنينِة. ثالًثا: الّشعوُر بالرِّ

القيامِة يوَم  حتاسُب  َمْن  ل  َأوَّ  ^ حمّمٍد  ُة  أمَّ أنَّنا  اهللاِ  رمحِة  مْن 
ونسأُل اَهللا يا َأْبنائي أْن نكوَن مَن الّسبعَني ألًفا الَّذيَن يدخلوَن اجلنَة
ُل ما حياسُب عليِه بغِري حساٍب. ولكن، هْل تعلموَن يا َأْبنائي ما أوَّ

العبُد يوَم القيامِة؟

 كتبت لھاعشر حسنات

كتبت لھ سیئة واحدة

 اإلكثار من العبادات والطاعاتلینال األجر العظیم من هللا تعالى
 یصلح المجتمع بانتشار الخیر واجتناب الشر
  الشعور بالرضا والطمأنینة



٣٣

الوسائِل إِْحدى  يف  عْنُه  البحِث  خالِل  من  اْآليت  الفراِغ  يف  احلديِث  كتابَة  أكمُل   – أ 
................................. َساِن َثِقيَلَتاِن ِفي اْلِميَزاِن املتاحِة : (َكِلَمَتاِن َخِفيَفَتاِن َعَلى اللِّ
  .....................................................................................................................................  

ب – أحفُظ الكلمتِني اللتِني تثقالِن امليزانَ، وأحِرُص عىل تكراِرمها بدايةَ كلِّ حّصٍة
دراسّيٍة مَع ُمعلِّمي .

َمْلحوَظٌة ظِ  فْ ْرديِد والحِ َمهاَرُة التَّ

َمْلحوَظٌةَنشاُط (٣): َمهاَرُة الِكتاَبِة والبحِث

  حبیبتان إلى الرحمن سبحان هللا وبحمده سبحان هللا العظیم



٣٤

ْمُت َمَع إْخواني في اْلَفْصل: َتَعلَّ

١-  الحساُب توقيُف الّلِه - تعالى - عباَدُه  للحساِب قبَل االنصراِف ِمَن
المحشِر على أعمالِهم أقواال وأفعاال .

٢-حكُم اإليماِن بالحساِب فرٌض على كلِّ مسلٍم ومسلمٍة.
٣- يتجّلى عدُل الّلِه - تعالى - ورحمُتُه على العباِد يوَم الحساِب .

٤- حساُب الّله - تعالى - للعباِد بوزِن أقوالِهم وأعمالِهم بميزاٍن دقيٍق
يوَم القيامِة.

مسلٍم كلِّ  على  واجٌب  القيامِة  يوَم  والحشِر  بالبعِث  اإليماِن  حكُم    -٥
ومسلمٍة.

ألًفا سبعوَن  ومْنهم  القيامِة،  يوَم  تحاسُب  َمْن  أّوُل   ^ محّمٍد  أّمُة    -٦
يدخلوَن الجنَة بغيِر حساٍب.

٧- الّصالُة أّوُل ما يحاسُب عليِه العبُد يوَم القيامِة.
٨- قيمُة الّدرِس : ...........................................................................................
ُة:  أ  - ........................................................................ ٩- مظاهُرها الّسلوكيَّ
....................................................................... - ب

ً ً

 واجب على كل مسلم ومسلمة

أكثر من أعمال الخیر وأتجنب الخبیث

 أحافظ على األكثار من العبادات



٣٥

السؤال األول: أكمِل ما يْأتي:
أ - الحساُب هو  .....................................

ب- حكُم اإليماِن بيوِم الحساِب .....................................
جـ- َمْعنى اْلقسِط .............................................  .

د -  لإليماِن بعدِل الّلِه - تعالى - في يوِم اْلحساِب أثٌر عظيٌم على
• المجتمِع  : ...........................................................................................
•  الفرِد     :  .............................................................................................

السؤال الثاني:أجْب عن األسئلِة اْآلتيِة:
أ-عالَم يدلُّ حساُب الّلِه - تعالى - للّناِس يوَم القيامِة؟

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

ْل مظاهَر عدِل الّلِه - تعالى - يوَم اْلحساِب. ب-ظلِّ

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجْيُب:

استبداُل السيئاِت
الجزاُء مْن جنسِ العملِ.بالحسناِت.

كلُّ إنساٍن يحاسُب 
على عمِله وال يؤخذُ بذنِب 

غيرِه.

إقامُة الّشهودِ.
تعامُل

الحسنُة بعشر أمثالِها
والسيئُة بمثِلها.

مضاعفةُ الّسيئاِت واْلحسناِت.

  توقیف هللا لعباده لحسابھم على أقوالھم وأفعالھم

 فرض على كل مسلم ومسلمة
 العدل

 یصلح المجتمع بانتشار الخیر واجتناب الشر

 الشعور بالرضا والطمأنینة

 لیجزي كل أنسان بما عمل
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Line



٣٦

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجْيُب:

بعشر بمثليهابمثلها
أمثالها

أمة عيسى أمة موسى^أمة محمد 
 

الصالةالصيام الزكاة

سبعون ألًفا

عملهلونه نسبه

ِل المصباَح الَّذي يشمُل اإلجابَة الّصحيحَة: السؤال الثالث: ظلِّ
أ- يحاسُب اإلنساُن يوَم اْلحساِب على.

ب- الجزاُء على الّسيئِة يوَم اْلحساِب.

ج- أّوُل َمْن سيحاسُب يوَم اْلقيامِة.

د- أّوُل عمٍل سيحاسُب عليِه اْلعبُد يوَم اْلقياِمة.

هـ- عدُد مْن يدخُل الجنَة بال حساٍب.
سبعمائة
ألف

سبعة 
آالف

FATEN
Oval

FATEN
Oval

FATEN
Oval

FATEN
Oval

FATEN
Oval



٣٧ ٣٧



٣٨

: هيدٌ تَمْ
ْرُس الّثاني ٍد ^الدَّ ُأصّلي على َرُسولي محمَّ

النَّبيِّ ^،  على  صلِّ  ثمَّ  المؤذُن،  يقوُل  َكما  وقْل   : بنيَّ يا  لألذاِن  استِمْع 
ٍد ^. فهِذه وصيُة حبيبِنا محمَّ

حديُث الدرِس
ُه  وا َعَليَّ ، َفإِنَّ نَ َفُقوُلوا ِمْثَل َما َيُقوُل ، ُثمَّ َصلُّ ذِّ ؤَ ـُ  قالَ رسولُ الّلِه ^ : « إِذا َسِمْعُتُم املْ

ُه َعَلْيِه بَِها َعْشًرا »(١).  َمْن َصلَّى َعَليَّ َصالًة َصلَّى اللَّ

 (١) صحيح مسلم كتاب: الصالة باب:استحباب القول مثل قول املؤذن ملن سمعه ثم يصيل عىل النبي ^ ثم يسأل اهللا له الوسيلة.

حيَّ على 
الّصالِة

َ



٣٩

سولِ ^ . الةِ على الرّ ةَ الصّ فُ كيفيّ   أتعرَّ

 (١) سورة االحزاب:٥٦

  HG   F    E   D   C   B﴿ :قرْأُت قوَل الّلِه تعالى
  N   M   L   K    J   I

O﴾(١)  فكيَف نصّلي عليِه؟

عليه  الّلُه  (صّلى  نقوُل:   ، يابنيَّ  نعْم 
وسّلم) أو (عليه الّصالُة والّسالُم) أو 

ْم عليِه) (الّلهمَّ صلِّ وسلِّ



٤٠
(١) صحيح البخاري كتاب: أحاديث األنبياء.

(٢) مسند اإلمام أحمد بن حنبل، مسند أهل البيت رضوان الله عليهم، حديث الحسين بن علي رضي الله عنهما، حديث١٨٦٠.

ُذ  مشروًعا مَع ُزَمالئي في اْلمجموعِة بكتابِة إِْحدى صيِغ الّصالِة على الّرسوِل  أ- ُأنفِّ
ُمها لي معلِّمي ، ثمَّ أقوُم بتزيينِها وتغليِفَها لنزّيَن بها حوائَط  ^  في بطاقٍة  يقدِّ

اْلمدرسِة . 

ةٌَنشاُط (١): لْحوظَ مَ ميمِ ةُ التَّصْ هارَ مَ

ٍد َوَعَلى  ُهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ أفضُل صيِغ الّصالِة على النبيِّ هي الّصالُة اإلبراهيمّيُة :« اللَّ
ُهمَّ َباِرْك َعَلى  ْيَت َعَلى إِْبَراِهيَم وَعَلى آِل إِْبَراِهيَم إِنََّك َحِميٌد َمِجيٌد اللَّ ٍد َكَما َصلَّ آِل ُمَحمَّ
ٍد َكَما َباَرْكَت َعَلى إِْبَراِهيَم َوَعَلى آِل إِْبَراِهْيَم إِنََّك َحِميٌد َمِجيٌد»(١). ٍد وَعَلى آِل ُمَحمَّ ُمَحمَّ

(٢) " وقال ^: " اْلَبِخيُل َمْن ُذِكْرُت ِعْنَدُه ُثمَّ َلْم ُيَصلِّ َعَليَّ

َمْلحوَظٌة ظِ  فْ َمهاَرُة الحِ

ب- أحفُظ الحديَث مَع معلِّمي.



٤١
(١) صحيح مسلم كتاب: الصالة باب: استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي ^ ثم يسأل الله له الوسيلة.

(٢) الجامع الصغير وزياداته أول الكتاب، ج١، ص٢٠٩.

الةُ على النبيِّ ^. ْألوقاتِ الّتي يُستحبُّ فيها الصّ ا منَ ا  أَستنتجُ بعضً
من  اإلكثاُر  وُيستحبُّ  اسُمُه،  ُذكَر  كّلما   ^ النبيِّ  على  الّصالُة 

الّصالِة في هذيِن اْلوقتيِن.

١- َعِقب األذاِن.
وا  لُّ مَّ صَ ولُ ثُ ا يَقُ ثْلَ مَ ولوا مِ قُ نَ فَ ذِّ ؤَ مُ الْمُ تُ عْ مِ ا سَ :- « إِ ذَ قاَل رسوُل الّلِه̂ 

(١)« يَّ لَ عَ

٢- في يوِم اْلجمعِة وليلتِه.
َالَة َعَليَّ ِفي َيْوِم اْلُجُمَعِة َو َلْيلَة الُجُمَعِة َفَمْن  قاَل رسوُل اللِه ^:- « َأْكثُِروا الصَّ

ُه َعَلْيِه  َعْشًرا.»(٢) َصلَّى َعَليَّ َصالًة َصلى اللَّ

األربعاءالثالثاءاألثنيناألحد

١٢٣٤
الجمعةالخميس

٥٦



٤٢

َنشاُط (٢):

ُر مَع ُزمالئي األدعيَة اْلمتضّمنَة للّصالِة على النبيِّ ^  مستعيًنا بالّصوِر أ-  أتذكَّ
اآلتيِة :

............................ دعاُء الّدخوِل إلى اْلمسجِد ......................                     دعاُء اْلخروِج مَن اْلمسجِد

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

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

ةٌ لْحوظَ مَ َمهاَرُة االستنتاِج

ةٌ لْحوظَ مَ ْرديِد َمهاَرُة التَّ

 :(د مالٌ وهُ رُ نورٌ وجَ كْ دِ النَّشيدَ (الذَِّ دِّ رَ يّا نُ ب - هَ
ــــدى ــــاٌل وُه ــــم ـــــوٌر وَج ـــــُر ن ْك ـــــذَِّ ــي اإلْنـــســـاِنال ــن ــِه ِحـــْصـــُن َب ــِظ ــْف ــي ِح ف
ــى ــق ـــــــروٌر وُت ــــمــــاِنوالـــــِذْكـــــُر َكـــْنـــٌز وُس ــــِم اإلي ــــــٌة فــــي ُســــلَّ ــــــَع وِرْف

ب  ه
ال
و

للھم إني أسألك من فضلكاللھم افتح لي أبواب رحمتك



٤٣

الةِ على النبيِّ ^. لَ الصّ دُ فضْ  أعدِّ

ُه َعَلْيِه  َعْشًرا»(١) ي، ما معنى قوِل الّرسوِل̂  :« َمْن َصلَّى َعَليَّ واحدًة َصلى اللَّ أمِّ

ةٌَنشاُط (٣): لْحوظَ مَ بيرِ اللّغوي ةُ التَّعْ هارَ مَ

ُحطَّ عنُه عشُر خطيئاٍت، وُرفَع له عشُر درجاٍتمغفرُة الذنوِب والتخلُُّص من اْلهموِم

يصلّي هللاُ عليه عشًرا

̂   بنطٍق صحيٍح أ -  ُأصلِّي على النبيِّ
عشَر مّراٍت  بالعدِّ على األصابِع . 

ُه بتلَك الّصالِة الواحدِة عشًرا من الّرحمِة َأي أعطاُه اللَّ
والّرضواِن واْلمغفرِة .

 (١) صحيح مسلم كتاب : الصالة    باب: الصالة عىل النبي ^ بعد التشهد

صحيٍح
^ععابععِع . 



٤٤

١- الّصالُة على النبيِّ ^ حقٌّ عَلْينا .
وليِلتها  اْلجمعِة  يوُم  ِمْنها  أوقاٍت  في    ^ النبيِّ  على  الّصالُة   ٢- ُتستحبُّ 

وبعد اْألذاِن. 
٣- الّصالُة على النبيِّ ^ لها فضٌل عظيٌم.

٤- قيمُة الّدرِس : ...................................................................................................   
ُة:  أ  - ................................................................................. ٦- مظاهُرها الّسلوكيَّ
                                      ب - ................................................................................

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ

ا معَ  الةِ على النبيِّ ^ عشرً رتي كلَّ يومٍ بالصّ سي وأُسْ ب-   أَحرصُ على تذكيرِ نَفْ
. باحِ والْمساءِ أذكارِ الصّ

ةٌ لْحوظَ مَ َمهاَرُة التطبيق العملي



٤٥

ريِف. السؤال األول: َأكِمْل كتابَة الحديِث الشَّ
....................... ، ِه -^-: « إَِذا َسِمْعُتم اْلمؤذَن فُقولوا مثَل ما يقوُل -  قاَل رسوُل اللَّ
.« ...............................................................................................................................

؟ السؤال الثاني: كيَف تصّلي على النبيِّ

ِل الّصحيِح فيما يْأتي :  السؤال الثالث: ِصل العبارَة بالمكمِّ
َمْن َلْم ُيَصلِّ على النبيِّ ^ إذا ُذكَر اسُمه فهو

الجبان
الضعيف
البخيل

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجْيُب:

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

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

 ثم صلو علي ، فإنھ من صلى صالة هللا علیھ بھا عشراً ، ثم سلوا هللا لي الوسیلة ، فإنھا منزلة في
الجنة ال تنبغي إال لعبد من عباد هللا ، و أرجو أن أكون أنا ھو ، فمن سأل لي الوسیلة حلت لھ الشفاعة

 علیھ الصالة والسالم صلى هللا علیھ وسلم

 اللھم صل وسلم علیھ

 البخیل



٤٦

السؤال الرابع: أكتْب ما تشيُر إليِه اْلعباراُت اآلتيُة، واكتشْف كلمَة الّسرِّ بنقِل حروِف
لِة  مرتبًة في الفراِغ  أسفَل اْلجدوِل : اْلمربعاِت المظلَّ

دماسُم رسولِنا  : 

خلاَمْن لْم يصلِّ على النبيِّ ^ إذا ُذكَر اسُمه  فهو  :

النبيِّ على  الّصالُة  فيها  ُتستحبُّ  اّلتي  األوقــاِت  من 
َعقب :

ال

لاإّن الّلَه ومالئكَتُه يصّلوَن على  : 

كلمُة السرِّ .................  واجب.

ح

ب

نك

يب

 حب كل نبي



٤٧



٤٨

: هيدٌ تَمْ
ْرُس الّثالُث رحَلتي إلى الحجِّالدَّ

. فُ على مواقيتِ الحجِّ  أتعرَّ

(١) سورة البقرة:١٩٧.

وسننِه، ومحظوراتِه  وشروِطه  وأركانِه  الحجِّ  على  فنا  تعرَّ
الكويِت؟ من  أخرَج  أْن  بعَد  رحَلتي  ستبدُأ  أيَن  ِمْن  أتدروَن 

ُه إلى اْلميقاِت وهو قرُن اْلمنازِل . سأتوجَّ

َأي أنَّ للحجِّ مواقيَت زمانّيًة ُيْحِرُم الحجُّ
وهي ومحّددٍة  معلومٍة  أشهٍر  في  به  ويهلُّ 

ِة .  شواُل وذو الْقعدِة وعشٌر مْن ذي الحجَّ
بلٍد لكلِّ  مكانّيٌة،  مواقيُت  للحجِّ  وكذلَك 

مكاٌن معّيٌن ُيحرموَن مْنُه .
َأبي، ما َمْعنى قولِه تعالى  : 
(١)﴾#   "  !﴿

الميقاُت المكانيُّ ألهِل الكويِت
هو ( قرُن اْلمنازِل ) .



٤٩

: ن الْمنازلِ اجِ منَ الكويتِ  إلى ميقاتِ قرْ دُ على الْخريطةِ مسارَ الحجّ  أ- أُحدِّ

َمْلحوَظٌةَنشاُط (١): ةُ التحديد ارَ هَ مَ

ــَك  ــَن ــهَ دي  َأســتــوُدعــَك الــلَّ
وأمانَتَك وخواتيَم عمِلَك.

أساُل الّلَه - تعالى - أْن يجعَل حّجَك مبروًرا وذنَبَك مغفوًرا 

َه اّلذي التضيُع ودائُعُه. َأستودُعكم اللَّ



٥٠

موعتي: جْ ها جماعيامعَ مَ دُ زنامِة مواقيتَ الحجِّ وأردِّ لُ في الرُّ ب- أُظلِّ



٥١

ِة. أتعّرُف َمع ُزَمالئي َعَلى فضِل اْلعشِر اُألَوِل مْن ِذي اْلحجَّ
بُّ  الَ أَحَ مُ وَ ظَ امٍ أَعْ يَّ نْ أَ ا مِ هِ ^ : ( مَ مرَ  قالَ : قالَ رسولُ اللّ عنْ ابنِ عُ
بِيرِ  التَّكْ لِيلِ وَ هْ نَ التَّ نَّ مِ وا فِيهِ ثِرُ أَكْ رِ ، فَ شْ امِ الْعَ يَّ هِ األَ ذِ نْ هَ نَّ مِ لُ فِيهِ مَ هِ الْعَ يْ إلَ

يدِ )(١). مِ التَّحْ وَ

(١) مسند اإلمام أحمد، مسند عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما حديث ٦٢٦٣.

َنشاُط (٢):
َمْلحوَظٌة َمَهاَرُة االْستِْنتاِج

: أستنتجُ منَ الْكلماتِ اآلتيةِ الذكرَ الّذي تشيرُ إليهِ
أنْ يقولَ المسلمُ : --------------------------------------التّهليلُ
أنْ يقولَ المسلمُ : --------------------------------------التّكبيرُ
أنْ يقولَ المسلمُ : --------------------------------------التّحميدُ

ِذي مْن  ــُل  األوائِ اْلعشُر  األيـّـاُم 
الفضِل مــَن  َلها  لِما  ِة  الحجِّ
لذا اْلَجزيِل؛  واألجــِر  اْلَعظيِم 
مَن ُيكثَر  أْن  للمسلِم  ُيستحبُّ 
وصياٍم صالٍة  مْن   - الّطاعاِت 
وصدقاٍت وذكٍر وقراءٍة للقرآِن.

 ال إلھ إال هللا

 هللا أكبر هللا أكبر ال إلھ إال هللا هللا أكبر هللا أكبر  و� الحمد

الحمد�
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ــِة  احلــجِّ ِذي  مــــْن  ـــاُرش  ـــع ال  -٣
أطوُف  العيِد)  يوُم   - الّنحِر  (يــوُم 
طواَف اإلفاضِة، وأسعى بني الّصفا 
مَن  وأحتّلُل  اهلدَي،  وأنحُر  واملروِة، 
وَأْرمــي   ، َشْعري  بِحلِق  إِْحــرامــي 

جمرَة العقبِة.

:  أوضُح أعماَل الحجِّ
ِة . ١-     الثامُن مْن ِذي احلجِّ

   (يوُم الّترويِة) أحرُم للحجِّ وأبدُأ  
بالتلبيِة .

٢-     التاسُع من ذي احلّجِة . 
(يوُم عرفَة) أقُف عىل جبِل عرفَة إىل أذاِن 

املغرِب، ثّم أنفُر إىل املزدلفِة.

٤-  احلادي عرشوالثاين عرش 
والثالث عرش من ذي احلّجِة 

(أّياُم الّترشيِق)، أبيُت يف منى وَأْرمي 
اْجلمراِت  يف األّياِم الثالثِة .



٥٣

َمْلحوَظٌةَنشاُط (٣): ةُ المحاكاة هارَ مَ

ا رأيتُ بجملةٍ  رُ عمّ ه معلِّمي، وأعبِّ أ - أتابعُ مشاهدةَ فيلمٍ تعليميٍّ لمناسكِ الحجِّ يعرضُ
تبدأُ بضميرِ الْمتكلمِ المفردِ وأُخر بضميرِ الْمتكلمِ الْجمعِ .  

ضميُر اْلمتكلِم اْلمفرد : ................................................

ضميُر اْلمتكلِم اْلجمع  : ...............................................

َمْلحوَظٌة ْرديِد َمهاَرُة التَّ

 .( عٌ جُّ نورٌ ساطِ دِ النَّشيدَ (الحَ دِّ رَ يّا نُ ب - هَ
ـــــٌع ـــــاِط ــــــــــوٌر س ـــــــجُّ ن ـــــــَح فــــــي َرْوَضــــــــــــــــِة اإليــــــمــــــاِنال
ــــــٌة أْوقــــــــاُتــــــــُه ــــــوَم ــــــل ــــــْع ْحــــمـــــــــِنَم ـــــِة الــــرَّ ـــــِشـــــْرعــــــ ب
ــــــٌة َجــــــمَّ ُدروٌس  ــــــــــدى األْزمــــــــــــــاِنفــــــيــــــِه  ــــى َم ــــل ع
ــــــــــــــَدٌة ـــــــــــدًى وِوْح ـــــِه ُه ـــــــســـــــاِنفـــــي ـــــي اإلْن ـــــن ـــــــَن َب ـــــــْي َب
ــــْت ــــَل ــــــِن َع ــــــّدي ُة ال ـــــَة األْغــــــــصــــــــاِنُأُخـــــــــــــوَّ ـــــل ـــــمـــــي َج

أنا

 نحن



٥٤

١- للحجِّ مواقيُت زمانّيٌة ومكانّيٌة .
٢- ميقاُت أهِل اْلكويِت هو (قْرُن اْلمنازِل).

ِه تعالى. ِة أفضُل األّياِم عْنَد اللَّ ٣- األّياُم اْلعشُر اُألَوُل مْن ِذي الحجَّ
٤- للحجِّ أعماٌل مخصوصٌة  في أّياٍم مخصوصٍة .

٤- قيمُة الّدرِس : .........................................................................................................

ُة:    أ - ...................................................................................... ٥- مظاهُرها الّسلوكيَّ

ب- ......................................................................................

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ

أحافظ على التھلیل والتكبیر والتحمید

 أتدرب على أعمال الحج



٥٥

السؤال األول:  ضْع عالمَة (✔) مقابَل العبارة الّصحيحِة، وعالمَة (✘) مقابَل اْلعبارِة
غيِر الّصحيحِة فيما يْأتي:

(         ) أ-ميقاُت أهِل الكويِت قرُن المنازِل.
ب- العمُل الصالُح في األياِم العشِر األخيرِة مْن ذي الحّجِة أحبُّ األعماِل إلى الّلِه. (         )
(         ) ج - من المواقيِت الزمانيِة للَحجِّ شهُر َرجب.

ِدة لها في الجدوِل الّتالي: السؤال الثاني:  صّنْف أعماَل الَحجِّ اآلتيَة في األياِم المحدَّ
الّشعِر- حلُق   - اإلفاضِة  طــواُف   - اْلُكبرى  اْلعقبِة  جمرِة  َرْمــي   - اْلهدي  نحُر   - بمنى  (المبيُت 

الوقوُف بعرفَة -  النفرُة لمزدلفِة).
أياُم الَحجِّ من شهِر ذي الحّجِة

الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشرالعاشرالتاسعالثامن
..........................................................................................................................

: السؤال الثالث: اكتْب من خالِل الّصوِر ما تدلُّ عليه مْن أعماِل الحجِّ

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجيُب:

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

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

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

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

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

 نحر الھدي الوقوف  بعرفة
وحلق الشعر

 المبیت في منى ورمي جمرة العقبة

 الوقوف
 بعرفة

 السعي الطواف
 بین
 الصفا
والمروة

 رمي
 الجمرات

 المبیت في
 منى
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َتْمهيٌد:
ْرُس الرابِع مْن غزواِت رسولي ^ غزوُة ُأحد سنة٣هـالدَّ

فُ سببَ غزوةِ أُحد وتجهيزَ الجيشينِ .  ١- أتعرّ

َصديقـتي سعـاُد تـدّنْت درجـاُتهـا عـن السـابـِق، لِماذا أنِت حزينٌة يامريُم؟
أستمْع  لــْم  ُد  ـــردِّ وت متحّسرًة،  َتبكي  الــيــوَم  وكــانــِت 

لتوجيهاِت أّمي للمذاكِرة أّوًال بأّوِل.

قصِص  ســمــاَع  نحبُّ  َأبـــي، 
ْثنا عْن غزوِة أحد . الّسيرِة مْنك، فحدِّ

واجبٌة،  المسؤوِل  طاعُة 
المسلميَن  أّن  تعلميَن  أال 
انــهــَزُمــوا فــي غـــزوِة ُأحــد 
ــهــم  ــتِ ــف بـــســـبـــِب مــخــال

لتوجيهاِت الرسوِل ^.

ُأحد،  غــزوِة  أسباِب  معرفِة  مْن  البــَد  أوًال: 
تفّضُلوا بالجلوِس.



٥٨
(١) سورة األنفال:٣٦.

وكيَف استعدَّ المسلموُن 
لمواجهِة جيِش اْلمشركيَن؟

سبُب غزوِة ُأحد هو رغبُة قريٍش في استعادِة مكانتِها بيَن اْلعرِب بعَد هزيمتِهم 
في غزوِة َبدٍر، كما أنهم َأرادوا وضَع حدٍّ لقوِة المسلميَن، واالنتقاَم لَِقْتالهم  

فجّهُزوا جيًشا كبيًرا من (٣٠٠٠) مقاتٍل بقيادِة أبي سفياَن، قاَل تعالى: 
 S   R  Q  PO  N   M  L   K  J  I   H  G﴿

   (١)﴾^  ] \ [ Z  Y XW  V U T

، وشاوَر الرسوُل  جّهَز المسلموَن جيًشا من (١٠٠٠) مقاتٍل للّدفاِع عن الديِن اإلسالميِّ
^  أصحاَبه ، فأشاُروا عليِه بالخروِج لمالقاِة األعداِء خارَج المدينِة، لكِن قبَل بدِء اْلقتاِل 

َد المنافُق عبُدالّلِه بن ُأبّي بن سلوٍل، وانسحَب مَن اْلجيِش مَع ثلِث المقاتليَن.   تمرَّ



٥٩

َمْلحوَظٌةَنشاُط (١): َمهاَرُة اْالستنتاِج

أ - أستنتُج من الحواِر الّسابِق ما يْأتي :
- سبُب غزوِة ُأحد :   ............................................................................................
- أحسُب الفرَق بين عدِد الجيشيِن عنَد تجهيِزهم بمعادلٍة حسابيٍة . ..................
...............................................................................................................................

- العقباُت اّلتي واجهِت المسلميَن عنَد تجهيِز اْلجيِش :........................................
...............................................................................................................................

َمْلحوَظٌة ْرديِد َمهاَرُة التَّ

 :(د سُ الهُ مْ تْ شَ قَ رَ دِ النَّشيدَ (فأشْ دِّ رَ يّا نُ ب- هَ
ـــــَرٍة ـــــي ـــــس ــــــــــــدي ب ــــــــــــَت ــاْءوَأْق ـــ ـــ ـــ ـــ ــط وَع ُدروٌس  ــا  ـــ فــيــهـــ
ــــــٍة ــــــيَّ ــــــِق ــــٍل وَوفـــــــــاْءوِهـــــــــــــْجـــــــــــــَرٍة َن ــــْض ــــَف ـــــْت ب ـــــاَم ق
ٌة ـــــــا ُأُخــــــــــــــــــوَّ ـــــــه ـــــــاُس ـــــــــداْءأس ــــــــــــــــــَدٌة بـِـــــــال َع وِوْح
ـــــٍة ـــــبـــــيـــــَل ـــــــــــــــــــــــــْزَوٍة َن ِضـــيـــاْءوَغ و  ـــــْدٍل  ـــــع بِ جـــــــــاَءْت 
ـــدى ـــُه ــــْت َشــــْمــــُس ال ــــَرَق ــــأْش ـــاْءف ـــق َن الــــــَكــــــْوَن  فــــي  ــــــمَّ  َع و 

 رغبة قریش في استعادة مكانتھا

2000-1000-3000

 تمرد المنافق عبد هللا بن سلول وانسحابھ بثلث الجیش
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تابعُ أهمَّ أحداثِ غزوةِ أُحد.  أُ
  عسكَر جيُش المسلميَن أماَم جبِل ُأحد ، واختاَر الرسوُل ^ خمسيَن من الّرماِة 

المهرِة، وأَمرهم بالبقاِء فوَق جبِل ُأحد لِمنع المشركيَن من االلتفاِف خلَف المسلميَن. 

التحَم الجيشاِن وبدَأ القتاُل بمبارزِة الفرساِن، وكاَن الّنصُر حليَف المسلميَن، ففرَّ 
المشركوَن تاركيَن أسلحَتهم ُوعّدَتهم في ساحِة اْلقتاِل  .



٦١
- مسند انس بن مالك ، حديث : ١٤٢٨٨ (١) مسند اإلمام أحمد 

َمْلحوَظٌة َنشاُط (٢):

أ-برَز دوُر النبيِّ ^ القائِد اْلعسكريِّ اْلحكيِم مْن خالِل تخطيطِه لساحِة اْلمعركِة
وتوجيهاتِه لجيِش المسلميَن .

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

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

َوهذا سبُب انهزامِ المسلميَن.

َمهاَرُة االستنتاِج

وا ُعوا والتفُّ نعْم، وانتهَز قائُد جيِش اْلمشركيَن فرصَة اْنشغالِهم، وناَدى على المشركيَن فتجمَّ
حوَل المسلميَن وانقّضوا علْيهم في قتاٍل ما اسَتطاعوا أْن يداِفعوا عْن أنفِسهم مَن المفاجأِة.
إصاباٍت، عّدَة  فأصاُبوه  لقتِله،   ^ الّرسوِل  إلى  الوصوَل  حاولوا  بْل  بذلَك  يكَتفوا  ولْم 

وجعَل الّدُم يسيُل مْنه.
ِه»(١)، َتُه ، َوُهَو َيْدُعوُهْم إِلى اللَّ ِهْم ، َوَكَسُروا َرَباِعيَّ وا َوْجَه َنبِيِّ : « َكْيَف ُيْفِلُح َقْوٌم َشجَّ فقاَل̂ 

َر على نفسّيِة جيِش اْلمسلميَن. فُأشيَع خبُر وفاِة النبيِّ ^ مّما أثَّ

ولألسِف انشغَل المسلموَن بجمِع اْلغنائِم،
وا َلهم. فترَك الّرماُة أماكَنهم وانضمُّ

 عسكر جیش المسلمین أمام جبل أحد واختار
 الرسول صلى هللا علیھ وسلم خمسین من الرماة
 المھرة وأمرھم بالبقاء فوق جبل أحد لمنع
 المشركین من االلتفاف خلف المسلمین
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ب - أكمُل ملّخَص الخّطِة العسكرّيِة في الفراغاِت اآلتيِة :    
أ- مكاُن اْلمعركِة :   .........................

......................... ب- تقسيُم اْلجيِش إلى رماٍة  و
........................ ماِة بالبقاِء جـ- تأميُن اْلجيِش بخطِّ دفاٍع مْن خالِل َأْمِره للرُّ

د- بدَأ القتاُل .....................وكاَن ِذلَك بدايَة نصِر جيِش اْلمسلميَن . 
هـ-ُهزَم المسلموَن بسبِب : 

................................ انشغاُل المسلميَن ........................................   ، و  ترُك
أماِكنهم  وإشاعُة خبِر ...................................
. روسَ الْمستفادةَ دُ نتائجَ  غزوةِ أُحد والدّ  أعدّ

نعْم، فقْد استشهَد عمُّ الّرسوِل ^  حمزُة بُن عبِد المطلِب  وسفيُر اإلسالِم مصعٌب بُن
. عميٍر

َدُعونا القّصِة  ألحــداِث  سماِعكم  بعَد  واآلَن 
نستنتُج بعًضا مْن نتائِج غزوِة ُأحد .

عدٍد استشهاُد  أوال: 
كبيٍر من الّصحابة

ً

 أمام جبل أحد

 فرسان

 فوق الجبل
 بمبارزة الفرسان

 الرماة بجمع الغنائم

 وفاة الرسول صلى هللا علیھ وسلم
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إثراٌء لغويٌّإثراٌء لغويٌّ
باعّيُة هي الّسُن الّتي تقُع ما بيَن الثنية  الرَّ
الفكِّ في  رباعّيتاِن  أربع:  وهي   ، والناب 

اْألسفِل. الفكِّ  في  ورباعّيتاِن  اْألعلى 
................................................
...............................................

، فقْد ُكسرْت َرباعّيُته         وُشجَّ رأُسه.ثانًيا:إصابُة النبيِّ



٦٤

ــَن  ـــمـــُة الــمــســلــمــي ـــا: هـــزي ـــثً ـــال ث
وانــــــتــــــصــــــاُر الــــمــــشــــركــــيــــَن.

. ١-النبيَّ ^ خيُر قائٍد من خالِل تخطيطِه اْلعسكريِّ
  ٢- المنافقوَن أشدُّ خطًرا على اْلمسلميَن .

  ٣- جهاُد اْلمسلميَن دفاًعا عن الّديِن .
المسلميَن  مواجهِة  خالِل  مْن  باألسباِب  واألخُذ  الّلِه،  على  الّتوكِل  حسُن    -٤  

لجيٍش يفوُقهم عدًدا.

لَك  هْل  عبَدالّلهِ،  يا  أنَت  و  مريُم،  يا  أحسنِت 
أْن تلّخَص لنا الّدورَس المستفاَدَة مْن غزوِة ُأحد.



٦٥

َمْلحوَظٌةَنشاُط (٣): َمهاَرٌة لغوّيٌة

أضُع سؤاال مناسًبا  لإلجاباِت اآلتيِة :

؟ .............................................................................................................. أ-

االلتزاُم بتوجيهاِت اْلقائِد سبٌب للنجاِح  وانتصاِر اْلمسلميَن  .

ب-.............................................................................................................. ؟

حمزُة بُن عبِداْلمطلِب ومصعُب بُن عميٍر اسُتشِهدا في غزوِة ُأحد  .

ً
 ماھو سبب  نجاح وانتصار المسلمین

 اذكر اثنین من شھداء غزوة أحد
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١- رغبُة قريٍش في االنتقاِم مَن اْلمسلميَن كانْت سبًبا لغزوِة ُأحد .
٢- الّرسوُل  ^ خيُر قائٍد عسكريٍّ في الّتخطيِط والقيادِة.

٣- النصُر يْأتي بطاعِة الّلِه - تعالى - وطاعِة رسولِه ^، وبمخالفتِهما تكوُن
اْلهزيمُة .

٤-قيمُة الّدرِس :  ...............................................................................

٥-مظاهُرها السلوكّيُة :  أ - .............................................................
........................................................... - ب

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ

 النصر أتي بطاعة هللا ورسولھ

 أطیع أوامر والدي

 التزم بعمل واجباتي



٦٧

قابِلَ  حيحةِ، وعالمةَ (✘) مُ ِ الصَّ بارة قابلَ العِ السؤال األول:  ضعْ عالمةَ (✔) مُ
حيحةِ فيما يَأْتي: ةِ غيرِ الصَّ بارَ      العِ

أ  - حدثْت غزوُة ُأحد في السنِة الرابعِة للهجرِة .                          
ب- دارْت أحداُث الغزوِة في مكَة المكرمِة. 

             . جـ- حرَص الرسوُل ^ على مشاورِة أصحابِه

السؤال الثاني: اكتْب ما تشيُر إليه العباراُت اآلتيُة:
أ -  المكاُن الَّذي دارْت عنَده غزوُة ُأحد  (..................................) .

َد وانسحَب معُه ثلُث جيِش المسلميَن هو (...........................).  ب- المنافُق اّلذي تمرَّ

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجْيُب:

(           ) 
(           )
(           )

أمام جبل أحد

 عبد هللا بن سلول
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ْل ما يْأيت: السؤال الثالث- علِّ
أ  - رغبُة قريٍش في االنتقاِم مَن المسلميَن .

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

ب- هزيمُة المسلميَن في غزوِة ُأحد  .

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

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

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

 الستعادة مكانتھم بین العرب

 عدم طاعة أوامر  رسول هللا صلى هللا
 علیھ وسلم ونزول الرماة من فوق الجبل
 لجمع الغنائم



٦٩ ٦٩
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َتْمهيٌد:

ْرُس اْلخامس من غزواِت َرسولي^ غزوُة اْلخندِق سنة٥هـالدَّ

َأبي، ما المقصوُد بمعاهدِة الّسالِم؟

، ما رْأُيكم أْن نتعّرَف على تلَك الغزوِة؟ ومخالفُة العقِد كانْت سبًبا إلْحدى غزواِت الّرسوِل̂ 

 ^ الّرسوُل  اّتخَذُه  اّلذي  كالعقِد  معاهدٌة  هي 
الطرفيِن  كال  ليأمَن  المدينِة؛  في  لبقائِهم  اليهوِد  مَع 
بقاَءهما بسالٍم وفَق بنوٍد محّددٍة تمَّ االتفاُق عليها .



٧١

فُ أسبابَ غزوةِ الخندقِ .   أتعرّ

كلُّ هؤالِء َتآمُروا على المسلميَن؟!!

اْألحزاِب)،  (بغزوِة  اْلغزوُة  هذه  يْت  ُسمِّ لذلَِك  نعْم، 
هذه  في  والمشركيَن  اليهوِد  مَن  اْلكفِر  أحزاِب  ِع  لتجمُّ

اْلغزوِة، وكاَن هذا في الّسنِة اْلخامسِة مَن اْلهجرِة.  
حقُد   : اْلخندِق  غزوِة  َأسباِب  ِمْن  إذْن، 

اليهوِد َعلى المسلميَن، والقضاُء َعلى اإلسالِم 
والمسلميَن.

فحاوُلوا  العهَد  نقُضوا  النضير)  بني  (يهود  اليهوَد  لكّن  وســالٍم،  سلٍم  ديُن  اإلســالُم 
-تعالى-  َه  اللَّ لكنَّ  عليه،  مستنًدا  كــاَن  حائٍط  فــوِق  مْن  عليه  صخرٍة  بإلقاِء   ^ قتَلُه 
(حيي  َط  فخطَّ حقُدهم،  فـــازداَد  المدينِة،  من  بإخراِجهم   ^ الــّرســوُل  فأمَر  أنــجــاُه، 
القبائِل  من  وعــدٍد  مكَة  مشِركي  مَع  النَّضيِر  َبني  يهوِد  زعماِء  مْن  وغيُره  أخطب)  بن 
نهائّيا. والمسلميَن  اإلســـالِم  على  واْلــقــضــاِء  اْلــمــنــورِة  المدينِة  لمهاجمِة  ًاألخــرى 



٧٢

أ -  أبحُث عْن معنى كلمِة ( األحزاب) في أحِد اْلمعاجِم اْلعربيِة، واكتُبها في الفراِغ
اآلتي :

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

ُل صفاِت اْليهوِد في اْلموقِف الّسابِق  . - أسجِّ

َمْلحوَظٌةَنشاُط (١): َمهاَرُة البحِث

ْ
ْ

 قبائل قریش وغطفان وغیرھا  "األمم الماضیة المتحزبة على
" األنبیاء

الحقدنقض العھود

 التأمر



٧٣
(١) صحيح البخاري    كتاب : الجهاد و السير     باب : التحريض على القتال.

جيُش ــَأ  ــاَج ــف ت ــِد  ــأكــي ــّت ــال وب
األحزاِب بالخندِق.

. فُ أحداثَ غزوةِ الْخندقِ  أتعرّ

في ــوا  ــشــُل وَف ــعــْم،  ن
ــوَل ــّرس ال ألنَّ  اقــتــحــامــِه، 
مـــْن عـــــــدًدا  ــــَن  عــــيَّ  ^

صــحــابــتـِـه األخـــيـــاِر
البطُل منهم  لــحــراســتِــه، 
. ( ــاذ  ــع م بــن  (ســعــد 

حاَصَر اْلمشركوَن اْلمدينَة اْلمنورَة نحَو شهٍر، والّرسوُل̂  
ِة البرِد وقّلِة الّطعاِم . وصحابُته َثبتوا وَصَبروا رغَم الحصاِر وشدَّ

 عَندما سمَع اْلمسلموَن بتجهيِز أحزاِب اْلكفِر جيًشا هائال لمهاجمِة المسلميَن في المدينِة،
شاوَر الرسوُل ^ أصحاَبه  لوضِع خطِة دفاٍع للمدينِة، فأشاَر عليه الّصحابيُّ الجليُل

) بحفِر خندٍق يمنُع المشركيَن مْن دخوِل المدينِة فوافَق الّرسوُل ^  (سلمان الفارسي 
َم العمَل، وشارَك في الحفِر بنفسِه مَع صحابتِه األخياِر  وهو يشّجُعهم وَيْدعو َلُهم: ونظَّ

ِر َواْلُمَهاِجَرْة » َفَقالوا ُمِجيبِيَن َلُه: ْنَصا ُهمَّ إِنَّ اْلَعْيَش َعْيُش اَآلِخَرْة، َفاْغِفْر لَِأل للَّ « ا
.(١) ( ا َبًد ًدا َعلى اْلِجَهاِد َما َبِقيَنا َأ ِذيَن َباَيُعوا ُمَحمَّ ( َنْحُن الَّ

ً



(١) صحيح البخاري كتاب: المغازي باب: غزوة الخندق وهي األحزاب.٧٤

ً

اشتدَّ الخطُر على المسلميَن بسبِب خيانِة يهوِد ( بني قريظة ) في اْلمدينِة الَّذيَن اّتفُقوا سرا 
َمع (حيي بن أخطب) بإدخاِل المشركيَن اْلمدينَة مْن خلِف ظهوِر المسلميَن ليقُضوا عليهم،  
َه الّرسوُل ^ إلى  لكّن رسوَل الّلِه ^ وصحابَتُه  واَجهوا الخطَر بشجاعٍة عظيمٍة، فتوجَّ
اَألْحَزاَب  اْهِزِم  اْلِحَساِب  َسِريَع  اْلِكَتاِب  ُمْنِزَل  اللُهمَّ  قائال : «  األعداِء  على  عاِء  بالدُّ الّلِه  

ُهمَّ اْهِزْمُهْم َو َزْلِزْلُهْم »(١). اللَّ



٧٥
(٢) سورة األحزاب: ٢٥.

  أ - أبحُث في إِْحدى الْوسائِل اْلمتاحِة عن موقِف كلٍّ من الّصحابيِّ (علي بن أبي
سوِل ^) . ِة الرَّ ) والصحابّيِة (صفيَة  عمَّ طالب 

. هُ هُ عنْ موقفُ عليٍّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللّ
......................................................................................................

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

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

َمْلحوَظٌةَنشاُط (٢): َمهاَرُة البحث

VVVVVVV   UUUUTTT  SSSS  RRR  QQQQ  PPPPPPOOOO   NNNN    MMM  LLL  KKKK    JJJJJJ  III  HHHH   ﴿﴿
(٢)﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾ZZZZZZZZZ  YYYYYYYYYYYYYYY  XXXXXXXXXXXX  WWWWW

سوِل ^ ، حيُث  وّفَق الّلُه  ( نعيم بن مسعود ) للدخوِل استجاَب الّلُه  دعاَء الرَّ
اْلمشركيَن بيَن  الّثقَة  ليضعَف  الّرسوِل ^  مَع  باالتفاِق  سرا  ذلَِك  وَأبقى  اإلسالِم،   في 

المتربِّصيَن في الخارِج وبيَن يهوِد بني قريظَة اْلخائنيَن في الّداخِل.
وأرسَل الّلُه  جنوًدا مْن عنِده ، ريًحا عاصفًة على اْلمشركيَن قلَبْت آنيَتهم وُقدوَرهم، واقتلَعْت
عُب، فناَدى زعيُمهم (أبو سفيان) بالّرحيِل، ولْم خياَمهم، وأطفأْت ناَرهم ، فأصاَبهم اْلفزُع والرُّ
تشرِق الّشمُس إال وقْد َرحلوا جميًعا ، وهكَذا نصَر الّلُه  الّرسوَل ^ وصحابَتُه الكراَم  .

قال تعالى : 
ّ
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.^ سولِ ةِ الرَّ موقفُ صفيةَ  عمَّ
......................................................................................................

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

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

 :(د سُ الهُ مْ تْ شَ قَ رَ دُ النَّشيدَ (فأشْ دِّ رَ يّا نُ ب- هَ
ـــــــــدي بــــســــَيــــرٍة ـــــــــَت وَعـــطـــاْءوأْق ُدروٌس  ــا  ــه ــي ف
ـــــٍة ـــــيَّ ـــــِق ــــــــــَرٍة َن ــــــــــْج ـــْت بـــَفـــْضـــٍل وَوفـــــاْءوِه ـــاَم ق
ٌة ــــــهــــــا ُأُخـــــــــــــــوَّ ــــــداْءأســــــاّس ـــــال َع ــــــــــــَدٌة بِ وِوْح
ــــٍة ــــَل ــــي ــــب ــــــــــــــــــــْزَوٍة َن جــــــاَءْت بـــَعـــْدٍل وِضـــيـــاْءوَغ
ــدى ــُه ــاْءفـــأْشـــَرَقـــْت َشـــْمـــُس ال ــق وَعـــــمَّ فـــي الــــَكــــْوَن َن
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. روسَ المستفادةَ من غزوةِ الْخندقِ دُ الدّ  أعدِّ
واآلَن بعَد سماِعكم ألحداِث القّصِة َدُعونا نستنتُج

الخنِدق. غزوِة  مْن  اْلمستفادِة  الــّدروِس  من  بعًضا 

١-أهمّيُة الّشورى بيَن اْلمسلميَن .
بمشاركتِه وتواضُعه   ^ الّرسوِل  تعاوُن    - ٢

في حفِراْلخندِق .
لنجاِح سبٌب  اْلمواقِف  واستثماُر  ٣-  الّتخطيُط 

الْعمِل .
- ينصُر عباَدُه بجنوٍد مْن عنِده. ٤-  الّلُه -عزَّ وجلَّ
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َمْلحوَظٌةَنشاُط (٣): َمهاَرُة اْالستنتاِج

مْن خالِل َمْعرفتي بقّصِة غزوِة اْألحزاِب ُأدّلُل على ما يْأتي:

مثالٌ من الغزوةِالدروسُ والعبرُم

الّشورى١
.................................................................

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

تواضُع الّرسوِل ^٢
.................................................................

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

استثماُر اْلمواقِف٣
.................................................................

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

٤- نصرُة الّلِه -عزَّ وجلَّ
لعباِده بجنوٍد مْن عندِه.

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

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

  شاور الرسول صلى هللا علیھ وسلم
 صحابتھ لوضع خطة دفاع للمدینة فأشار
 سلمان الفارسي رضي هللا عنھ بحفر خندق

شارك في حفر الخندق

 عندما أسلم "نعیم بن مسعود " أبقى
 اسالمھ سراً لیضعف الثقة بین المشركین
 المتربصین في الخارج وبین بني قریضة
 الخائنین في الداخل

 أرسل هللا ریحاً عاصفة على المشركین قلبت
 أنیتھم وقدورھم واقتلعت خیامھم واطفأت
 نارھم فأصابھم الفزع والرعب فرحلوا
ً  جمیعا
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١-مْن أسباِب غزوِة اْلخندِق حقُد اْليهوِد على المسلميَن ورغبُتهم في القضاِء
علْيهم .

٢-الّرسوُل ^ قدَوُتنا في أخِذه بالّشورى ، وفي تواُضِعه.
ِة . ٣-الّتوّجُه إلى الّلِه  بالّدعاِء وقَت الّشدَّ
٤- نصرُة الّلِه - تعالى - لعبادِه اْلمسلميَن.

٥-قيمُة الّدرِس :  ...............................................................................
ُة :        أ - ............................................................. ٦-مظاهُرها السلوكيَّ
........................................................... - ب

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ

الشورى

أحافظ على التواضع

 أھمیة الشورى
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السؤال األول: ضْع خّطا تحَت التّكملِة الّصحيحِة لكلٍّ مّما يْأتي:
أ  - حدثْت غزوُة الخندِق في السنِة الهجرّيِة :

الخامسة.              السابعة.                  العاشرة. الثالثة.
ب- اليهوُد الذيَن خاُنوا العهَد في غزوِة الخندِق : 

الطائف.                 بنو قريظة.                 خيبر  . بنو قينقاع.
جـ-  مْن جنوِد الّلِه  في هِذه اْلغزِوة :             

الطوفان .                        الريح .                  طيور أبابيل .           المطر .
ْل ما يْأتي : السؤال الثاني: علِّ

أ- تسميُة غزوِة اْلخندِق بغزوِة األحزاِب .  
.....................................................................................................................................

ب- حقُد يهوِد بني الّنضيِر على اإلسالِم والمسلميَن . 
.....................................................................................................................................

السؤال الثالث: اكتْب أسماَء اْلبطوالِت اآلتيِة :   
َن مْن إضعاِف الّثقِة بيَن يهوِد بني قريظَة والمشركيَن هو أ - الّصحابيُّ الَّذي تمكَّ

ً
ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجْيُب:

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

لتجمع أحزاب الكفر من الیھود والمشركین في ھذه الغزوة

 ألمر الرسول بإخراجھم من المدینة ألنھم حاولوا قتلھ

نعیم بن مسعود

FATEN
Oval

FATEN
Oval

FATEN
Oval
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سوِل ^ بحفِر اْلخندِق هو ب -  الّصحابيُّ الَّذي أشاَر على الرَّ
ْل صفًة مناسبًة لكلٍّ ِمْن :   السؤال الرابع: سجِّ

................................................    : - سلمان الفارسي 

. ................................................     : - نعيم بن مسعود 

.................................................        : - سعد بن معاذ  

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

   

  

   

سلمان الفارسي

 الذكاء وحسن التخطیط في
القتال

 الفطنة والذكاء لالیقاع
بین المشركین والیھود

الصبر والبطولة
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(١) سورة الفرقان:٦٧.
(٢) سورة البقرة: ١٤٣.

: هيدٌ تَمْ

ادِس سُ السّ رْ نْهجيالدَّ االعتدالُ مَ

ـــــــي، هـــذه  أّم
اشترْيُتها  المالبُس 
اْلماضي  العام  في 
واآلَن  ألبْسها،  ولْم 

ال ُتناسُبني .

َأْخرجي هذه الثياَب إلعطائِها 
معتدلًة  وكوني  يحتاُجها،  لمْن 
في توفيِر احتياجاتَِك، فهذا من 
تعالى:  قاَل  والّتبذيِر،  اإلسراِف 

 Ï Î  Í  Ì   Ë Ê  É﴿
(١)﴾ Ó  Ò  Ñ Ð

فُ مفهومَ االعتدالِ .   أتعرَّ
قال تعالى: 

(٢) ﴾﴾﴾...      AAA  @@@  ???    >>>  ==  <<  ;;;;;  ::: ﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿  
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: أضعُ حال للتّجاوزاتِ في الْحاالتِ اآلتيةِ

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

: ينِ * االعتدالُ في الدّ
هِ ^ : قالَ رسولُ اللّ

وا،  رُ بْشِ أَ وَ بُوا  ارِ وقَ وا  دُ فسدِّ  ، بهُ لَ غَ َّال  إ دٌ  أَحَ ينَ  الدِّ يشادَّ  ولنْ   ، رٌ يُسْ ينَ  الدِّ «إِنَّ   
لْجةِ »(١) ءٍ مِن الدُّ يْ حةِ وشَ وْ وةِ والرَّ وا بِالْغدْ ينُ تعِ واسْ

ةٌنَشاطُ (١): لْحوظَ مَ ةُ التَّعبير ارَ هَ مَ

. عو إلى االعتدالِ في كلِّ شيءٍ دُ أنَّ اإلسالمَ يدْ  أُؤكِّ

ـــِة ــــــُن الـــوســـطـــّي اإلســـــــــالُم دي
ـــُب عــلــْيــنــا ـــج واالعــــــتــــــداِل، وي
مثل: شــــيٍء  كـــلِّ  فــي  ـــداُل  ـــت االع

(١) صحيح البخاري            كتاب: اإليامن               باب: الدين يرس

عدم االسراف في المیاه عدم االسراف في الطعام
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: ربِ كلِ والشّ * االعتدالُ في األْ

قالَ تعالى:

: * االعتدالُ في اإلنفاقِ

قالَ تعالى:

          (١) سورة األعراف: ٣١
          (٢) سورة الفرقان: ٦٧.

((١١))﴾﴾2222  11  000  ///        ...  -----,,,    +++   **  )))  ﴿﴿﴿﴿﴿  

((((٢٢٢))ÔÔÔÔ  ÓÓ  ÒÒ  ÑÑ  ÐÐ  ÏÏÏ  ÎÎÎÎÎ  ÍÍÍÍÍ  ÌÌÌÌÌ   ËËË        ÊÊÊ  ÉÉÉËËË ﴿﴿﴿﴿﴿﴿  
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ةٌ لْحوظَ مَ ةُ التَّعبيرنَشاطُ (٢): ارَ هَ مَ

ًال مناسبةً : أ -أكتبُ حلو
انتهتِ  ولما  الجامعةِ،  من  ها  جِ تخرّ بمناسبةِ  عشاءٍ  لوليمةِ  زميالتِها  عبيرُ  دعتْ 
ها،  دَ لتساعِ المطبخِ  إلى  والدتِها  معَ  عبيرُ  اتجهتْ   ، المنزلَ وارُ  الزّ وغادرَ  الوليمةُ 
لعددِ  الكافيَ  عامَ  الطّ نا  أعددْ ها:  ألمِّ فقالتْ   ، عامِ الطّ منَ  كثيرٍ  بقاءَ  عبيرُ  فالحظتْ 
 ، عامِ الطّ من  الْكثيرِ  بقاءِ  إلى   ّأد حضورِهم  وعدمَ  البعضِ  اعتذارَ  لكنَّ   ، الحضورِ
على  نحافظُ  نحنُ  ها  والدتُ عليها  تْ  فردّ ي،  أمِّ يا  عامِ  الطّ منَ  بالفائضِ  نفعلُ  اذا  فمَ

، مثالً أنْ نقومَ بـ :  ، فيجبُ علينا التّصرفُ بهذا الفائضِ عامِ النّعمةِ وال نُسرفُ بالطّ

ةٌ لْحوظَ مَ ْرديِد َمهاَرُة التَّ

لَِّ نَجاح):  ا إلى كُ عً تَقي مَ دِ النَّشيدَ (لِنَرْ دِّ رَ يّا نُ ب- هَ
الَجَسْد َكما  إْخــــَوٌة  َحـــَســـْدالُمْسِلموَن  أيُّ  وال  َعـــــــــداَوٌة  ـــال  ف
ــــاُوٌن بـــالـــَخـــْيـــِر ـــــ ــــع ــــمــــا َت ــــــــــــَوٌة لـــلـــَغـــْيـــِروإنَّ ــــٌة وَدْع ــــبَّ ــــَح َم
ــَضــل وَصـــالْح ــَق َف ــدي ــقــي َص ــَت ــجــاْحوأْن ــًا إلـــى ُكـــلِّ َن ــع ــي َم ــق ــْرَت ــَن لِ
واألَدُب ــــُه  ــــقُّ َح ـــِق  ـــري ـــطَّ ـــل ـــا َيـــِجـــُبول ـــًا م ـــي ـــراِع ـــُه ُم ـــُك ـــُل أْس
ـــْل األَم لَتحقيِق  ــعــى  أْس ــرًا  ــابِ ــث َعــَمــْلُم ُكـــلِّ  فــي  ْبكيِر  والتَّ بــالــِجــدِّ 

ةٌ لْحوظَ مَ

إعطاءه للمحتاجین بتخزین جزء منھ

وضع جزء للحیوانات
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:  أَستنتجُ فوائدَ االعتدالِ
قال تعالى : 

 أ- وقاية من الفقر
 عباد الرحمن جـ- المعتدلونب- جزاؤه الجنةوالحاجة وسؤال الناس

ويستحقون محبته

ةٌ لْحوظَ مَ َمهاَرُة التصنيِف نَشاطُ (٣):

التّوازنُ  - التّبذيرُ   - االعتدالُ   - البخلُ   - اإلســرافُ   - التّوسطُ 
تي :      ابقةَ في الجدولِ اآلْ أ- أُصنِّفُ الكلماتِ السّ

ال ُيعجبنيُيعجبني 

((((١١١))﴾﴾...ÏÏÏ    ÎÎÎ  ÍÍ    ÌÌÌ  ËËË ﴿﴿﴿﴿  

 ، يطانِ المسرفُ والبخيلُ منْ أتباعِ الشّ
: ، فمنْ فوائدِ االعتدالِ حمنُ ال يحبُّهم الرّ

(١) سورة اإلرساء: ٢٧

 وقایة من الفقر والحاجة
 وسؤال الناس
 جزاؤه الجنة
 المعتدلون عباد الرحمن
ویستحقون محبتھ

التوسط
االعتدال
التوازن

االسراف
البخل
 التبذیر
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  . ْالعتدالِ جدِ العالقةَ بينَ الْميزانِ وا   ب-  أَوْ
.....................................................................................................................................

. ١- االعتداُل والّتوسُط  في األموِر وعدِم مجاوزِة اْلحدِّ
٢- االعتداُل سمُة دينِنا اإلسالميِّ .

٣- مْن فوائِد االعتداِل محّبُة الّلِه تعالى .
ْرِس: .......................................................................................................... ٤- قيَمُة الدَّ
ُة:  أ  - ....................................................................................... ٥- مظاهُرها الّسلوكيَّ
ب- .......................................................................................

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ

ير ارةُ التّفكِ هَ ةٌمَ لْحوظَ مَ

 المیزان یكون بالعدل وتقدیر قیمة األشیاء  واالعتدال یكون بالتوسط وعدم
 التطرف والعالقة بینھم ھي التقدیر لقیمة األشیاء وعدم االسراف

االعتدال

أحافظ على عدم التبذیر

أحافظ على النعم وال اسرف في استخدامھا
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ا يأْتي : السؤال األول: أجبْ عمّ
  أ - ما معنى االعتدالِ ؟ 

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

سالمِ المعتدلينَ  ؟  ب - ما صفاتُ أهلِ اإلْ
................................................................................................................................

؟ ةِ واالعتدالِ ج - اكتبْ ثالثًا منْ فوائدِ الوسطيّ
...........................................................................................................................- 

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

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

ها :.  تيةَ  بما يناسبُ السؤال الثاني : أكملِ العباراتِ اآلْ

ةَ اإلسالمِ بـ  ................................... هُ - تعالى - أمّ  أ - وصفَ اللّ

ْالعتدالُ هو وسطٌ  بينَ صفةِ الـ  ...........................  والـ  .......................... . ب-  ا

: نُ نُجيبُ نَحْ لُ وَ أَ لِّمي يَسْ عَ مُ

ھو التوسط في األمور وعدم مجاوزة الحد

 االعتدال في الدین  واالعتدال في األكل والشرب واالعتدال في االنفاق

 وقایة من الفقر والحاجة
 جزاؤه الجنة
المعتدلون عباد الرحمن ویستحقون محبتھ

الوسطیة

اسراف بخل
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دْ  مواضعَ االعتدالِ في كلٍّ منْ  : ٣ - حدِّ

   أ  - اإلنفاقِ :  .....................................................................................................

الةِ :  ...................................................................................................... ب -الصّ

صدقاءِ : ....................................................................................... ةِ األْ  ج - محبّ

ْآلتيةِ : عتدالُ  في الْمواقفِ ا ٤ -  كيفَ يكونُ  االْ

بَه . كَ ويحاولُ ضرْ تَ أخاكَ  يسبُّ زميلَ أ  - سمعْ
............................................................................................................................

. ةٍ ولديْكَ منْها الكثيرُ ا مغريًا لمالبسَ رياضيّ ب - رأيْتَ عرضً
..........................................................................................................................

ا عنْ حاجتِه . عامِ فائضً تَ وليمةً ورأيْتَ أخاكَ يكثرُ منْ وضعِ الطّ ج  - حضرْ
.............................................................................................................................

- أخوكَ الكبيرُ يصرُّ على استبدالِ سيّارتِه  كلَّ عامٍ .  د 
............................................................................................................................

 عدم التبذیر واالبتعاد عن البخل

عدم التشدد والتیسیر

 عدم تجاوز الحد والتوسط في محبة
 األصدقاء

احاول اإلصالح بینھم  حل المشكلة بدون تحیز

ال اشتریھا

انصحھ بعدم االسراف و التبذیر

اوضح لھ ان هللا ال یحب المبذرین وان المبذرین اخوان الشیاطین
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مَّ ثُ   ......................................... ولوا  فقُ الْمؤذنَ  سمعتُم  «إذا  -ملسو هيلع هللا ىلص-:  النبيُّ  قالَ   - أ   
نْ صلّى عليَّ ........................................». ، فإنّه مَ وا عليَّ صلّ

لــ فاغفرْ  .......................... عيشُ الْعيشَ  إنَّ  همَّ  -ملسو هيلع هللا ىلص-: «اللّ هِ  اللَّ رسولُ   ب-  قالَ 
.............................و  ........................................ ».

: «ما من أيّامٍ  ........................................ جـ-    عنْ ابنِ عمرَ   أنّ النبيَّ -ملسو هيلع هللا ىلص- قالَ
..................... ....................و  منْ  فيهنَّ  ثِروا  فأكْ  ،............................. أحبُّ  وال 

. « والتَّحميدِ
ّال ينَ أحدٌ إ ينَ  ...........................، ولنْ يشادَّ الدّ هِ -ملسو هيلع هللا ىلص-: «إنّ الدّ  د-  قالَ رسولُ اللَّ

من  وشيءٍ  والروحةِ،  بالغدوةِ  وا  واستعينُ  ،... و دوا  فسدِّ ..........

.« لجةِ الدُّ

ةةِِ الثالثة الثالثة ددََ لوماتي لللوماتي للْْوحوحْْ ععْْ ييِِّّم مم مََ ققََ أأُُ
: هِ في إكمالِ كتابةِ الْحديثِ وا عبدَ اللّ دُ : ساعِ أوالً

٩٢

مثل ما یقول

صالة صلى هللا علیھ بھا عشرا
اآلخرة

المھاجرةاألنصار

اعظم

التكبیرالتھلیلالیھا العمل

یسر

غلبھ............ ..............قاربوا 
وابشروا



ني في كتابةِ المناسبةِ  دْ سولِ ^، ساعِ التي قيلتْ فِيها:ثانيًا: هذه أقوالُ الرّ
 «......................................................................................  »  -١

تُه في غزوةِ أُحد.  سرتْ رباعيّ ه وكُ جَّ رأسُ ما شُ عندَ
 «.......................................................................................  »  -٢

 . ا وداعيًا للمسلمينَ عً عندَ حفرِ الْخندقِ مشجّ
«.....................................................................................  »  -٣
ما  عداءِ عندَ عاءِ على األْ هِ  بالدُّ سولُ ^ إلى اللّ هَ الرّ توجّ

 . حزابِ اشتدَّ خطرُ األْ

..................................................................................: الحسابُ
..................................................................................: االعتدالُ
..

.

: وا مريمَ في كتابةِ التّعريفاتِ التّاليةِ دُ ثالثًا: ساعِ

٩٣

كیف یفلح فوما شجوا وجھ نبیھم وكسروا رباعیتھ وھو یدعو الى هللا

اللھم ان العیش عیش اآلخرة فاغفر لألنصار و المھاجرة

اللھم منزل الكتاب سریع الحساب اھزم االحزاب اللھم اھزمھم وزلزلھم

 توقیف هللا تعالى عبادة للحساب قبل االنصراف من المحشر على أعمالھم
 اقواال و افعاال

التوسط في االمور وعدم مجاوزة الحد



٩٤

تْ به: رفَ خصياتِ وأبرزِ ما عُ ١ـ بنيَ أسامءِ الشّ
أبرز ما ُعرف بهالرقُماسُم الشخصيِةم
أشاَر بحفِر اخلندِقعبُداهللاِ بن أيب بن سلول   ١
اليهودّي الذي خّطَط ملهامجِة املدينِةُحيي بن أخطب٢
صحايبٌّ جليٌل مْن شهداِء غزوِة أُحدمحزُة بُن عبِداملطلِب  ٣

املنافُق الذي متّرَد وانسحَب مَع ثلِثسلامُن الفاريسُّ ٤
جيِش املسلمَني

: ٢ـ بني أيّامِ احلجِّ واألعاملِ الّتي يقومُ هبا احلاجُّ
األعامُل التي يقوُم هبا احلاجُّالرقُماأليّاُم م

الثامُن من ذي احلّجِة .۱
طواُف اإلفاضِة، والّسعي بني الّصفا واملْروِة،

ونحُر اْلهدي، والتحّلُل من اإلحراِم بحلِق الشعِر،
ورمي مجرِة العقبِة .

املبيُت يف منى ورمي اجلمراِت  يف األياِم الثالثِةالتاسُع من ذِي احلّجِة .۲

۳
العاُرش من ذي احلّجِة

(يوُم الّترويِة)  اإلحراُم للحجِّ والبدُء بالتلبيِة( يوُم الّنحِر - يوُم العيِد)

٤
احلادي عَرش والثاين عَرش
ة والثالَث عَرش من ذي احلجِّ

(أياُم الترشيِق)
الوقوُف عىل جبِل عرفَة إىل أذاِن املغرِب ، ثمَّ النفُري

إىل املزدلفِة .

: تيةِ : صلْ بينَ كلٍّ من المجموعتينِ في الجداولِ اآلْ رابعاً
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٩٥

واهدِ  معَ ما يناسبُ منْ عدلِ اهللاِ تعاىل يف حسابِه للعبادِ :  ٣-صلِ بنيَ الشّ
األدلُة من القرآِنالرقُمعدُل اهللاِ تعاىل يف حسابِه للعباِدم

َم الظلَم١ اُهللا - عّز وجّل - حرَّ
عىل نفسِه. 

﴾I  H  G﴿  :أ - قال تعاىل

ب- قال تعاىل:   ﴿! " # $%& 
             ,   +  *   )  (  '

﴾-

ــْن جــنــِس الــْعــمــِل.٢ اجلــــزاُء م
 G   F   E   D   C   B﴿ قال تعاىل:    
  LK     J   I    H

﴾M

ـــســـاٍن حيـــاســـُب عىل٣ كـــلُّ إن
غريِه. بذنِب  يؤخُذ  وال  قال تعاىل: ﴿ ¯  °  ±  ²  ³    ´﴾عملِه 

ــِرش٤ ــع ـــُة ب ـــُل احلـــســـن ـــام ـــع ت
بمثِلها. ــُة  ــئ والــســي ــا  ــاهلِ ــث أم

 [   Z   Y   X   W﴿ قال تعاىل:  
 a   `   _   ^   ]   \

﴾d   c  b

٥
إقامُة الشهوِد عىل اإلنساِن :

ــي ــت ال األرِض  شــــهــــادُة  أ-  
الــعــمــَل. هـــذا  عليها  عــمــَل 
ب-   شــهــادُة أعــضــاِء اإلنــســاِن
وجـــــوارِحـــــه وجـــلـــِده.

﴾k  j  i   h  g﴿ :قال تعاىل

مضاعفُة احلسناِت واستبداُل ٦
سيئاتِهم بحسناٍت .

  j    i   h     g   f  e﴿ تعاىل:  قال 
﴾n  m  l  k
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٩٦

(       ) ١- األمانةُ والصدقُ أعاملٌ يثقلُ هبا امليزانُ .   
(       ) ٢- اإلنسانُ يومَ القيامةِ ال يؤاخذُ بذنبِ غريهِ . 
٣- يومُ القيامةِ احلسنةُ والسيئةُ يعامالنِ بمثلِهام.                                                 (       )
نْ صىلّ عىل النبيِّ ^ صالةً واحدةً صىلّ اهللاُ عليهِ هبا عرشًا .                    (       ) ٤-  مَ
(       )                     . ندقِ تْالهم يف غزوةِ اخلْ ا منْ قريشٍ لِقَ ٥-  كانتْ غزوةُ أُحد انتقامً

ماةِ  ٦-      أهمُّ أسبابِ هزيمةِ املسلمنيَ يف غزوةِ أُحد هو خمالفةُ الرّ
(       ) سولِ ^ ألوامرِ الرّ
ريِ .                 (       ) ردِ واملْجتمعِ باخلْ ةُ هلام فوائدُ تعودُ عىل الفْ ٧- االعتدالُ والوسطيّ
 (       ) نِ املْنازلِ . ٨- مجيعُ املسلمنيَ حيرمونَ للحجِّ منْ قرْ
سولِ ^.                      (       ) فاعِ عن املدينةِ مع الرّ ٩- ساعدَ هيودُ بني قريظةَ يف الدّ

١- يف قولِ اهللاِ تعاىل: ﴿ I  H  G ﴾ دليلٌ عىل شهادةِ
رضِ )  ...................عىل اإلنسانِ :( اللسانِ - الْيدِ - األْ

سولُ ^ الّذي ال يصيلّ عليهِ بـ.......... : ( البخيلِ – اخلائنِ - الكاذبِ ) ٢- يصفُ الرّ

ا: ضعْ عالمةَ (✔ ) مقابلَ العبارةِ الصحيحةِ  خامسً
حيحةِ فيما يأْتي : وعالمةَ ( ✘) مقابلَ العبارةِ غير الصّ

ُ

ِدةِ

حيحَ بوضعِ خطٍّ تحته : ا: اخترِ المكملَ الصّ سادسً

االرض

البخیل



٩٧

                      
( :  ( الثانيةِ – الثالثةِ – الرابعةِ ............. من اهلجرةِ نةِ ٣-غزوةُ أُحد كانتْ يف السّ

( : ( الثالثةِ – الرابعةِ – اخلامسةِ نةِ .............من اهلجرةِ ٤-غزوةُ اخلندقِ كانتْ يف السّ
٥-الصحايبُّ الَّذي أشارَ بحفرِ اخلندقِ هو ................ :  

( (سلامنُ الفاريسُّ  – عيلٌّ بنُ أيب طالبٍ  – عثامنُ بنُ عفانَ 
سولِ ^ ليهودِ ................ : ٦-كانتْ غزوةُ اخلندقِ بسببِ طردِ الرّ

( - بني قريظةَ - بني قينقاعٍِ ( بني النّضريِ
ُ منْ شهداءِ غزوةِ أُحد هو................ : ٧- صحايبٌّ جليلٌ

( (  مصعبٌ بنُ عمريٍ   – سلامنُ الفاريسُّ  – عيلٌّ بنُ أيب طالبٍ 
٨-الصحايبُّ الَّذي دخلَ اإلسالمَ رسا وخدعَ اليهودَ واملرشكنيَ هو ................: 

( سعدٌ بنُ عبادةَ  – نعيمٌ بنُ مسعودٍ  – خالدٌ بنُ الوليدِ  )
وال ) ةِ  - شَ ٩- أفضلُ األيّامِ عندَ اهللاِ - تعاىل - العرشُ منْ شهرِ ......... :  (رمضانَ - ذي احلجّ

    ١- غزوةُ أُحد :
- انشغلَ املسلمونَ بجمعِ الْغنائمِ بعدَ ......................... ، فرتكَ .......................
م هبوا لـ .......................، ثمّ انتهزَ قائدُ جيشِ املرشكنيَ فرصةَ انشغاهلِ أماكنَهم وذَ
األمرُ  هم  أربكَ الّذين    ....................... مرسعنيَ  وا  عُ فتجمَّ املرشكنيَ  عىل   وناد

، فانتهتِ املعركةُ هبزيمةِ ....................... وا عليهم يف قتالٍ عنيفٍ وانقضُّ

ْآلتيةِ : ا: أكملْ أحداثَ الْغزواتِ ا سابعً

-١
- انش
َههأماكنهم وذ
عىل  وناد

ااسابع ً

الثالثة

الخامسة

سلمان الفارسي

بني النضیر

مصعب بن عمیر

نعیم بن مسعود

ذي الحجة

الرماةفرار المشركین

جمع الغنائم
ن ی م ل س م ل ا ن  ی ر ص ا ح م

المسلمین



٩٨

:      ٢-غزوةُ اخلندقِ
املعتدينَ  مواجهةِ  طريقةِ  يف  عنهم-  اهللا  -ريض  هُ  أصحابَ  ^ سولُ  الرّ -شاورَ 

املرشكنيَ  يمنعُ  خندقٍ  .......................بحفرِ  اجلليلُ  الصحايبُّ  فأشارَ   ، املسلمنيَ ومحايةِ 
بنفسهِ  اخلندقِ  حفرِ  يف  وشاركَ   ، العملَ مَ  ونظّ  ^ سولُ  الرّ فوافقَ   ،....................... من 
عو هلم ، ففوجئَ املرشكونَ .......................  هم ويَدْ عُ معَ صحابتِه األخيارِ  وهو يشجِّ
سولُ ^ َ الرّ لوا يف اقتحامِه، وعنيَّ شِ بَ عليهم دخوهلَا، وفَ حولَ .......................، مما صعَّ

ا منْ صحابتِه األخيارِ  لـ ....................... ،  منْهم الْبطلُ ....................... عددً

: ١-منْ فوائدِ االعتدالِ
  أ - وقايةٌ من الفقرِ واحلاجةِ وسؤالِ النّاسِ        ب- جزاؤهُ اجلنةُ 

ةَ النّاسِ  ون حمبَّ محنِ                               د - ال يستحقّ جـ - املعتدلونَ هم عبادُ الرّ
٢- منْ معاين االعتدالِ :

  أ - التّوسطُ  يف األمورِ                                          ب- عدمُ جماوزةِ احلدِّ 
فراط والتّفريطِ                                     د - املبالغةُ واإلرسافُ  جـ - بنيَ اإلْ

٣-منْ صىلّ عىل النبيَّ ^ :
محةُ والرضوانُ واملغفرةُ  ا                                        ب- لهُ  منَ اهللاِ الرّ ً   أ - صىلّ اهللاُ عليه عرشْ

جـ- يصيلّ ركعتنيِ هللا تعاىل                                     د - تصيلّ عليه املالئكةُ
الةِ عىل النبيِّ  ^: ٤-منْ  صيغِ الصّ

ه ةُ                                         ب- سبحانَ اهللاِ وبحمدِ الةُ اإلبراهيميّ  أ - الصّ
همَّ صلِّ وسلّم عليهِ                                    د - صىلَّ اهللاُ عليه وسلّم  جـ - اللّ

سِ

ة برسمِ دائرةٍ حولَها.  حيحِ طْ  حولَ اإلجابِة غير الصّ ثامنًا :حوّ

سلمان الفارسي

دخول

باخندق

المدینة

سعدبن معاذحراستھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



                      

٥- أيّامُ التّرشيقِ يف احلجِّ هي :
ةِ ةِ                          ب-  يوم الثاين عرش من ذي احلجّ   أ - يوم احلادي عرش من ذي احلجّ

ةِ  ةِ                           د - يوم الرابع عرش من ذي احلجّ جـ- يوم الثالث عرش من ذي احلجّ
ةِ : ٦-  ما يقومُ به احلاجُّ يوم العارش من ذي احلجّ
فا واملروةِ  عى بني الصَّ  أ - طوافُ اإلفاضةِ والسّ

عرِ ل من اإلحرامِ بحلقِ الشّ ب- نحرُ اهلدي والتحلُّ
ي مجرة الْعقبةِ                    مْ جـ-رَ

  د -الوقوفُ بعرفة
ةِ : ى يومُ العارشِ من ذي احلجّ  أ -يوم النحرِ                                                               ب- يوم العيد٧ِ-يُسمّ

جـ-يوم عرفةَ                                                                  د -يوم ذبح اهلدي 

 ~  }  |  ﴿  : تعاىل  اهللا  قول  ا  ..مطبقً اإلفاضة  بطواف  ا  أخريً قام  (    )  بعدها 
ے   ¡  ¢  £  ¤  ¥ ﴾سورة احلج:٢٩

. فا واملروةِ عي بني الصَّ (    ) ثمَّ قامَ بالسَّ
 . (    ) وقفَ أبو عبد اهللا بعرفةَ يف يومٍ هو أعظمُ أيامِ السنةِ

(    ) بدأَ أبوعبداهللا احلجَّ بالـنية  للحجِّ وهو ما يقصدُ به اإلحرام. 

كَ : ا: رتِّبْ رحلةَ الحجِّ لوالدِ تاسعً

م

٩٩

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــ
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الدروس:
١
٢
٣
٤
٥
٦

: أُؤمن بدار الجزاء (الجنة والنار). ةِ قيدَ جالُ الْعَ مَ

ا لله تعالى. : أصوم تطوعً ريفِ ديثِ الشَّ جالُ الْحَ مَ

: رحلتي إلى العمرة. هِ قْ جالُ الْفِ مَ

: فتح  مكة سنة ٨هـ. ةِ يرَ جالُ  السِّ مَ

ه. لُ : أتقنُ العمل وال أؤجّ ذيبِ جالُ التَّهْ مَ

: تأدبُّي في النّصح. ذيبِ جالُ التَّهْ مَ

. ةِ الرابعةِ دَ وحْ لوماتي لِلْ عْ يِّمُ مَ قَ أُ

ْإلسالمِ أشكرُ الرحمنَ على نعمةِ ا

١٠٤

١١٤

١٢٣

١٣٥

١٤٦

١٥٦

١٦٦

١٠٠



١٠١ 

المعارف
اجلنة هي الدار التي أعدها اهللا تعاىل للمتقني، والنار دار العذاب *

والعقاب التي أعدها اهللا تعاىل للكافرين والعصاة
*   اإليامن باجلنة والنار  فرض عىل كل مسلم .

سابق وال  حساب  بال   ^ حممد  أمة  من  ألًفا  سبعون  اجلنة  يدخل     *
عذاب .

*    الفردوس أعىل اجلنان، وللجنة  ثامنية أبواب، وخازهنا رضوان .
*  النار هلا سبعة أبواب، عليها تسعة عرش ملًكا يرأسهم مالك.

*   نعيم اجلنة  ال يمكن وصفه.
*   من أنواع الصيام  املرشوع  صيام الواجب  وصيام التطوع.

*   صيام الواجب  هو صوم رمضان أو القضاء ..
 * صيام التطوع  ما كان  تقرًبا إىل اهللا تعاىل يف غري شهر رمضان.

*  من األيام التي يستحب فيها الصيام األيام البيض ويوم عرفة لغري
وست واخلميس  واالثنني  شعبان  شهر  وأيام  عاشوراء  ويوم  احلاج 

من شوال.

القيم واالتجاهاتالمهارات

  ١-  اإليامن باجلنة
والنار.

٣

١٠٢ استنتاج أثر االلتزام بالتعاليم اإلسالمية في الحياة.٢
٢٠٢ التفاعل اإليجابي في المناسبات الدينية والوطنية بحماس  بالتعاون مع اآلخرين.

٣.١ إظهار االهتمام بالتعرف على أثر العقيدة اإلسالمية في سلوكه اليومي.١

١٠٣ استنتاج القيم والفضائل اإلسالمية المستمدة من األحداث التاريخية.
٢٠٣ توظيف مهاراته وقدراته الشخصية في تعزيز روح التعاون مع المجموعات بالتعاون مع اآلخرين.

٣٠٣ االقتداء بالرسول ـ ^ ـ وصحابته الكرام في الممارسة والسلوك مع اآلخرين.

ما يتوقع من المتعلم اكتسابه في الوحدة الرابعةما يتوقع من المتعلم اكتسابه في الوحدة الرابعة
: الكفايات المتوقع اكتسابها:-: الكفايات المتوقع اكتسابها:- أوالأوالًً

ثانيثانيًًا: المعارف والمهارات والقيم واالتجاهات المتوقع اكتسابها:-ا: المعارف والمهارات والقيم واالتجاهات المتوقع اكتسابها:-

*  إتقان ترديد وحفظ اآليات
الكريمة واألحاديث الرشيفة

واألدعية املأثورة
االستدالل بالنصوص *

الرشعية.
*  الصالة عىل النبي -^-
والرتيض عىل أصحابه كلام

ذكرت أسامؤهم.
دراسة سرية الصحابة *

رضوان اهللا عليهم .
*  االقتداء والتأدب بأدب النبى

^ والتخلق بأخالقه.
حسن اإلنصات للقصص *
واستنتاج الفائدة والعرب.

* تصميم خرائط ذهنية .
اإلنشاد بنطق سليم وصوت *

مجيل.

 ١٠١



 ١٠٢ 

المعارف

 ، اإلحرام  قبل  التطيب  االغتسال،  والعمرة   للحج  اإلحرام  سنن    *
صالة ركعتي اإلحرام، اإلكثار من التلبية .

*  العمرة سنة مؤكدة  وليس هلا وقت حمدد، و أفضل أوقاهتا يف أشهر 
احلج و يف شهر رمضان .    

*  أركان العمرة : ( اإلحرام ، الطواف ،السعي، احللق أو التقصري).
*  فضل العمرة كفارة ملا بينهام. 

القيم واالتجاهاتالمهارات

٢- حب الصيام.

٣- حمبة زيارة بيت اهللا

*  احلوار والنقاش الستنتاج 
احلقائق.

*  تطبيق الدروس الرتبوية 
يف احلياة اليومية .

* التعبري والطالقة اللغوية.
* التخطيط اليومي 
* تنظيم املعلومات

     واألحداث.
* االلتزام باآلداب اإلسالمية. 

*  البحث عن املعلومة 
من املصادر املتنوعة. 

* حل املشكالت
*  ربط الكلامت بالصورة أو 

بكلامت أخرى.

* العمل اجلامعي.
*التفكري اإلبداعي.

*تنظيم محالت توعوية.
*التعاون مع حميطه.

 ١٠٢ 



 ١٠٣ 

المعارف

يف  آمنني  مكة  بدخول  صحابته  و   ^ حممد  رسوله  تعاىل  اهللا  برش    *
السنة السادسة للهجرة .

*  رفض املرشكون  دخول املسلمني مكة، فتم عقد صلح احلديبية مع 
الرسول ^ .

* عقد صلح احلديبية بني الرسول ^  واملرشكني .
الطرفني،  بني  سنوات  عرش  ملدة  احلرب  وقف  الصلح  رشوط   من    *

وترك احلرية للقبائل باالنضامم إىل املسلمني أو إىل قريش. 
* نقض مرشكو مكة صلح احلديبية باعتدائهم عىل خزاعة .

*  خطط الرسول ^ لدخول مكة بحكمة وحسن ختطيط 
*  عفا الرسول ^ عن أهل مكة رغم ظلمهم له وللمسلمني .

اهللا  بيت  حرمة  وتعظيم  له،  وطاعتهم   ^ للرسول  الصحابة  حب    *
احلرام 

* اإلسالم دين عمل  وإتقان. 
األمن  وحتقيق  العبادة  منها  عطيمة  أهداف  اإلسالم   يف  للعمل    *

االجتامعي.
* من واجبات  العمل اتقان  العمل ،  التبكري وعدم التأجيل.  

* من ثمرات العمل الربكة واألجر العظيم .
* النصيحة إرادة اخلري للمنصوح له.

*  من آداب النصح اإلخالص هللا والرفق واللني مع املنصوح، والنصح 
رسا.

صالح  وفيه  املسلمني،  حقوق  من  وحق  الدين،  أساس  النصح    *
للمجتمع.

القيم واالتجاهاتالمهارات

٤- الوفاء بالعهد

٥- اتقان العمل

٦- النصح

 ١٠٣ 



١٠٤

: هيدٌ تَمْ
لُ وَّ سُ األَ رْ أُؤمنُ بدارِ الْجزاءِ (الجنة والنار)الدَّ

هم  إنا نسألَك الجنَة ونعوُذ بَك من الناِر. نيا يا ابَنتي، فكيَف هي الجنُة؟! اللَّ َهذا في الدُّ

ما أجمَل الّطبيعَة!

هذه إِْحدى صورنا ونحُن في ألمانيا وكاَن والدُكما أبو عبد الّلِه في مثِل
عمرِك اآلن يا مريُم ١٠ سنواٍت .



١٠٥

فُ معنى الجنةِ والنارِ وحكمَ اإليمانِ بهما.  أتعرَّ

(١) سورة القمر: ٥٤-٥٥.

ُه -تعالى- للمتقيَن جزاًء إليمانِهم الّصادِق وعمِلهم الّصالِح .  ها اللَّ الجنةُ : داٌر أعدَّ
قال تعالى :﴿:  ;     >  =  <  ?  @  F  E  D  C  B   A  ﴾(١)  نسأُل

َه- تعالى-  الفردوَس األعلى من الجنِة . اللَّ
ُه -تعالى- للكافريَن والعصاِة يوَم القيامِة. ها اللَّ والناُر : داُر العذاِب والعقاِب، أعدَّ

َمْلحوَظٌة ْرديِدنَشاطُ (١): َمهاَرُة التَّ

هم إّنا نسأُلَك الفردوَس األعلى ونعوُذ بَك عاَء اليوميَّ :« اللَّ ُد مع ُمعلِّمي الدُّ أ - نردِّ
من الّناِر»: 

اِر. الّنارب- َأكتُب أسماَء أخرى للنَّ

و اإليماُن بهما فرٌض على كلِّ مسلٍم.

السعیر
الحطمةالجحیم



 ١٠٦ 
(١) صحيح البخاري (كتاب بدء الخلق باب ماجاء في صفة الجنة و أنها مخلوقة ).

ُح بعًضا من صفاِت اْلجنِة والّناِر  .  أوضَّ
ه̂  في الحديث القدسي «قاَل الّلَه تعالى:  نعيُم الجنِة  ال يمكُن وصُفه، كما قاَل رسوُل اللَّ
 ، َبَشٍر  َقْلِب  َعَلى  َخَطَر  وال  َسِمَعْت،  ُأذٌن  وال   ، َرأْت  ِعْيٌن  َماال  الِِحيَن  الصَّ لِعَبادَي  ُت  أعددَّ

(١)﴾ |            {  z   y      x  w  v  u  t  s  r  q  p ﴿ :  َفاْقَرُءوا إِْن ِشْئُتم

للجنِة والناِر أبواٌب، ومالئكٌة تحرُسها، وطعاٌم وشراٌب وملبٌس 
يفوُق الوصَف ُذِكَر في القرآِن الكريِم والّسنِة النبوّيِة الشريفِة.

ُه الّلُه للمتقيَن؟ وما النعيُم الَّذي أعدَّ



 ١٠٧ 

 عليها تسعَة عشَر ملًكا رضواُن  .خازُنها من المالئكة ِ
يرأسُهم مالٌك 

سبعة ٌثمانيٌة  عدُد أبواِبها
ما تشتهي أنفُسهم وتلذُّ ِمْن طعاِم أِهلها

أعيُنهم من فواكَه ولحِم 
طيٍر وغيرها .

  الغسليُن  والّزقوُم  
والضريُع والغّساُق.

الماُء الحميُم والمهُل الماُء والّلبُن والعسُل ِمْن شرابِهم
مْن  قطراٍن  (الّسندُس واالستبرُق) ِمْن لباِسهم

الجنَّة النَّارالمقارنِةوجُه 

اِر ، كاْلقيِح وغيِره الغسليُن : ما يسيُل من جلوِد أهِل النَّ
الّزقوُم : من أخبِث الّشجِر تنبُت في الّنار .

الُء والَعْوَسُج  ريُع: السُّ ْبِرِق ، ال َتقَرُبه دابٌة لخبثِه، الضَّ ِريُع: َنْبُت الشِّ  الضَّ
ْطُب الرَّ

قيُق ، عكُر الزيِت المغلّي الُمْهُل : المعدُن المذاُب ، والُمْهُل : الَقِطراُن الرَّ
القطراُن : ْمن نحاٍس حارٍّ جدا 

يباِج الرقيِق  السندُس : نوٌع من الحريِر أو الدِّ

االستبرُق : ديباٌج غليٌظ ، أو حريٌرٌ سميٌك منسوٌج 
بخيوِط الّذهِب ،  الثوُب الغليُظ الذي يكوُن 

سداه ولحمُته من الحريِر.

َّ

إثراٌء لغويٌّ



١٠٨

َمْلحوَظٌة ْرديِد َمهاَرُة التَّ

ِد النَّشيَد (َحياُتنا َبْذٌل َعطاٌء وَعَمل):  ب - َهّيا ُنَردِّ
ــــاًء ــــب وَضــــــــيــــــــاعــــــــًا وَكــــــــَســــــــْلَحــــيــــاُتــــنــــا َلـــــْيـــــَســـــْت َه
ـــــا ـــــن ـــــاُت ـــــي ــــــــمـــــــــــــــــا َح ـــــْلوإنَّ ـــــَم ــــــاٌء وَع ــــــط ــــــــــــْذٌل َع َب
ــــــــٌع ــــــــقٌّ واِق ــــْلوالــــــَبــــــْعــــــُث َح ـــــْن َغــــَف ـــــَم ـــــْن َك ـــــُك فــــال َت
ــــْللِــــَيــــْجــــنِــــَي الـــــّصـــــالـــــُح فــي ــــَع ـــــَر مـــــا َف ـــــْي ُدْنـــــــيـــــــاُه َخ
ـــــــَرٌة ـــــــِف ـــــــْغ ــــــــــــــــــــزاُؤُه َم ــــــــٌة ِهــــــــــَي اَألَمـــــــــــْلَج وَجــــــــنَّ

َمْلحوَظٌةَنشاُط (٢):

أ - أبحُث عن اسِم باٍب في الجنِة خّصُه الّلُه - تعالى - لدخوِل الّصائميَن

ثِ بَحْ ةُ الْ هارَ مَ

الریان...............................



 ١٠٩ 

 ُأبيُِّن أنَّ للجنِة درجاٍت وللّناِر دركاٍت.

(١) سورة االحقاف: ١٩.
(٢)  مسند اإلمام أحمد، مسند األنصار ، حديث أبي أمامة الباهلي الصدى بن عجالن بن عمرو بن وهب الباهلي عن النبي ^ 

حديث ٢٢٧٣٤
(٣) مسند اإلمام أحمد، مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم، حديث: ١٦٠٦.

(٤) سورة الفرقان: ٢٦

تحَت  بعضها  منازُل  وهي   : دركاٍت  للناِر  أّن  قرأُت 
قدِر  على  كلٌّ  والعصاُة  الكافروَن  الناَر  ويدخُل  بعٍض، 
وُيحاسبوَن  اْلَخَالئِِق  ُرُؤوِس  َعَلى  بِِهْم  وُينادى  عملِه 

  ^   ]   \ ﴿ تعالى:  ُه  اللَّ قال  شديًدا.  حساًبا 
(٤)﴾    e d   c      b  a  `_

يا  احــرُصــوا   لذلَك  نعم، 
ُهمَّ  أبنائي على هذا الدعاِء «اللَّ
إَلْيها  َب  َقرَّ َوَما  َة  اْلَجنَّ أْسَأُلَك 
بَِك  وَأعوُذ  َعَمٍل  َأْو  َقْوٍل  ِمْن 
ِمْن  إِلْيَها  َب  َقرَّ َوَما  اِر  النَّ ِمَن 

َقْوٍل أْو َعَمٍل»(٣)

 ¾½  ¼  »   º﴿ تعالى:  قال  بعٍض  فوَق  بعُضها  منازُل  وهي  درجاٌت  للجنِة 
(١)﴾ Ã Â Á À ¿

َمْن:  فمنهم  أعمالِهم،  حسب  على  إيمانِهم  درجــاِت  في  المسلموَن  يتفاوُت   
يدخُل الجنَة بغيِر حساٍب وال سابِق عذاٍب، فقد قاَل رسوُل اللِه ^: «َوَعَدنِي َربِِّي 
تِي َسْبعيَن ألًفا بَِغْيِر ِحساٍب َوَال َعذاٍب»(٢) ومنهم َمْن يدخلُها  َة ِمْن ُأمَّ َأْن ُيْدِخَل اْلَجنَّ

بعَد الحساِب.



١١٠

   Y X W V U T S R Q  P O  N ﴿ :قال تعالى
(١)﴾j  i   h  g  fe   d  c  b  a  ̀ _       ̂ ]  \  [  Z

ِه تعالى وصفًة للكافريَن .                 -أستنتُج من اآليِة الكريمِة الّسابقِة صفًة للَّ
ِه :  ....................                   صفُة الكافريَن : .................. صفُة اللَّ

َمْلحوَظٌةَنشاُط (٣): َمَهاَرُة اْالْستِْنتاِج

ُه -تعالى- للمتقيَن، والناُر هي الّداُر اّلتي ها اللَّ ١-  الجنُة هي الّداُر اّلتي أعدَّ
ُه -تعالى- للكافريَن واْلعصاِة . ها اللَّ أعدَّ

٢-يدخُل الجنَة سبعوَن ألًفا بغيِر حساٍب وال سابِق عذاٍب .
٣-  الجنُة  لها ثمانيُة أبواٍب وخازُنها رضواُن والفردوُس أعلى درجاتِها . 

٤- الناُر لها سبعة أبواٍب، عليها تسعَة عشَر ملًكا يرأُسهم مالٌك.
٥- قيمُة الدرِس : .......................................................................................................
ُة:  أ  - ................................................................................... ٦- مظاهُرها الّسلوكيَّ
................................................................................... - ب

ْمُت َمَع إْخواني في اْلَفْصل: َتَعلَّ

(١) سورة الكهف:٤٩.

المجرمینالعدل

االیمان بدار الجزاء

الحفظ على طاعة هللا لدخول الجنة

الخوف من المعصیة و البعد عنھا لتجنب النار



١١١

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجْيُب:
السؤال األول:أكمْل ما يأتْي : 

أ - الجنُة هي :  ..........................................................................................................
ب- الناُر هي  :   ........................................................................................................
ج -  حكُم اإليماِن بوجوِد الناِر ..............................................................................

السؤال الثاني: أجْب عّما يْأتي : 
أ -  َمْن هم المستحقوَن للجنِة ؟

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

ب -  لَِم تتفاوُت درجاُت الّناِس في الجنِة ؟
.................................................................................................................................... 

السؤال الثالث: ضْع خطا تحَت المكمِل الصحيِح للعباراِت اآلتيِة :  
أ - عدُد المسلميَن الذين يدخلوَن الجنَة بغيِر حساٍب

(سبعة آالف- سبعة عشر ألًفا - سبعون ألًفا )
ب -عدُد أبواِب الجنِة ( سبعة - ثمانية - تسعة )

( ج - خازُن الجنِة من المالئكِة ( ميكائيل -جبريل - رضوان

ْ

الدار التي اعدھا هللا للمتقین

الدار التي اعدھا هللا للكافرین و العصاة

فرض على كل مسلم

 المتقین الذین ایمانھم صادق وعملھم صالح

لتفاوت درجات االیمان وعلى حسب اعمالھم

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ



١١٢

السؤال الرابع-قارْن بين الجنِة والناِر من حيُث ما يلي في الجدوِل التالي :
الناُرالجنُةوجه المقارنةم
....................................................................................المستحقوَن لها۱

....................................................................................حكُم اإليماِن بها۲

....................................................................................عدُد األبواِب۳

....................................................................................الخازُن٤

الكافرون العصاهالمتقین

فرضفرض

سبعةثمانیة

تسعة عشر ملكا یرأسھم مالك علیھ السالمرضوان



 ١١٣ 



(١)   صحيح البخاري     كتاب: الجهاد والسير     باب:  فضل الصوم في سبيل الله . ١١٤ 

َتْمهيٌد:
ْرُس الّثاني أصوُم تطوًعا لّلِه تعالىالدَّ

َه أْن يرجَع عبَداللِه  َرنا على صياِم يوِم عرفَة،ونسأُل اللَّ      الحمُد لّلِه اّلذي قدَّ
ُه َتعالى. وأبوعبِد الّلِه مَن الحجِّ بحجٍّ مبروٍر وذنٍب مغفوٍر إْن شاَء اللَّ

حديث الدرس
ِه ^ : َمْن َصاَم َيْومًا  َعْن َأبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ -رضي الله عنه - َقاَل : َقاَل َرُسوُل اللَّ

اِر َسْبِعيَن َخِريًفا»(١)  ُه َوْجَهُه َعِن النَّ َد اللَّ ِه َبعَّ ِفي َسبِيِل اللَّ



١١٥

. ريفِ فُ معاني مفرداتِ الحديثِ الشَّ أَتعرّ
َمْعناهااْلَكِلَمُة
مِسصاَم َأْمَسَك عِن اْلمفِطراِت مْن طلوِع الشَّ

مس. إلى غروِب الشَّ
ِه َتَعالىفي سبيِل الّلِه ًبا إلى اللَّ طاعًة وَتقرُّ
َسْبعيَن َسَنًةسبعين خريفًا

ُد الحديَث الشريَف ترديًدا تفاعليا مَع معلِّمي. ب- ُأردَِّ

ةٌ لْحوظَ مَ ديدِ ةُ التَّرْ هارَ مَ نَشاطُ (١):

. دُ أنواعَ الصيامِ أُعدِّ
قال تعالى: 

(١) سورة البقرة:١٨٣ .

>>   =   <   ;  :     9   8   7  6   5   4   3 ﴿﴿
(١) ﴾A  @  ???

 صیام الواجب - صوم رمضان أو قضاء یوم منھ -
 صیام التطوع - صیام یوم تقربا من هللا تعالى



١١٦

أ- أبحُث في الوسائِل المتاحِة عْن أمثلٍة ُأخرى للّصياِم الواجِب:

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

ةٌ لْحوظَ مَ ثِ والتّوسعِ بَحْ ةُ الْ هارَ مَ نَشاطُ (٢):

ه -تعالى- أْن يتقبََّل أسأُل اللَّ
هْل صياُم يوِمنا هذا فرٌض عَلينا؟ِمّنا صياَمنا وصالَح أعمالِنا.

الّصياُم المشروُع أنواٌع:  صياُم الواجب : مثَل صوِم رمضاَن أو قضاِء يوٍم مْنه.
ِه -تعالى- في غيِر شهِر رمضاَن. ًبا إلى اللِّ صياُم الّتطِوع :مثَل صياِم يٍوم تقرُّ

 صیام قضاء رمضان وصیام النذر والكفارة والفدیة



 ١١٧ 

يامُ . دُ األيامَ الَّتي يستحبُّ فيها الصّ   أحدِّ

(١) صحيح البخاري كتاب: الصوم باب: صيام أيام البيض.
(٢) (٣) (٤) مسند اإلمام أحمد، مسند األنصار رضي الله عنهم، حديث أبي قتادة األنصاري رضي الله عنه حديث رقم: ٢٢٩٧١.

(٥) سنن النسائي كتاب: الصيام   باب:  صوم النبي ^ بأبي هو و أمي - وذكر اختالف الناقلين للخبر في ذلك 

ي؟ أنصوُم غًدا يا َجدِّ

قاَل:«َأْوصاني َخليلي ^ بثالٍث:  * األياُم البيُض(١٣-١٤-١٥) من كلِّ شهٍر: عْن أبي هريرَة 
صياِم ثالثِة أياٍم من كلِّ شهٍر، وَرْكعتي الّضحى، وأْن ُأوتَر قبَل أْن أناَم»(١).

ماضية  َسنتْيَن:   ُيكّفُر  َعرفَة  يوِم  «َصــْوُم   :^ الّلِه  رسوُل  قاَل   : الحاجِّ لغيِر  عرفَة  يِوم  صياُم   *
ومستقبلة» (٢)  . 

* أياُم شهِر شعباَن : فعْن أمِّ المؤمنيَن عائشَة  قالْت: « َما رأيُت النبيَّ ^ في شهٍر أكثَر صياًما 
ِمنُه في شعباَن كاَن يصوُمُه إال قليال» (٣) . 

 * يوُم  عاشوراء مع يوم قبله أو بعده :  قاَل رسوُل الّلِه ^: « َوَصْوُم عاشوراَء يكّفُر سنًة ماضيًة» (٤).

 * يوُم االثنيِن ويوُم الخميِس: عْن أمِّ المؤمنيَن عائشَة  قالْت: « إنَّ النبيَّ ^ كاَن يتحّرى صياَم 
االثنيِن والخميِس» (٥).

      ال يا اْبنتي الغاليَة، غًدا أّوُل أياِم عيِد األضحى 
المبارِك، وهو من األياِم المحّرِم صياُمها .

أما األياُم التي يستحبُّ فيها الّصياُم فهي:

ْ

ً



١١٨
(١)صحيح البخارى كتاب : الصوم.

ةٌنَشاطُ (٣): لْحوظَ مَ ثِ ةُ الْبَحْ ارَ هَ مَ

َوهو الُم،  السَّ ............................َعَلْيِه  ِصَياُم  َفَذلَِك  َيْوًما،  َوَأْفِطْر  َيْوًما  :(َفُصْم  قال ^ 
بِيُّ ^ َال َأْفَضَل ِمْن َذلَِك)(١) َياِم، َفُقْلُت إِنِّي ُأِطيُق َأْفَضَل ِمْن َذلَِك، َفَقاَل النَّ َأْفَضُل الصِّ
  أ- أبحُث في الوسائِل المتاحِة  عْن اسِم الّنبيِّ اّلذي كاَن يصوُم أفضَل الّصياِم ألكمَل

كتابَة الحديِث.

ب- أفضُل الّصياِم كما فهْمُت مَن الحديِث هو  :
........................................................................................................................................

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

ةٌ لْحوظَ مَ ةُ االستنتاجِ ارَ هَ مَ

 داود علیھ
السالم

 صوم یوم وافطار یوم أي صوم 182 یوم في السنة



١١٩

١- صياُم الّتطوِع يعني اإلمساَك عن المفطراِت تطّوًعا وتقّرًبا إلى الّلِه َتعالى.
واألياُم الخميِس  ويوُم  االثنيِن  يوُم  فيها  الّصياُم  يستحبُّ  التي  األياِم  مَن    -٢

البيُض من كلِّ شهٍر . 
٣- صياُم الّتطِوع  َيبعُد عّنا ناَر جهّنَم  .

٤- قيمُة الّدرِس : ........................................................................................................

ُة:   أ -...................................................................................... ٥- مظاهُرها السلوكيَّ
ب- ......................................................................................

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ

ةٌ لْحوظَ مَ ديدِ  ةُ التَّرْ هارَ مَ

ْكُر نوٌر وَجماٌل وُهدى):  دِ النَّشيدَ (الذَِّ دِّ رَ يّا نُ  ج- هَ
ًعا َتَطوُّ أو  ــاَن  ك ــْرًضــا  َف ــْوُم  ــصَّ ــِم الــّشــاِنوال ــظــي ـــِه َع ـــلَّ أْجــــٌر مــن ال
ــــــْرُؤُه ُب ـــــي  َرّب ـــَد  ـــْن ِع داٍء  عانيلـــكـــلَِّ  َمـــريـــٍض  ُكــــلُّ  ـــِه  ب ــى  ــَف ــْش ُي
اْألسى وفي  اْألذى  في  َخْيٌر  ْبُر  ـــَدُه ُيـــْســـراِنوالصَّ ـــْع ــُر َيـــْأتـــي َب ــْس ــُع ــال ف

 فضل صوم التطوع

 الحرص على صوم التطوع

 التعرف على أنواع صوم التطوع



١٢٠

. السؤال األول: أكملْ كتابةَ الحديِث الّشريفِ
............................................. ِه قاَل رسوُل الّلِه -ملسو هيلع هللا ىلص-: «َمْن َصاَم َيْوًما ِفي َسبِيِل اللَّ

 .«..............................................................................................

السؤال الثاني:  ما األيامُ اّلتي يستحبُّ فيها الّصياُم؟

السؤال الثالث:  أكمِل الفقرَة اآلتيَة مْن فهمَك للحديِث الّشريِف :
بها فعليَك  اآلخرِة،  مزرعُة  نيا  الدُّ الحياَة  إّن  بنيَّ  يا   : عبِدالّرحمِن  لولِده  األُب  قاَل 
فإّنها أوقاٌت ثمينٌة، احرْص على استغاللِها ، فال تنَس الفرائَض وال تغفْل عن الّسنِن،

ومْن هذه األعماِل الجليلِة صياُم الّتطِوع، فإّن له فضًال عظيًما، ومن هذا الفضِل أّنه:

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

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

.......................................................................... األياُم  البيُض ١٣-١٤-١٥من كلِّ شهٍر

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

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجْيُب:

ً  بعد هللا وجھھ عن النار سبعین خریفا

أیام شھر شعبان

 یوم االثنین والخمیسصیام یوم عرفة لغیر الحاج

ً یبعد عنا نار جھنم - یقربنا من هللا - یبعد وجھنا عن النار سبعین خریفا



١٢١

ِز اإلجابَة الّصحيحَة عن اإلجابِة غير الّصحيحِة بوضِع عالمِة (✔) أماَمها: السؤال الرابع: ميِّ
   (        ) اِر مئة سنٍة. ُه َوْجَهُه َعِن النَّ َد اللَّ -  َمْن َصاَم تطّوًعا  َبعَّ

-  االعتكاُف هو اإلمساُك عن المفطراِت مْن طلِوع الّشمِس إلى
(        ) غروِب الّشمِس.
(        ) (سبعيَن خريًفا) تعني سبعيَن يوًما . -
(        ) - مْن أنِواع الّصياِم المشروِع صياُم القضاِء.
(        ) - من الصياِم الواجِب صوُم رمضاَن .
(        ) - صياُم الّتطِوع هو الّصياُم من غيِر شهِر رمضاَن.

-    من األياِم اّلتي يستحبُّ فيها الّصياُم أّوُل أياِم عيِد اْألضحى
(        ) المبارِك.
(        ) - الّتطوُع باإلكثاِر مْن صياِم أّياِم شهِر شعباَن .
كاَن النبيُّ -صلى الّلُه عليه وسّلم- يتحّرى صياَم االثنيِن والخميِس. (        ) -
(        ) - ِمْن صياِم الّتطِوع صياُم يوِم عرفَة للحاجِّ .

ُمَعلِّمي َيْسَأُل َوَنْحُن ُنجْيُب:



١٢٢  ١٢٢



 ١٢٣ 

َتْمهيٌد:

رْحلتي إلى اْلعمرِة ْرُس الثالُث الدَّ

(١) سورة البقرة: ١٥٨.

 
  c  b  a    `  _  ^  ]  \   [Z  Y  X  W  V   U ﴿

. (١) ﴾  n   m  l  k  j  i  h  gf   e  d

هُ -تعالى- عن عبادةٍ فيها أعمالٌ تماثلُ  نا اللَّ      في هذه اآليةِ يخبرُ
 . مرةُ أعمالَ الحجِّ ولكنّها ليستْ واجبةً ، إنّها العْ



١٢٤

َأتّذكُر سنَن اإلحراِم ألحرَص َعَلْيها.

(١) صحيح البخاري        كتاب: احلج        باب: التلبية.

َمْلحوَظٌةَنشاُط (١): ديدِ  ةُ التَّرْ هارَ مَ

ُهمَّ َلبَّْيَك ، َلبَّْيَك ِه̂  َلبَّْيَك اللَّ عْن نافٍع بن عبِد الّلِه بِن عمَر : ( َأنَّ َتْلبَِيَة َرُسوِل اللَّ
ْعَمَة َلَك َواْلُمْلَك ، ال َشِريَك َلَك ) (١) ال َشِريَك َلَك َلبَّْيَك ، إنَّ اْلَحْمَد َوالنِّ

. ُد الّتلبيَة مَع إْخواني جماعّياً أ- أقرُأ الحديَث وأردِّ

. ها :   أ -  االغتسالُ .                           ب- التّطيبُ قبلَ اإلحرامِ رتُ نَعم تذكّ
.              د -  اإلكثارُ من التّلبيةِ . عتي اإلحرامِ                       ج - صالةُ ركْ

وهي  والِدي،  معَ  ا  سابقً ليها  عَ نا  فْ تعرّ اإلحرامِ  سننُ   
للحجِّ والعمرةِ سواء .



١٢٥

أ-َأكتُب اسَم المكاِن اّلذي ُيْحِرُم مْنُه الحاجُّ أو المعتمُر القادُم مَن الكويِت.

َمْلحوَظٌة رِ كُّ ةُ التَّذَ ارَ هَ مَ

عنى وحكمَ العمرةِ ووقتَها. فُ مَ  أتعرّ

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

هُ -تعالى-  ، أدامَ اللّ لديْنا إجازةٌ لمدةِ خمسةِ أيامٍ بمناسبةِ الْيومِ الوطنيِّ للكويتِ
. ما رأيُكَ لو نذهبُ ألداءِ العمرةِ معَ أبنائِنا ؟ لينا نعمةَ األمنِ واالستقرارِ عَ

. قال ^: ، ولها فضلٌ عظيمٌ دةٌ ةٌ مؤكّ ولمَ ال، فالعمرةُ سنّ
اَرٌة لَِما َبْيَنُهَما، َواْلَحجُّ اْلَمْبُروُر َلْيَس ( اْلُعْمَرُة إَِلى اْلُعْمَرِة َكفَّ

َة)(١). َلُه َجَزاٌء إِال اْلَجنَّ

ليَس ــُم،  مــري يــا  ال 
لكّن محّدٌد،  وقٌت  لها 
أشهِر في  أوقاتِها  أفضَل 

الحجِّ وفي رمضاَن.

دٌ للعمرةِ؟ هلْ هناكَ وقتٌ محدّ

(١) صحيح البخاري       كتاب: العمرة       باب: وجوب العمرة وفضلها.

َّ

 ھو قرن المنازل وھو قریب من
 مكان یعرف اآلن باسم السیل



١٢٦

إثراءإثراٌءٌ لغوي لغويٌٌّّ
المسجِد ــارُة  زي هي  العمرُة 
ألداِء المكرمِة  مكَة  فــي  ــحــراِم  ال
والّسعي كالّطواِف  ٍة،  خاصَّ مناسَك 

والحلِق.

َمْلحوَظٌة بْطِ ةُ الرَّ ارَ هَ مَ َنشاُط (٢):

 أقارُن بيَن الحجِّ والعمرِة مْن حيُث الحكُم والوقُت في الجدوِل الّتالي :
الحجُّالعمرُةالمقارنُة
......................................................الحكُم

......................................................الوقُت
فرض واجب لمن استطاعسنة مؤكدة

 لیس لھا وقت محدد
 أفضل أوقاتھا في
 أشھر الحج وفي
رمضان

 الیوم الثامن من شھر ذي
الحجة



١٢٧

والعمرةِ  للحجِّ  اإلحــرامِ  سننَ  أنَّ    أَرَ أَبي، 
ا؟ ، فهلْ يتفقانِ في األركانِ أيضً واحدةٌ

ْ يا اِبْنتي، أركانُ العمرةِ هي :    الَ

فا والمروةِ  عي بينَ الصّ وافُ            جـ - السّ             أ - اإلحرامُ                   ب - الطّ

. دُ أركانَ العمرةِ  أعدِّ



١٢٨

َمْلحوَظٌةَنشاُط (٣): ةُ التَّحديدِ هارَ مَ

أركاُن الحجِّ
الوقوُفاإلحراُم

بعرفَة

طواُف
اإلفاضِة

عي السَّ
بيَن الّصفا
والمروِة

ُل أركاَن العمرِة مْن لوحِة أركاِن أ-  ُأظلِّ
الحجِّ اّلتي َأماِمي.

ب-  َأستنتُج أنَّ الحجَّ والعمرَة اليتفقاِن
في ركٍن واحٍد هو:

َمْلحوَظٌة ديدِ  ةُ التَّرْ هارَ مَ

ـــــٌع ـــــاِط ــــــــــوٌر س ـــــــجُّ ن ـــــــَح فــــــي َرْوَضــــــــــــــــِة اإليــــــمــــــاِنال
ــــــٌة أْوقــــــــاُتــــــــُه ــــــوَم ــــــل ــــــْع ْحــــمـــــــــِنَم ـــــِة الــــرَّ ـــــِشـــــْرعــــــ ب
ــــــٌة َجــــــمَّ ُدروٌس  ــــــــــدى األْزمــــــــــــــاِنفــــــيــــــِه  ــــى َم ــــل ع
ــــــــــــــَدٌة ـــــــــــدًى وِوْح ـــــِه ُه ـــــــســـــــاِنفـــــي ـــــي اإلْن ـــــن ـــــــَن َب ـــــــْي َب
ــــْت ــــَل ــــــِن َع ــــــّدي ُة ال ـــــَة األْغــــــــصــــــــاِنُأُخـــــــــــــوَّ ـــــل ـــــمـــــي َج

 :( عٌ جُّ نورٌ ساطِ دِ النَّشيدَ (الحَ دِّ رَ يّا نُ   ج- هَ

الوقوف بعرفة

FATEN
Oval

FATEN
Oval

FATEN
Oval



١٢٩
(١)  سورة البقرة: ٢٠١.

. مُ كيفيةَ أداءِ العمرةِ  أتعلَّ

وصولنِا  عندَ  للعمرةِ  نحرمُ  العمرةِ،  أعمالَ  نستذكرُ  ونا  عُ ودَ  ، فرِ السّ دعاءَ  تَنسوا  الْ 
حولَ  أشواطٍ  سبعةَ  نطوفُ  ثمَّ   ، الحرامِ هِ  اللّ لبيتِ  نصلَ  حتّى  بالتّلبيةِ  نبدأُ  ثمَّ   ، الميقاتَ
الحجرِ بين  دَ  نردّ أنْ  ويستحبُّ  ئْنا،  شِ بما  عو  ونَدْ األسودِ،  الحجرِ  من  مبتدئينَ   ، البيتِ

هِ تعالى :﴿ ¬  ®  ¯  °   ±  ²  ³   كنِ اليمانيِّ قولَ اللَّ األسودِ والرّ
الصالة  إبراهيمَ -عليه  مقامِ  خلفَ  ركعتينِ  نصلّي  ثمَّ   ،(١)﴾  ¸  ¶  μ   ´
فا  ُ من الصّ نبدأ بسبعةِ أشواطٍ  عي  هُ للسّ نتوجّ ها  بعدَ زم،  مْ ونشربُ من ماءِ زَ والسالم-، 

. لِ من اإلحرامِ بالْحلقِ أو التّقصيرِ وننتهي بالمروةِ، ونُنهي أعمالَ العمرةِ بالتّحلُّ



١٣٠

َمْلحوَظٌةَنشاُط (٤): ديدِ  ةُ التَّرْ هارَ مَ

َر لنا َهذا عاَء: « الّلُه أكبُر الّلُه أكبُر الّلُه أكبُر، سبحاَن اّلذي سخَّ ُد مَع ُزَمالئي الدَّ -أردِّ
َوما ُكّنا لُه مْقرنيَن، وإّنا إلى ربِّنا لمنقلبوَن »(١)

(١)  انظر: صحيح مسلم كتاب: احلج     باب: مايقول إذا ركب إىل سفر احلج وغريه.

َمْلحوَظٌة ثِ بَحْ ةُ الْ ارَ هَ مَ

ُده. أ-أبحُث مَع َمْجموعتي عن دعاِء الّسفِر، وَأكتُبه ثمَّ نردِّ

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

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

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

 سبحان الذي سخر لنا ھذا ةماكنا لھ مقرنین وإنا إلى
 ربنا لمنقلبون اللھم إنا نسألك في سفرنا ھذا البر
 والتقوى ومن العمل ماترضى اللھم ھون علینا سفرنا
 ھذا واطو عنا بعده اللھم أنت الصاحب في السفر و
 الخلیفة في األھل اللھم إني أعوذ بك من وغثاء السفر
 وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال واألھل وإذا
  رجع قالھن وزاد فیھن



١٣١

يها المسلُم في أيِّ وقٍت مَن الّسنِة. ١- العمرُة سّنٌة مؤّكدٌة ، يؤدِّ
٢- أركاُن العمرِة : ( اإلحراُم ، الّطواُف ، الّسعي ).

٣- للعمرِة فضٌل عظيٌم.
ْرِس: .......................................................................................................... ٤- قيَمُة الدَّ
ُة:   أ  - ...................................................................................... ٥- مظاهُرها السلوكيَّ
ب- ......................................................................................

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ

ب- أقوُم بالّتدريِب اْلعمليِّ َعلى أداِء اْلعمرِة بمتابعِة ُمعلِّمي.

َمْلحوَظٌة َمهاَرُة الّتطبيِق اْلعمليِّ

العمرة لھا فضل عظیم

أتحدث عن أركان العمرة

احرص على أداء العمرة



١٣٢

ا يأْتي :  السؤال األول: أجبْ عمّ
  أ  - ماحكمُ الْعمرةِ ؟

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

ب - ما  أفضلُ وقتٍ ألداءِ الْعمرةِ ؟
  ......................................................................................................................

دْ أركانَ الْعمرةِ  .  ج - عدِّ
........................................................................................................................

ا يأْتي :  السؤال الثاني:امألِ الفراغاتِ بالكلماتِ المناسبةِ ممّ
نْتهي بـ  ..............................   أ  - تبدأُ الْعمرةُ بـ  .......................    وتَ
نْتهي بـ    .............................. عي بـ   ...................... ويَ ب - يبدأُ السّ

حيحَ للعباراتِ اآلتيةِ :  لِ الْمكملَ الصّ السؤال الثالث:  ظلِّ
     :   أ  - يطوفُ المعتمرُ بالبيتِ

: نُ نُجيْبُ نَحْ لُ وَ أَ لِّمي يَسْ عَ مُ

خمسةَسبعةَ أشواطٍ
أشواطٍ

عشرةَ
أشواطٍ

سنة مؤكدة

في أشھر الحج وفي رمضان

االحرام - الطواف - السعي بین الصفا والمروة

السعي بین الصفااالحرام

المروةالصفا

FATEN
Oval



١٣٣

 : وافُ منْ ب - يبدأُ الطّ

 : عي منْ جـ- يبدأُ السَّ

لُ منَ العمرةِ يكونُ بـ:  د- التّحلُّ

كنِ اليمانيِّ ـــحـــجـــرِالرّ األسودِال

المروةِ
ــــــــن  م

ــصــفِ  ــت ــن م
سعى الْمَ

فا الصّ

عرِ ــاءِ حلقِ الشّ شـــربِ م
زمزم

ـــرِ ـــي ـــغـــي المالبسِت

مقامِ إبراهيمَ

FATEN
Oval

FATEN
Oval

FATEN
Oval



 ١٣٤  ١٣٤ 



 ١٣٥ 

: هيدٌ تَمْ

فتحُ مكةَ سنة ٨هـ سُ الرابعُ رْ الدَّ

نَ التَّعرفِ  ةٌ البدَ لنا مِ هذه قصّ
ليها يا أَبي  .  عَ

الحرامُ  هِ  اللَّ بيتُ  وهو  ؟  وهمْ  منعُ لمَ 
وارُ منْ كلِّ بقاعِ األرضِ . يأتيهِ الزّ

 ^ سولِ  الرّ موقفَ  عونَ  تتوقّ فماذا  العمرةِ،  تمامِ  عندَ  نا  فرحتُ هذه 
هم المشركونَ من  وصحابتهِ حينما اتّجهوا إلى مكةَ ألداءِ العمرةِ ومنعَ

دخولها، وكلّهم شوقٌ لزيارةِ بيتِ الّلهِ الحرام.

   الحمدُ لّلهِ الّذِ أنعمَ عليْنا 
نّا بأداءِ العمرةِ، اللّهم تَقبّلها مِ



 ١٣٦ 

ه. فُ على صلحِ الْحديبيةِ وسببِ عقدِ  أَتعرُّ

(١) سورة الفتح: ١٨

عقدِ  شــروطُ  وما 
صلحِ الحديبيةِ يا أَبي ؟

 ^ ا  محمدً هُ  رسولَ تعالى-   - هُ اللَّ رَ  بشّ للهجرةِ  السادسةِ  السنِة  في   
، لكنّ المشركينَ رفَضوا دخولَ المسلمينَ  هُ بدخولِ مكةَ آمنينَ وصحابتَ
على   ^ سولِ  للرّ ومبايعتِهم  المؤمنينَ  حبِّ   مد يعلمونَ  وهم  مكةَ 
يَ  مّ سولِ ^ سُ ع الرّ وا عقدَ صلحٍ مَ بُ ها؛ لذلكَ طلَ مواجهةِ قريشٍ وظلمِ

. بصلحِ الحديبيةِ

وهم  ما منعُ وما موقفُ المسلمينَ عندَ
منْ أداءِ العمرةِ ؟

وا  أطاعُ لكنّهم  ا  شديدً حزنًا  نُوا  حزِ
رامِهم . لوا منْ إحْ ^ وتحلّ سولَ الرّ

روط وهما: أذكرُ لكما شرطينِ من الشّ
بينَ  سنواتٍ  عشرِ  ة  دِ لمّ الحربِ  وقفُ   -١

. رفينَ الطّ
إلى  باالنضمامِ  للقبائلِ  ةِ  الحريّ تركُ   -٢

. المسلمينَ أو إلى قريشٍ
  c   b  a   ̀ _﴿ :قال تعالى 
  l   k  j  i  h  g  f  e  d

(١)﴾    q  p  o  n  m



١٣٧

ةٌنَشاطُ (١): لْحوظَ مَ

ْآلتي : ١ -  أبحثُ بإحد الوسائلِ المتاحةِ ، ثمّ أكتبُ النتيجةَ في الفراغِ ا
 . أ - تسميةُ صلحِ الحديبيةِ بهذا االسمِ

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

ب- شروطُ صلحِ الحديبيةِ :
........................................................... -

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

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

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

ثِ بَحْ ةُ الْ هارَ مَ

 ھو الموقع الذي تم فیھ الصلح

 عودة المسلمین إلى المدینة من دون أن یدخلوا مكة
 في ذلك العام ودخولھم إلیھا معتمرین في العام
 التالي بشرط أال یكون معھم إال سالح المسافر
 والتزید أقامتھم فیھا عن ثالثة أیام وخروج قریش
 منھا وعدم تعرضھم للمسلمین وھدنتھا مدتھا عشر
 سنوات الیتعرض بھا أحد األطراف لآلخر وحریة
 دخول القبائل في تحالف مع أي الطرفین سواء مع
 المسلمین أو مع قریش واعتبار االعتداء على
 الحلیف اعتداء على الطرف الذي تحالف معھ
 وخرقاً واضحاً لبنود المعاھدة وإعادة من جاء إلى
 المسلمین ھارباً من قریش إلى أھلھ بینما التسلم
 قریش من جاءھا ھارباً من المسلمین



١٣٨

. دُ سببَ فتحِ مكةَ  أحدِّ

منْ  بكرٍ  بنو  قامتْ  الحديبيةِ،  صلحِ  منْ  فقط  سنتينِ  بعدَ  أي  للهجرةِ  الثامنةِ  نةِ  السّ في 
ولمْ   ، منْهم  العديدَ  وقتلوا   ^ سولِ  الرّ حلفاءِ  خزاعةَ  على  باالعتداءِ  قريشٍ  حلفاءِ 
فعزمَ   ^ سولِ  الرّ إلى  الخبرُ  ووصلَ   ، الحرامِ  هِ  اللّ ببيتِ  احتَموا  ما  عندَ حتى  موهم  يرحَ

ركِ و المشركينَ . ، وتطهيرِ مكةَ من الشّ على ردِ العدوانِ عن المظلومِ

لقدْ  زم  مْ زَ ماءِ  منْ  بوا  رَ اشْ لوا  تفضَّ
. ةِ قتُمونا لمعرفةِ أحداثِ القصَّ شوّ

 في السنة الثامنة للھجرة أي بعد سنتین فقط
 من صلح الحدیبیة قامت بنو بكر من حلفاء
 قریش باالعتداء على خزاعة حلفاء الرسول
 صلى هللا علیھ وسلم وقتلوا العدید منھم ولم
 یرحموھم حتى عندما احتموا ببیت هللا الحرام
 ووصل الخبر إلى الرسول صلى هللا علیھ وسلم
    فعزم على رد العدوان



١٣٩
(١) السنن الصغري للبيهقي  كتاب: اجلزية  باب: نقض أهل العهد العهد   ج: ٨  ص: ٩٩ حديث: ٢٩٩٠.

 ،  ̂ مدٍ سولِ محّ ا بالرّ أ-أقرأُ أبياتِ (عمرو بن سالم الخزاعي) الَّذي سارعَ مستنجدً
سولُ ^ : « نصرتَ يا عمرو بن سالم»(١).  حتى قالَ له الرّ

سولِ ^ . - أستنتجُ سببَ استنجادِ عمرو بن سالم الخزاعي بالرّ
...............................................................................

ةٌنَشاطُ (٢): لْحوظَ مَ ةُ االستنتاج ارَ هَ مَ

ا محمــدً ناشــدٌ  إني  رب  يا 
ا والـــدً وكنا  ا  ولدً كنتموا  قدْ 
ا أبدً ا  نصـرً هِ  اللّ رسولَ  فانصرْ 
دا تجــرّ قـدْ  هِ  اللّ رسولُ  فيهم 
مزبدا ري  يجْ كالبحرِ  فيلقٍ  في 
دا المــؤكّ مـيثاقَك  ـوا  ونقضُ
دا أحَ أَدعو  لستُ  أن  موا  وزعَ
دا هجّ بالــوتيرِ  بيّتــــونا  هم 

تــلــدا األَ بِــيــنــا  وأَ أبــيــهِ  حلفَ 
يــدا يَنزعْ  فـلمْ  نا  أسلمْ ثمـت 
ا مـددً يأْتـوا  هِ  اللّ عـبادَ  وادعُ 
تــربدا ه  وجهُ ا  خـسفً سيمَ  إن 
دا الْموعِ أخلفـوكَ  ا  قـريشً إنّ 
رصدا كـداء  في  لي  علـوا  وجَ
دا ـــدَ ع وأقــــلُّ  أذلُ  ــهــم  ف
ــدا ــا وســجً ــعً وقــتــلــونــا رك

*
*
*
*
*
*
*
*

قامت قریش باالعتداء على خزاعة حلفاء الرسول صلى هللا علیھ وسلم وقتلوا العدید منھم



 ١٤٠ 

روسِ المستفادةِ منْها. ، وأستنتجُ أهمَّ الدّ  أبيّنُ أحداثَ فتحِ مكةَ
سولِ  استجابَ المسلمونَ لدعوةِ الرّ

وا  فأعدّ هِ    اللّ سبيلِ  في  للجهادِ   ^
في  رجــلٍ  آالفِ  عشرةُ  ه  قوامُ ا  جيشً
للهجرةِ،  الثامنةِ  نةِ  السّ من  رمضانَ  شهرِ 
إلى  الخبرُ  يصلَ  ّال  أ  ^ تهُ  خطّ وكانتْ 
مكةَ  يفتحَ  و  ئَهم  ليفاجِ قريشٍ  شركي  مُ
حيثُ  الحرامِ  هِ  اللّ بلدِ  في  قتالٍ  دونَ 

يحرمُ القتالُ فيهِ .

وصلَ  وحينما  أحسنْت،  نعمْ   
سولُ ^ قربَ مكةَ ليالً أمرَ بإشعالِ  الرّ
كلُّ  ليخافَ  النّارِ  من  المشاعلِ  آالفِ 
وال   ، الجيشِ امةِ  ضخَ من  يَراهم  منْ 
عثرَ  يلةِ  اللّ هذه  وفي   ، القتالِ في  رُ  يفكّ
على   ^ سولِ  الرّ عمُّ    ( (العباسُ

منْ  بالقربِ  قريشٍ  زعيمِ  سفيان)  (أبي 
رسولِ  إلى  ه  فأخذَ  ، المسلمينَ معسكرِ 

هُ . هِ ^ ، حيثُ أعلنَ إسالمَ اللّ

(١) سنن أيب داود      كتاب: اخلراج واإلمارة والفيء   باب: ماجاء يف خرب مكة.

ويحسنُ  حكمةٍ  ذو   ^ سولُ  الرّ
التّخطيطَ والقيادةَ في جميعِ غزواتِه. 

واإلسالمَ  الهدايةَ  يحبُّ  الّذي   ^ سولُ  الرّ وقالَ    
المةَ لكلِّ النّاس ِ: والسّ

هِ  يْ لَ قَ عَ لَ نْ أَغْ مَ نٌ ، وَ وَ آمِ هُ يَانَ فَ فْ ارَ أَبِي سُ لَ دَ خَ نْ دَ « مَ
نٌ »(١) .  وَ آمِ هُ دَ فَ جِ سْ لَ الْمَ خَ نْ دَ مَ نٌ ، وَ وَ آمِ هُ هُ فَ ارَ دَ



 ١٤١ 
(١) سورة اإلسراء: ٨١.

حابةِ، و أمرَ بدخولِ مكةَ  ا منَ الصّ سولُ ^ الجيشَ ، و جعلَ على كلِّ قسمٍ قائدً مَ الرّ  قسّ
هِ  دونَ أيّ  ا للّ ل̂  مكةَ متواضعً ،  فدخَ ماءِ ا منْ إراقةِ الدّ رً المكرمةِ منْ أربِع جهاتٍ ، محذّ
هُ  وهو  صنامَ الَّتي حولَ رَ األْ سَّ ، فطافَ بهِ وكَ ا نحوَ البيتِ الْحرامِ ، متّجهً مقاومةٍ منَ المشركينَ
سولُ ^  فا الرّ وعَ

 (١)﴾r q  p  o   nm  l  k  j  i ﴿: هُ تعالى دُ قولَ يردّ
بَروه هو وصحابتهُ على الخروجِ منْ مكةَ والْهجرةِ إلى المدينةِ، وكانَ  عنْ أهلِ مكةَ الّذين أَجْ

هذا سببًا لدخولِ الْكثيرِ في اإلسالمِ .

 . مَّ أعزَّ اإلسالمَ والمسلمينَ هُ ، اللّ هُ منْ مشهدٍ رائعٍ  يالَ
هِ  اللّ ةِ أخبْرنا يا عبدَ تَمعنا لتلكَ القصّ واآلنَ بعدَ أنْ اسْ

روسِ المستفادةِ منْها . وأنتِ يا مريمُ عنْ أهمِّ الدّ

 ^ سولِ  الرّ منَ  التّخطيطِ  حسنُ   : الً  أوّ
. كانَ سببًا لفتحِ مكةَ دونَ قتالٍ

 ^ سولِ  للرّ حابةِ  الصّ حبُّ  ثانيًا:  
هُ  وطاعتُهم لَ

 . هِ الحرامِ ثالثًا : تعظيمُ بيتِ اللّ



١٤٢

: دلّلُ على ما يأْتي بأحداثِ صلحِ الحديبيةِ وفتحِ مكةَ أ- أُ
. احترامُ المسلمينَ لحرمةِ البيتِ الحرامِ

....................................................................................................................... : - الدليلُ
فحُ منْ صفاتِ المسلمِ .  العفوُ والصّ

...................................................................................................................... : - الدليلُ
سولِ ^ . حابةِ وطاعتُهم للرّ   حبُّ الصّ

...................................................................................................................... : - الدليلُ

نَشاطُ (٣):
ةٌ لْحوظَ مَ

المُ . سولُ ^ صلحَ الحديبيةِ  ليعمَّ السّ ١-عقدَ الرّ
ركو مكةَ صلحَ الحديبيةِ باعتدائِهم على خزاعةَ . ٢-نقضَ مشْ

هِ الحرامِ .. ماءِ في بلدِ اللّ سولُ ^ مكةَ بسالمٍ دونَ إراقةِ الدّ ٣-فتحَ الرّ
رسِ : ............................................................................................................ ٤- قيمةُ الدّ
ُة:   أ - .......................................................................................... ٥- مظاهُرها السلوكيَّ
ب- ..........................................................................................

ْمُت َمَع إِْخواني في اْلَفْصِل: َتَعلَّ

تِنْتاجِ  ْالسْ ةُ ا ارَ هَ مَ

عدم قتالھم المشركین عند البیت الحرام

عفو الرسول عن المشركین

 استجاب المسلمون لدعوة الرسول صلى هللا علیھ وسلم للجھاد

نقض العھد جزاؤه خسارة ومزلة

أحافظ على العھد

الالأتعامل مع الكاذبین
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ة ، و عالمةَ ( ✘ ) أمامَ العبارةِ  حيحِ :  ضعْ عالمةَ (✔) أمامَ العبارةِ الصّ لُ  السؤالُ األوّ
: حيحةِ غيرِ الصّ

هُ منْ قريشٍ .                          (          ) وْ نْ آذَ سولُ ^ في فتحِ مكةَ عمّ فا الرّ   أ - عَ
ابعةِ بعدَ الْهجرةِ .                                  (          ) نةِ السّ ب- حدثَ فتحُ مكةَ في السّ
 ج- أسلمَ أبو سفيان  قبلَ فتحِ مكةَ .                                                     (          )
عى الْحقوقَ .                          (          )   د - المسلمُ الحقُّ يحافظُ على الْعهدِ و يَرْ

قمِ  الرّ بوضعِ   ، ها  وقوعِ ترتيبِ  حسبَ  التاليةِ  حداثِ  األْ ترتيبَ  دْ  أَعِ السؤالُ الثاني:  
حيحِ بينَ القوسينِ : الصّ

نةِ  الثامنةِ من الْهجرةِ . تْ قريشٌ صلحَ الحديبيةِ في السّ ( ....  )  نقضَ
 . حابةِ الْكرامِ ̂  على أداءِ الْعمرةِ معَ الصّ سولُ ادسةِ من الْهجرةِ عزمَ الرّ نةِ السّ ( ....  )  في السّ

سولُ ^ األصنامَ عندَ الكعبةِ . مَ الرّ ( ....  )  حطّ
( ....  )  تمَّ عقدُ صلحِ الحديبيةِ . 

( ....  )  إسالمُ أبي سفيانَ زعيمِ قريشٍ .
سولِ ^ بالجيشِ قربَ مكةَ ليالً . ( ....  )  نزولُ الرّ

رُ . سولِ ^ مكةَ دونَ قتالٍ يذكَ ( ....  )  دخولُ الرّ

: نُ نُجيبُ نَحْ لُ وَ أَ لِّمي يَسْ عَ مُ
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1
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4

6



١٤٤

من  عليهِ  يدلُّ  بما   ( أ   ) الْمجموعةِ  مواقفِ  منْ  موقفٍ  كلِّ  بينَ  لْ  :  صِ السؤالُ الثالثُ
: حيحِ قمِ الصّ المجموعةِ (ب) بكتابةِ الرّ

قمُالموقفُم ما يدلُّ عليهِالرّ
ركي قريشٍ ١ شْ عدوانُ بني بكرٍ و مُ

 . هِ  و رسولهِ ^.على خزاعةَ طاعةُ اللّ
خروجُ المسلمينَ في عشرةِ آالفٍ ٢

 . سولُ ^ للجهادِ ما دعاهم الرّ عندَ
الغدرُ و خيانةُ العهدِ .

ةَ ٣ سولِ ^ ألهلِ مكّ عدمُ عقابِ الرّ
في يومِ الفتحِ .

المروءةُ و الوفاءُ بالعهدِ .
. حمةُ العفوُ والرّ

: نُ نُجيبُ نَحْ لُ وَ أَ لِّمي يَسْ عَ مُ

2

1

3



١٤٥



١٤٦

: هيدٌ تَمْ
سُ الخامسُ رْ هالدَّ لُ أتقنُ العملَ وال أؤجّ

دُ حقيقةَ أنّ اإلسالمَ دينُ عملٍ .  أؤكِّ

(١) سورة يس: ٣٥.
(٢) صحيح البخاري   كتاب: الزكاة     باب: اإلستعفاف عن المسألة.

تظهرُ  جل،  الرّ هذا  مسكينٌ 
. هُ تعالى، يعملُ طوالَ اليومِ في هذاعليه عالماتُ التّعبِ والْجهدِ هُ اللّ  أثابَ

هُ ، لكن أيَّ عملٍ حاللٍ يكتسبُ منْ الجوِّ الحارِّ
  p   o﴿:تعالى قالَ  فقدَ   ، مباركٌ فهو 
 (١)﴾w  v  ut  s  r   q
مْ  كُ دُ أَحَ ذَ  أْخُ يَ نْ  ألَ  »  :  ^ هِ  اللّ رسولُ  وقالَ 
تِيَ  أْ نْ أَنْ يَ هُ مِ رٌ لَ يْ هِ خَ رِ هْ لَى ظَ بَ عَ تَطِ يَحْ هُ فَ لَ بْ حَ

هُ »(٢)  نَعَ وْ مَ اهُ أَ طَ هُ أَعْ لُ أَ يَسْ الً فَ جُ رَ

ها لنا  لْ أطلبُ عاملَ الفندقِ ليحملَ أَبي انْتهينا منْ تجهيزِ الْحقائبِ ، هَ
.

ها  نا صغيرةٌ نحملُ ، فحقائبُ سنتم، لَكن الْ داعي لطلبِ عاملٍ     أَحْ
نا ، فصاحبُ الشيءِ أحقُّ بحملهِ كما قالَ النبيُّ ^. بيدِ



 ١٤٧ 
(١) صحيح البخاري   كتاب: البيوع     باب: كسب الرجل وعمله بيده.

(٢)سورة الملك: ١٥.

ةٌ . ي ، مهنتُكَ شاقّ ا يا عمّ هُ خيرً جزاكَ اللّ

الْحاجاتِ  لقضاءِ  أكانَ  سواء  عملٍ  كلُّ  هِ  للّ الحمدُ 
 . ، فاإلسالمُ دينُ عملٍ زقِ فهو عبادةٌ الحياتيةِ أم لكسبِ الرّ
نْ  اً مِ يْرَ طُّ خَ اماً قَ عَ دٌ طَ لَ أَحَ ا أَكَ هِ ^ : « مَ قالَ رسولُ اللّ
لُ  أْكُ انَ يَ كَ دَ  اوُ هِ دَ بِيَّ اللَّ إِنَّ نَ ه،ِ وَ لِ يَدِ مَ نْ عَ لَ مِ أْكُ أَنْ يَ

هِ » (١) لِ يَدِ مَ نْ عَ مِ

لكلِّ نبيٍّ مهنةٌ عملَ بها.

عَ لهُ أبوابَ  ، ونوّ رَ لهُ جميعَ الْمخلوقاتِ ، وسخَّ هُ األرضَ مستقرَ حياةِ اإلنسانِ    جعلَ اللّ
. تهِ هُ سببًا لمعاشهِ وعزّ عي الَّذي جعلَ هُ بالسّ ، وأمرَ زقِ الرّ

 (٢)﴾    B  A  @?  >  =  <  ;  :  9  8   7  6  5  4﴿: قالَ تعالى



١٤٨

َه، وأقوُم بها في اْليوِم والّليلِة. ُد األعماَل اّلتي ُترضي اللَّ أحدِّ

ةٌنَشاطُ (١): لْحوظَ مَ ةِ ةُ القِراءَ هارَ مَ

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

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

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

 الصالة في
میعادھا

اقرأ القرآن

احافظ على نظافتي
 اجتھد في
دروسي

اساعد أبي



١٤٩

. ِسالمِ بيِّنُ الهدفَ منَ العملِ في اإلْ  أُ
مَ اإلسالمُ منْ شأنِ الْعملِ مهما كانَ هذا العملُ في الْمصنعِ أو في الْمستَشفى أو في  عظَّ

. راعةِ، حتّى وأنتم في المدرسةِ يتطلّبُ منكم العملُ بجدٍّ لتحصيلِ الْعلمِ الزّ
فالعملُ يا أبنائي في اإلسالمِ لهُ أهدافٌ عديدةٌ  منْها :

     . .     ٢- كسبُ المالِ للمعيشةِ ١- العبادةُ وتعميرُ األرضِ
٣- تحقيقُ األمنِ االجتماعيِّ بينَ النّاسِ . 

: ﴿  z  y  x   }  |  {  ~  ے   وقالَ تعالى على لسانِ شعيبٍ 
  (١)﴾       £  ¢    ¡

(١) سورة األعراف: ٧٩.

إثراءإثراٌءٌ لغوي لغويٌٌّّ
إتقاُن العمِل: أداُؤه على أكمِل

وْجٍه.

 العبادة وتعمیر األرض وكسب المال للمعیشة
وتحقیق األمن االجتماعي بین الناس
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في اْلعمِل  أهداِف  تحقيِق  كيفّيِة  في  كمتعّلميَن  دوِرنا  حوَل  ِمنا  معلِّ مَع  َنتناقُش  أ- 
ُلها. اإلسالِم، ُثمَّ ُأ سجِّ

ب-  أكتُب المهنَة اّلتي أْدُعو الّلَه أْن يوّفَقني ِالْمتِهانِها في اْلمستقبِل، وكيَف أتقُنها.

نَشاطُ (٢):
ةٌ لْحوظَ مَ ةُ المناقشةِ والحوارِ ارَ هَ مَ

......................................................................................................................................................................................*

......................................................................................................................................................................................*

.....................................................................................................................................................................................*

: ها بـ:المهنةُ أتقنُ
...................................................................................

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

ةٌ لْحوظَ مَ بيرِ ةُ التَّعْ هارَ مَ

اجتھد في دروسي

 اتعاون مع زمالئي في أعمال التطوع

نقوم بالحفاظ على نظافة المدرسة

طبیب

 یاجتھادي في
المذاكرة
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ا  طيارً أصبحَ  أنْ  أتمنّى 
. في المستقبلِ

. ا منْ واجباتِ الْعملِ وثمراتهِ  أَستنتجُ بعضً

(١)السلسلة الصحيحة- األلباني     باب: أول الكتاب     ج:٣    ص١٠٦    حديث: ٠١١١٣
(٢) مسند اإلمام أحمد ، مسند المبشرين وغيرهم، من مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حديث:١٣٣٦

للعملِ واجباتٌ ينبغي االلتزامُ  بها ومنها :
نَه »(١)  تْقِ الً أَنْ يُ مَ مْ عَ كُ دُ لَ أَحَ مِ ا عَ بُّ إِذَ هَ يُحِ هِ  ^  :« إِنْ اللَّ ، قالَ رسولُ اللّ ١-اتقانُ  العملِ

ا »(٢) هَ ورِ تِي فِي بُكُ مَّ كْ ألُ مَ بَارِ هُ هِ ^ : « اللَّ ، قالَ رسولُ اللّ ٢- التّبكيرُ وعدمُ التّأجيلِ

ني ثمراتهِ ومنْها : نْ الْتزم بواجباتِ الْعملِ يُجْ مَ
زق   *  األجرُ والثّوابُ    * البركةُ في الرِّ

* النّجاحُ والتّوفيقُ 

 اتقان العمل  قال رسول هللا صلى هللا
 علیھ وسلم إن هللا یحب إذا عمل أحدكم
 عمالً أن یتقنھ
 التبكیر وعدم التأجیل قال رسول الھ
 صلى هللا علیھ وسلم اللھم بارك ألمتي
 في بكورھا



١٥٢

 ، كَ مِ قَ بْلَ سَ تَكَ قَ حَ صِ مِكَ ، وَ رَ بْلَ هَ ابَكَ قَ بَ سٍ : شَ مْ بْلَ خَ ا قَ سً مْ نِمْ خَ تَ هِ ^:  « اغْ قالَ رسولُ اللّ
 « تِكَ وْ بْلَ مَ يَاتَكَ قَ حَ لِكَ ، وَ غْ بْلَ شُ كَ قَ اغَ رَ فَ كَ ، وَ رِ قْ بْلَ فَ نَاكَ قَ غِ وَ

هُ خطٌّ .                         أ - أستمعُ منْ معلِّمي إلى المقصودِ بما تحتَ
يها في وقتِها وال  ةِ الّتي يجبُ أنْ أودِّ مالي اليوميّ دَ منْ أَعْ عدِّ سولِ ^ فأُ تدي بوصيةِ الرّ ب-  أَقْ

ها : لُ أؤجِّ
دُ ذلِكَ : لُ آيةً كريمةً تؤكِّ الةُ . أسجِّ ها الصّ ها وأهمُّ لُ ١- أوّ

« ................................................................... »          
...........................................  -٢-  ...........................................      ٣ 

........................................... -٤

ةٌنَشاطُ (٣): لْحوظَ مَ

ةٌ لْحوظَ مَ

. ها على حائطِ المدرسةِ قُ عاري) وأُعلِّ ْآلتي في لوحةٍ بعنوانِ (شِ ا عرِ مالئي بيتَ الشّ ج-أكتبُ معَ زُ
لْ مَ لِّ عَ بْكيرِ في كُ دِّ والتَّ لْ       بالجِ عى لتَحقيقِ األمَ ا أسْ ثابِرً        مُ

طِ  ةُ االستماعِ النّشِ هارَ مَ

تابَةِ ةُ الْكِ هارَ مَ

(١)المستدرك على الصحيحين للحاكم   كتاب: الرقاق  ج:٤ ص:٣٤١ حديث: ٧٨٤٦

مذاكرتي

ممارسة الریاضةتنظیم غرفتي

عمل واجباتي



١٥٣

. ١-اإلسالمُ دينُ عملٍ وإتقانٍ
. ةُ أداءِ كلِّ عملٍ في وقتِه وبإتقانٍ ٢- أهميّ

جرِ  ، ونيلُ األْ زقِ ٣-  منْ ثمراتِ التّبكيرِ وأداءِ كلِّ عملٍ في وقتِه :  البركةُ في الرّ
. هِ، والنّجاحُ والتّوفيقُ في الْعملِ والثّوابِ منَ اللّ

. رضِ هِ وتعميرُ األْ سالمِ عبادةُ اللّ ٤-منْ أهدافِ الْعملِ في اإلْ
......................................................................................................... : سِ رْ ةُ الدَّ ٥- قيمَ
:     أ - ..................................................................................... ةُ ها السلوكيَّ ٦- مظاهرُ
   ب - ....................................................................................

: لِ صْ واني في الْفَ عَ إِخْ تُ مَ مْ لَّ تَعَ

أؤدي واجباتي وال أتأخر عن صالتي



١٥٤

ا يأْتي  :  السؤال األول: أجبْ عمّ
  أ  - ما المرادُ بالْعملِ    ؟

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

حْ موقفَ اإلِسالمِ منَ الْعملِ    ؟ ب - وضِّ
..................................................................................................................................

تِها ؟ الةَ في وقْ نْ الْ يؤدّي الصّ  ج - بمَ تنصحُ مَ
..................................................................................................................................

حيحةِ وعالمةَ ( ✘) أمامَ العبارةِ غيرِ  السؤال الثاني:   ضعْ عالمةَ (✔ ) أمامَ العبارةِ الصّ
حيحةِ فيما يأْتي : الصّ

ه .                   (          ) أ - اإلسالمُ يحبُّ أَنْ يأكلَ اإلنسانُ منْ عملِ يدِ
(          )                                . عمالِ منْ صفاتِ الْمتكاسلينَ ب- التّبكيرُ بأداءِ األْ
ج - تأجيلُ الْعملِ قدْ يؤدّي إلى تركهِ وعدمِ أدائِه .           (          )

: نُ نُجيبُ نَحْ لُ وَ أَ لِّمي يَسْ عَ مُ

بذل الجھد للتعمیر وطلب الرزق

حث اإلسالم على العمل

أول شيء تسأل عنھ یوم القیامة الصالة
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لْ ما يأْتي   :  السؤال الثالث:  علِّ
ا.        ه مسبقً رُ دروسَ التلميذُ الحريصُ يؤدّي واجبَه في وقتِه ويُحضِّ

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

: تَ ٤- امألِ الفراغاتِ التاليةَ بكلماتٍ مناسبةٍ على ضوءِ ما درسْ
هِ تعالى . هُ في وقتِه ينالُ ............. و ................ و البركةَ من اللّ  أ  - الّذي يؤدّي عملَ

ه في.......................... . وعدمُ  ................................... ب - منْ اتقانِ الْعملِ  إنجازُ
ج - منْ أهدافِ الْعملِ في اإلسالمِ  : ١-............................................................
............................................................ -٢
............................................................-٣

ألنھ یعرف قیمة العمل ویرید النجاح

الثواباالجر

تأجیلھوقتھ

  العبادة وتعمیر األرض
 كسب المال للمعیشة

 تحقیق األمن االجتماعي
بین الناس
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: هيدٌ تَمْ

ادسُ سُ السّ رْ بيُ في النُّصحِالدَّ تأدّ

؟  لمَ هذه الْفوضى؟ أينَ الحقائبُ
؟ وأنتم يا رجالُ أال تجيدونَ التّنظيمَ

؟ ؟ ما شأنُكَ أنتَ راخُ ولمَ هذا الصّ

وا  مُ والتزِ يطانِ  الشّ منَ  هِ  باللّ وا  استعيذُ ياأخوان 
لعلَّ  العذرِ  والتماسُ  االنتظارُ  إال  علينا  ما   ، الهدوءَ

لهذا التّأخيرِ سببًا .

كَ  حِ لنُصْ ا  خيرً هُ  اللّ جزاكَ 
لقكَ . وحسنِ خُ



١٥٧

نى النُّصحِ  . عْ فُ مَ  أتعرّ

ه لهم.  جالُ يتشاجرونَ لوال كلمةُ أبي ونصحُ نا خروجَ الحقائبِ كادَ الرّ ي عندَ انتظارِ اليومَ يا أمِّ

لقِ الْحلمِ  كَ بخُ هِ الّذي منّ على والدِ الحمدُ للّ
ا يحسنُ النّصيحةَ  .  واألناةِ، لذلِكَ دومً

. هُ النَّصيحةُ إرادةُ الْخيرِ للمنصوحِ لَ ؟ نى النّصحِ عْ ا مَ ومَ

ا   التّناصحُ منهجُ األنبياءِ جميعً
هودٍ النبيِّ  لسانِ  على  تعالى  قالَ 

  #   "   !  ﴿  :
 .(١)﴾ '  &  %  $

عيبٍ شُ لسانِ  على  تعالى  وقالَ 
   z   y   x  ﴿  :
ے     ~   }   |   {

.(٢)﴾ £  ¢    ¡

إثراءإثراٌءٌ لغوي لغويٌٌّّ
معنى النُّصح: إخالُص اْلمشورِة

(١) سورة األعراف: ٦٨.

(٢) سورة األعراف: ٧٩.

 النصحیة إرادة الخیر
للمنصوح لھ
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ةٌنَشاطُ (١): لْحوظَ مَ كيرِ اإلِبْداعي ةُ التَّفْ هارَ مَ

ُر عن حسِن الّتناصِح اّلذي َيْنبغي أ-  َأكتُب حواًرا إيجابيا بديًال للموقِف الّسابِق ُيعبِّ
أْن يّتصَف بِه المسلُم .

ب- ما النهايُة اّلتي تتوّقُعها في نهايِة اْلموقِف .
 عفوا جھدكم  رائع ولكن
ممكن یكون أفضل

شكراً على النصح بكل سرور

بارك هللا في الناصح والمنصوح



 ١٥٩ 

ا منْ آدابِ النُّصحِ  . دُ بعضً  أعدِّ

 إحساُن الّظِن 
والتماُس العذِر.

النصُح سرا    
قاَل اإلماُم  الشافعيُّ رحمه الله تعالى:

نصَحُه  فقْد  سرا  أخاُه  وعَظ  َمْن   »
فقْد  عالنيًة  وعَظُه  ــْن  وَم ـــُه،  وزاَن

فضَحُه وشاَنُه». (١) 

االخالُص لّلِه
من  ـــِر  األج إرادُة  ــو  وه  
الخيِر  وإرادُة   ، تعالى  الّلِه 

للمنصوِح .

الرفُق والّليُن والّتلطُف 
والمكاِن مَع المنصوِح . الوقِت  اختياُر 

المناسبيِن  للّنصيحِة.

قال تعالى: ﴿ z  y  x   w  v   }  |{  ~  ے  ¡  ¢£  ¤  
.(٢)﴾ °  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §   ¦   ¥

(١) حلية األولياء وطبقات االصفياء، أبونعيم األصبهاني، ج٩، ص١٤٠
(٢)سورة النحل: ١٢٥



 ١٦٠ 

ةٌنَشاطُ (٢): لْحوظَ مَ رشادِ ةُ النّصحِ واإلْ هارَ مَ

هرِ  الظّ صالةَ  تحضرْ  لمْ  اليومَ   ، سالمٍ أبا  يا 
! هُ ا إنْ شاءَ اللّ . خيرً والعصرِ جماعةً

صالحٍ  أبا  يا  سأُخبِركَ 
ا. الحقً

تني  أحرجْ لقدْ   ، صالحٍ أبا  يا  هُ  اللّ سامحكَ 
ؤالي على  ولى سُ َ ، كان منْ األْ جالِ بسؤالِكَ أمامَ الرّ

ري. ذْ كَ بعُ انفرادٍ حتى أخبرُ

. أعتذرُ منْكَ
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ُد ما يْأتي : أ-  أحدِّ
- المخالفُة اّلتي ارتكبْت في الّنصِح في اْلحواِر الّسابِق : 

١- الّنصُح علًنا .              ٢- عُدم التماِس اْلعذِر .
- ماذا تتوّقُع أْن يكوَن عذُر أبي سالٍم اّلذي حاَل بينُه وبيَن الّذهاِب إلى اْلمسجِد ؟

وجوُد ضيٍف -مرافقُة مريٍض - غالَبُه الّنوُم - عدُم وجوِده في اْلمنزِل .....

. ةُ النّصحِ في اإلسالمِ وفي حياةِ الْمسلمينَ  أهميّ

*  أساُس الّديِن.
عْن جريٍر بن عبد الّلِه  قاَل : بايعُت رسوَل الّلِه ^ على إقاِم الّصالِة وإيتاِء

الّزكاِة والنُّصِح لكلِّ مسلٍم (١).

* حٌق مْن حقوِق اْلمسلميَن
ِه ^َقاَل : ( َحقُّ اْلُمْسِلِم َعَلى اْلُمْسِلِم ِستٌّ ) ِقيَل عن َأبِي ُهَرْيَرَة َأنَّ َرُسوَل اللَّ
ْم َعَلْيِه َوإَِذا َدَعاَك َفَأِجْبُه َوإَِذا اْسَتْنَصَحَك ِه : َقاَل ( إَِذا َلِقيَتُه َفَسلِّ َما ُهنَّ َيا َرُسوَل اللَّ

بِْعُه ) (٢) . ُتُه َوإَِذا َمِرَض َفُعْدُه َوإَِذا َماَت َفاتَّ َه َفَشمِّ َفاْنَصْح َلُه َوإَِذا َعَطَس َفَحِمَد اللَّ
صالُح المجتمِع بنشِر اْلفضيلِة والّنجاِة مَن الّضالِل  . *

(١)صحيح البخاري     كتاب اإليمان     باب: قول النبي -^-: الدين النصيحة لله ولرسوله وألئمة المسلمين وعامتهم.
(٢) مسند اإلمام أحمد، مسند أبي هريرة رضي الله عنه، حديث: ٨٩٦٧.

 أساس الدین - حق من حقوق المسلمین - صالح المجتمع
بنشر الفضیلة والنجاة من الضالل

FATEN
Oval

FATEN
Oval
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ةٌنَشاطُ (٣): لْحوظَ مَ كيرِ اإلِبْداعي ةُ التَّفْ هارَ مَ

اا تعليقا إيجاأ- اكتُب تعليًقا إيجابيا على لساِن ناصٍح في المواقِف اْآلتيِة:  أ- اكتب

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

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

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

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

* فهٌد ينقُل رسائَل إلكترونيَة بواسطِة اْآليباِد فيها أحاديُث
ضعيفٌة لْم ترْد عن الّنبيِّ ^

يوسُف يدُعو َأصحاَبُه وهْم يحِمُلوَن أصباَغ ألواٍن *
للكتابِة على حائِط فرِع اْلجمعّيِة.

 أخي من األفضل مراجعة ما یصلك قبل أن ترسلھ

 أخواني ھذا الیرضي هللا ورسولھ
اتقوا هللا في نعم هللا
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ب- ماذا تتوّقُع مْن أثٍر لكلماِت الّناصِح في الموقفيِن الّسابقيِن:

......................................................................................................................................................................................*

......................................................................................................................................................................................*

.....................................................................................................................................................................................*

١-النّصيحةُ كلُّ كلمةٍ أو فعلٍ يُقصدُ به صالحُ وخيرُ الْمنصوحِ .
 . ، ومنْ حقوقِ الْمسلمينَ ينِ ٢-النّصحُ في اإلسالمِ أساسُ الدِّ

والمكانِ  الوقتِ  واختيارُ  سرا،  والنّصحُ   ، ينُ واللّ فقُ  الرّ  : النّصحِ آدابِ  ٣- منْ 
  . الْمناسبينِ

......................................................................................................... : سِ رْ ةُ الدَّ ٤- قيمَ

:     أ - ..................................................................................... ةُ ها السلوكيَّ ٥- مظاهرُ

   ب - ....................................................................................

: لِ صْ واني في الْفَ عَ إِخْ تُ مَ مْ لَّ تَعَ

 التزم فھد بمراجعة االحادیث قبل اعادة ارسالھا

خجل االصحاب من كالم یوسف وتركھم اتالف الممتلكات العامة

ال انصح  صدیقي في العلن

استخدم اسلوب لین في النصح



١٦٤

السؤال األول:  أكملْ ما يأْتي  :
؟  أ- عالمَ يدلُّ ذكرُ النّصيحةِ في أكثرِ منْ موضعٍ في القرآنِ الكريمِ

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

ب- ما المرادُ بالنَّصيحةِ ؟ 
..................................................................................................................................

هِ تعالى ؟   ج- كيفَ تكونُ  النَّصيحةُ للّ
..................................................................................................................................

: تَ السؤال الثاني: امألِ الْفراغاتِ التاليةَ بكلماتٍ مناسبةٍ على ضوءِ ما درسْ
. فقِ  و  ................   والبعدِ عنْ  .............  والْقسوةِ أ - منْ آدابِ النَّصيحةِ أنْ تكونَ بالرّ
ا رَ المسلمُ الوقتَ المناسبَ لـ  .....................  وأنْ يكونَ مطبقً ب-  يجبُ أنْ يتخيّ

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

؟ ميلكَ في الْفصلِ حْ باختصارٍ كيفَ تطبّقُ آدابَ النّصيحةِ معَ زَ السؤال الثالث: وضّ
..................................................................................................................................

: نُ نُجيبُ نَحْ لُ وَ أَ لِّمي يَسْ عَ مُ

على أھمیة التناصح

إرادة الخیر للمنصوح لھ

التكون علنا أن تكون بأسلوب طیب

سوء الظناللین

النصیحة

 اختار الوقت المناسب واختار االسلوب الطیب
واحسن الظن بھ



 ١٦٥  ١٦٥ 



تي.  مَّ نْ أُ دني ربي أنْ يدخلَ الجنةَ مِ هِ -ملسو هيلع هللا ىلص- : «وعَ ١-  قالَ رسولُ اللَّ
.«.........................................................................

هُ  ...........................». هَ جْ هُ وَ دَ اللَّ هِ بَعَّ بِيلِ اللَّ ا فِي سَ مً امَ يَوْ نْ صَ هِ -ملسو هيلع هللا ىلص-: «مَ ٢-  قالَ رسولُ اللَّ

هِ -ملسو هيلع هللا ىلص-: « العمرةُ إلى العمرةِ كفارةٌ ................................................. ٣-  قالَ رسولُ اللَّ
.«................................................................

نْ دخلَ دارَ أبي سفيانَ ...................................... هِ -ملسو هيلع هللا ىلص-: «مَ ٤-  قالَ رسولُ اللَّ
 . « و آمنٌ هُ يهِ .......................................................................................... فَ لَ قَ عَ لَ نْ أَغْ مَ       وَ
 ، ...................... قبلَ شبابَكَ   ، خمسٍ قبلَ  ا  خمسً اغتنِمْ   » -ملسو هيلع هللا ىلص-:  هِ  اللَّ رسولُ  ٥-  قالَ 

كَ قبلَ ............... وحياتَكَ قبلَ ..............». وصحتَكَ قبلَ .............، وفراغَ
هُ  .................................................. كم حبلَ ذَ أحدُ نْ يأخُ هِ -ملسو هيلع هللا ىلص-: «  ألَ  ٦-   قالَ رسولُ اللَّ

.«.........................................................................................................

̂  على إقامِ  ............................ هِ تُ رسولَ اللَّ - قال: « بايَعْ  ٧-  عن جرير بن عبدالله -
وإيتاءِ  .............. و......................لكلِّ  مسلمٍ ». 

نْ أنْ يأكلَ منْ عملِ يدهِ، وإنَّ  ا قط خيرٌ مِ هِ -ملسو هيلع هللا ىلص-:«ما أكلَ أحدٌ طعامً   ٨-  قالَ رسولُ اللَّ
نبيَّ  ........................................................................ ». 

 ١٦٦ 

 : هِ في إكمالِ كتابةِ الحديثِ وا عبدَ اللّ دُ : ساعِ الً أَوّ

ةِ الرابعةِ دَ وحْ لوماتي للْ عْ يِّم مَ قَ ةِ الرابعةِأُ دَ وحْ لوماتي للْ عْ يِّم مَ قَ أُ

ً سبعین ألفا

 سبعین خریفاً

 لما بینھما

فھو آمن

داره فھو آمن ومن دخل المسجد

ھرمك

موتكشغلكھرمك

 فیحتطب على ظھره خیر لھ من أن یأتي لرجالً فیسألھ
إعطاه أو منعھ

الصالة

النصحالزكاة

هللا داود كان یأكل من عمل یده



ادقِ  هُ -تعالى- للمتقينَ جزاءً إليمانِهم الصّ ها اللّ ارُ الَّتي أعدَّ ١-.........................  :  الدّ
الحِ . وعملِهم الصّ

. هُ -تعالى- للكافرينَ والْعصاةِ ها اللّ ٢- .......................   :  دارُ العذابِ والعقابِ الَّتي أعدَّ
صالحُ  بهِ  دُ  صَ قْ يُ فعلٍ  أو  كلمةٍ  كلُّ   ، له  للمنصوِح  الْخيرِ  إرادةُ     : ......................... -٣

. الْمنصوحِ

الْعمرةِاإليمانِ بالنارِاإليمانِ بالجنةِ

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

 ١٦٧ 

: تيةِ ثانيًا:اكتبِ التّعريفَ المناسبَ لكلٍّ من العباراتِ اآلْ

: رعيِّ لكلٍّ منْ وا مريمَ في معرفةِ الْحكمِ الشّ دُ ثثالثًا:ساعِ

الجنة

النار

النصیحة

سنة مؤكدةفرض واجبفرض واجب



 ١٦٨ 

١-مْن ثمراِت إتقاِن اْلعمِل:

٢-مْن أهداِف اْلعمِل يف اإلسالِم:

ا:اكتبْ ما يلي: رابعً

ِ

............................*
 ................................

ِ

............................*
 ................................

............................*
 ................................

عع العمِل من ثمراِت إتقاِن ١

............................*
 ................................

............................*
 ................................

............................*
 ................................

 البركة في
الرزق

 النجاحاالجر والثواب
والتوفیق

 كسب المالالعبادة والتعمیر
للمعیشة

 االمن
  االجتماعي
بین الناس



 ١٦٩ 

ْآلتي بينَ مريمَ ووالدتِها: خامساً:أكملِ الحوارَ ا

ما  هي أعلى مراتِب اْلجناِن؟..................... َأْعلى منازِل الْجناِن .

اّلتي األّياُم  هي  ما  أمي، 
ُيستحبُّ صياُمها ؟

يومي  .....................
البيِض األياِم  و  أسبوٍع  كلِّ  من 

١٣ – ١٤ -١٥ من كلِّ شهٍر.

: سولِ ^ لصلحِ الحديبيةِ لْ أسبابَ عقدِ الرّ :سجِّ :::سادساً ِِِيةيةيةيةيةِِ
............................................................................................................

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

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

االثنین والخمیس

 عدم رغبة المسلمین في القتال

عدم رغبة كفار قریش دخول المسلمین للحج ھذا العام



 ١٧٠ 

: ةَ التاليةَ وأكملِ النّاقصَ :اقرأ القصّ سابعاً

الةِ هُ في الصَّ ثُ والِدَ هِ يُحدِّ اللَّ عبدُ
ميلي  زَ تصرفُ  فيه  جبني  أَعْ المدرسةِ  في  ا  موقفً اليومَ  صادفتُ  لقدْ  أبي،   : هِ اللّ عبدُ 

. بدرٍ
نيَّ ؟ األبُ : وما هو يا بُ

هُ  مَ لَ نا بدرٌ وقدَّ ، فقامَ زميلُ فهِ في الْفصلِ نا خالدٌ في تصرُّ هِ : أخطأَ اليومَ زميلُ عبدُ اللّ
ا فيها شروطَ النّصيحةِ وهي:   ةً متبعً نصائحَ أخويّ

انفرد بھ ولم ینصحھ علناالرفق واللین*.........................................................        * .........................................................



 ١٧١ 

: ١-منْ سننِ اإلحرامِ
( - لبسُ النقابِ ام- االغتسالُ ( التّطيبُ بعدَ اإلحرِ  

حرامِ :   ٢- منْ محظوراتِ اإلْ
عرِ ) ام - التّلبيةُ - قصُّ الشّ            ( التّطيبُ قبلَ اإلحرِ

٣- منْ شروطِ عقدِ صلحِ الْحديبيةِ : 
  .                                - وقفُ الْحربِ لمدةِ عشرِ سنواتٍ بينَ المسلمينَ والمشركينَ

.                                - وقفُ التّعاملِ بالتّجارةِ بينَ المسلمينَ وقريشٍ
 . رِكو مكةَ شْ لحِ القبائلُ المواليةُ للمسلمينَ ومُ                                -أنْ يدخلَ في الصّ

٤- منْ ثمراتِ التّبكيرِ وأداءِ كلِّ عملٍ في وقتهِ : 
هِ                            ةُ - نيلُ األجرِ والثّوابُ من اللّ زقِ  -  التّعبُ والمشقّ             ( البركةُ في الرّ

                                      -  التأخيرُ في بقيةِ األعمالِ )

حيحةِ بوضعِ دائرةٍ حولَها: :اخترِ اإلجابةَ غيرَ الصّ ثامناً

FATEN
Oval

FATEN
Oval

FATEN
Oval

FATEN
Oval



 ١٧٢ 

                        - (يومُ عرفةَ - عاشوراءُ - األيّامُ البيضِ ) : 

دِ األيامَ الَّتي يستحبُّ التّطوعُ فيها منْ خاللِ  :حدِّ تاسعاً
: رزنامةِ التّقويمِ الْهجريِّ



 ١٧٣ 

حى، والوترِ  تي الضُّ عَ اهما بركْ أ - عنْ أبي هريرةَ وأبي ذرٍّ وفيه: أنَّ النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص وصّ
[........................................ ]      . ومِ ثالثةَ أيّامٍ منْ كلِّ شهرٍ ، والصّ قبلَ النّومِ
.   « ومستقبلةً ماضيةً   : سنتينِ رُ  يكفِّ عرفةَ  يومِ  صومُ   » ملسو هيلع هللا ىلص:  هِ  اللّ رسولُ  قالَ   - ب 
[.............................................. ]
رُ سنةً ماضيةً » .                                                     هِ ملسو هيلع هللا ىلص:« صيامُ يومِ عاشوراءَ يكفِّ   ج-  قالَ رسولُ اللّ
[............................................. ]

في  يصومُ  كانَ  ما  شهرٍ  في  يصومُ  ملسو هيلع هللا ىلص  هِ  اللّ رسولُ  كانَ  ما   : قالتْ عائشةَ   عنْ  د- 
[............................................... ]         . ّال قليالً ه إ ، كانَ يصومُ شعبانَ

. ْالثنينِ والْخميسِ  صيامَ ا : إنّ النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلصكانَ يتحرَّ هـ - عنْ عائشةَ  قالتْ
[.............................................. ]

ُّ

تيةِ األيّامَ المستحبُّ  واهدِ اآلْ دْ منْ خاللِ الشّ ا: حدِّ اكتبْها:سابعً ثم ها صيامُ

 االیام البیض االو كل
شھر ھجري

صوم یوم عرفة

 صوم یوم عاشوراء

 كثرة الصوم في
شعبان

صیام االثنین والخمیس
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٦٦-  مناهل العرفان يف علوم القرآن، حممدعبد العظيم الزرقاين، إحياء الكتاب العريب، الطبعة األوىل، مرص.

٦٧-  منهاج املسلم الصغري، رشكة سفري، مرص.
٦٨-  املنهج الرتبوي يف ثقافة الطفل املسلم، فهيم مصطفى، دار الفكر العريب، الطبعة األوىل ٢٠٠٣، القاهرة.

٦٩- منهاج املسلم، أليب بكر جابر اجلزائري.
٧٠-  مهارات التعليم األساسية، مرتجم شريين نوفل، دار الكتب اجلامعي، الطبعة الثامنة عرشة ٢٠٠٤، اإلمارات. 

٧١-  مهارات التفكري يف مراحل التعليم العام، فهيم مصطفى، دار الفكر العريب، الطبعة األوىل ٢٠٠٢، القاهرة.
٧٢- املوسوعة الفقهية، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويت، الطبعة األوىل.
٧٣- نرضة النعيم، ابن محيد وآخرون، دار الوسيلة، الطبعة األوىل ١٩٩٨، السعودية. 

٧٤- نامذج التدريس الصفي، د. القطامي، دار النرش والتوزيع، األردن.
٧٥- اللؤلؤ واملرجان فيام اتفق عليه الشيخان – حممد فؤاد عبدالباقي – نرش وزارة األوقاف والشؤون االسالمية 

– الكويت –١٩٩٢م
٧٦-   الثمني يف احاديث النبي املبني – أبو الفضل عبداهللا بن حممد بن الصديق احلسيني – عامل الكتب – بريوت – 

الطبعة الثانية – ١٤١٢هـ/١٩٨٣م
٧٧- نور اليقني يف سرية سيد املرسلني – حممد اخلرضي – دار اجليل بريوت - دارعامر – عامن األردن .

٧٨-  سلسة فجر اهلدى واإليامن من هدي الرسول – ^– يف األخالق -  عبدالقادر الشيخ ابراهيم – دار القلم 
العريب – حلب .

٧٩- أخالق املسلم وكيف نريب ابناءنا عليها – حممد سعيد مبيض – الدوحة – دار الثقافة .
٨٠- أخالق املسلم – أ- د. وهبة الزحييل – دار الفكر – دمشق – سورية 

٨١- أخالقنا االجتامعية – الدكتور مصطفى السباعي – دار الوراق – املكتب اإلسالمي .
٨٢- األخوة اإلسالمية  - عبداهللا ناصح علوان .دار السالم للطباعة والنرش.

٨٣- األخوة اإلسالمية وآثارها – عبداهللا بن جار اهللا بن إبراهيم اجلاراهللا.

 ١٧٦ 



العلمية  الكتب  دار   - القاسمي   الدين  مجال  حممد   - كتاب  الدين  علوم  إحياء  من  املؤمنني  موعظة    -٨٤
-١٩٩٥م

كثري – دمشق –  ابن  مبيض – دار  سعيد  املسلم يف العادات والعبادات واملعامالت – حممد  آداب       ٨٥-  كتاب 
بريوت – دار الثقافة – الدوحة.

      ٨٦- موسوعة األخالق إرشاف: علوي بن عبدالقادر السقاف، مؤسسة الدرر السنية. 
      ٨٧-  روضة العقالء ونزهة الفضالء – لإلمام املحافظ أيب حاتم حممد بن حبان السبتي – دار الكتب العلمية – 

بريوت – لبنان  
       ٨٨-األخالق اإلسالمية وأسسها – ج٢ – بعد الرمحن حبنكة امليداين – دار القلم – دمشق .

 ١٧٧ 






