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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.
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 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.
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 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
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: 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
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 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
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َ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...............................
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 ُ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
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. 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 .
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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



١٤٣

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

3
1
7

2

5

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
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. ِ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



١٥٠

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
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 ، 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



١٥٥

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



١٥٦

: 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



١٥٨

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



١٦١

ُ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



١٦٣

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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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 






